KATA PENGANTAR

Fokus penanganan pengembangan sektor industri pada tahun pertama dan
tahun kedua masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu diarahkan kepada upaya
mempercepat pemulihan kinerja dan daya saing beberapa sektor industri yang masih
menurun akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Prioritas pemulihan sektor
industri ditujukan pada industri yang menyerap banyak tenaga kerja (padat karya) dan
industri-industri yang kinerja ekspornya menurun.
Sedangkan, dalam upaya memperkokoh struktur industri dan mengurangi
ketergantungan pada bahan baku impor, pengembangan sektor industri diarahkan
pada pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan melalui pendekatan klaster
sebagai mana yang tertera pada RPJM 2005-2009 serta RENSTRA Departemen
Perindustrian 2005-2009.
Buku Laporan Kemajuan Pengembangan Sektor Industri ini merupakan
pertanggung-jawaban terhadap mandat yang diberikan kepada Departemen
Perindustrian dalam membangun sektor industri sampai Desember 2006, masa bakti
Kabinet Indonesia Bersatu.
Hal-hal yang tergambarkan dalam laporan ini bukan semata-mata upaya
Departemen Perindustrian, namun buah kerjasama tersinergi dengan berbagai pihak
yang terkait, baik secara lintas sektor maupun lintas wilayah. Untuk itu, Departemen
Perindustrian menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh
lembaga pemerintah terkait, baik pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat
yang telah bersama dengan Departemen Perindustrian berkontribusi membangun dan
mengembangkan sektor industri.
Laporan ini diharapkan mampu menggambarkan capaian-capaian yang telah
diperoleh dari kerjasama itu, serta merekam berbagai hal yang masih perlu dikerjakan
bersama dalam rangka mengembangkan sektor industri, yang saat ini kinerjanya
masih belum kembali seperti pada era sebelum krisis ekonomi
.
Jakarta, 31 Desember 2006
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BAB I
PENDAHULUAN

A

PENGANTAR
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009
telah digariskan target-target pertumbuhan ekonomi yang menjadi sasaran
bersama, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen per
tahun yang harus ditunjang oleh pertumbuhan industri sebesar 8,6 persen
per tahun. Dalam mencapai sasaran ini, terdapat berbagai faktor yang
mempengaruh, baik yang terkendali (controllable) maupun yang tak
terkendali (uncontrollable). Faktor-faktor yang tidak terkendali misalnya
seperti yang terjadi baru-baru ini, yaitu bencana alam, tingginya harga
minyak dunia, meningkatnya tingkat suku bunga dunia, depresiasi rupiah,
kenaikan harga BBM, masih belum menunjangnya iklim investasi, dan
lainnya. Departemen Perindustrian dalam rangka menjalankan tugasnya
hanya mampu berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan tugastugas pokoknya terhadap faktor yang dapat dikendalikan.
Berbagai kondisi yang terjadi pada awal tahun 2006, memperlihatkan
perkembangan yang baik, ditinjau dari sisi ekonomi makro seperti inflasi yang
terkendali, rupiah semakin kuat, dan cadangan devisa cukup baik. Namun
demikian, keberhasilan di sisi ekonomi makro ini belum secara signifikan diikuti
oleh sektor riil khususnya sektor industri. Dalam hal ini, diluar masalah seperti
kepastian hukum, perburuhan, penyelundupan, yang merupakan isu nasional,
banyak permasalahan di sektor industri yang harus diatasi khususnya
dalam upaya meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing
produk Indonesia baik di pasar domestik menghadapi persaingan produk
impor maupun menghadapi persaingan di pasar internasional. Masalahmasalah mendasar yang perlu diselesaikan di sektor industri antara lain
meliputi:
1. Masih tingginya impor bahan baku, barang setengah jadi dan
komponen.
2. Masih terbatasnya jenis dan ragam industri serta keterkaitan antar dan
intra industri (struktur yg lemah).
3. Masih terbatasnya ragam dan jenis produk ekpor industri, termasuk
tujuan ekspornya.
4. Masih terbatasnya penguasaan teknologi, khususnya di bidang
engineering dan desain.
5. Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Masih terpusatnya industri di pulau Jawa.
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Gambaran di atas menunjukkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang
harus diselesaikan oleh seluruh unit di dalam Departemen Perindustrian
baik di pusat, di daerah, maupun instansi-instansi terkait lainnya tanpa
kecuali. Sehingga untuk itu dibutuhkan penyamaan visi agar kebijakan
yang dijalankan antara unit-unit tersebut dapat tersinkronisasi dan
tersinergi dengan upaya pencapaian sasaran bidang perindustrian.
Seperti yang telah dirumuskan dalam RPJM, bahwa sasaran dari
Departemen Perindustrian adalah berupa sasaran pertumbuhan industri
8,6 persen per tahun, utilisasi kapasitas produksi sebesar 80 persen,
penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 500 ribu orang per tahun, dan
investasi industri manufaktur mencapai Rp. 60 – 50 triliun per tahun.
Dalam mencapai sasaran telah dirumuskan arah kebijakan Departemen
Perindustrian yang perlu disadari dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja
di dalam Departemen, yaitu pengembangan lingkungan bisnis yang
nyaman dan kondusif, pengembangan klaster industri prioritas,
pengembangan
kemampuan
inovasi
teknologi,
pengembangan
kompetensi inti daerah, serta antisipasi dan penanganan permasalahan
aktual. Untuk lebih dapat memusatkan perhatian sehingga diharapkan
hasil yang dicapai dapat berkualitas, maka telah dirumuskan sebanyak 32
klaster industri prioritas yang terbagi dalam lima kelompok industri, yaitu
kelompok industri agro, kelompok industri alat angkut, kelompok industri
telematika, kelompok basis industri manufaktur dan kelompok industri kecil
dan menengah tertentu.
Pola pengembangan industri prioritas tersebut akan lebih ditekankan pada
pendalaman (deepening) dan pada perluasan (widening). Dengan
demikian fasilitasi pengembangan lebih banyak diarahkan pada upaya
untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas
pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier) di
masing-masing sub-sektor yang telah ditetapkan. Khusus untuk Industri
Kecil dan Menengah tertentu diharapkan dapat menyerap tenaga kerja
dalam jumlah yang cukup besar serta menjadi industri pendukung bagi
pengembangan klaster industri. Pengembangan IKM ini memiliki peranan
yang penting baik dalam memperkuat struktur industri maupun dalam
menanggulangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat. Oleh
karena itu, perkuatan industri kecil dan menengah akan ditempuh melalui
strategi pembinaan secara terpadu pada aspek teknologi, pemasaran,
SDM dan pendanaan yang didukung oleh perkuatan kelembagaan yang
ada di daerah.
Sasaran dan arah kebijakan serta prioritas pengembangan tersebut
memberikan kerangka dasar dan arah bagi perumusan kebijakan pada
level yang lebih mikro yaitu unit-unit kerja yang terdapat dalam
Departemen Perindustrian.
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B

ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin
ketatnya persaingan di sektor industri. Untuk mengantisipasi hal tersebut
pengembangan industri ditempuh melalui pembangunan inovasi
manajemen dan teknologi, pembangunan infrastruktur ekonomi dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh
keterpaduan dan komitmen semua pemangku kepentingan sektor industri.
Dengan konsep tersebut diharapkan industri mampu menawarkan produk
dengan harga kompetitif, kualitas yang lebih baik, dengan tampilan
kemajuan teknologi dan inovasi baru yang sulit ditiru oleh pesaing.
Oleh karena semua negara tentunya ingin tetap bertahan, secara umum
semua negara saat ini berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing
industrinya. Untuk menciptakan daya saing yang tinggi bukanlah serta
merta berdasarkan kekayaan alam, modal, atau aset beruwujud lainnya,
melainkan juga berdasarkan aset yang tidak berwujud, yaitu teknologi,
pengetahuan, teknik, proses kerja, dan perencanaan yang matang.
Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, namun
berhasil memiliki perekonomian yang kaya dengan mengandalkan sumber
daya tidak berwujudnya. Untuk itu sumber daya tidak berwujud
menjadi
sangat penting dalam penciptaan daya saing, salah satunya
strategi, perencanaan serta metode yang tepat dalam mewujudkan daya
saing yang tinggi.
Salah satu strategi yang hendak diadopsi dalam mencapai sasaran
pembangunan industri adalah berdasarkan pendekatan Resource Based
yang mengedepankan pengembangan kompetensi inti. Dalam pendekatan
ini, berdasarkan arah asal kebijakannya, maka terdapat dua pendekatan
utama. Yang pertama pendekatan top-down yaitu pembangunan industri
yang direncanakan dari pusat (by design) dengan memperhatikan prioritas
yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah.
Pendekatan kedua adalah bersifat bottom-up yaitu melalui penetapan
kompetensi inti daerah yang merupakan keunggulan daerah. Berdasarkan
kedua pendekatan tersebut, maka secara garis besar arah kebijakan
sektor industri adalah untuk mengembangkan dan memperkuat klaster
industri sebagai aplikasi dari pendekatan top-down, menitikberatkan pada
pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dan pendekatan bottom-up
dengan cara mengembangkan kompetensi inti daerah.
Keberhasilan pencapaian sasaran pertumbuhan industri pada era otonomi
daerah sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara pemerintah
pusat dan daerah. Karena pada dasarnya antara pemerintah pusat dan
daerah merupakan entitas yang bebeda, dalam arti masing-masing dapat
bertindak sesuai dengan inisiatif masing-masing, maka Departemen
Perindustrian yang berada di pusat perlu melalukan upaya untuk
memberikan arah kebijakan dan menyatukan langkah, serta membantu
pertumbuhan sektor industri daerah. Untuk itu segala kebijakan yang
dirumuskan dan dilaksanakan di daerah tidak mungkin jika tidak sejalan
dengan arah kebijakan Departemen Perindustrian.
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Departemen Perindustrian memiliki tiga fungsi dan peranan yang besar
terhadap bidang Industri di daerah, yaitu:
1. Penyediaan Layanan Teknis Umum dan Manajemen, yaitu
merupakan upaya memenuhi kebutuhan unit usaha yang tidak
terjangkau oleh individu unit usaha IKM untuk memilikinya baik dalam
hal teknologi produksi maupun proses produksi yang utamanya untuk
”engineering problem solving”. Contoh: melakukan pengukuran
presisi, pengkalibrasi alat, menguji material, membuat jig dan fixtures,
dll. Penyediaan layanan teknis umum ini dilakukan langsung oleh
Departemen Perindustrian melalui Unit Pelayanan Teknis atau Pusat
Pengembangan Industri di daerah.
2. Pemberdayaan, yaitu upaya menyediakan layanan publik yang dapat
mendorong peningkatan kemampuan unit usaha IKM seperti
peningkatan keterampilan baik teknis maupun manajerial bagi pelaku
IKM, fasilitasi hubungan antara pembeli dengan IKM, fasilitasi akses
ke sumberdaya produktif, dll. Upaya pemberdayaan dilakukan melalui
dekonsentrasi kepada pemerintah propinsi.
3. Pembinaan, adalah penugasan dari Departemen Perindustrian dalam
rangka meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional
kepada daerah kabupaten/kota yang prioritas seperti menyusun
strategi pembangunan industri di daerah serta memfasilitasi dan
memantau pelaksanaannya. Pola hubungan ini merupakan tugas
pembantuan dari pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

4

BAB II
PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN
PERMASALAHANNYA

A.

PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA
Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2006 diperkirakan mencapai 5
persen, sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2005 yang hanya mencapai
4,75 persen (Tabel 1). Dalam dua tahun terakhir perekonomian dunia
mengalami tekanan dari kecenderungan tingginya harga minyak dunia
akibat ketidakpastian kondisi supply pada satu sisi terkait konflik di
beberapa negara penghasil minyak utama, dan pada sisi lain naiknya
permintaan dunia sehubungan dengan pesatnya pembangunan ekonomi
di beberapa negara berkembang terutama China dan India. Kondisi global
tersebut telah menyebabkan tekanan yang cukup besar pada
perekonomian Indonesia, sehingga Pemerintah terpaksa mengambil
kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak di dalam negeri untuk
menyelamatkan kondisi keuangan negara pada bulan Maret dan Oktober
tahun 2005.
Selain itu, kecenderungan penerapan kebijakan moneter yang relatif ketat
di sejumlah negara maju terutama di Amerika Serikat dan Uni Eropa telah
mendorong diterapkannya kebijakan suku bunga tinggi di dalam negeri
sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak negatif yang
mungkin timbul pada perekonomian kita.
Namun perkembangan terakhir, harga minyak dunia kembali berada
dibawah US$ 70 per barel pada akhir Agustus 2006. Selain itu kontrol
yang ketat terhadap permintaan dan penawaran minyak diperkirakan
membuat penurunan harga minyak dunia. Hal ini akan membantu
tekanan terhadap inflasi dan mengurangi kebijakan yang ketat dan pada
akhirnya memberikan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dunia
tahun ini.

B.

PERKEMBANGAN MAKRO INDUSTRI
Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sembilan bulan
pertama 2006 sebesar 5,14 persen masih lebih rendah dibandingkan
dengan periode yang sama tahun lalu (Tabel 2). Pertumbuhan ini masih
sedikit lebih rendah dari target dalam APBN-P 2006 yang mentargetkan
pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,8 persen.
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Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)
Negara
2005
2006
Negara Industri
2,75
3
Amerika Serikat
3,25
3,5
Kanada
3
3
Jepang
2,5
3
Eropa Barat
1,75
2,5
Inggris
2
2,5
Eropa Barat Lainnya
2,25
3,25
Euro
1,5
2,25
Jerman
1
2,25
Perancis
1,25
2,25
Itali
0
1,5
Euro lainnya
2,75
3,25
Negara Berkembang
7
7
Asia
8,5
8,5
China
10,25
10,25
India
8,5
7,75
Asia Lainnya
4,75
5,5
Amerika Latin
4,25
4,5
Argentina
9,25
7,5
Brazil
2,25
3,75
Mexico
3
4
Amerika Latin Lainnya
7
5
Eropa Tengah dan Timur
5
4,5
CIS
7
7
Russia
6,5
6,5
Timur Tengah
6
5,5
Afrika
5,25
5,5
Dunia
4,75
5
Sumber: Institute for International Economics, September 2006

2007
2
2,25
2,5
2,25
2
2,25
2,5
1,75
1,5
1,75
2,75
2,5
6
7
8,75
7
4,5
3,75
4,5
3,75
3,25
4
4
6,5
6
5
4,5
4

Pertumbuhan tertinggi dicapai sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang
tumbuh sebesar 12,75 persen. Sektor lainnya yang mengalami
pertumbuhan diatas pertumbuhan ekonomi yaitu sektor Bangunan (7,86
persen), Jasa-jasa (6,44 persen), Listrik, Gas dan Air Bersih (5,81 persen)
dan Perdagangan, Hotel dan Restoran (5,52 persen). Meski tidak ada
sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, namun beberapa sektor
tumbuh di bawah angka target yaitu industri pengolahan (termasuk
migas), listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, dan
keuangan, real estate dan jasa perusahaan.
Sampai saat ini sektor industri pengolahan masih tetap menjadi kontributor
tertinggi pada perekonomian (PDB) nasional. Tiga sektor utama yaitu
sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mempunyai
peran sebesar 58 persen. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi
sekitar 29 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 15 persen dan
sektor pertanian 14 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan non
migas memiliki kontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB nasional.
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Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Target Tahun 2006 (YoY)
2004
(%)

2005
(%)

Tr-III 2006
(%)

Target
2006
(%)

Pertanian,Peternakan, Kehutanan & Perikanan

3,26

2,49

3,41

2,6

Pertambangan & Penggalian

-4,48

1,59

2,28

2,0

Industri Pengolahan (termasuk migas)

6,38

4,63

4,11

5,0

Listrik, Gas & Air Bersih

5,22

6,49

5,81

6,3

Konstruksi

7,49

7,34

7,86

7,6

Perdagangan, Hotel & Restoran

5,69

8,59

5,52

8,3

Pengangkutan & Komunikasi

13,38

12,97

12,75

12,9

Keuangan, Real Estat & Jasa Persh.

7,70

7,12

5,08

6,3

Jasa-jasa

4,85

5,16

6,44

5,6

5,05

5,60

5,14

5,8

Lapangan Usaha

Perekonomian Nasional (PDB)

Sumber : BPS & Nota Keuangan, diolah Deperin

Pertumbuhan sektor industri non migas pada tahun 2005 mencapai 5,85
persen masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,60 persen.
Namun pada triwulan III tahun 2006 pertumbuhan industri non migas
hanya mencapai sebesar 4,57 persen. Bila dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi nasional pada perioda yang sama, pertumbuhan
industri lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai
5,14 persen.
Pada triwulan III tahun 2006, cabang industri yang mengalami
pertumbuhan positif adalah industri alat angkut, mesin dan peralatannya
yaitu tumbuh 8,26 persen, logam dasar, besi dan baja tumbuh 5,44
persen, industri pupuk, kimia dan barang dari karet tumbuh 5,03 persen,
industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,70 persen, serta
tekstil, barang kulit dan alas kaki sebesar 1,35 persen. Sedangkan
cabang-cabang industri di luar yang disebutkan mengalami pertumbuhan
negatif. (Tabel 3).
Dengan melihat kinerja ekonomi dan industri sampai dengan kuartal ketiga
tahun 2006 maka diperkirakan industri pada tahun 2006 hanya mampu
membukukan pertumbuhan sekitar 5,0 persen. Prognosa ini didasarkan
pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan investasi yang relatif masih
rendah disamping kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih
meskipun indikator makro ekonomi khususnya di sektor moneter secara
bertahap telah mengindikasikan adanya perbaikan, misalnya tingkat inflasi
dan BI rate yang semakin rendah.
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Cabang-cabang industri yang memberikan sumbangan tinggi terhadap
pembentukan PDB industri pengolahan non migas, adalah cabang
industri alat angkut, mesin dan peralatannya (29,3 persen); industri
makanan, minuman dan tembakau (27,5 persen); industri pupuk, kimia
dan barang dari karet (12,7 persen); serta industri tekstil, barang kulit dan
alas kaki (11,6 persen). Cabang-cabang industri lainnya memiliki peran di
bawah 10 persen.
Tabel 3 Pertumbuhan Industri Non Migas s.d Tr III 2006 dan
Prognosa 2006 (YoY)
Cabang Industri
Makanan, Minuman & Tembakau

2004
(%)
1,39

2005
(%)

Tr-III
2006
(%)

Prognosa
2006 (%)

2.70

4,70

4.80

Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki

4,06

1.30

1,35

1.50

Barang Kayu & Hasil Hutan

-2,07

-1.30

-2,26

-2.00

Kertas & Barang Cetakan

7,61

2.50

-0,90

0.40

Pupuk, Kimia & Barang dari Karet

9,01

8.90

5,03

5.30

Semen & Brg. Galian Non Logam

9,53

3.80

-1,84

-1.50

Logam Dasar, Besi & Baja

-2,61

-3.80

5,44

5.60

Alat Angkut, Mesin & Peralatan

17,67

12.40

8,26

9.00

Barang Lainnya

12,77

2.60

4,197

4.35

Total Industri

7,51

5.90

4,57

5.00

Sumber : BPS, diolah Deperin

Tabel 4 Peranan Masing-Masing Cabang Industri
Terhadap PDB Sektor Industri
No.

Persentasi (%)

Cabang Industri

1
Makanan, Minuman dan Tembakau
2
Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki
3
Brg. Kayu & Hasil Hutan
4
Kertas & Barang Cetakan
5
Pupuk, Kimia & Barang dari Karet
6
Semen & Brg. Galian Non Logam
7
Logam Dasar, Besi & Baja
8
Alat Angkut., Mesin & Peralatannya
9
Barang lainnya
Total Industri
Sumber : BPS diolah Deperin

2003
31,38
13,76
6,09
5,66
11,55
3,91
2,73
24,06
0,87
100,00

2004
29,69
12,99
5,67
5,63
11,60
3,96
3,07
26,47
0,92
100,00

2005
28,17
12,11
5,49
5,37
12,16
3,92
3,19
28,65
0,95
100,00

2006
27,55
11,59
5,76
5,25
12,66
3,81
3,08
29,32
0,98
100,00

Perkembangan ekspor selama empat tahun terakhir menunjukkan
peningkatan yang semakin menguat. Total realisasi ekspor pada tahun
2004 tercatat sebesar US$ 71,58 miliar meningkat 17,2 persen dari tahun
2003 dan pada tahun 2005 pertumbuhan ekspor meningkat sebesar
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19,53 persen dengan nilai sebesar US$ 85,56 miliar. Tingginya ekspor
pada tahun 2005 didorong oleh pertumbuhan ekspor hasil industri migas
dan non migas.
Nilai ekspor Indonesia periode Januari – Oktober 2006 mencapai US$
82,21 miliar atau meningkat 16,36 persen dibanding periode yang sama
tahun 2005. Pada periode yang sama tahun 2006 ekspor non migas
mencapai US$ 64,67 miliar atau meningkat 17,88 persen.
Tabel 5 Perkembangan Ekspor Non Migas s.d Oktober 2006 dan
Prognosa 2006 (YoY)
JAN - OKT
2006

Prognosa
2006
%

NO.

URAIAN

2004

2005

1

Tekstil dan
Produk Tekstil

7.647,4

8.604,1

7.297,7

7.822,2

7,19

9.301,03

8,10

2

Elektronika,
Telematika, &
Mesin Listrik

10.738,0

12.211,3

10.125,0

9.887,9

-2,34

12.272,36

0,50

3

Besi Baja,
Mesin &
Otomotif

2.064,3

2.607,3

2.169,7

3.031,6

39,72

3.650,22

40,00

4

Kayu dan
Barang dari
Kayu

3.271,1

3.111,3

2.648,1

2.704,9

2,15

3.195,31

2,70

5

Kulit, Brg dari
Kulit dan Alas
Kaki

1.553,0

1.683,7

1.396,8

1.573,8

12,67

1.901,23

12,92

6

Biji Tembaga
dan
Pekatannya

2.733,9

4.757,0

3.563,8

5.220,7

46,49

6.897,65

45,00

7

Kimia Dasar
dan Kimia
Lain

3.216,4

3.516,5

2.981,4

3.317,0

11,26

3.942,00

12,10

8

Kertas dan
Barang dari
Kertas

2.817,6

3.257,5

2.676,9

3.302,6

23,37

3.723,32

14,30

9

Makanan dan
Minuman

867,4

994,0

813,0

925,3

13,81

1.136,64

14,35

10

Barang Non
Migas Lainnya

21.029,9

25.685,7

21.185,63

26.880,71

313,14

32.620,84

27,00

11

Non Migas

55.939,0

66.428,4

54.858,0

64.666,7

17,88

78.640,60

18,38

12

Migas

15.645,3

19.231,6

15.792,8

17.541,2

11,07

19.470,73

1,24

13

Total Ekspor
Indonesia

71.584,6

85.660,0

70.650,8

82.207,9

16,36

98.111,33

14,54

2005

%

Sumber : BPS, diolah Deperin
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Sampai dengan Oktober 2006, nilai ekspor komoditi TPT mencapai US$
7,8 miliar atau naik 7,19%, komoditi elektronika, telematika dan mesin
listrik mengalami penurunan sebesar 2,34% menjadi US$ 9,89 miliar.
Ekspor komoditi industri yang mengalami pertumbuhan yang tinggi
(39,72%) adalah besi baja, mesin dan otomotif mencapai US$ 3,03 miliar.
Melihat perkembangan yang ada ekspor non migas tahun 2006
diperkirakan akan mencapai US$ 78,64 Miliar yaitu meningkat sebesar
18,38 persen dibandingkan dengan tahun 2005.
Dilihat dari sisi impor, selama Januari-Oktober tahun 2006 nilainya
meningkat sebesar 3,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya yaitu menjadi US$ 50,21 miliar, dimana impor barang
konsumsi berkurang 0,36 persen menjadi US$ 3,84 miliar, impor bahan
baku/penolong meningkat 2,87 persen menjadi US$ 39,06 miliar dan
impor barang modal juga meningkat menjadi US$ 7,30 miliar atau
meningkat 6,01 persen. Peningkatan impor barang modal yang relatif kecil
memperlihatkan relatif rendahnya investasi di sektor industri, dan
rendahnya impor bahan baku/penolong mengindikasikan kurangnya
dinamika kegiatan sektor industri pada tahun 2006.
Semntara itu, perkembangan realisasi investasi PMDN menunjukkan
perkembangan yang makin membaik walau masih tetap dibawah periode
sebelum krisis, hal ini terlihat dari perkembangannya selama empat tahun
terakhir yang tumbuh rata-rata 44,9 persen per tahun. Sektor industri
adalah merupakan sektor utama yang paling banyak diminati oleh
perusahaan-perusahaan PMDN. Pada tahun 2005, realisasi investasi
PMDN di sektor industri meningkat cukup signifikan menjadi 99,0 persen
dari Rp. 10,52 triliun tahun 2004 menjadi Rp. 20,93 triliun pada tahun
2005.
Sampai dengan bulan Oktober tahun 2006 realisasi PMDN mencapai Rp.
13,54 triliun dimana Rp. 7,53 triliun berasal dari 74 proyek di sektor industri
pengolahan, diantaranya yang terbesar termasuk dalam industri logam,
mesin dan elektronika (19 proyek) dan industri makanan (16 proyek).
Investasi PMA juga telah menunjukkan perkembangan yang membaik
pada tahun 2005, dimana investasi meningkat cukup signifikan sebesar
24,9 persen, dari US $ 2,80 miliar tahun 2004 menjadi US $ 3,50 miliar
pada tahun 2005. Perkembangan yang membaik ini terlihat selama dua
tahun terakhir setelah mengalami penurunan pada tahun 2003.
Secara kumulatif sampai bulan Oktober tahun 2006, realisasi investasi
PMA telah mencapai nilai US$ 4,48 miliar dari 770 proyek yang disetujui,
dimana 320 proyek senilai US$ 3,02 miliar merupakan investasi di sektor
industri pengolahan, diantaranya masuk ke industri logam, mesin dan
elektronika (77 proyek); industri tekstil (56 proyek); industri makanan (36
proyek); industri karet dan plastik ( 29 proyek); industri kimia dan farmasi
(28 proyek); kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya (24 proyek).
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Tabel 6 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Cabang Industri
Tahun 2004-2006*
No

Cabang Industri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Industri Makanan
Industri Tekstil
Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki
Industri Kayu
Industri Kertas dan Percetakan
Industri Kimia & Farmasi
Industri Karet dan Plastik
Industri Mineral Non Logam
Industri Logam, Mesin & Elektronika
Industri Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain
Industri Lainnya
JUMLAH

2004
P
28
7
2
4
4
10
11
10
19
0
1
0
96

I
3.507,9
70,0
24,5
888,9
205,7
4.284,8
445,4
524,5
546,6
0,0
19,6
0,0
10517,9

2005
P
35
22
1
9
13
16
17
4
16
0
6
8
147

I
4.490,8
1.640,7
14,6
198,8
9.732,7
1.944,2
619,2
774,6
1.151,5
0,0
284,6
79,4
20931,1

2006*
P
I
16 2.601,4
5
55,5
0
0,0
7
540,2
4
169,1
7
481,8
10
240,7
2
117,0
19 3.212,5
0
0,0
4
116,6
0
0,0
74
7534,8

Sumber BKPM
CATATAN :
1.

Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka
Kontrak Karya, Perjanjian Karya, Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor,
Investasi Porto folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga

2

P

*

Data sementara, termasuk izin usaha tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006

: Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan , I : Nilai Realisasi Investasi dalam Rp. Milyar

Tabel 7 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Menurut Cabang Industri
Tahun 2004-2006*
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cabang Industri

P
Industri Makanan
29
Industri Tekstil
24
Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki
6
Industri Kayu
6
Industri Kertas dan Percetakan
15
Industri Kimia & Farmasi
39
Industri Karet dan Plastik
16
Industri Mineral Non Logam
9
Industri Logam, Mesin & Elektronika
51
Industri Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam
4
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain 22
Industri Lainnya
24
JUMLAH
245

2004
I
574,3
165,5
13,2
4,1
414,3
614,1
81,0
107,1
312,8
13,0
402,6
101,3
2803,3

2005
P
46
30
6
19
6
41
28
11
87
2
31
29
336

I
598,8
70,9
47,8
91,0
9,9
1.152,9
398,5
66,2
522,9
3,1
359,7
180,4
3502,1

2006*
P
I
36
269,6
56
416,0
11
51,8
16
29,8
12
439,5
28
194,6
29
106,9
7
94,7
77
873,0
1
0,2
24
424,9
23
116,7
320
3017,7

Sumber BKPM
CATATAN :
1.

Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka
Kontrak Karya, Perjanjian Karya, Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor,
Investasi Porto folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga

2

P

*

Data sementara, termasuk izin usaha tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006

: Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan , I : Nilai Realisasi Investasi dalam US$.Juta
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C.

PERKEMBANGAN BEBERAPA INDUSTRI PENTING
1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil
Industri TPT merupakan salah satu industri penting di Indonesia
karena kemampuannya dalam meraih devisa ekspor, tenaga kerja dan
memenuhi kebutuhan sandang di dalam negeri. Pada tahun 2006
industri TPT Nasional berjumlah 2.699 unit usaha dengan total nilai
investasi sebesar Rp. 135,7 triliun.
Ekspor TPT pada tahun 2006 diperkirakan akan mencapai sebesar US
$ 9,11 miliar meningkat 5,9% dibandingkan nilai ekspor tahun 2005
sebesar US $ 8,6 miliar.
Tenaga kerja yang terserap di sektor industri TPT sebanyak 1,2 juta
orang pada tahun 2006 dan apabila termasuk tenaga kerja di sektor
industri kecil dan rumah tangga jumlah tenaga kerja yang terserap
mencapai lebih dari 3 juta orang.
Industri TPT Nasional sudah berkembang mulai dari produk hulu
(serat, benang), antara (kain) sampai ke produk akhir berupa pakaian
jadi dan produk tekstil lainnya.
Prospek TPT Nasional masih cukup besar terutama terindikasi dari
meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat dari 2005 sebesar 4,5
kilogram perkapita menjadi 4,7 kilogram perkapita tahun 2006, dimana
hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dunia yang
pada tahun 2000 mencapai 47 juta ton sementara pada tahun 2005
mencapai 56 juta ton (konsumsi rata-rata : 8 kg/kapita). Sementara itu
pangsa pasar TPT Nasional di pasar dunia baru mencapai 2%.
Dalam rangka peremajaan mesin-mesin yang 70% berumur di atas 20
tahun sehingga tidak effisien dan mutunya rendah jika dibandingkan
dengan produksi negara-negara pesaing, maka telah dilakukan
koordinasi dengan Bank Indonesia dan bank-bank pelaksana untuk
lebih memberikan perhatian penyaluran pemberian kredit ke sektor ini.
Pada tahun 2007 yang akan datang, telah digagas upaya untuk
memfasilitasi industri melakukan peremajaan mesin melalui Program
Peningkatan Teknologi ITPT.
Untuk penyediaan bahan baku kapas yang 99% masih harus diimpor
disamping bekerjasama dengan Departemen Pertanian untuk
mengembangkan tanaman kapas pada daerah-daerah yang iklimnya
cukup mendukung seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB
dan beberapa daerah di Jawa Tengah yang diperkirakan dapat
mengurangi ketergantungan impor sebesar 4,5%, maka untuk bahan
baku alternatif telah dikembangkan industri serat rami yang pada saat
ini telah diuji coba pengembangannya di 21 lokasi pada 6 provinsi
meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung,
Bengkulu dan Jambi.
Disamping itu dalam rangka meningkatkan ketrampilan SDM industri
TPT, Dep. Perindustrian senantiasa melakukan pelatihan-pelatihan
antara lain disain pakaian jadi modern, CAD/CAM, pakaian jadi
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berbasis bordir, dyeing dan finishing, pengolahan serat rami,
konservasi dan audit energi maupun di dalam pengetahuan tentang
isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan yang dipersyaratkan oleh
pasar global.
Untuk mengatasi permasalahan buangan limbah batubara pada tahun
2007 direncanakan akan dilakukan bantuan pemerintah dalam
pengadaan mesin pres limbah batubara (fly ash dan bottom ash)untuk
dijadikan batako di Kab. Bandung.
Selain itu untuk mengatasi permasalahan ilegal impor yang dapat
merusak pasar TPT Nasional di Dalam Negeri maupun illegal
transhipment yang dapat membahayakan terhadap tuduhan Indonesia
melakukan ”circumvention”, Dep. Perindustrian senantiasa melakukan
koordinasi dengan Dep. Perdagangan dan Ditjen Bea dan Cukai untuk
menyempurnakan aturan tata niaga ekspor dan impor.
2. Industri Alas kaki
Industri alas kaki pada saat ini berjumlah sekitar 350 perusahaan
dengan kapasitas produksi 1,1 miliar pasang dan menyerap tenaga
kerja sekitar 340.000 orang serta ekspor pada tahun 2006 diperkirakan
mencapai nilai sebesar US$ 1,8 miliar.
Pertumbuhan industri alas kaki selama tahun 2006 mencapai 2,3%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Investasi baru tumbuh
sebanyak 17 perusahaan dengan kapasitas 41,4.juta pasang/tahun
dengan tenaga kerja terserap 18.000 orang dengan investasi sebesar
US $ 62,10 juta. Ekspor meningkat dari US $ 1,5 miliar pada tahun
2005 menjadi US $ 1,8 miliar pada tahun 2006.
Prospek pengembangan industri alas kaki cukup cerah antara lain
disebabkan adanya fasilitas GSP untuk Indonesia dari Uni Eropa
berupa pengurangan bea masuk dari 17% menjadi 13% serta
pengenaan bea masuk anti dumping terhadap produk sepatu kulit dari
China sebesar 16,5% dan Vietnam 10%.
Sejalan dengan perkembangan industri alas kaki juga memberikan
dampak positif terhadap perkembangan industri penyamakan kulit
nasional. Pada saat ini industri penyamakan kulit sebanyak 186
perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai 210 juta square feet
/ tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 6.000 orang.
Dalam mendukung ketersediaan bahan baku kulit dari dalam negeri
telah diberlakukan ketentuan Pungutan Ekspor (PE) sebesar 25%
untuk kulit mentah dan 15% untuk wet blue. Kebijakan PE ini telah
memberikan dampak positif dengan meningkatnya kemampuan suplai
di dalam negeri sekitar 30%.
Disamping itu, untuk meningkatkan kemampuan SDM telah dilakukan
pelatihan dalam bidang teknologi produksi, desain dan mutu
dibeberapa sentra utama industri alas kaki yang diikuti lebih dari 120
peserta.
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Dalam rangka pengembangan pasar, telah difasilitasi pengusaha
industri alas kaki mengikuti pameran baik skala internasional di
Jerman maupun nasional seperti Pameran Produksi Indonesia (PPI)
2006, Pameran Produk Ekspor (PPE) 2006 dan Indo Leather &
Footware 2006.
Untuk menanggulangi permasalahan penanganan limbah di sentra
industri kulit Yogyakarta dan Jawa Tengah telah difasilitasi pembinaan
langsung beberapa perusahaan industri penyamakan kulit
berkerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).
Dalam rangka mendorong investasi dan peningkatan kemampuan
SDM dan teknologi telah difasilitasi kerjasama dengan membuat MOU
antara Assosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan Assosiasi
Penyamakan Kulit Indonesia (APKI) dengan Assosiasi Kulit dan
Persepatuan China.
Untuk memanfaatkan peluang pasar produk industri alas kaki akan
dilaksanakan pameran kulit dan alas kaki skala internasional di Jakarta
pada tahun 2007 selain menfasilitasi kepesertaan industri alas kaki
pada pameran di Jerman.
3. Industri Baja
Baja merupakan produk strategis karena merupakan bahan baku bagi
pemenuhan kebutuhan industri manufaktur berbasis logam dan
penunjang pembangunan konstruksi / infrastruktur.
Sumber daya alam berupa bijih besi, gas alam, dan batubara serta
pasar dalam negeri yang cukup besar merupakan faktor yang
potensial bagi pengembangan industri baja.
Jumlah perusahaan industri baja sampai dengan tahun 2006 mencapai
195 perusahaan, dengan kapasitas produksi mencapai 21,6 juta ton.
Produksi baja dalam negeri pada tahun 2006 sebesar 10,5 juta ton
sedangkan konsumsi baja mencapai sebesar 13,2 juta ton sehingga
2,7 juta ton masih diimpor.
Ekspor baja pada tahun 2006 diharapkan mencapai nilai sebesar US $
1,34 miliar yang meningkat sebesar 27,9 % dibandingkan dengan
tahun 2005 yang hanya mencapai US $ 1,04 miliar.
Pertumbuhan industri baja selama tahun 2006 menunjukkan
peningkatan yang cukup besar yaitu dari -3,5 % pada tahun 2005
menjadi 3,17% pada tahun 2006.
Peningkatan pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya produksi
Hot Rolled Coil (HRC) dan Plat Baja yang mencapai rata-rata 12% dan
33,3%. Kedua produk ini terutama merupakan bahan baku untuk
industri pipa, perkapalan, otomotif dan konstruksi baja yang
berkembang cukup baik pada tahun 2006.
Investasi PMDN dan PMA di sektor industri baja masing-masing
mencapai Rp. 2,8 triliun dan US $ 70,2 juta selama tahun 2006 dengan
jumlah industri sebanyak 3 (tiga) perusahaan.
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Melihat pertumbuhan permintaan produk baja di dalam negeri yang
terus meningkat terutama untuk keperluan industri otomotif, elektronika
dan peralatan penunjang migas, sedangkan kemampuan industri baja
dalam memasok kebutuhan baja khusus untuk keperluan diatas belum
memadai, maka prospek pengembangan industri baja kedepan cukup
baik khususnya untuk produk-produk baja tersebut diatas. Mengingat
bahan baku industri baja kasar sepenuhnya masih diimpor sedangkan
bahan baku bijih besi cukup tersedia di dalam negeri maka
pengembangan industri baja berbasis sumber daya lokal sangat
prospektif untuk dikembangkan.
Dalam rangka mendorong pengembangan industri baja berbasis
sumber daya lokal, telah difasilitasi persiapan pembangunan pabrik
Direct Reduction Rotary Kiln dengan kapasitas 2 x 150.000 ton/tahun
di Kalimantan Selatan oleh PT Krakatau Steel. Disamping itu, sedang
dilakukan studi potensi bahan baku untuk pengembangan pabrik pelet
dengan kapasitas 2 juta ton/tahun.
Terkait dengan pengembangan industri baja khusus, telah dijajaki
kerjasama antara Nippon Steel dengan beberapa industri baja dalam
negeri.
Untuk menanggulangi semakin maraknya penyelundupan produkproduk baja dari luar negeri, telah diupayakan pemanfaatan SNI
sebagai instrumen mencegah masuknya produk baja impor,
khususnya yang berkualitas rendah.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan gas baik sebagai bahan baku
maupun sebagai sumber energi telah dilakukan koordinasi dengan
Ditjen Migas, BP Migas dan Pertamina untuk meningkatkan pasokan
gas kepada industri baja.
Dalam mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa kebutuhan
Pemerintah yang banyak menggunakan produk-produk baja, telah
dibuatkan ketentuan perundangan yang mewajibkan penggunaan
produksi dalam negeri berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) > 40%.
Dalam rangka mewujudkan berdirinya pabrik Direct Reduction Rotary
Kiln skala 2 x 150.000 ton/th dan pabrik Peletizing skala 2 juta ton/th di
Kalimantan Selatan, terus akan dikoordinasikan dukungan baik dalam
rangka jaminan bahan baku bijih besi maupun pengadaan infrastruktur
dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi terkait
lainnya.
Untuk lebih terwujudnya peningkatan penggunaan produksi baja dalam
negeri diberbagai instansi pemerintah, BUMN/BUMD akan didorong
pembentukan Tim TKDN dimasing-masing instansi yang berfungsi
menfasilitasi dan memonitor pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
hasil produksi dalam negeri.
Dalam upaya mengamankan pasar dalam negeri terhadap produkproduk baja impor terutama yang berkualitas rendah akan terus
ditingkatkan penerapan SNI wajib produk-produk baja baik melalui
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review dan penyusunan SNI Wajib, optimalisasi penerapan dan
pengawasan SNI wajib di pabrik maupun di pasar.
4. Industri Perkapalan
Industri perkapalan atau galangan kapal termasuk industri strategis
karena memiliki keterkaitan yang sangat luas baik ke industri hulunya
maupun ke industri hilirnya dan merupakan industri masa depan yang
mempunyai prospek yang cerah. Saat ini terdapat sekitar 250
perusahaan industri perkapalan/galangan kapal
yang mampu
memproduksi kapal baru (new building) dan reparasi kapal (docking
repair). Meskipun jumlah perusahaan cukup banyak, namun sebagian
besar hanya mampu membangun dan mereparasi kapal-kapal
berukuran kecil atau kurang dari 1.000 DWT serta mesin/peralatan
produksinya relatif sudah tua.
Industri galangan kapal dalam negeri memiliki fasilitas produksi
terbesar berupa graving dock dengan kapasitas 150.000 DWT, dan
pengalaman membangun kapal baru maupun reparasi kapal berbagai
jenis, tipe dan ukuran sampai dengan kapasitas 50.000 DWT.
Dalam dua tahun terakhir industri galangan kapal mengalami
perkembangan yang menggembirakan dimana terjadi pertumbuhan
investasi yang sangat pesat khususnya di Pulau Batam yang sampai
saat ini telah mencapai sekitar 60 perusahaan. Hal ini disebabkan
karena iklim investasi (insentif fiskal dan tata niaga) yang
dikembangkan di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun (Bonded Zone /
Kawasan Berikat, dan KEK / Kawasan Ekonomi Khusus) menarik
minat investor asing, juga karena pulau Batam dekat dengan sumber
bahan baku/perdagangan, yaitu Singapura. Faktor lain yang
menyebabkan pertumbuhan investasi industri galangan kapal cukup
besar adalah dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang intinya
adalah penerapan azas cabotage.
Dalam rangka mendorong pengembangan industri perkapalan nasional
untuk mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2005,
Departemen Perindustrian telah mengambil langkah-langkah kebijakan
antara lain:
-

Pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/
PDRKN (National Ship Design and Engineering Centre/NaSDEC)
yang merupakan hasil kerjasama antara Departemen Perindustrian
dengan Institut Teknologi Sepuluh November / ITS, telah
diluncurkan pada tanggal 24 April 2006 di Surabaya. Dalam tahun
2007, PDRKN/NaSDEC akan dilengkapi dengan pembangunan
gedung, peralatan hardware dan software hingga mampu
mengemban visi dan misinya.

-

Menyusun Rancangan Peraturan Bersama Menteri Keuangan,
Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara
BUMN dan Menteri Perindustrian tentang keharusan pembangunan
dan pemeliharaan kapal yang pembiayaannya menggunakan
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APBN/APBD dan anggaran BUMN/BUMD dilaksanakan pada
industri perkapalan / galangan kapal dalam negeri.
-

Pemberian fasilitas impor kepada industri galangan kapal nasional
melalui pembebasan bea masuk 0 % untuk bahan baku dan
komponen kapal yang belum diproduksi dalam negeri (Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.010/2006).

5. Industri Kendaraan Bermotor
Saat ini telah terdapat 20 perusahaan industri perakit kendaraan
bermotor roda empat, 77 perusahaan perakit sepeda motor, yang
didukung oleh sekitar 250 perusahaan industri komponen yang
memproduksi berbagai jenis komponen mulai dari komponen universal
sampai komponen utama seperti engine dan transmisi.
Investasi yang tertanam di sektor otomotif sampai dengan tahun 2005
telah mencapai sekitar Rp. 13,9 triliiun dengan penyerapan tenaga
kerja mencapai 185.000 orang. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
beberapa perusahaan otomotif melakukan penambahan investasi
diantaranya adalah PT. Astra Daihatsu Motor dengan nilai investasi
sekitar US$ 80 juta untuk meningkatkan kapasitas produksinya
menjadi 150.000 unit/tahun, PT. Astra Honda Motor dengan investasi
sekitar US$ 101 juta, PT. Yamaha Motor Manufacturing dan PT.
Yamaha Motor Manufacturing West Java dengan nilai investasi sekitar
7 miliar Yen untuk meningkatkan kemampuan peralatan produksi
kedua pabrik tersebut.
Disamping penambahan investasi tersebut diatas, PT. TVS Motor
Company Indonesia – sebuah perusahaan industri sepeda motor milik
TVS Motor Ltd. Singapura dan investor dari India, saat ini sedang
dalam proses merealisasikan investasi sebesar US$ 42,6 juta di
Indonesia yang diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja sekitar 500
orang.
Produksi kendaraan bermotor roda empat tahun 2005 telah mencapai
500.710 unit, mengalami kenaikan sebesar 18,62% bila dibandingkan
dengan jumlah produksi tahun 2004 sebanyak 422.099 unit.
Sementara itu produksi kendaraan bermotor roda dua mencapai
5.113.487 unit, meningkat 21,75% dibandingkan dengan volume
produksi sebanyak 4.200.000 unit pada tahun 2004.
Capaian produksi tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai
salah satu basis produksi otomotif di ASEAN, khususnya untuk
kendaraan MPV dan menjadi produsen ke-3 terbesar kendaraan
bermotor roda dua di dunia setelah China dan India.
Produk-produk industri otomotif nasional baik kendaraan utuh maupun
komponennya telah dapat memasuki pasar global. Nilai ekspor produk
otomotif tahun 2005 mencapai US$ 1,77 miliar, naik sebesar 42,20%
dibanding total nilai ekspor sebesar US$ 1,24 miliar pada tahun 2004.
Beberapa produk kendaraan bermotor utuh (CBU) yang telah masuk
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ke pasar global diantaranya adalah Toyota Avanza dan Innova dengan
volume ekspor rata-rata mencapai lebih dari 7.000 unit/tahun.
Pengembangan industri kendaraan bermotor nasional masih
mengalami berbagai kendala diantaranya masih lemahnya dukungan
industri pendukung seperti industri bahan baku dan komponen dalam
negeri yang menyebabkan masih tingginya ketergantungan industri
otomotif terhadap impor bahan baku dan komponen.
Total nilai impor produk otomotif pada tahun 2005 mencapai US$ 4,16
miliar meningkat sebesar 28 % dibandingkan dengan tahun 2004
sebesar US$ 3,25 miliar.
Perkembangan industri pada tahun 2006 agak tersendat karena
dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM dan tingginya suku bunga yang
telah menekan daya beli masyarakat. Sejak bulan Oktober 2005 telah
terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor roda empat yang
sangat drastis. Penjualan semester I tahun 2006 rata-rata per bulan
hanya mencapai 45% dibanding penjualan semester I tahun 2005.
Sementara itu pada periode yang sama produksi rata-rata hanya
mencapai 20.968 unit atau hanya 46% dari produksi tahun sebelumnya
sehingga target pencapaian produksi diatas 500 ribu unit pada tahun
2006 untuk kendaraan bermotor roda empat sulit tercapai.
Untuk menekan dampak dari kenaikan BBM dan tingginya suku bunga
tersebut, saat ini sedang dilakukan berbagai upaya upaya untuk
membantu perusahaan menurunkan biaya produksi, diantaranya
melalui pemberian fasilitas keringanan BM atas impor bahan baku
untuk pembuatan komponen dalam negeri.
Disamping itu juga telah dilakukan pemberian bantuan berupa
bimbingan
peningkatan
produktifitas
kepada
industri-industri
komponen baik dengan memanfaatkan bantuan asing maupun dengan
menggunakan sumberdaya dalam negeri.
Dari sisi penguasaan teknologi, industri kendaraan bermotor dalam
negeri khususnya sepeda motor telah mampu menghasilkan produk
sepeda motor yang benar-benar dirancang dan direkayasa
sepenuhnya oleh perusahaan dan tenaga ahli Indonesia, yaitu oleh
PT. Kanzen Motor Indonesia yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh
bangsa Indonesia. Peluncuran Produk yang sepenuhnya buatan dalam
negeri yaitu Produk Motor Kanzen tipe Taurus Ultima dengan mesin 4
tax 110 CC telah dilakukan oleh Bapak Presiden pada bulan Juni
2006.
6. Industri Kedirgantaraan
Saat ini Indonesia melalui PT. Dirgantara Indonesia (DI) telah memiliki
kemampuan dalam membuat dan mengembangkan pesawat terbang
sendiri. PT. DI memiliki asset sekitar Rp. 3 triliun dan mempekerjakan
3.700 orang karyawan. PT. DI mampu memproduksi pesawat jenis
Fixed Wing maupun Rotary Wing untuk keperluan sipil, militer dan
keperluan khusus. Pesanan dari berbagai perusahaan asing seperti
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Bae System (komponen Airbus A 380, komponen A 320/340 Paragon),
EADS CASA (komponen CN235 dan C295), Korea (komponen B777),
Mitsubishi Heavy Industries (komponen GX Slat Skin), Fokker Elmo
Belanda (Air Craft Wiring), Thales Airborne (Air Craft Design),
Aeronimbus Aircraft(pesawat jet NMX-1); Turkey (modifikasi CN235
MPA dan MSA), Sapura Bhd (Flight simulator CN235) telah
dilaksanakan oleh PT. DI sehingga menempatkan perusahaan ini
sebagai perusahaan kelas dunia.
PT. DI memiliki kemampuan yang teruji dalam melakukan rancang
bangun dan rekayasa pesawat terbang, produk PT. DI digunakan
sebagai pesawat kepresidenan beberapa negara di Asia yang
membuktikan bahwa produknya dipercaya oleh dunia internasional.
Saat ini PT. DI tengah mengembangkan pesawat angkut N 219 yang
cocok untuk alat transportasi jarak dekat yang dapat digunakan untuk
menghubungkan daerah-daerah yang sulit transportasi di Indonesia.
Dalam rangka mendukung program tersebut, Departemen
Perindustrian telah berbagai upaya diantaranya memfasilitasi
pelaksanaan forum koordinasi dan konsultasi guna menggalang
komitmen dan masukan dari stakeholder terkait.
Rencana ini diharapkan dapat didukung oleh program peningkatan
penggunaan produk dalam negeri, dalam rangka pemenuhan
kebutuhan rute-rute baru penerbangan yang dapat dikembangkan
serta untuk keperluan lainnya seperti angkutan militer dan cargo.
7. Industri Elektronika
Industri elektronika merupakan salah satu industri yang diprioritaskan
pengembangannya dan termasuk penyumbang devisa terbesar dalam
bidang industri. Hal ini ditunjukan oleh tingginya nilai ekspor tahun
2005 sebesar US $ 7,65 milyar, dimana sekitar 11,5 % dari total ekspor
Indonesia. Setengah dari nilai ekspor elektronika berasal dari 6
perusahaan merek global yaitu Panasonic, Sanyo, LG, Samsung,
Toshiba dan Sharp.
PT. LG telah mendapat Penghargaan Primaniarta dari Presiden R I
atas prestasi ekspornya yang melebihi US$ 1 milyar.
Setelah Departemen Perindustrian memfasilitasi perbaikan jalan yang
rusak menuju pabrik
sepanjang ± 12 km, PT LG Electronics
meningkatkan produksinya dan menjadikan Indonesia sebagai
manufacturing based untuk produk kulkas.
Untuk memenuhi permintaan pasar ekspor dan dalam negeri industri
elektronika nasional telah mengarahkan pada produk yang berbasis
digital seperti TV LCD / Plasma, Mesin Cuci Automatic, AC diatas 2 PK
dan Kulkas diatas 220 liter.
Industri elektronika konsumsi berkembang cukup pesat sementara
industri komponen belum berkembang sebagaimana yang diharapkan,
untuk itu sedang dikaji kemampuan industri komponen lokal yang dapat
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memenuhi kebutuhan industri elektronika konsumsi dalam negeri.
Pada saat ini komponen elektronika seperti LCD, Cell Phone, driver
komputer, semi conductor sudah
diproduksi di dalam negeri
khususnya di Pulau Batam.
Dalam menjawab tantangan industri elektronika ke depan telah
dibentuk Working Group melalui pendekatan Klaster Industri
Elektronika Konsumsi, dimana fokus saat ini pada pompa air dan
lampu hemat energi (LHE).
Impor LHE tahun 2005 mencapai sekitar 50 juta unit dan dalam rangka
memenuhi kebutuhan dalam negeri dari produk nasional serta program
PLN dalam pengadaan pembelian LHE yang akan diberikan kepada
pelanggan 450 Watt sebanyak 30 juta buah pada tahun 2007 dan 50
juta buah pada tahun 2008. Pemerintah telah memproteksi tarif bea
masuk LHE dari 5% menjadi 15%, hal ini telah berdampak mendorong
tumbuhnya 4 industri baru dan 3 industri melakukan perluasan.
Guna meningkatkan dan mengembangkan teknologi, telah dilakukan
Road Show dengan Universitas dan Lembaga Ristek seperti BPPT,
LIPI. Departemen Perindustrian telah memfasilitasi kerjasama PT.
Sanyo Indonesia dengan ITB dalam rangka penyediaan air bersih
dengan mengembangkan pompa air ”Waste Water Treatment” yang
akan di luncurkan pada akhir bulan Desember 2006.
Program pengembangan Industri Elektronika antara lain:
- Pendirian Balai Besar Industri Elektronika.
- Pengembangan industri elektronika ke wilayah Sumatera Utara dan
Sulawesi Selatan.
- Melakukan fasilitasi melalui penguatan dan pengembangan klaster
industri elektronika konsumsi.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait akan hal
pengawasan barang elektronika yang beredar di pasar dalam
rangka penerapan SNI, penerapan penggunaan manual dan kartu
garansi dalam bahasa Indonesia.
- Meningkatkan kerja sama dengan Asosiasi industri (GABEL,
APERLINDO dan PIBIN).
- Meningkatkan koordinasi dalam rangka penggunaan produksi
dalam negeri.
8. Industri Telematika
Berdasarkan perkembangan pasar dunia maupun regional, pangsa
pasar Telematika sangat menjanjikan dengan nilai omset sebesar US$
533 miliar dan prospek pasar dunia cenderung meningkat dengan
tingkat pertumbuhan rata-rata 6,9% per tahun. Untuk pasar Asia yang
besarnya US$ 42 miliar tingkat pertumbuhannya mencapai 23,5% per
tahun. Di Indonesia, pasar sektor ini tercatat baru sekitar US$ 2,2
miliar dengan pertumbuhan pada tahun 2004 dan 2005 masing masing sebesar 9,8% dan 15,8%. Untuk tahun 2006 prognosa
pertumbuhan sektor ini diproyeksikan sekitar 10,4 % dan dari jumlah
tersebut bagian terbesar diserap oleh sektor perbankan .
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Dalam rangka pengembangan industri telematika, khususnya piranti
lunak, Departemen Perindustrian telah mendirikan beberapa Pusat
Pengembangan Industri Software yang disebut RICE (Regional
Information Technology Centre of Exellence) yaitu RICE Bandung
(bekerjasama dengan PT. Inti), RICE Jakarta (bekerjasama dengan
Universitas Tri Sakti), RICE Bali (bekerjasama dengan Balai Diklat
Industri Denpasar), RICE Cimahi (bekerjasama dengan Pemda Kota
Cimahi) dan RICE Surabaya (bekerjasama dengan Balai Diklat Industri
Surabaya). Pada tahun 2006 telah didirikan RICE Medan, RICE
Manado dan RICE Bogor.
Salah satu kendala dalam mendorong pengembangan industri
software adalah kesulitan untuk menilai apakah suatu industri software
cukup reliable atau tidak. Dalam kaitan ini telah disusun Standar
Kematangan Industri Perangkat lunak Indonesia yang merupakan
adaptasi dari Capability Maturity Model (CMM) yang disesuaikan
dengan situasi Indonesia. Dengan standar tersebut dapat diukur
kemampuan dan kompetensi industri software dalam negeri. Standar
tersebut akan diimplementasikan pada tahun 2007 mendatang.
Dengan semakin banyaknya industri software nasional yang
memenuhi standar Internasional diharapkan dapat meningkatkan
kerjasama dengan perusahaan Multi National Company (MNC)
demikian pula dengan peningkatan aktifitas out-sourcing.
Sampai dengan tahun 2005, produk handphone belum diproduksi di
Indonesia karena para investor tidak terlalu berambisi untuk
melakukan investasi akibat bea masuk produk jadi yang 0% sesuai
dengan kesepakatan ITA, sedangkan bea masuk untuk komponennya
berkisar antara 0 – 15 %. Namun demikian PT. Inti Pisma telah
menambah investasi sebesar US$ 4 juta untuk pembuatan handphone
CDMA, sehingga Indonesia telah mampu membuat handphone CDMA
dengan merk Nexian. Dalam waktu 6 bulan perusahaan ini telah
mampu memasarkan produknya sebanyak 300 ribu unit di pasar
domestik. Pada tahun 2007 PT Inti Pisma akan meningkatkan
produksinya menjadi 500 ribu unit/tahun serta mengembangkan pasar
ekspor dengan tujuan negara Malaysia dan Philipina.
PT Compact Microwave Indonesia (CMI) salah satu produsen
perangkat telekomunikasi, yang sudah mampu membuat produk
transmisi (Up converter dan Down converter) dimana baru sekitar
10perusahaan yang memproduksi produk tersebut diseluruh dunia.
Pada saat ini PT. CMI sedang difasilitasi pemerintah untuk
mengembangkan kerjasama dengan pihak Lockheed Martin (USA)
dalam pembuatan antena. Keberhasilan kerjasama ini diharapkan
dapat meningkatkan kandungan lokal untuk produk transmisi ini
sampai dengan 80%. Namun demikian PT CMI masih mengalami
kesulitan untuk memenangkan tender di PT Telkom karena bersaing
dengan perusahaan besar dari luar negeri, terutama dari China. Dalam
kaitan ini kami telah melakukan pendekatan kepada PT Telkom agar
bisa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
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Perkembangan industri multi media di Indonesia cukup baik dimana PT
Sanyo Jaya Komponen telah mampu meningkatkan produksi kamera
digital dari sebesar 4 juta unit/tahun pada 2005 menjadi sebesar 6 juta
unit/tahun pada tahun 2006. Saat ini PT. Sanyo Jaya Komponen
merupakan produsen kamera digital terbesar di dunia dengan
penguasaan pasar sekitar 10 % dari pasar dunia.
Masalah pengenaan bea masuk kamera digital yang sebelumnya
mengalami dispute dengan pihak Jepang telah mencapai kesepakatan
yang amicable. Pihak Indonesia sepakat dalam penurunan bea masuk
kamera digital dilakukan secara bertahap dimulai dari bulan Januari
2007 hingga sebesar 0% pada bulan Januari 2009. Dengan skim
penurunan tersebut, diperkirakan industri kamera digital dalam negeri
sudah mempunyai waktu yang cukup untuk membangun jaringan
vendor dan mampu bersaing dengan produk luar negeri.
9. Industri Pupuk
Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang memilki
peranan penting dalam rangka mendukung program ketahanan
pangan nasional. Oleh karena itu produksi pupuk didalam negeri
sampai saat ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk sektor
pertanian.
Oleh karena kebijakan pengembangan pertanian khususnya yang
berkaitan dengan kebijakan pemupukan sampai saat ini mengarah
pada penggunaan pupuk tunggal, maka industri pupuk dalam negeri
pola produksinya adalah menghasilkan pupuk tunggal. Walaupun
demikian beberapa industri sudah mulai melakukan antisipasi awal
untuk memproduksi pupuk majemuk seperti PT Petrokimia Gresik, PT.
Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang dan beberapa perusahaan swasta.
Sebagai gambaran dalam tabel berikut dapat dilihat kapasitas dan
kebutuhan pupuk per jenis didalam negeri tahun 2005 dan 2006.

Tabel 8 Produksi Dan Kebutuhan Pupuk Nasional 2005-2006
(Ton)
NO
1.

2.

PUPUK
Urea:
- Kapasitas
- Produksi
- Kebutuhan DN
- Ekspor
SP- 36:
- Kapasitas
- Produksi
- Kebutuhan DN
- Impor

2005

2006

7.872.000
5.869.834
5.216.657
797.538

7.872.000
5.675.478
5.478.892
-

1.000.000
823.498
819.044
161.122

1.000.000
641.239
719.047
109.952
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NO
3.

PUPUK
2005
2006
ZA:
- Kapasitas
650.000
650.000
- Produksi
664.642
639.676
- Kebutuhan DN
679.083
728.213
- Impor
172.146
179.366
4.
NPK:
300.000
300.000
- Kapasitas
425.379
276.875
- Produksi
402.430
264.633
- Kebutuhan DN
129.391
221.539
- Impor
Catatan : Impor Tahun 2006 (s/d Jun).
Kapasitas produksi NPK adalah kapasitas PT. Petrokimia Gresik dan belum
termasuk NPK swasta sebesar 470.000 ton

Yang menjadi kendala industri pupuk saat ini adalah keterbatasan
pasokan gas sehingga PT PIM, PT Pupuk Kujang dan PT. Pupuk
Kaltim tidak dapat beroperasi secara optimal, bahkan PT. AAF sudah
berhenti berproduksi dan PT. Petrokimia Gresik mulai November 2006
tidak berproduksi akibat pecahnya pipa gas bumi di daerah Sidoarjo,
Jatim.
10. Industri Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)
Industri CPO dan turunannya merupakan industri penghasil bahan
baku baik untuk industri pangan maupun non pangan. Industri pangan
berbasis CPO meliputi : minyak goreng, margarin, minyak samin dan
pengganti cocoa butter. Sedangkan industri non pangan berbasis
CPO antara lain oleokimia dasar (fatty acid, fatty alcohol dan glyserin),
surfactan, soap noodle, bahan baku kosmetik dan biodiesel. Indonesia
merupakan negara penghasil kelapa sawit (CPO) yang terbesar dan
sangat potensial di dunia setelah Malaysia, dimana pemanfaatan
bahan baku terbesar dalam bentuk CPO dan minyak goreng
digunakan untuk keperluan domestik dan ekspor.
Pengolahan CPO lebih lanjut sebagai produk-produk oleokimia dan
turunannya yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi saat ini belum
dikembangkan secara maksimal dan ini merupakan salah satu target
pemerintah untuk mengembangkannya. Saat ini terdapat 320 unit
pabrik CPO dan berkembang cukup pesat dengan realisasi produksi
pada tahun 2005 sebesar 12,452 juta ton. Tahun 2006 produksi
diperkirakan meningkat mencapai 13,5 juta ton dengan utilisasi kurang
lebih sebesar 89%.
1)

Industri Minyak Goreng Sawit
Jumlah industri minyak goreng sudah mencapai 72 unit usaha
dengan tingkat kapasitas produksi sebagai berikut :
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Tabel 9 Posisi Industri Minyak Goreng
No

Uraian

1

Kapasitas (ton)

9.700.000

9.700.000

2

Produksi (ton)

5.254.000

5.310.000

3

Utilitas (%)

54

55

4

Ekspor (ton)

3.151.000

3.202.000

5

Kebutuhan DN (ton)

2.103.000

2.207.000

2)

2005

2006

Industri Oleokimia Dasar
Produksi industri oleokimia dasar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 10 Posisi Industri Oleokimia Dasar

No.
1.
2.
3.

Jenis produksi
Fatty Acid
Fatty Alkohol
Glycerin

Kapasitas
ton/tahun
695.000
153.000
111.340

Realisasi Produksi
2005
2006
(Ton/tahun)
(Ton/tahun)
528.241
620.683
125.158
147.058
61.648
72.436

11. Industri Susu
Industri susu olahan memiliki peranan sangat penting dalam upaya
penyediaan dan pencukupan gizi masyarakat. Namun demikian
produksi susu segar dalam negeri (SSDN) sebagai bahan baku
industri susu olahan tersebut baru mencukupi sekitar 30% dari total
kebutuhan susu segar. Kondisi ini sebenarnya merupakan suatu
peluang yang baik bagi para peternak untuk terus mengembangkan
usahanya. Sampai saat ini syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti
hygienis, kualitas dan produktivitas SSDN masih belum dapat
dipenuhi oleh peternak, meskipun SNI sudah diterapkan dan petugas
yang terkait sudah diturunkan di lapangan.
Jumlah industri susu olahan pada tahun 2006 tercatat ada 36
perusahaan, dan 10 perusahaan terbesarnya tersebar di DKI Jakarta
4 unit (PT. Indomilk, PT. Friesche Flag, PT. Nutricia dan PT.
Foremost), Jawa Barat 3 unit (PT. Indolakto, PT. Ultra Jaya, dan PT.
Sugizindo), DI. Yogyakarta 2 unit ( PT. Sari Husada dan PT. Mirota),
Jawa Timur 1 unit perusahaan (PT. Nestle Indonesia). Total
kapasitas terpasang industri susu olahan pada tahun 2006 adalah
sebesar 624.835 ton atau setara dengan 1,95 miliar liter susu segar
per tahun dengan utilitas kapasitas 86% atau setara dengan produksi
riil 534.615 ton setara dengan 1,68 miliar liter susu segar.
Konsumsi susu nasional baru mencapai 7,05 kg/kapita/tahun, masih
jauh dibawah konsumsi susu negara-negara ASEAN, antara lain :
Philippina 20 kg, Malaysia 20 Kg, Thailand 20-25 Kg dan Singapura
32 Kg setara susu segar.
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Dalam rangka meningkatkan lebih lanjut industri susu ke depan,
kemitraan antara IPS dengan Koperasi (GKSI) / KUD serta pihak
perbankan terus digalang. Rencana pengembangan industri susu
kedepan yaitu :
• Menaikkan pendapatan peternak, melalui peningkatan kualitas
susu dan produktivitas susu segar (GFP, HACCP).
• Menciptakan persaingan bisnis yang sehat dan kompetitif.
• Meningkatkan konsumsi susu per kapita nasional.
• Peningkatan kualitas produk susu olahan (GMP dan Food
Hygiene).
Jumlah industri, kapasitas produksi dan ekspor susu olahan
adalah sebagai berikut :
Tabel 11 Posisi Industri Susu
No

Uraian

2005

2006

1

Jumlah Industri

35

36

2

Kapasitas (ton)

578.919

624.835

3

Produksi (ton)

516.536

534.615

4

Utilitas (%)

89

86

5

Ekspor (ton)

64.128

66.919

6

Kebutuhan DN (ton)

747.470

866,720

12. Industri rokok
Dalam tahun 2006 jumlah industri rokok tercatat berjumlah sekitar
4.200 perusahaan, dimana lebih dari 90% adalah merupakan industri
rumah tangga (jumlah produksi per tahun kurang dari 6 juta batang).
Pemain utama industri rokok hanya 6 (enam) perusahaan yang
memiliki pangsa produksi lebih dari 70%, yaitu PT. Gudang Garam,
PT. HM. Sampoerna, PT. Djarum, PT. Phillip Morris, PT. Nojorono dan
PT. BAT.
Pendapatan negara dari cukai terus mengalami kenaikan yang cukup
berarti dari Rp. 11,12 triliun tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 33,20
triliun tahun 2005, atau meningkat rata-rata 25,47 % per tahun. Tahun
2006 realisasi pendapatan cukai mencapai sekitar Rp. 37,5 triliun atau
naik 12,95 % dari tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang
terserap baik langsung maupun tidak langsung di industri rokok secara
keseluruhan mencapai sekitar 10,1 juta orang dengan perincian
sebagai berikut : a) Tenaga kerja langsung 360.000 orang, b) Petani
tembakau 2.400.000 orang, c) Petani cengkeh : 1.500.000 orang. d)
Pedagang : 4.800.000 orang, e) Percetakan, transportasi, dll :
1.050.000 orang.
Rencana pengembangan industri rokok kedepan adalah tetap
memperhatikan aspek kesehatan, penerapan konsep GMP (Good
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Manufacturing Practices), pengembangan kemitraan industri rokok
dengan petani tembakau dan cengkeh, penanganan rokok ilegal
melalui pembinaan, penyuluhan dengan sosialisasi dan kebijakan
cukai yang terencana dengan baik serta penindakan.
13. Industri Semen
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih
murah, maka pihak produsen semen telah melakukan diversifikasi
produk selain Portland Tipe I menjadi semen Portland Campur, semen
Portland Komposit, semen Masonry dan semen Fly Ash yang secara
teknis cukup kuat untuk kontruksi rumah tinggal (< 3 tingkat).
Saat ini terdapat 8 perusahaan semen dengan produksi pada tahun
2005 sebesar 34.932.000 juta ton. Tahun 2006 produksi diperkirakan
meningkat mencapai 35.269.500 juta ton dengan utilisasi kurang lebih
sebesar 77,17%.
Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kenaikan kebutuhan semen,
untuk jangka pendek direncanakan optimalisasi kemampuan produksi
kiln dan cement mill. Sedangkan untuk jangka panjang akan dilakukan
perluasan/pembangunan pabrik baru khususnya di luar Pulau Jawa,
serta penerapan SNI Wajib terhadap berbagai jenis semen atas
pertimbangan faktor kualitas dan menghindari terjadinya persaingan
harga yang tidak sehat. Saat ini sedang dilakukan notifikasi SNI Wajib
semen ke WTO.
Dalam rangka pengamanan pasokan batubara sebagai sumber energi
saat ini tengah didorong :
•

Peningkatan kerjasama (kemitraan) antara produsen semen
dengan produsen batubara.

•

Penggunaan batubara kalori rendah (nilai kalor 3.000 kkal/kg)
untuk mengganti batubara kalori tinggi (> 6.300 kkal/kg).

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan
meminimalkan dampak lingkungan, Departemen Perindustrian terus
mempromosikan :
•

Penggunaan bahan bakar alternatif seperti ban bekas namun
masih terkendala oleh jaminan pasokan ban secara kontinu.

•

Penerapan Clean Development Mechanism (CDM) setelah Kyoto
Protocol, melalui penggunaan boiler penyimpan panas (Waste Heat
Recovery Boiler).

Dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia
dilingkungan industri semen telah dilakukan penyusunan dan
penerapan standar kompetensi pada industri semen sehingga akan
menjamin keberadaan tenaga kerja dalam negeri yang berkualitas.
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Tabel 12 Posisi Industri Semen
No

Uraian

2005

2006

1

Kapasitas (ton)

45.700.000

45.700.000

2

Produksi (ton)

34.932.800

35.269.500

3

Utilitas (%)

76,44

77,17

4

Ekspor (ton)

4.284.248

4.848.438

5

Impor

1.035.853

1.025.700

6

Kebutuhan DN (ton)

31.433.000

31.425.000

14. Industri Garam
Pengembangan industri garam diarahkan baik untuk memenuhi
kebutuhan garam industri maupun garam konsumsi dengan sasaran
Universal Salt Iodization (Garam Untuk Semua) yaitu 90% tahun 2010,
yang pada tahun 2006 baru mencapai 73% konsumsi garam. Pada
tahun 2006 produksi garam nasional 1.265.000 ton.
Pembinaan terhadap petani garam di sentra produksi dimaksudkan
untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas garam yang
dihasilkan yang selama ini sebagian besar masih rendah (K3),
meskipun telah mengalami peningkatan secara bertahap. Usahausaha tersebut dilaksanakan melalui pembangunan lahan percontohan
(demplot) pegaraman dan pelatihan manajemen mutu produksi garam
di sentra-sentra produksi garam.
Untuk meningkatkan konsumsi dan pasokan garam beryodium telah
diberikan bantuan peralatan pencucian dan yodisasi garam serta
pembinaan penerapan SNI yang didukung oleh penerapan sistem
monitoring di tingkat produksi, sedangkan di tingkat Rumah Tangga
dilakukan oleh Biro Pusat Statistik.
Sentra-sentra garam yang telah dibina antara lain Cirebon, Pati,
Rembang, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Pamekasan, Sumenep,
Jeneponto, Lombok Timur, Bima. Tahun anggaran 2006 kegiatan
bantuan peralatan iodisasi garam dilaksanakan di Kabupaten Bima
dan Sampang dan bimbingan manajemen mutu lahan akan diarahkan
ke Kupang (NTT), Bima dan Lombok Timur.
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Tabel 13 Posisi Industri Garam
No

Uraian

2005

2006

1

Kapasitas (ton)

1.200.000

1.200.000

2

Produksi (ton)

1.150.000

1.268.000

3

Utilisasi (%)

95,83

105,67

4

Ekspor (ton)

14.867

1.065

5

Impor

1.404.375

1.535.600

6

Kebutuhan DN (ton)

2.783.000

2.802.000

15. Industri Ban
Produsen ban nasional telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan
nasional untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 meskipun masih ada
beberapa jenis ban khusus untuk kendaraan off-road yang belum
diproduksi di dalam negeri karena pertimbangan skala ekonomis.
Kapasitas produksi ban kendaraan bermotor roda 4 tahun 2006 adalah
49,3 juta ban, sedangkan realisasi produksi tahun 2003 adalah 30,07
juta ban, tahun 2004 adalah 35,4 juta ban dan tahun 2005 adalah 41,3
juta ban.
Kapasitas produksi ban kendaraan bermotor roda 2 tahun 2006 adalah
27,7 juta ban, dan realisasi produksi tahun 2003 adalah 16,5 juta ban,
tahun 2004 sebanyak 18,6 juta ban dan tahun 2005 adalah 21,9 juta
ban dengan tingkat utilisasi rata-rata 80%.
Pemasaran ban roda 4 untuk pasar dalam negeri sebesar 30% untuk
memenuhi kebutuhan nasional, sedangkan 70% diekspor ke berbagai
negara seperti USA, Saudi Arabia, Japan, Philipphines, UK dan Uni
Emirat Arab. Nilai ekspor ban tahun 2004 sebesar US$ 465 juta,
sedangkan tahun 2005 sebesar US$ 584 juta.
Penyerapan tenaga kerja tahun 2005 sebanyak 23.525 orang atau
mengalami kenaikan sebesar 10% dibanding tahun 2004 sebesar
21.307 orang. Pengembangan industri ban, sesuai dengan permintaan
pasar, diarahkan pada jenis ban radial untuk semua kendaraan roda 4
keatas. Khusus untuk truk, perlu dikembangkan ban radial berukuran
R24 – R54.
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Tabel 14 Posisi Industri Ban
(s.d. Triwulan III Tahun 2006)
Satuan = Ton
No

Uraian

2005

2006*

1.

Kapasitas

778.088

778.088

2.

Realisasi Produksi

768.384

832.757

3.

Kebutuhan D N

649.703

744.576

4.

Ekspor

258.203

114.402

5.

Impor

139.522

26.221

Konversi : Berat 1 unit ban R4 + 17 Kg
Berat 1 unit ban R2 + 3 Kg

D. PERMASALAHAN PADA BEBERAPA INDUSTRI YANG PENTING
Pembangunan industri adalah bagian dari pembangunan nasional
sehingga derap pembangunan industri harus mampu memberikan
sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi maupun
sosial politik. Oleh karenanya dalam penentuan tujuan pembangunan
sektor industri jangka menengah bukan hanya ditujukan untuk mengatasi
permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja yang disebabkan
oleh melemahnya daya saing, tetapi juga harus mampu turut mengatasi
permasalahan nasional / makro yang meliputi :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi biaya tinggi;
Penyelundupan;
Perburuhan;
Ketertinggalan kemampuan teknologi;
Keterampilan sumber daya manusia;
Infrastruktur yang kurang menunjang;
Ketidakpastian hukum dan keamanan;
Pengangguran.

Sedangkan permasalahan di tingkat Meso yang dihadapi sektor industri
adalah meliputi :
•
•
•
•
•

Struktur industri belum kuat, karena belum adanya supporting
industries, industri komponen dan bahan baku impor tinggi;
Industri berkumpul di Jawa;
Ekspor hanya pada beberapa negara tertentu dan jenis terbatas;
Peran IKM terbatas;
Utilitas belum tinggi.
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Permasalahan di tingkat Mikro yang dihadapi sektor industri adalah
meliputi :
1. Permasalahan pada Kelompok 10 Klaster Industri Prioritas
Secara global permasalahan industri antara lain yaitu masalah:
perpajakan, perburuhan, sarana dan prasarana yang kurang
menunjang, ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan, rendahnya
mutu, pendanaan, kurang konsistennya kebijakan pemerintah, serta
kualitas dan kuantitas SDM.
Permasalahan secara rinci pada masing-masing industri adalah
sebagai berikut :
a. Industri makanan
Permasalahan umum industri makanan dan minuman adalah 1)
supply bahan baku primer hasil pertanian rendah karena
produktifitas rendah, umur tanaman sudah tua, terkena hama
penyakit dan cenderung diekspor, 2) biaya distribusi dan
transportasi, 3) Perda-perda yang menimbulkan beban biaya
perusahaan, 4) mutu dan harga bahan baku yang kurang
bersaing, 5) belum dihapuskannya PPN produk pertanian primer,
6) tingginya harga BBM, 7) daya beli masyarakat pada tahun 2006
sangat rendah.
Disamping permasalahan yang bersifat umum, beberapa klaster
industri makanan dan minuman masih menghadapi permasalahan
yang khusus yaitu :
a). Industri Pengolahan Kakao : sebagian besar biji kakao tidak
difermentasi, utilisasi kapasitas industri pengolahan kakao
masih rendah sebesar 60%, bea masuk di negara tujuan
ekspor masih tinggi.
b). Industri Pengolahan Kelapa : SNI untuk beberapa produk
turunan kelapa belum ada, utilisasi masih rendah,
diversifikasi produk masih terbatas, teknologi proses masih
tertinggal.
c). Industri Pengolahan Tebu : restrukturisasi pabrik gula belum
berjalan, revisi SNI gula rafinasi belum diterbitkan, adanya
tata niaga dan masih tinggi bea masuk gula mentah (raw
sugar) dan gula rafinasi, harga gula internasional berfluktuatif
akibat persaingan dengan produsen biofuel.
d). Industri Pengolahan Buah : ketidakpastian kontiniutas
pasokan dan konsistensi mutu bahan baku karena buah
bersifat musiman, belum adanya budi daya perkebunan buah
skala komersil yang dapat memasok kebutuhan industri
pengolahan buah, rendahnya minat investasi dibidang
budidaya dan industri pengolahan buah, masih rendahnya
penerapan GAP dan GFP, masih kurang mendukung
infrastruktur dari pemasok bahan baku ke industri
pengolahan.
e). Industri Pengolahan Kopi : jenis kopi yang banyak ditanam di
Indonesia adalah jenis robusta sedangkan permintaan dunia
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f).

cenderung lebih banyak ke arah arabika, masih rendahnya
konsumsi kopi oleh masyarakat, penguasaan teknologi
roasting dan diversifikasi belum memadai.
Industri Pengolahan Tembakau : tembakau yang belum
memenuhi standar mutu, ketidakseimbangan pasokan dan
kebutuhan tembakau mengakibatkan rendahnya posisi tawar
petani, adanya kecenderungan permintaan rokok rendah tar
dan nikotin, kurangnya kesadaran untuk penerapan GMP
dan belum adanya Undang-undang tentang tembakau yang
komprehensif, pelaksanaan kemitraan antara industri rokok
dengan petani khususnya petani tembakau rakyat masih
sangat terbatas, terbatasnya informasi pasar luar negeri.

b. Industri Pengolahan Hasil Laut
Permasalahan pada industri pengolahan hasil laut : sulitnya
pasokan bahan baku, kehilangan pasca penangkapan masih
tinggi sekitar 40%, kualitas dan teknologi proses produk perikanan
masih rendah, persyaratan kualitas di negara tujuan sangat ketat,
sarana dan SDM lembaga penguji mutu perikanan dalam negeri
masih rendah, sarana penangkapan ikan masih sederhana
dibandingkan dengan kapal penangkap ikan asing, adanya illegal
fishing dan transhipment di laut.
c. Industri Tekstil dan Produk Tekstil
Permasalahan di industri TPT meliputi; mesin sudah tua yang
sebagian besar (70 %) sudah berusia diatas 20 tahun, sehingga
tingkat konsumsi energinya tinggi dan cenderung tidak efisien.
Disamping itu dengan masuknya produk TPT ilegal dengan harga
yang relatif murah dapat merusak pangsa pasar TPT nasional di
dalam negeri. Selain impor ilegal juga adanya indikasi Indonesia
dijadikan tempat praktek illegal transhipment yang dapat
membahayakan kelangsungan ekspor TPT nasional karena
adanya tuduhan ’circumvention’ oleh negara importir.
Kemudian dengan masih diberlakukannya PPN impor kapas
sangat mempengaruhi daya saing industri TPT mengingat 99%
kebutuhan kapas masih diimpor. Adanya keterlambatan restitusi
pajak sangat mengganggu cash flow dunia usaha dalam
kaitannya dengan pengembangan usahanya. Selain itu, dengan
dikembangkannya batubara sebagai sumber energi listrik maupun
boiler menimbulkan limbah yang terkatagori B3 yang perlu
penanganan secara khusus dan terkoordinasi.
d. Industri Alas Kaki
Permasalahan yang dihadapi industri alas kaki terutama
ketergantungan pasar dari principal luar negeri, dimana industri
dalam negeri hanya melakukan kegiatan fabrikasi sedangkan
disain dan bahan baku/penolong masih diimpor sehingga nilai
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tambah di dalam negeri kecil. Sementara itu ketentuan karantina
impor kulit menghambat kelancaran pengadaan bahan baku kulit
yang berasal dari impor, sehingga berakibat terhadap kurang
bersaingnya produk industri alas kaki. Produktivitas tenaga kerja
Indonesia kurang bersaing dibandingkan tenaga kerja China dan
Vietnam. Sebagai contoh tenaga kerja Indonesia hanya mampu
menghasilkan 2 pasang perhari sementara Vietnam dan China 34 pasang perhari. Pasar Dalam Negeri dibanjiri oleh produk impor
yang murah, baik masuk secara legal maupun ilegal.
Sedangkan dalam pengembangan industri penyamakan kulit
sebagai pemasok bahan baku industri alas kaki dalam negeri
beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan
SDM dalam penguasaan teknologi penanganan limbah, modal
untuk mengganti teknologi yang ramah lingkungan serta jumlah
dan kualitas kulit mentah dalam negeri.
e. Industri Turunan Minyak Kelapa Sawit
Permasalahan pada klaster industri pengolahan minyak kelapa
sawit antara lain : sebagian besar bahan baku CPO masih di
ekspor, terbatasnya infrastruktur pelabuhan, gangguan keamanan
di jalur distribusi CPO dan pelabuhan, tingginya biaya
pencadangan lahan untuk lokasi perkebunan dan industri,
terbatasnya investasi di sektor hilir, R&D dibidang teknologi belum
berkembang dan belum terintegrasi dengan industri hilirnya.
f. Industri Pengolahan Kayu (Termasuk Rotan dan Bambu)
Permasalahan pada industri pengolahan kayu (termasuk rotan
dan bambu) antara lain di sektor input meliputi : adanya
kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku kayu,
belum dapat dimanfaatkannya bahan baku alternatif secara
optimal, efek samping dari gencarnya illegal logging
menyebabkan kayu hasil konversi lahan atau kayu dari rakyat
tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri pengolahan
kayu, maraknya retribusi daerah menyebabkan biaya transportasi
bahan baku makin mahal, belum tertanganinya masalah illegal
logging dan illegal trade.
Di sektor proses produksi meliputi : permesinan yang digunakan
pada umumnya relatif tua, lemahnya desain dan finishing dimana
pada umumnya desain ditentukan pembeli, masih rendahnya
tingkat effisiensi dan produktivitas.
Di pasar internasional adanya pesaing-pesaing baru yang cukup
tangguh terutama dari negara China dan Vietnam, adanya
persyaratan produk dari negara tujuan ekspor yang dikaitkan
dengan ecolabel.
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g. Industri Pengolahan Karet dan Bahan Karet
Permasalahan yang dihadapi industri ini meliputi rendahnya mutu
bokar (bahan olahan karet), lemahnya kelembagaan petani karet,
rendahnya investasi pada industri hilir karet, belum dikuasai
teknologi pengolahan produk karet hilir dan bahan pembantu
masih di impor, rendahnya tingkat kepercayaan konsumen
terhadap produk, belum semua produk industri barang-barang
karet mempunyai SNI.
h. Industri Pulp dan Kertas
Permasalahan yang dihadapi oleh industri pulp dan kertas antara
lain dibidang bahan baku adalah : pembangunan HTI yang belum
dapat memenuhi semua kebutuhan bahan baku kayu industri
pulp; bahan baku alternatif industri pulp, seperti : tandan kosong
kelapa sawit, abaca dll, belum dapat dimanfaatkan secara
optimal, kebutuhan pulp serat panjang untuk industri kertas
seluruhnya masih diimpor, kebutuhan kertas bekas untuk industri
kertas sebagian besar masih diimpor, maraknya restribusi daerah,
sehingga biaya transportasi bahan baku relatif tinggi; belum
berkembangnya industri permesinan nasional, sehingga masih
tergantung dari LN, efek samping dari gencarnya operasi illegal
logging menyebabkan kayu hasil konversi lahan atau kayu dari
rakyat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri pulp,
biaya listrik dan BBM yang terus meningkat menambah tekanan
pada industri pulp dan kertas.
Dibidang produksi adalah : sebagian besar permesinan industri
pulp dan kertas relatif tua dan kapasitasnya relatif kecil, sehingga
makin sulit menghadapi persaingan yang makin ketat; masalah
lingkungan, yang terkait proses limbah padat yang belum
tertangani secara baik.
Dibidang pemasaran adalah : adanya pesaing-pesaing baru yang
cukup tangguh terutama dari negara Amerika latin dan China;
adanya tuduhan dumping; adanya persyaratan produk dari negara
tujuan ekspor yang dikaitkan dengan ecolabel.
i. Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik
Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan
Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik adalah menurunnya
pembelian oleh PT. PLN (Persero) sebagai konsumen utama dari
Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik.
Selain itu, bahan baku Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik
masih banyak diimpor, sehingga harga produksi lebih tinggi.
Salah satu sub sektor Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik
yang menjadi prioritas untuk didorong pengembangannya adalah
industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
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Permasalahan dalam industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) adalah turbin dan generator sebagai komponen utama
PLTU belum dapat dibuat di dalam negeri.
Masalah lain yang dihadapi adalah tingginya persaingan dari
produk-produk impor yang mendapat keringanan fasilitas bea
masuk dan dibebaskannya PPN impor mesin listrik dan peralatan
listrik yang dipergunakan dalam proyek-proyek pembangunan.
Selain itu, kurangnya dukungan sumber pendanaan dan
keberpihakan terhadap produk mesin listrik dan peralatan listrik
buatan dalam negeri.
j. Industri Petrokimia
Permasalahan yang dihadapi industri petrokimia antara lain :
belum terintegrasinya produsen bahan baku dengan industri
petrokimia produk nafta, kondensat dan gas bumi sebagian besar
diekspor, sementara kebutuhan nafta dan kondensat dalam negeri
di impor; tingginya harga bahan baku; terbatasnya infrastruktur;
tingginya biaya pencadangan lahan untuk lokasi industri,
kurangnya dukungan kredit investasi; pengembangan industri
berbasis limbah terkendala oleh beberapa peraturan tentang
pengelolaan lingkungan, kurang berkembangnya inovasi teknologi
proses didalam negeri serta masih rendahnya konsumsi plastik
perkapita (Indonesia 9 kg/kapita, Malaysia 56kg/kapita, Singapura
93 kg/kapita, Thailand 45 kg/kapita).

2. Permasalahan pada Kelompok Klaster Industri Prioritas Terkait
Permasalahan yang dihadapi industri prioritas terkait meliputi bahan
baku impor, pendanaan dan litbang, industri menengah dan kecil
serta sarana dan prasarana. Beberapa industri yang termasuk dalam
industri terkait dengan permasalahan tersebut adalah sebagai
berikut :
a. Industri Baja
Permasalahan yang dihadapi industri baja terutama meliputi
ketergantungan terhadap bahan baku impor, terbatasnya sumber
gas alam, kurang tersedianya sumber pendanaan, belum
memadainya lembaga litbang di dalam negeri dan infrastruktur
yang belum cukup mendukung serta kurangnya insentif
perpajakan bagi industri baja.
Masalah-masalah tersebut mengakibatkan kurang bersaingnya
produk
baja dalam negeri serta kurang menariknya iklim
berinvestasi dibidang industri baja.
Masalah lain yang mempengaruhi kinerja industri baja adalah
banyaknya penyelundupan produk-produk baja yang berkualitas
rendah dengan harga yang murah, sehingga mendistorsi pasar
dalam negeri.
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b. Industri Mesin dan Peralatan Pabrik
Permasalahan yang dihadapi industri Mesin dan Peralatan Pabrik
terutama meliputi ketergantungan terhadap bahan baku impor,
belum berkembangnya pusat-pusat design, belum memadainya
lembaga litbang di dalam negeri, infrastruktur yang belum
mendukung (belum tersedianya industri forging, industri bahan
baku alloy steel, industri pipa seamless dll), kurang tersedianya
sumber pendanaan, belum optimalnya pemanfaatan lembaga
litbang dan kurangnya insentif perpajakan bagi industri Mesin dan
Peralatan pabrik serta rendahnya tarip bea masuk (0%) impor
produk industri mesin dan peralatan pabrik.
Masalah-masalah tersebut mengakibatkan kurang bersaingnya
produk industri mesin dan peralatan pabrik dalam negeri serta
kurang menariknya iklim berinvestasi dibidang industri mesin dan
peralatan pabrik.
Masalah lain yang mempengaruhi kinerja industri mesin dan
peralatan pabrik adalah komponen dan bahan baku yang masih
diimpor belum ekonomis apabila dibuat oleh industri dalam negeri,
belum terbangunnya jejaring diantara produsen dengan industri
pengguna dan masuknya industri mesin dan peralatan pabrik dari
china dengan harga relative murah.
Selain itu produk mesin pabrik dan peralatan pabrik buatan dalam
negeri juga tersaingi adanya fasilitas keringanan bea masuk dan
tidak
dikenakannya
PPN
impor
pada
proyek-proyek
pembangunan.
c. Industri Alat / Mesin Pertanian
Permasalahan yang dihadapi industri alat / mesin pertanian
terutama meliputi ketergantungan terhadap bahan baku impor,
belum berkembangnya pusat-pusat design, kemampuan lembaga
litbang dalam negeri belum mendukung, sulit mendapatkan
sumber pendanaan, kurangnya insentif bagi industri alat/mesin
pertanian.
Masalah-masalah tersebut mengakibatkan kurang bersaingnya
produk alat / mesin pertanian dalam negeri serta kurang
menariknya iklim berinvestasi dibidang industri alat/mesin
pertanian terutama di daerah-daerah potensial di luar jawa.
Masalah lain yang mempengaruhi kinerja industri alat / mesin
pertanian adalah masih mahalnya harga motor penggerak (prime
mover) baik untuk motor bensin maupun motor diesel, belum
terbangunnya komunikasi antara produsen dengan pengguna
(petani) yang selama ini kesulitan untuk membeli alsintan karena
belum tersedianya dukungan skema kredit dengan bunga
bersaing dan masuknya alat / mesin pertanian dari china dengan
harga relatif murah namun belum tentu susuai dengan
karakteristrik lahan yang akan diolah.
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d. Industri Semen
Permasalahan yang dihadapi industri semen antara lain:
kurangnya sarana dan prasarana, bahan baku, kontinuitas
pasokan batu bara yang tidak menjamin untuk waktu jangka
panjang, serta mahalnya tarif listrik
e. Industri Keramik
Permasalahan yang dihadapi industri keramik antara lain: bahan
baku masih banyak yang diimpor, belum ada fasilitas penyiapan
bahan baku, pasokan gas bumi tidak stabil dan masuknya barang
keramik impor dengan harga yang sangat rendah dari China.
f. Industri Elektronika Konsumsi
Permasalahan yang dihadapi oleh industri elektronika konsumsi
antara lain: belum tumbuhnya industri pendukung, belum mampu
bersaing dengan produk impor, penerapan standard dan regulasi
teknis belum efektif dan tingginya peredaran produk ilegal.
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BAB III
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN

A.

PELAKSANAAN PROGRAM POKOK
1. Perkuatan dan Pengembangan Klaster Industri
Sesuai dengan RPJM dan arah kebijakan pengembangan industri
melalui pendekatan klaster, telah dipilih 10 (sepuluh) klaster industri inti
dan beberapa klaster industri penunjang dan terkait.
Atas dasar hal tersebut sejak tahun tahun 2005 pengembangan industri
lebih difokuskan dan diarahkan pada pengembangan industri
berdasarkan
pendekatan
pengembangan
klaster.
Kegiatan
pengembangan meliputi: (1) Pembentukan Working Group/Forum
Komunikasi Kerjasama Industri pada masing-masing klaster industri, (2)
Sosialisasi klaster industri, (3) Perbaikan iklim usaha dan dukungan
program kelembagaan, (4) Fasilitasi pengembangan kerjasama antara
industri inti, industri terkait dan industri penunjang, serta (5) Penyusunan
road map dan diagnosis pengembangan klaster industri.
Pada tahun 2006, di dalam upaya mengorganisasikan dan memfasilitasi
komponen-komponen yang terlibat dalam pengembangan klaster
industri di daerah, Departemen Perindustrian telah membentuk
beberapa Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Klaster Industri di
beberapa Daerah.
Sebagian besar pengembangan klaster Industri telah melaksanakan
tahapan diagnostik dan sosialisasi serta membangun kolaborasi secara
sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui forum-forum
komunikasi dan kelembagaan yang dibangun pada tingkat pusat
maupun daerah. Perkuatan dan pengembangan dari klaster-klaster
industri inti, penunjang dan terkait adalah sebagaimana penjelasanpenjelasan sebagai berikut di bawah ini;
a. Klaster Industri Makanan dan Minuman
Klaster industri makanan dan minuman meliputi klaster industri
coklat, klaster industri buah, klaster industri kelapa, klaster industri
pengolahan kopi, klaster industri gula, dan klaster industri
pengolahan tembakau.
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⇒ Industri Pengolahan Kakao
Indonesia produsen terbesar ke-3 (tiga) di dunia setelah Negara
Pantai Gading dan Ghana. Tahun 2005 luas tanaman kakao +
776.900 ha, terdiri dari perkebunan rakyat 87,32%, perkebunan
Negara dan perkebunan swasta 12,68% dengan produksi
sebesar 421.142 ton/tahun. Daerah penghasil kakao adalah
Sulawesi Selatan 35,15%, Sulawesi Tengah 14,21%, Sulawesi
Tenggara 16,34%, Sumatera Utara 10,85%, Jawa Timur 3,52%
dan daerah lainnya 19,93%.
Industri intermediate product berada di Banten, Jawa Barat, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.
Permasalahan utama yang dihadapi antara lain: (1) industri kakao
olahan dalam negeri kekurangan bahan baku karena biji kakao
lebih banyak diekspor; (2) rendahnya mutu biji kakao karena tidak
difermentasi; (3) harga biji kakao fermentasi dan tidak
difermentasi tidak berbeda jauh; (4) tanaman kakao banyak
diserang hama penggerek buah kakao.
Pada tahun 2006, tahapan klaster yang dilakukan antara lain:
klastering (sosialisasi dan persiapan); identifikasi permasalahan
inti/anggota klaster; pemetaan kelembagaan; kerjasama antar
pemangku kepentingan; identifikasi kegiatan inter dan antar
klaster; dan penerapan Pajak Ekspor (PE) biji kakao. Sedangkan
pada tahun 2007 akan dilakukan promosi investasi dalam dan
luar negeri; pemetaan pasar dalam negeri dan peluang ekspor
dan fasilitasi perdagangan; pelaksanaan harmonisasi tarif kakao;
dan diklat keterampilan (dari on farm s/d off farm).
Klaster industri kakao/coklat akan dikembangkan di Sulawesi
Selatan. Pada tahap sosialisasi klaster industri kakao/coklat di
Makassar telah dihasilkan suatu kesepakatan untuk membuat
MOU antara AIKI dengan Pemda Sulsel dalam rangka kemitraan
penyediaan bahan baku biji kakao. MOU ditandatangani antara
Ditjen Agrokimia dengan Bupati Luwu dalam rangka bantuan
berupa Pilot Project Pengolahan Kakao Fermentasi di Luwu,
serta akan dilaksanakannya rencana SNI Wajib Biji Kakao
Fermentasi.
⇒ Industri Pengolahan Buah
Klaster industri pengolahan buah dikembangkan di Cirebon
(puree mangga), Mamuju (jeruk), Makasar (markisa).
Tahapan klaster industri pengolahan buah pada tahun 2005
sampai pada diagnostik dan sosialisasi. Tahun 2006, diagnostik
industri pengolahan buah mengarah pada blue print dan
membentuk working group. Telah dibentuk tim sebagai wahana
pertukaran informasi yang melibatkan stakeholder. Pada tahap
kolaborasi dijalin kemitraan antara petani buah dengan industri
pengolahan (puree) dan telah dibuat MoU. Sedangkan untuk
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wilayah Jawa Barat, telah diberikan bantuan peralatan
pengolahan buah mangga serta adanya dukungan peningkatan
mutu produk.
Juga sudah dilakukan rapat-rapat koordinasi pada tiga daerah
tersebut. Disamping itu juga telah dilakukan asssesment
technology oleh Balai Besar Industri Agro (BBIA) dan IPB.
Perkembangan klaster di Cirebon : Sebagai penghela adalah
CV. Promindo Utama. Juga sudah diperoleh komitmen
kesepakatan antar stakeholders antara lain untuk melakukan
assesment technology pengolahan buah. Pada tahun anggaran
2006 diberikan bantuan mesin/ peralatan kepada kelompok
usaha pengolahan puree di Cirebon. Disamping itu, sudah
terbentuk Working Group yang terdiri dari Tenaga ahli, fasilitator
dan Tim Teknis.
Perkembangan klaster di Mamuju : Pemda sudah
memberdayakan
koperasi
yang
ada
sebagai
penyangga/pengendali harga jeruk petani yaitu sebesar
Rp.800/Kg. Dalam hal ini Pemda sudah mengalokasikan dana
baik dari anggaran Pemda maupun dari dana Dekonsentrasi
Kementrian Koperasi dan UKM. Disamping itu, Pemda juga
mendorong tumbuhnya industri pengolah jeruk (juice) untuk
menampung jeruk petani yang tidak dikonsumsi dalam bentuk
segar (grade C & grade D). Saat ini sedang dibangun pilot project
pembangunan home industry pada areal 160 M2 dana dari APBD
dan Diklat pengolahan buah jeruk. Dalam hal infrastruktur,
Pemda Prop. Sulawesi Barat pada tahun 2006 sudah melakukan
perbaikan jalan dan jembatan yang menuju sentra jeruk dan saat
ini sudah mencapai tahap 60%.
Perkembangan klaster di Makasar : Komoditi markisa olahan
merupakan salah satu komoditi yang diprioritaskan untuk
dikembangkan oleh Pemda Sulawesi Selatan melalui Gerakan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas). Pemda
Sulawesi Selatan melalui Dinas terkait telah melakukan Diklat
teknik budidaya dan pasca panen, teknologi pengolahan buah
dan manajemen pengelolaan usaha dalam rangka peningkatan
SDM di sektor pertanian, koperasi dan industri. Disamping itu,
Pemda telah membentuk/menunjuk fasilitator program Gerbang
Emas yang bertugas untuk membuat program dan mengevaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan Gerbang Emas khususnya
komoditi markisa.
Arah pengembangan klaster industri pengolahan buah sampai
dengan tahun 2010 adalah pertumbuhan dan penguatan klaster
industri buah yang dicapai melalui forum komunikasi, peningkatan
kemampuan SDM di bidang teknologi proses (GMP & HACCP),
memperkuat jaringan kerjasama dibidang R & D, produksi dan
pemasaran, peningkatan mutu produk pengolahan buah-buahan
yang berorientasi ekspor, dan mendorong tumbuhnya industri
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pengolahan
buah-buahan
perkebunannya.

yang

terintegrasi

dengan

⇒ Industri Pengolahan Kelapa
Indonesia memiliki lahan tanaman kelapa terbesar di dunia
dengan luas area 3,88 juta ha dengan produksi 19,5 miliar butir
atau setara dengan 1,2 juta ton kopra. Penyebaran industri
pengolahan kelapa berada di Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, dan
Sulawesi Utara. Lokus pengembangan klaster industri
pengolahan kelapa di Sulawesi Utara.
Champion untuk
pengembangan klaster industri pengolahan kelapa adalah PT
Multi Nabati dan PT Bimoli.
Permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) luas area pertanian
kelapa saat ini sudah tua dan tidak produktif, (2) luas penguasaan
lahan oleh petani relatif kecil (0,5 ha/KK), (3) kurangnya pasokan
bahan baku untuk industri pengolahan dalam jumlah maupun
mutu, (4) diversifikasi produk dengan nilai tambah tinggi kurang
berkembang, (5) tenaga profesional yang menguasai teknologi
dan bisnis produk-produk industri hilir berbasis kelapa masih
kurang.
Tahapan klaster industri pengolahan kelapa yang dilakukan pada
tahun 2005-2006 yakni studi pengembangan industri pengolahan
kelapa terpadu untuk mengetahui potensi dan penyebaran kelapa
di Indonesia serta rekomendasi pemilihan lokasi pengembangan
kelapa terpadu di Sulawesi Utara. Sedangkan forum komunikasi
kelapa dan sosialisasi telah dilakukan untuk menyusun roadmap
pengembangan industri pengolahan kelapa.
⇒ Klaster industri gula
Klaster industri gula akan dikembangkan di daerah Jawa Timur
(Surabaya), Banten (Serang) dan Jawa Tengah (Semarang).
Sosialisasi klaster industri gula telah dilakukan di Surabaya,
Serang dan Semarang dengan langkah awal difasilitasi kemitraan
usaha gula rafinasi dengan Industri Kecil Pengguna Gula. Pada
tahap Sosialisasi, Jawa Timur telah bersedia dijadikan lokus
pengembangan klaster industri berbasis tebu dengan PTPN X
sebagai Industri Champion/pengehela. Selain itu telah dibentuk
Working Group Klaster Industri berbasis tebu di Jawa Timur.
⇒ Klaster industri pengolahan kopi
Klaster industri pengolahan kopi merupakan
dikembangkan di Sumatera Utara dan Lampung.

soft klaster,

Klaster industri pengolahan kopi sudah melakukan identifikasi
permasalahan perkopian dan upaya pengembangan industri
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pengolahan kopi dengan melibatkan seluruh stakeholders
(instansi terkait tingkat pusat dan daerah, Asosiasi, dunia usaha,
peneliti dan akademisi). Juga sudah dilakukan sosialisasi dan
pembentukan Working Group di Lampung. Pada tahun anggaran
2006 diberikan bantuan mesin/peralatan kepada kelompok usaha
pengolahan kopi di Lampung. Untuk kedua wilayah tersebut
Pemda setempat memberikan dukungan sepenuhnya dalam
rangka pengembangan industri pengolahan kopi di wilayahnya.
⇒ Klaster industri pengolahan tembakau
Klaster industri pengolahan tembakau merupakan soft klaster,
dikembangkan di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Jawa
Timur.
Klaster industri pengolahan tembakau sudah melakukan
identifikasi permasalahan dan upaya pengembangan industri
pengolahan tembakau dengan melibatkan seluruh stakeholders
(instansi terkait tingkat pusat dan daerah, Asosiasi, dunia usaha,
peneliti dan akademisi). Juga sudah dilakukan sosialisasi dan
pembentukan Working Group di Nusa Tenggara Barat. Untuk
ketiga wilayah tersebut Pemda setempat memberikan dukungan
sepenuhnya dalam rangka pengembangan industri pengolahan
tembakau di wilayahnya.
b. Klaster Industri Pengolahan Hasil Laut (Ikan)
Indonesia penghasil ikan cukup besar karena memiliki laut yang luas
dengan bentangan mencapai + 5,8 juta km2 dan + 0,54 juta km2
perairan di wilayah daratan. Daerah potensi penghasil ikan
tangkapan meliputi Jawa Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua.
Sedangkan lokasi industri finished product berada di wilayah Jakarta,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Sumatera Utara,
Sulawesi Utara, dan Papua.
Permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain mengenai batas
kewenangan dan kewajiban antara Departemen Perindustrian
dengan Departemen Kelautan dan Perikanan.
Tahapan klaster industri pengolahan hasil laut pada tahun 2006
adalah sosialiasi. Sedangkan pada tahun 2007 dilakukan diagnostik,
penataan kelembagaan, kerjasama antar pemangku kepentingan,
identifikasi kegiatan inter dan antar klaster. Program yang akan
dilakukan sampai dengan tahun 2009 adalah penyusunan profil dan
peluang
investasi, penghapusan PPN produk hasil pertanian
termasuk ikan, diklat keterampilan (on farm s/d off farm), peningkatan
teknologi mesin, sarana penangkapan dan pengawetan hasil laut
(GMP dan HACCP), pemetaan potensi ikan.
Klaster industri pengolahan hasil laut yang akan dikembangkan di
daerah Jawa Timur dan Maluku adalah pengolahan ikan. Pada saat
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ini pengembangan klaster industri pengolahan ikan masih dalam
tahap sosialisasi kepada pemangku kepentingan di lokus-lokus
tersebut. Penguatan kelembagaan pada lokus tersebut sudah
dilakukan dengan menunjuk Fasilitator dan Tenaga Ahli yang berasal
dari kalangan dunia usaha dan akademisi serta pemerintah propinsi.
Untuk pengembangan klaster pengolahan hasil laut di daerah Maluku
sedang dijajaki kemungkinan pembuatan pilot project untuk
pengolahan hasil laut terpadu dengan proses zero waste bekerja
sama dengan berbagai lembaga penelitian dibidang perikanan dan
kelautan serta Pemerintah Daerah Ambon. Selain itu telah dilakukan
koordinasi dalam rangka penanganan limbah hasil pengolahan ikan
di Muncar Banyuwangi bekerja sama dengan KLH dan Pemerintah
Daerah setempat.
c. Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil
Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) melambat
disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal (munculnya
pesaing baru seperti Bangladesh, Vietnam, Srilanka) dan berbagai
isu perdagangan global (HAM, lingkungan, Social Accountability)
yang mempengaruhi daya saing.
Pada tahun 2005 industri TPT berjumlah 2.656 unit usaha dengan
total investasi sebesar Rp 132,38 triliun, dengan rincian industri kain
lembaran 1.044 unit, industri pakaian jadi 856 unit, industri
pemintalan 205 unit, industri serat buatan 28 unit, dan industri tekstil
lainnya 524 unit.
Tahapan penguatan dan penumbuhan klaster industri TPT adalah
diagnostik di daerah Majalengka dan Bandung Selatan. Hasil
diagnostik tersebut akan dijadikan pola untuk pengembangan klaster
industri TPT di daerah lainnya (Yogyakarta).
d. Klaster Industri Alas Kaki
Indonesia pernah
dikenal sebagai negara eksportir alas kaki
peringkat ketiga di dunia, namun saat ini telah menurun menjadi
peringkat sebelas. Kebutuhan dunia tahun 2004 sebesar US$ 63,56
miliar dan Indonesia baru memasok sebesar 2,08%. (US$ 1,32
miliar). Diberlakukannya Anti Dumping dari UE kepada China dan
Vietnam serta adanya insentif GSP kepada Indonesia merupakan
peluang pasar cukup besar ke UE (250 juta Uro/tahun). Sementara
yang menjadi ancaman bagi industri alas kaki adalah munculnya
pesaing baru seperti Vietnam dan Kamboja serta masih maraknya
impor ilegal.
Lokus pengembangan klaster industri alas kaki berada di daerah
Jawa Barat (Bandung) dan Jawa Timur (Sidoarjo), hal ini dilatar
belakangi karena adanya potensi yang cukup besar dengan jumlah
industri inti cukup banyak, industri pemasok bahan baku dan industri
pendukung yang cukup banyak serta komitmen dari pemerintah
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daerah, adanya industri unggulan daerah, infrastruktur yang
memadai serta adanya dukungan asosiasi.
Tahap pembentukan klaster industri alas kaki telah dilakukan pada
tahun 2005 yaitu membangun visi bersama dan komitmen
stakeholder serta menyusun rencana aksi. Sedangkan tahun 2006,
telah dilakukan diagnostik dan sosialisasi konsep klaster kepada
anggota
klaster/para
stakeholder,
sehingga
menghasilkan
pemahaman bersama antara perusahaan champion dengan
perusahaan aglomerasi dan stakeholder, membangun suatu
kolaborasi dan memobilisasi potensi yang ada berdasarkan
kompetensi masing-masing. Pada tahun 2007-2009, yaitu tahap
implementasi yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan
yang sederhana dan secara bertahap masuk pada level-level yang
strategis dan tahap pendewasaan yang ditandai dengan adanya
peningkatan nilai tambah.
e. Klaster Industri Kelapa Sawit
Indonesia berada pada urutan kedua setelah Malaysia dalam industri
CPO. Luas areal perkebunan sawit mencapai 5.597.158 ha dengan
tingkat produksi CPO sebesar 12.452.000 ton. Sebagian besar CPO
dihasilkan daerah Riau, Medan dan Jambi yang kemudian diekspor
ke Malaysia dan Singapura. CPO hampir separuhnya diolah dan
diproduksi dalam bentuk minyak goreng untuk konsumsi nasional.
Hampir 30% bahan baku industri CPO berasal dari petani dan sekitar
70% dikuasai oleh perusahaan besar, serta 20% dikuasai oleh
Malaysia. Lokus pengembangan klaster CPO berada di Sumatera
Utara, hal ini dilatar belakangi karena adanya pelabuhan yang
merupakan tempat transitnya kapal-kapal yang hendak ke luar
negeri.
Tahap pembentukan klaster CPO tahun 2006 sudah sampai pada
diagnostik yaitu mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan klaster
serta menyusun strategi pengembangan prioritas, yang dilakukan
melalui beberapa cara antara lain : 1) Study on Restructuring The
Agro Based Industry Volume II Crude Palm Oil Cluster In Northern
Sumatera, yang mencakup supply & demand, kebijakan, dan
rencana aksi pengembangan klaster; 2) Penyusunan kebijakan
pengembangan industri oleochemical; 3) Pengembangan industri
surfaktan berbasis minyak sawit.
Sosialisasi dan mobilisasi pembentukan klaster CPO telah dilakukan
di Riau dan Sumatera Utara. Sedangkan tahap kolaborasi baru akan
dilaksanakan pada tahun 2007/2008. Untuk pengembangan klaster
industri CPO diusulkan untuk membuat Badan Otorita
Pengembangan Investasi.
Dari pelaksanaan sosialisasi teridentifikasi permasalahan dalam
pengembangan klaster industri kelapa sawit antara lain : masih
terbatasnya infrastruktur kepelabuhanan (dermaga, jalan akses,
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listrik, dan penunjang lainnya), tingginya kriminalitas di kebun kelapa
sawit dan pada industri CPO (pencurian TBS, perampokan dan
pencurian CPO dan gangguan sosial di lingkungan industri CPO).
Dalam pelaksanaan klaster industri kelapa sawit telah dibentuk
working group daerah Riau dan Sumatera Utara dimana telah dicapai
kesepakatan dengan kedua pemerintah daerah tersebut.
Beberapa langkah yang telah dilakukan
pengembangan klaster industri kelapa sawit :

berkaitan

dengan

a) Kerjasama penelitian dan pengembangan antara dunia usaha
dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi diantaranya adalah
Pusat Penelitian Surfaktan dan Biodiesel IPB.
b) Pembuatan Pilot plant pengembangan industri turunan CPO
kearah industri surfaktan, industri pelumas dan bio diesel.
c) Terbentuknya Dewan Sawit Nasional yang merupakan gabungan
dari seluruh pemangku kepentingan dibidang industri sawit.
f. Klaster Industri Barang Kayu (termasuk Rotan dan Bambu)
Indonesia merupakan negara tropis yang masih mempunyai potensi
hasil hutan cukup besar baik berupa kayu maupun non kayu (rotan,
bambu dan hasil hutan ikutan). Sumber bahan baku tersedia dari
hutan alam produktif + 32,9 juta ha.
Klaster industri kayu, rotan dan bambu akan dikembangkan di
Cirebon, Sultra, Sulteng, Kalteng dan Kalsel.
Lokus klaster industri furniture-rotan adalah Jawa Barat, sedangkan
furniture-kayu adalah Jawa Tengah dengan champion adalah PT.
Satin Furniture, PT. ASCOT JATI, PT. Tanamas, PT. Estu Agung
dan Kencana.
Tahap pembentukan klaster furniture kayu, rotan dan bambu sudah
sampai pada diagnostik yaitu mengindentifikasi kekuatan dan
kelemahan klaster serta menyusun strategi pengembangan prioritas
yang dilakukan melalui beberapa cara antara lain : pengembangan
kemampuan pemenuhan bahan baku, peningkatan kemampuan
penetrasi pasar dan peningkatan kemampuan SDM.
Pelaksanaan klaster industri kayu, rotan dan bambu masih pada
tahap sosialisasi dan kolaborasi antara seluruh pemangku
kepentingan mulai dari penyedia bahan baku, produk dan pasar.
Telah dilakukan kerjasama suplai bahan baku (rotan) untuk Cirebon
dan pemasok-pemasok dari luar Jawa (Sultra, Sulteng, Kalsel dan
Kalteng) termasuk pasokan kayu bagi mebel kayu dari Papua
bekerjasama dengan Perhutani. Dalam bidang infrastruktur telah dan
sedang dilakukan revitalisasi instalasi, melalui pembangunan sarana
dan prasarana pada Pusat Desain Mebel (Cirebon untuk rotan dan
Jepara untuk kayu). Selain itu skema pembiayaan khusus (inventori
kredit) untuk industri mebel juga telah dirancang.
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g. Klaster Industri Karet dan Barang Karet
Indonesia merupakan produsen karet alam nomor dua di dunia
dengan luas lahan 3,28 juta ha dan produksi 2,271 juta ton/tahun.
Produksi digunakan dalam negeri sekitar 217.000 ton. Industri
barang-barang karet terdiri ban, sarung tangan, selang radiator,
selang kompor gas, pipa dan produk karet lain merupakan produk
yang sangat dibutuhkan dan prospektif untuk dikembangkan.
Permasalahan utama yang dihadapi oleh industri karet dan barangbarang dari karet adalah: masih lemahnya penguasaan teknologi
tinggi industri barang-barang karet karena relatif sedikit merek yang
didaftarkan betul-betul didalam negeri oleh industri lokal, masih
lemahnya dukungan transportasi khususnya di Sumatera dan
rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk dalam
negeri.
Tahap pengembangan klaster karet dan barang-barang dari karet
sudah pada tahap diagnosis yaitu pemilihan 3 wilayah sebagai lokus
klaster karet yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan daerah
barat pulau Jawa dengan pertimbangan ada industri inti dan industri
terkait, potensi bahan baku yang cukup besar, jaringan pengadaan
bahan baku dan pemasaran produk, komitmen pemerintah daerah,
infrastruktur jalan, pelabuhan laut, udara yang memadai, permintaan
cukup besar, industri otomotif, industri pengguna barang-barang
karet serta dukungan Lembaga Litbang : Balai Penelitian Karet,
Litbang Karet PTP, Baristan; pemetaan dan inventarisasi lokasi
bahan baku dan industri barang-barang karet; pembentukan
kelembagaan bidang perkaretan dan koordinasi dengan Pemda di
tiga wilayah lokus.
Pada saat ini telah dilakukan identifikasi permasalahan dalam upaya
pengembangan industri barang-barang karet di daerah dengan
melibatkan stakeholder di daerah melalui pembentukan working
group. Dari hasil kelompok kerja industri pengolahan karet di
Sumatera Utara telah dipetakan dan diinventarisasi di beberapa
wilayah potensi perkebunan karet serta industri pengolahan karet
hilir. Sementara itu di Propinsi Sumatera Selatan telah diberikan
bantuan peralatan industri kompon yang diharapkan akan dapat
mendorong tumbuhnya industri sejenis dan industri hilir barangbarang karet.
Berdasarkan hasil diagnosis di Sumatera Utara sudah terdapat
embrio klaster karet dengan industri pemasok crumb rubber 30 unit
usaha; industri karet konvensional 22 unit usaha; industri lateks
pekat 3 unit usaha; industri inti penghasil ban 6 unit usaha; industri
inti penghasil sarung tangan 13 unit usaha ; industri inti penghasil
benang karet 1 unit usaha beserta industri inti penghasil vulkanisir
ban 9 unit usaha.
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h. Klaster Industri Pulp dan Kertas
Perkembangan industri pulp terutama didorong oleh pertumbuhan
ekspor pulp yang cukup tinggi yaitu rata-rata 17,26% per tahun,
sementara perkembangan industri kertas didorong oleh pertumbuhan
konsumsi dalam negeri. Tingkat permintaan pulp dunia tahun 2003
sebesar US$ 21,45 miliar. Sementara ekspor tahun 2002, 2003 dan
2004 sebesar 2,24 juta ton, 2,38 juta ton dan 1,50 juta ton. Negaranegara tujuan ekspor utama ialah RRC, Korea Selatan, Jepang, Itali,
India dan Belanda dan nilai ekspor tahun 2002, 2003 dan 2004
sebesar US$ 707 juta, US$ 791 juta dan US$ 514 juta. Prospek
pasar dunia cenderung meningkat dan memberikan peluang bagi
Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar. Saat ini Indonesia
adalah produsen pulp peringkat ke-9 di dunia dengan peranan
2,99%.
Untuk kertas, total nilai ekspor kertas dunia sebesar: US$ 109, 55
miliar (2004) dan pangsa pasar Indonesia di dunia sekitar 1,9%.
Ekspor tahun 2002, 2003 dan 2004 sebesar 2,45 juta ton, 2,16 juta
ton dan 2,21 juta ton sementara negara-negara tujuan ekspor utama
ialah RRC, Malaysia, Hongkong, Australia, Singapura, Korea Selatan
dan Jepang. Saat ini Indonesia adalah produsen kertas peringkat ke12 di dunia, dengan peranan 2,29%.
Industri pulp dan kertas tidak semuanya berorientasi ekspor; banyak
menyerap tenaga kerja (sekitar 200 ribu orang), pabrik kertas
tersebar diberbagai propinsi (terbanyak di pulau Jawa). Pabrik pulp
ada di luar pulau Jawa seperti di Riau, Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Kalimantan Selatan dan Jambi.
Permasalahan utama yang dihadapi oleh industri pulp dan kertas
antara lain: (1) tingkat produktivitas sebagian industri pulp dan kertas
masih rendah, (2) penggunaan bahan baku alternatif masih terbatas,
(3) terbatasnya tenaga ahli di bidang pulp dan kertas, (4) kurangnya
inovasi produk-produk kertas hilir, seperti kemasan minuman masih
diimpor.
Pendalaman pengembangan klaster pulp dan kertas adalah masih
merupakan strategi industri pulp dan kertas. Industri pulp dan kertas
masih sulit dipisahkan karena saling terkait.
Klaster industri pulp dan kertas akan dikembangkan di Sumatera
Utara dan Jawa Timur dimana pada saat ini baru pada tahap
sosialisasi dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari
penyedia bahan baku, produk dan pasar. Pada tahap ini telah
dilakukan kerjasama pengembangkan kemitraan usaha dan jaringan
kerja industri kertas dengan industri barang-barang dari kertas
(publikasi, percetakan, industri grafika lainnya). Pengembangan
industri pulp dan kertas diarahkan kepada industri produk kertas
budaya (KTC) dan kertas khusus, termasuk persyaratan Ecolabelling di pasaran dunia.
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i.

Klaster Industri Mesin Peralatan Listrik
Visi industri mesin peralatan listrik adalah kemandirian dalam
pembangunan pembangkit listrik. Misinya adalah menyediakan
mesin peralatan listrik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
pembangkit listrik.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah champion dari klaster
industri mesin peralatan listrik dengan 7 industri inti yaitu PT. IPP,
PT. RE, PLN, PT DEN (Boiler), PT. NTP (Turbin), PT. PINDAD
(GEN) dan PT. BARATA (BOP) serta jaringan industri pendukung,
dan industri pemasok.
Pada tahun 2005 telah dilakukan diagnostik untuk mengetahui
kondisi, pemain dalam klaster dan kompetensinya, mata rantai nilai
klaster industri mesin peralatan listrik, dan adanya rencana aksi.
Disamping itu juga dilakukan sosialisasi pada kelompok pengusaha
industri pendukung PLTU, termasuk PT. PLN dan lembaga terkait,
pertemuan dengan industri mesin peralatan listrik pendukung PLTU
untuk merumuskan visi bersama, participatory research dengan
metode focused group discussion (FGD) secara bertahap pada
perusahaan-perusahaan, pengumpulan data tentang proses produksi
dari produsen industri mesin peralatan listrik , analisis mata rantai
nilai dan nilai tambah, identifikasi perusahaan dalam jaringan
pemasok dan analisa kompetensi perusahan pemasok.
Pada tahun 2006, membangun kesamaan konsep pengembangan
(pembangunan PLTU batubara menjadi target pengembangan dan
pemantapan industri sesuai dengan kompetensinya); Sosialisasi
dengan daerah (dengan potensi kolaborasi dengan daerah);
membangun kolaborasi (Penyusunan TKDN untuk PLTU batubara
dan jaringan transmisi dan distribusi serta penyusunan konsep SK
penerapan TKDN); pengembangan kompetensi industri inti;
penyusunan spesifikasi nasional PLTU batubara; pengembangan
konsorsium (mempersiapkan model konsorsium, mencari alternatif
sumber pendanaan dan menawarkan kolaborasi dengan Pemda
setempat); serta melaksanakan kajian insentif (mempersiapkan
bahan usulan pembebasan bea masuk untuk komponen/bahan baku
yang belum diproduksi di dalam negeri).
Mulai tahun 2007 melalui bidang regulasi (menerapkan TKDN)
penyusunan spesifikasi nasional dan insentif bea masuk; penyediaan
akses pembiayaan; memfasilitasi prototipe steam turbine 7 MW;
memfasilitasi konsorsium pembangunan PLTU batubara di daerah
potensial, memfasilitasi kelembagaan klaster di lokus potensial dan
memfasilitasi sistem informasi.

j.

Klaster Industri Petrokimia
Potensi produksi bahan baku industri petrokimia seperti naphtha 2,3
juta ton/tahun, condensate 6,65 juta ton/tahun, gas bumi 8,35
BSCFD. Industri petrokimia di Indonesia belum sepenuhnya
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terintegrasi antara industri primer (migas) dengan industri petrokimia
hulu, antara dan hilir, sehingga masih diperlukan pengembangan
industri petrokimia melalui pendekatan klaster. Champion klaster
industri petrokima adalah PT. Chandra Asri untuk industri olefin.
Lokus sebagai bahan baku ada didaerah Banten, Jawa Timur dan
Kalimantan Timur.
Klaster industri petrokimia telah melaksanakan diagnostik untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta menyusun strategi
pengembangan industri prioritas.
Sosialisasi dan Forum Komunikasi Industri Petrokimia diadakan di
Surabaya, Banten dan Balikpapan untuk membangun keterkaitan
antar pelaku dan partisipasi perusahaan dan instansi terkait dalam
mendukung klaster industri petrokimia.
Tahap kolaborasi, Pemerintah Daerah Propinsi Banten dan Asosiasi
(INAplas) telah sepakat untuk menyusun draft Nota Kesepahaman
Bersama tentang Kerjasama Pengembangan Klaster Industri
Petrokimia di Banten.
Tahap implementasi, pada tahun 2007 di Banten akan dibangun
Pusat Informasi yang bertujuan untuk mempromosikan potensi
investasi di Banten.

2. Pengembangan Iklim usaha
Dalam rangka meningkatkan iklim yang mendukung peningkatan usaha,
investasi dan produksi berbagai kegiatan telah dilakukan. Kegiatankegiatan dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Revisi PP 148 Tahun 2000
Penyempurnaan PP 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha
Tertentu dan atau di Daerah-daerah tertentu.
1) Departemen Perindustrian bersama-sama dengan Departemen
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan ESDM telah menyusun
daftar penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan
atau penanaman modal di daerah tertentu, sebagai bahan untuk
merevisi PP 148 Tahun 2000.
2) Pembahasan final Draft RPP Pengganti PP NO.148/2000 telah
dilakukan dalam Rakortas yang diselenggarakan pada tanggal 14
November 2006 dipimpin oleh Menko Perekonomian dan dihadiri
oleh Menteri Keuangan, Kepala BKPM, Sekjen Depkeu, Sekjen
Deperin, Kepala Badan Litbang Perdagangan, dan Deputi Menko
Perekonomian.
3) Dalam Draft batang tubuh RPP mengalami sedikit perubahan
yaitu pasal 5 yang semula menyebutkan "Tim Kebijakan
Investasi" disepakati menjadi "Tim".
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4) Draft Lampiran secara keseluruhan dapat diterima dan
ditambahkan beberapa keterangan untuk memperjelas dan
mempertegas sehingga lebih mudah dimengerti.
5) RPP Pengganti PP 148/2000 diharapkan segera dapat diterbitkan
dan berlaku per 1 Januari 2007.
b. Penyusunan RUU Penanaman Modal
Departemen Perindustrian telah memberikan masukan dalam
penyusunan RUU Penanaman Modal, seperti :
-

penggunaan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia)
pada pasal 11 ayat (2)

-

fasilitas penanaman modal untuk penelitian dan pengembangan

-

fasilitasi bagi penanam modal yang akan melakukan ekspansi ke
luar wilayah Indonesia

Pembahasan dengan Komisi VI DPR-RI berlangsung secara
marathon sejak awal Desember 2006 dan diharapkan dapat
diselesaikan paling cepat Januari 2007 dan selambat-Iambatnya
Februari 2007. Wakil dari Pemerintah diketuai Menteri Perdagangan
beranggotakan para Pejabat Eselon I dari Deperin, Kantor Menko
Perekonomian, BKPM, dan Departemen Perdagangan.
c. Penyusunan Daftar Negatif Investasi Pengganti Keppres No.
96/2000 dan Keppres No. 127/2001
1). Sebagai kelengkapan dalam rangka implementasi UndangUndang Penanaman Modal, akan diterbitkan beberapa Peraturan
Presiden antara lain Perpres tentang Daftar Bidang Usaha
Tertutup (Negative List) dan Terbuka Dengan Syarat; Perpres
tentang Prosedur dan Tata Cara Perijinan Investasi; serta Perpres
tentang Pelayanan Terpadu.
2). Khusus dalam rangka penyusunan Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan telah dilakukan
beberapa kali pembahasan antara Tim Kebijakan Invesasi yang
diketuai oleh Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Investasi dan
Kemitraan
Pemerintah
Swasta
dengan
masing-masing
Departemen Teknis, terakhir dilakukan pada tanggal 2-3
November 2006.
3). Pada dasarnya pembahasan Tim dengan departemen teknis
terkait dilakukan secara terpisah dan belum dilakukan secara
interdep. Dalam pembahasan Tim memberikan pedoman sebagai
berikut:
(a). Kriteria Penentuan Bidang Usaha yang Tertutup didasarkan
pada pertimbangan keamanan negara, kesehatan dan
keselamatan, lingkungan hidup serta moral hazard. Bidang
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Usaha yang Tertutup tidak boleh diusahakan baik oleh PMA
maupun PMDN dan bila diperlukan hanya boleh diusahakan
oleh Pemerintah.
(b). Penentuan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan didasarkan pada 5 kriteria sebagai persyaratan
yaitu: (1) Kepemilikan modal; (2) Lokasi tertentu; (3)
Kemitraan; (4) Skala Usaha dan (5) Perijinan Khusus
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan pada
dasarnya dapat diusahakan baik oleh PMA maupun PM ON
sepanjang memenuhi ke 5 kriteria persyaratan tersebut.
4). Direncanakan dalam waktu dekat akan dilakukan Rakortas, guna
membahas secara interdep baik tentang Daftar Status Bidang
Usaha maupun keperluan menyusun ketentuan/persyaratan
teknis yang nampaknya masih memerlukan waktu lama.
d. Pembebasan PPN Produk Primer
1). Rapat Pleno Tim Tarif pada tanggal 29 November 2006 telah
membahas penyelesaian RPP tentang Pembebasan PPN Produk
Primer. Beberapa komoditi yang diusulkan oleh Departemen
Teknis tidak disetujui oleh Ditjen Pajak dan dimintakan agar
dikeluarkan dari daftar Lampiran. Hal ini karena alasan tidak
tergolong produk primer, yaitu : Arang bongkah, ikan (asin, asap,
dan pindang), CPO & PKO, dan minyak-minyakan jarak, nilam,
sereh, atsiri).
2). Rapat Pleno sepakat agar dilakukan kajian terhadap produkproduk tersebut, khususnya dikaitkan dengan definisi produk
primer. Kajian dilakukan oleh Biro Hukum Depkeu dan akan
digunakan sebagai bahan pembahasan final di tingkat Rakortas
sehingga dapat segera diselesaikan proses penetapan
pembebasan PPN-nya.
3). Departemen Perindustrian pada prinsipnya ingin agar penerbitan
PPnya dapat dipercepat dan menghendaki apabila masih ada
pertentangan pendapat tentang produk tersebut, sebaiknya dapat
dikeluarkan dari daftar Lampiran. Hal ini penting untuk menjaga
kredibilitas pemerintah dimata dunia usaha. RPP ini direncanakan
diberlakukan per 1 Januari 2007.
e. Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap II
1). Setelah program harmonisasi tarif bea masuk tahap I diselesaikan
terhadap 1946 pos tarif, maka telah dilanjutkan program
harmonisasi tarif bea masuk tahap II terhadap 9.207 pos tarif yang
hampir keseluruhan merupakan komoditi industri.
2). Pola penurunan dibedakan antara Pola Umum (tahun 2010 tarif
bea masuk menjadi 5; 7,5 dan 10%) dan Pola Khusus (tahun
2010 tarif bea masuk 0-60%).
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f. Penyusunan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007
1). Perubahan klasifikasi barang pada Harmonized System (HS)
Code di tingkat 6 digit pada tahun 2006 oleh World Custom
Organization (WCO) yang diikuti dengan perubahan pada ASEAN
Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) di tingkat 8 digit,
berdampak perlunya perubahan BTBMI 2004 yang saat ini
berlaku.
2). Departemen Perindustrian telah melakukan pembahasan
mengenai perubahan tersebut, khususnya untuk komoditi industri
pada BTBMI 2004 yang mencakup lebih dari 9.000 pos tarif dari
11.171 pos tarif yang ada. Pada prinsipnya yang dilakukan
adalah perubahan dan penyesuaian atas klasifikasi barang,
namun dengan adanya penggabungan beberapa pos tarif, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap tingkat tarif bea masuknya.
3). Klasifikasi barang untuk komoditi industri yang disesuaikan
dengan HS Code 2006 dan AHTN 2006 telah selesai disusun
bersama dengan Ditjen Bea dan Cukai. Selanjutnya konsep
tersebut dibahas dengan instansi terkait lainnya (Deptan, Dephut,
Dep.ESDM, Dep.Kelautan dan Perikanan, Badan POM, Depdag,
dan Depkeu).
4). Rapat Pleno Tim Tarif Depkeu tanggal 6 Desember 2006
menyatakan bahwa BTBMI 2007 telah selesai disusun dan
diterbitkan dengan Permenkeu untuk diberlakukan per 1 Januari
2007. BTBMI 2007 tersebut akan segera disosialisasikan kepada
pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta.
5). Jumlah pos tarif dalam BTBMI 2007 adalah 8.749 pos tarif 10
(sepuluh) digit. Untuk kepentingan Asean, tingkat tarif bea masuk
yang sudah 0% (8 digit) dalam BTBMI 2007 telah mencapai
75,6%, sementara sesuai komitmen yang telah disepakati per 1
Januari 2007 jumlah pos tarif yang tingkat bea masuknya 0%
sudah harus mencapai 80%. Untuk itu, akan segera dilakukan
pembahasan di Tim Tarif Depkeu.
6). Departemen Perindustrian telah mengusulkan beberapa
perbaikan dalam penyusunan klasifikasi barang sekaligus
penetapan harmonisasi tarif untuk produk-produk tertentu, dan
diperkirakan belum terakomodasikan dalam BTBMI 2007 yang
telah diterbitkan. Namun demikian, masih dapat dilakukan koreksi
lebih lanjut dan akan dibahas setelah 1 Januari 2007 untuk
dituangkan dalam bentuk Ralat BTBMI 2007.
g. Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk, Pengenaan
Pungutan Ekspor (PE), dan Pengenaan Bea Masuk Anti
Dumping untuk Industri Tertentu.
Dalam rangka mendorong pengembangan industri dalam negeri,
Departemen Perindustrian dalam keanggotaannya di Tim Tarif
Depkeu telah menyelesaikan sejumlah permohonan mengenai
pembebasan bea masuk bahan baku untuk industri tertentu. Selain
itu diselesaikan juga pengenaan PE untuk mempertahankan
ketersediaan bahan baku di dalam negeri, dan pengenaan bea
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masuk anti dumping untuk menjaga kepentingan perdagangan yang
fair.
Fasilitas pembebasan tarif bea masuk diberikan untuk: bahan dan
komponen pembuatan senjata untuk TNI / Polri, bahan baku
pembuatan komponen otomotif, komponen dan suku cadang industri
perkapalan, kendaraan CBU Malaysia, bahan baku perfilman,
polyethylene terepthalate, dan raw & refined sugar. Pengenaan Bea
Masuk Anti Dumping (BMAD) dilakukan terhadap impor tepung
gandum dan pengenaan Pungutan Ekspor (PE) dilakukan terhadap
ekspor produk hasil hutan dan rotan.
h. Penetapan Cukai Rokok.
1). Sesuai target yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2007 bahwa
penerimaan cukai harus mencapai Rp 42 triliun, maka
Departemen Keuangan cq. Direktorat Cukai mengusulkan
beberapa alternatif kebijakan penetapan cukai untuk mencapai
target tersebut.
2). Untuk mendukung pencapain target, Departemen Perindustrian
mengusulkan penetapan peningkatan HJE (harga jual eceran)
sebesar 5% per 1 Januari 2007, dan setelah dilakukan evaluasi
akan dinaikkan lagi 5% per 1 Juli 2007. Hal ini untuk menghindari
beban yang terlalu berat bagi pengusaha rokok sekaligus
memberikan waktu kepada mereka melakukan penyesuaianpenyesuaian yang diperlukan.
3). Dari pertemuan terakhir dengan pihak-pihak terkait (Ditjen Bea
dan
Cukai,
Departemen
Perdagangan,
Departemen
Perindustrian, Bappenas, dan nara sumber), dapat disepakati
bahwa untuk mencapai target tersebut disepakati penetapan HJE
sebesar 7% yang berlaku per Maret 2007.
i.

RUU Kepabeanan dan RUU Perpajakan
Dalam rangka penyempurnaan tentang RUU Kepabeanan pada
prinsipnya akan memasukkan beberapa ketentuan-ketentuan serta
inisiatif
baru,
seperti
ketentuan
mengenai
safeguard,
diperkenankannya gudang berikat menjadi penimbunan berikat
sekaligus sebagai tempat pamer, yang sangat didukung oleh
Departemen Perindustrian untuk lebih mendorong masuknya
investasi di sektor industri dengan adanya kemudahan tersebut.
Dalam penyempurnaan RUU Perpajakan Departemen Perindustrian
mengusulkan agar sistem pajak disusun lebih pro bisnis, baik dari
sistem administrasi pajak yang sederhana dan mudah diterapkan
maupun segi pengenaan tarif dan jenis pajak yang tidak
memberatkan beban dunia usaha. Untuk itu diusulkan agar industri
kecil tidak dikenakan tarif PPh flat sebesar 27% karena akan sangat
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memberatkan sektor IKM, mengingat ketentuan yang berlaku
sekarang adalah keuntungan di bawah Rp 25 juta, pengenaan
PPhnya hanya 15%. Sementara itu, PPN tarifnya diusulkan lebih
rendah dari 10% seperti yang berlaku saat ini.
3. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
a. Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Dalam rangka memberdayakan dan menumbuhkan industri dalam
negeri; serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang
berinvestasi dan memberikan manfaat ekonomi terhadap
kepentingan perekonomian nasional; serta sebagai pelaksanaan
Pasal 44 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Departemen
Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No.
11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan
Produksi Dalam Negeri yang kemudian direvisi melalui Peraturan
Menteri No. 30/M-IND/PER/6/2006 yang akan berlaku secara efektif
terhitung sejak 1 Januari 2007.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keppres No. 80/2003, setiap
pengadaan barang / jasa oleh Departemen, Lembaga Non
Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan
Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(KKKS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya yang dibiayai dengan
dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara
pemerintah dengan badan usaha, wajib memaksimalkan dan
mencantumkan persyaratan penggunaan produksi dalam negeri
mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis Pengggunaan Produksi
Dalam Negeri ini akan terjadi : (1) Peningkatan penggunaan produksi
dalam negeri (P3DN); (2) Peningkatan penyerapan tenaga kerja; (3)
Penghematan devisa; (4) Berkurangnya ketergantungan terhadap
produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah (Pusat
dan Daerah), BUMN/BUMD dan anak perusahaannya, BHMN, atau
KKKS.
Upaya sosialisasi Permenperin No. 11/2006 telah dilakukan oleh
Departemen Perindustrian terhadap lembaga pemerintah, BUMN dan
Dunia Usaha baik di Pusat maupun Daerah. Instansi pemerintah
yang didahulukan menjadi obyek sosialisasi adalah departemen /
kementerian dan BUMN yang mempunyai porsi belanja modal dan
barangnya cukup tinggi. Sosialisasi P3DN dilaksanakan melalui
berbagai media antara lain kunjungan ke masing-masing
departemen, instansi di daerah, acara pertemuan Menteri
Perindustrian dengan dunia usaha, seminar/lokakarya, pameran,
juga melalui media elektronik seperti RRI, TVRI dan MetroTV.

53

Bersamaan
dengan
pelaksanaan
sosialisasi,
Departemen
Perindustrian bekerjasama dengan Lembaga Surveyor Independen
yang ditunjuk Pemerintah, yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT
Sucofindo (Permenperin No 57/2006) juga telah melakukan verifikasi
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang hasilnya akan
dicantumkan dalam buku daftar inventarisasi barang / jasa produksi
dalam
negeri
dan
portal
Depertemen
Perindustrian
(www.dprin.go.id).
• PT Surveyor Indonesia melakukan pekerjaan verifikasi TKDN
sekitar 60 jenis produk dari industri penunjang migas, kelistrikan &
telematika, konstruksi, dan transportasi (s.d akhir tahun 2006): 120
perusahaan
• PT Sucofindo melakukan pekerjaan verifikasi kemampuan industri
TPT, mesin/peralatan, logam, sepatu casual (non-sport), kulit &
produk kulit, elektronika konsumsi, komponen otomotif, gula,
tembakau, dan kimia hulu/hilir (s.d akhir tahun 2006): ± 1000
perusahaan
Menteri Perindustrian juga telah mengusulkan kepada para Menteri,
Gubernur dan Bupati/Walikota agar dapat mengalokasikan anggaran
untuk kegiatan verifikasi TKDN Tahun 2007 dan membentuk Tim
P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) untuk
memantau pelaksanaan dari Permenperin No. 11 Tahun 2006 yang
akan berlaku efektif 1 Januari 2007. Juga telah membuat Surat
Edaran Menteri mengenai Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 4
dan 2 dengan memakai produksi dalam negeri ke berbagai instansi
pemerintah Pusat dan Daerah.
Disamping Permenperin No. 11/2006, juga telah dikeluarkan
Permenperin No. 10/2006 yang mengatur tentang cara perhitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terkait dengan
pemanfaatan fasilitas tambahan (Kep. Menkeu No. 135/KMK.05/
2000) keringanan bea masuk atas 2 tahun bahan baku sesuai
kapasitas terpasang, apabila capaian TKDN mesin/peralatan yang
digunakan sama atau lebih besar dari 30%.

b. Pameran Produksi Indonesia
Dalam rangka meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap
Penggunaan Produk Dalam Negeri, Departemen Preindustrian telah
menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2006 pada
tanggal 7 - 15 Agustus 2006 di Arena Pekan Raya Jakarta –
Kemayoran.
Jumlah peserta pameran mencapai 520 peserta menempati hampir
800 stand yang merepresentasikan kekuatan industri nasional,
sedangkan jumlah pengunjung selama pameran mencapai 110 ribu
orang atau rata-rata 12.000 orang setiap harinya. Hal ini
mengindikasikan bahwa masyarakat luas menaruh kepercayaan dan
memberikan apresiasi terhadap produksi dalam negeri.
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Nilai transaksi selama pameran berlangsung mencapai Rp. 97,78
miliar yang terdiri dari transaksi langsung sebesar Rp. 8,5 milyar dan
kontrak bisnis sebesar Rp. 89,28 miliar, dan US $ 305,21 ribu.
Komiditi yang sangat diminati terdiri dari komoditas tripang (Rp. 21,6
miliar) biji jarak (Rp. 41,25 miliar) dan lainnya adalah furniture;
perhiasan; tekstil; pakaian jadi dan kerajinan.
Pembeli dari mancanegara berjumlah sekitar 120 orang, yaitu
berasal Singapura, Malaysia, Filipina, Korea, China, Taiwan, Jepang,
Nigeria, Irak, Ethiopia dan Inggris.
Suasana PPI 2006 cukup berbeda dengan PPI sebelumnya karena
bergabungnya pameran RITECH (Riset, Inovasi dan Teknologi) yang
diselenggarakan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Hal
ini telah memberikan nuansa baru yang menunjukkan keterkaitan
erat antara riset dan teknologi dengan industri, sehingga PPI 2006
mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih besar, terutama
informasi kemampuan teknologi dalam mendukung pengembangan
industri nasional.
Dalam rangka kesinambungan upaya promosi produk dalam negeri,
Pameran Produksi Indonesia yang berskala nasional berikutnya akan
dilaksanakan pada tahun 2009. Sementara itu pada tahun 2007 dan
2008 akan diselenggarakan PPI Regional. Untuk tahun 2007 PPI
Regional akan diselenggarakan di 5 Wilayah Provinsi, yaitu
Sumatera Barat; Kalimantan Barat; Sulawesi Utara; Bali dan Jawa
Tengah.
Selain menampilkan kemampuan produksi dalam negeri, dalam PPI
kali ini diselenggarakan pula sejumlah seminar (dari tanggal 8
sampai 10 Agustus 2006), karya wisata siswa sekolah menengah,
Lomba Karya Tulis Bidang Industri, Lomba Kreasi Teknologi
Unggulan, Lomba Stand Terbaik PPI 2006 serta Lomba Prima
Produk Niaga. Pada tanggal 12 Agustus 2006 lalu telah diserahkan
berbagai penghargaan kepada para pemenang lomba, yaitu 20
penghargaan Prima Produk Niaga, tiga penghargaan Karya Tulis
Bidang Industri, tiga Penghargaan Kreasi Teknologi Unggulan 2006
dan 12 penghargaan Indonesia Good Design Selection (IGDS) 2006,
sedangkan pemenang penghargaan Stand Terbaik PPI 2006
diumumkan pada saat penutupan PPI 2006.
4. Peningkatan Kemampuan Teknologi
Pengembangan industri memerlukan program-program yang bersifat
mendorong peningkatan serta pengembangan teknologi. Untuk itu
program-program yang dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian
diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Peningkatan pemanfaatan hasil litbang teknologi industri :
1). Bantuan teknis program DAPATI kepada 8 IKM yaitu :
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•
•

•

•

•

•

•

UD. Inti Sari Rasa, Jakarta. Bantuan teknis yang diberikan
”Desain Mesin-mesin produksi untuk pembuatan keripik
singkong dengan kapasitas 200 kg/jam dan pelatihan GMP”.
PT. Ryan Jaya Perkasa, Jakarta. Bantuan Teknis yang
diberikan “Desain Mesin Bagging Scale Untuk Industri Pakan
Ternak Unggas”.
PD. Dyra Utama, Tasikmalaya (Jawa Barat). Bantuan Teknis
yang diberikan “ Desain Mesin-mesin proses Produksi
pembuatan Gula Aren Semut Dalam Bentuk Powder”.
CV. Dodo MIS, Bandung (Jawa Barat). Bantuan Teknis yang
diberikan “ Desain Mesin pengering untuk proses produksi
susu kedelai bubuk dan pelatihan GMP”.
CV. Agrosindo, Yogyakarta. Bantuan teknis yang diberikan ”
Desain mesin proses produksi pengolahan sirup dan dodol
salak Pondoh serta cup sealer untuk CV. Agrosindo”.
PT. Sumber Rejeki, Yogyakarta. Bantuan teknis yang
diberikan : ”Desain alat/Mesin penepung dan pengering gula
semut untuk PT. Sumber Rejeki”.
PT. Salama Nusantara, Yogyakarta. Bantuan Teknis yang
diberikan ”Desain Alat / Mesin pencacah daging buah majkota
dewa sebagai bahan baku teh dan perbaikan layout pabrik
untuk PT. Salama Nusantara”.
PD Rahmat VCO, Yogyakarta. Bantuan teknis yang diberikan
” Desain alat-alat produksi pengolahan VCO untuk PD.
Rahmat VCO”.

2). Pemasyarakatan kemampuan teknologi Balai Besar/Baristand di 5
(lima) provinsi, meliputi :
• Provinsi Sulawesi Utara, kemampuan teknologi Balai Besar /
Baristand yang dipromosikan kepada industri meliputi
teknologi virgin coconut oil, teknologi HOID, teknologi santan
awet, teknologi arang briket dari tempurung kelapa, teknologi
kerajinan tempurung kelapa, teknologi pengolahan jagung,
diversifikasi pengolahan jagung dan produk berbasis jagung;
serta pelatihan teknologi pengolahan makanan dari jagung.
• Provinsi Lampung, kemampuan teknologi Balai Besar /
Baristand yang dipromosikan kepada industri meliputi
teknologi pengolahan kopi skala kecil, teknologi pengolahan
jagung, teknologi pengolahan limbah industri tapioka; serta
pelatihan teknologi pengemasan makanan.
• Provinsi Sumatera Barat, kemampuan teknologi Balai Besar /
Baristand yang dipromosikan kepada industri meliputi
teknologi pengolahan gambir, teknologi pengolahan kakao,
teknologi pengolahan VCO; serta pelatihan teknologi
pengemasan makanan.
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•

•

Provinsi Jawa Barat, kemampuan teknologi Balai Besar /
Baristand yang dipromosikan kepada industri meliputi
teknologi VCO, teknologi HOID, teknologi santan awet,
teknologi nata de coco, teknologi pengolahan ubi jalar,
diversifikasi pengolahan makanan dari ubi jalar; serta
pelatihan teknologipengemasan makanan.
Provinsi Kalimantan Barat, kemampuan teknologi Balai Besar
/ Baristand yang dipromosikan kepada industri meliputi
teknologi cocodiesel, teknologiVCO, teknologi HOID, teknologi
arang briket dari tempurung kelapa, teknologi pengolahan
chitindan chitosan dari kulit udang, teknologi mini cold
storage, teknologi penyamakan ikan; serta pelatihan teknologi
pengemasan makanan.

3). Keikutsertaan dalam Pameran Teknologi Tepat Guna di Pontianak
dengan menampilkan kemampuan teknologi Balai dan produkproduk unggulan Balai yaitu :
• Puslitbang Teknologi Industri, mempromosikan kemampuan
Balai Besar/Baristand melalui buku teknologi tepat guna hasil
litbang Balai.
• Balai Besar Industri Agro menampilkan teknologi pengolahan
buah tropis, aromatherapis, dan teknologi HOID.
• Balai Besar Kimia dan Kemasan menampilkan teknologi
biodisel dan teknologi pengolahan sabut kelapa.
• Balai Besar Keramik menampilkan pemanfaatan Ball Clay
Kalimantan Barat untuk tungku.
• Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik menampilkan teknologi
penyamakan kulit ikan pari untuk tas, dsb.
• Baristand Pontianak menampilkan prototipe alat pengering
serbaguna tipe rak.
• Baristand
Surabaya
menampilkan
teknologi
proses
pembuatan ikan asap dan ikan duri lunak.
• Baristand Lampung menampilkan teknologipengolahan daun
nanas menjadi serat.
• Baristand Samarinda menampilkan pembuatan lilin hias
denga aroma terapi.
4). Bantuan alat pembuat cocodiesel ke Provinsi Sulsel dan Propinsi
Sulut (Minahasa Utara dan Minahasa Selatan)
5). Kerjasama Litbang dalam rangka pembuatan rumah murah yaitu:
• Karpet Karet (Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik)
• Penyekat dinding dari cocodust (Balai Besar Kulit, Karet dan
Plastik)
• Eternit serat pendek sabut kelapa (Balai Besar Industri Agro)
• Genteng Beton dengan bahan fly ash (Balai Besar Bahan dan
Barang Teknik)
• Batako dengan bahan fly ash (Balai Besar Keramik)
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b. Peningkatan kemampuan teknologi industri
1) Pelaksanaan workshop Hasil Litbang Unggulan Balai Besar /
Baristand dengan tujuan untuk :
• Memperoleh hasil litbang teknologi Balai Besar / Baristand
yang layak diterapkan di IKM utamanya yang memanfaatkan
potensi daerah.
• Memberikan motivasi dan mendorong para peneliti Balai
Besar / Baristand untuk menghasilkan produk / hasil litbang
teknologi yang unggul dan layak diterapkan di IKM dengan
memanfaatkan potensi sumber daya daerah.
2) Pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang teknologi:
• Pelatihan penerapan manajemen laboratorium Uni Eropa dan
aplikasi praktis dari perencanaan manajemen strategis
• Pelatihan Quality Management System dengan ISO 17025
• Kunjungan ke laboratorium di beberapa negara di Uni Eropa

c. Pengembangan Turbin 450 HP s/d 2 MW untuk pabrik gula dan
kelapa sawit serta turbin 7 MW untuk mendukung pembangunan
PLTU Batubara.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan modernisasi pabrik gula
telah dikembangkan prototipe turbin dengan kapasitas s/d 450 HP
yang dibuat oleh BPPT bekerjasama dengan PT. NTP, PT. Pindad,
PT. Barata Indonesia, dan industri pendukung terkait. Saat ini
prototipe turbin tersebut sedang di uji coba di pabrik gula milik PTP
XIII.
Selanjutnya pada tahun 2007 akan dikembangkan prototipe turbin
kapasitas 2 s/d 7 MW dalam rangka mendukung pembangunan
PLTU Batubara 10.000 MW sekaligus untuk memenuhi kebutuhan
turbin di pabrik kelapa sawit yang akan dibangun dengan lebih
mengoptimalkan potensi industri dalam negeri.
d. Pengembangan Mesin Penggerak Murah
Telah dikembangkan mesin penggerak (motor diesel) untuk
menggerakkan alat mesin pertanian (alsintan) dengan program low
cost engine yang menggunakan hampir 100% komponen lokal
kecuali nozzle dan injection pump yang masih harus diimpor dengan
merek dalam negeri. Saat ini motor diesel dimaksud telah memasuki
tahap pengujian di laboratorium termodinamika BPPT, pengujian
berupa unjuk kerja selama 100 jam kerja. Diharapkan pada tahun
depan akan difasilitasi untuk melakukan pengujian di lapangan.
e. Restrukturisasi Mesin Produksi TPT
Lebih dari 70% usia permesinan industri TPT telah berusia di atas 20
tahun sehingga sudah tidak efisien baik dalam penggunaan energi
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maupun kualitas produk menyebabkan daya saingnya menurun.
Sementara keinginan dunia usaha untuk melakukan peremajaan
mesin dengan tingkat suku bunga komersial 2 digit dirasakan kurang
menarik. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah dalam tahun
2007 akan mengalokasikan sebagian anggaran APBN untuk
membantu dunia usaha dapat melakukan restrukturisasi yang
penyalurannya dilakukan melalui 2 skema, yaitu :
a. Skema 1. Diskon harga mesin, yaitu bagi industri TPT yang akan
melakukan peremajaan mesin yang sebagian dananya (35%) dari
modal sendiri dan 65% dari kredit Bank, maka akan diberi
reimburse (penggantian) oleh Deperin sebesar 12,5% dan
maksimal Rp. 10 Miliar/perusahaan/tahun.
b. Skema 2. Bantuan Pembelian Mesin Industri TPT dengan modal
Padanan, yaitu bagi industri TPT yang akan melakukan
peremajaan mesin yang sebagian dananya (25%) dari modal
sendiri, maka akan diberi kredit yang bersumber dari APBN 65%
dari Lembaga Pengelola Program 10% dengan tingkat suku
bunga 9%/tahun selama 5 tahun.
f. Pengembangan Pusat Rekayasa Pengecoran Logam
Industri Pengecoran Logam utamanya di Daerah Ceper, Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah belum berkembang dan masih terbatas
kemampuan teknologinya serta kemampuan SDM yang masih
rendah.
Produk yang dihasilkan dari industri pengecoran logam terbatas pada
produk cor sederhana dan belum ke produk komponen dengan
presisi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan terbatasnya peralatan uji
yang mendukungnya.
Sedangkan industri pemakai produk-produk cor menghendaki produk
cor berkualitas tinggi, maka industri pengecoran dituntut untuk
meningkatkan kemampuan dalam segi kualitas yang dihasilkan.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan memproduksi produk cor
logam, maka perlu ditingkatkan kemampuan baik peralatan produksi
yang didukung oleh perangkat lunak dan laboratorium uji yang
sangat dibutuhkan dalam proses produksinya.
Disamping itu untuk lebih dikenal produk pengecoran logam di
masyarakat, maka diperlukan akses yang lebih luas dengan
pengembangan melalui jaringan komputer yang memadai baik untuk
akses pasar maupun akses teknologinya.
Untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri pengecoran
logam yang umumnya terbatas pada produk cor sederhana dan
belum banyak ke produk komponen dengan tingkat presisi yang
tinggi perlu dibentuk pusat rekayasa industri pengecoran logam.
Politeknik Manufaktur Ceper, Klaten, Jawa-Tengah dipilih sebagai
Pusat Rekayasa Pengecoran Logam, dan untuk mendukung
meningkatkan kemampuan dan mengembangkan pusat rekayasa
tersebut telah diserahkan bantuan berupa perangkat lunak CAD /
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CAM dan beberapa peralatan laboratorium yang terkait dengan
pengujian kualitas logam seperti: Spektrometer, sample mounting
press, polishing machines, beserta Komputer Induknya (Server).
Dengan adanya Pusat Rekayasa Industri Pengecoran Logam
diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas dan desain produk cor
dari produk cor sederhana ke produk komponen dengan tingkat
presisi yang tinggi.
g. Pusat Desain Optik
Industri kacamata / optik mempunyai posisi cukup strategis karena
menyangkut kesehatan mata dan alat bantu baca bagi manusia. Saat
ini terdapat 11 industri/laboratorium optik dan 4000 toko optik yang
tersebar diseluruh tanah air.
Kebutuhan optik terus meningkat namun dalam pengembangannya
mengalami masalah di bidang teknologi yang cepat berkembang,
oleh karena itu direncanakan akan didirikan Pusat Desain Optik
(PDO) bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Optik Indonesia
(GAPOPIN). Tujuan dari PDO adalah sebagai suatu lembaga yang
independen yang berfungsi sebagai pusat informasi, pusat diklat dan
pusat litbang serta dipersiapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi
di bidang optik.
Dalam pengembangan PDO telah dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut :1). Penjajakan kerjasama dengan Jerman dan
China, 2) Pembentukan Yayasan PDO, 3). Bantuan Mesin dan
Peralatan, 4) Pelatihan SDM di bidang teknologi optik, 5)
Penyusunan Standar Kompetensi dan 6). Peletakan batu pertama
pengembangan gedung PDO.Hasil yang diperoleh diantaranya
terlatihnya 40 orang tenaga kerja / tenaga ahli bidang optik dan telah
tersusunnya konsep standar kompetensi SDM optik.
h. Bantuan Teknologi
Untuk mengembangkan dan mempercepat pertumbuhan produkproduk industri dimana pada daerah atau lokasi tertentu belum
terdapat atau sangat minim mesin produksi produk, maka Dep.
Perindustrian memberikan bantuan berupa mesin produksi dan diikuti
dengan diklat teknologi proses produksi. Beberapa contoh bantuan
yang telah dilaksanakan Dep. Perindustrian adalah : Dapur kupola
untuk Kabupaten Sragen dan Pasuruan, mesin / peralatan pusat
perekayasaan pengecoran logam untuk Ceper-Kab. Klaten, Mesin
peralatan garmen untuk kab. Bandung Selatan, kab. Sukabumi, kota
Tangerang dan Sumatra Barat, mesin proses / pengolah serat rami
untuk Kab. Tasikmalaya dan kab. Bandung selatan, mesin peralatan
optik untuk Kab. Tangerang, mesin / peralatan barang jadi kulit
untuk kota Padang Panjang – Sumbar, mesin Las untuk UPT Cilegon
dan Riau, mesin biodiesel untuk Prov.Riau.
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5. Penyusunan dan Pengembangan Standar
a. Dalam rangka kelancaran proses Standardisasi Nasional Indonesia,
mendorong peningkatan daya saing, terciptanya iklim usaha yang
kondusif serta persaingan usaha yang sehat dan terjaminnya
perlindungan konsumen, Menteri Perindustrian telah menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/M-IND/PER/5/2006 tentang
Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia bidang Industri, dan Peraturan Menteri Perindustrian No.
20/M-IND/PER/5/2006 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian dalam Rangka Penerapan / Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia.
b. Pemberlakuan secara wajib SNI yang sedang dalam proses notifikasi
ke Sekretariat WTO: Komoditi Kaca pengaman untuk Kendaraan
Bermotor sebanyak 2 SNI, Komoditi Semen sebanyak 6 SNI,
Komoditi Baja Lembaran Lapis Seng sebanyak 1 SNI, Komoditi Baja
Tulangan Beton sebanyak 1 SNI.
c. Perumusan SNI melalui Rapat Konsensus sebanyak 117 RSNI
antara lain: komoditi elektronika (10 RSNI); pulp dan kertas (12
RSNI); tekstil dan produk tekstil (15 RSNI); makanan dan minuman
(7 RSNI); telematika (4 RSNI); perkapalan dan maritim (10 RSNI);
logam baja dan produk baja (3 RSNI); permesinan (18 RSNI); kimia
(7 RSNI); perhiasan (2 RSNI); otomotif (12 RSNI); kulit dan produk
kulit (3 RSNI); olah raga (1 RSNI).
d. Peningkatan kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
untuk mendukung infrastruktur standardisasi dan pelaksanaan
pengawasan 72 SNI wajib. Selain itu telah dilakukan evaluasi
kemampuan LPK terhadap 32 SNI yang direncanakan akan
diberlakukan secara wajib. Maka untuk itu dilaksanakan Pelatihan
Tenaga Asessor (ISO 9001:2000) sebanyak 2 angkatan (28 orang
dinyatakan berhasil) dan Pelatihan Petugas Pengambil Contoh
(PPC) sebanyak 2 angkatan (40 peserta).
e. Beberapa Hambatan berkenaan dengan SNI :
Dari 72 SNI yang diberlakukan secara wajib, 22 SNI telah
dinotifikasikan ke WTO yang meliputi : Komoditi Ban sebanyak 5
SNI, Komoditi Pupuk sebanyak 15 SNI, Komoditi Tepung Terigu
sebanyak 1 SNI, Komoditi Lampu Swa-balast sebanyak 1 SNI.
Untuk 50 SNI yang telah diberlakukan secara wajib, pengawasan
terhadap produk impor dikawasan Pabean belum dapat dilakukan
secara optimal karena notifikasi ke WTO belum selesai termasuk SNI
untuk baja tulangan beton dan baja lembaran lapis seng. Kondisi ini
memberikan indikasi dampak negatif terhadap produksi dalam
negeri.
f. Guna
melakukan pengawasan ditingkat produsen untuk
pemberlakuan SNI wajib tersebut, telah disiapkan Petugas
Pengawas Standardisasi di Pabrik (PPSP), melalui Pelatihan
Petugas Pengawas Standardisasi di Pabrik sebanyak 3 angkatan
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(105 peserta dinyatakan lulus), namun jumlah tersebut masih jauh
dari kebutuhan di lapangan dan akan dilanjutkan pada tahun 2007.
g. Dalam rangka pelaksanaan program pengalihan Minyak Tanah
menjadi LPG, telah tersusun Spesifikasi Teknik produk Kompor Gas
Bahan Bakar LPG Sistem Pemantik Mekanik, Regulator dan Selang
Kompor Gas, melalui Revisi SNI Tabung Baja LPG dan Katup
Tabung LPG.
Dalam rangka penerapan standar untuk Tabung Baja LPG dan
Kompor Gas Satu Mata Tungku telah disiapkan peraturan Menteri
Perindustrian tentang Penerapan SNI/Spesifikasi Teknik secara
Wajib serta pedoman tekniknya.
h. Terkait dengan Uji Publik Kendaraan Bermotor Roda Dua (KBM R-2),
kegiatan uji publik yang dimulai pada tahun 2002 yang merupakan
pengujian tipe/merek sepeda motor yang belum diuji. Perusahaan
yang terdaftar sampai dengan 2006 sebagai importir maupun perakit
KBM R-2 berdasarkan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) adalah 76
perusahaan, populasi sepeda motor menunjukkan bahwa jenis bebek
(underbone) memiliki populasi tertinggi, total KBM R-2 yang telah
diuji sampai dengan tahun 2006 sebanyak 74 unit. Pada tahun 2005
telah diuji 5 unit sepeda motor dan pada tahun 2006 telah diuji diuji 8
unit sepeda motor. Kegiatan uji publik ini dimaksudkan untuk
memberikan informasi teknis kepada konsumen dan sekaligus
melakukan pembinaan kepada produsen dan importir. Kendaraan
sepeda motor yang diambil contohnya adalah kendaraan yang
dipasarkan di Indonesia, baik asal produksi dalam negeri maupun
impor. Sedikitnya jumlah sepeda motor yang diuji setiap tahunnya
disebabkan terbatasnya kemampuan Balai Uji yang ada saat ini,
yang dimiliki oleh Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP)
BPPT Serpong.
i. Dalam rangka harmonisasi standar produk otomotif di tingkat
ASEAN, Industri otomotif nasional telah berpartisipasi aktif dalam
forum-forum kerjasama standardisasi. Harmonisasi standar dan
regulasi teknis dimaksudkan untuk mencapai Mutual Recognition
Agreement (MRA) di bidang standar.
Di bidang industri otomotif kerjasama standardisasi masih dalam
taraf perundingan di forum-forum APWG-ACCSQ untuk merumuskan
langkah-langkah dan program-program kerja untuk mencapai
harmonisasi standar produk otomotif. Kerjasama yang akan
dilakukan meliputi standardisasi produk dan regulasi teknis
kendaraan bermotor yang melibatkan Departemen Perhubungan.
Arah dari kerjasama standar tersebut akan mengacu kepada standar
internasional yang digunakan sebagian besar negara-negara maju di
dunia yaitu standar UN-ECE yang berbasis standar Eropa
j. Dalam rangka kerjasama ASEAN yang telah ditetapkan akan
terbentuk ASEAN Economic Committee pada tahun 2020 telah
berjalan forum-forum kerjasama di bidang standar di SNI dalam
rangka mencapai MRA di berbagai sektor. Perlu diinformasikan
bahwa telah disepakati adanya “The ASEAN Harmonized Electrical
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and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime” yang berlaku
efektif 1 Januari 2011 untuk seluruh Negara ASEAN. Selain itu
melalui Electrical and Electronic Equipment Mutual Recognition
Agreement (EEE-MRA) antara sesama Negara ASEAN akan saling
mengakui test report Product dan Lembaga sertifikasi Produknya.
Saat ini produk elektronika yang telah disepakati masuk dalam EEMRA sebanyak 74 produk. Hambatan utama dalam penerapan
kesepakatan ini meliputi ;
a. Masih terbatasnya fasilitas peralatan lab uji produk elektronika
khususnya yang telah masuk dalam kesepakatan dimaksud.
b. Masih terbatasnya SNI wajib produk elektronika (dari 122 SNI
yang ada, hanya 4 yang menjadi SNI wajib meliputi: Baterai
Kering, lampu pijar, ballas untuk lampu TL dan Lampu Hemat
Energi).
6. Peningkatan Kerjasama Internasional
Dalam rangka mendukung pengembangan industri nasional, serta akses
pasar Dep. Perindustrian melakukan berbagai kerjasama internasional.
Berikut ini akan diuraikan beberapa kerjasama yang dilaksanakan;
a). Kerjasama Bilateral
1). Perundingan /Komisi Bersama
(a). Indonesia-Jepang
Departemen Perindustrian selama ini telah aktif terlibat dalam
perundingan
Indonesia-Japan
Economic
Partnership
Agreement (IJPEA) untuk mengupayakan agar dalam
pembukaan akses pasar produk-produk manufaktur,
Indonesia juga mendapatkan kompensasi berupa capacity
building dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing
industri nasional yang sangat diperlukan untuk memanfaatkan
peluang yang terbuka dengan adanya IJEPA.
IJEPA juga diharapkan akan menarik investasi langsung
Jepang, utamanya untuk memperkuat struktur industri
nasional, termasuk peningkatan teknologi dan membangun
regional network dibidang manufaktur.
Oleh karena itu Departemen Perindustrian menggunakan
pendekatan khusus dalam perundingan dengan Jepang, yaitu
mencanangkan perlunya Drivers Actitivities (automotive,
electronics dan construction machinery), Prosperity Program
dan
pembangunan Manufacturing Industry Development
Center (MIDEC).
MIDEC mencakup capacity building yang bersifat cross
sectoral untuk meningkatkan fundamental technology industri
manufaktur utamanya yang terkait dengan metal working,
tooling technique, welding technique, energy conservation,
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export & investment promotion dan SMEs. MIDEC juga
mencakup peningkatan teknologi untuk drivers sectors yang
spesifik seperti automotive, electronics, steel, textile,
petrochemical & oleo chemical, non ferrous, food & beverage
dan pharmaceuticals.
(b). Indonesia - Pakistan
Dep. Perindustrian aktif dalam pertemuan Indonesia-Pakistan
dimana telah disepakati Modalitas Penurunan Tarif
Preferential Tariff Arrangement (PTA).
Dalam tahap awal, Indonesia telah menyampaikan daftar
Request List sebanyak 523 produk kepada Pakistan yang
akan menjadi List of Offer Pakistan, namun sampai sekarang
belum direspon oleh pihak Pakistan. Sedangkan Pakistan
menyampaikan Request List sebanyak 104 produk dan telah
direspon menjadi List of Offer Indonesia sebanyak 48 produk.
Sampai saat ini, Indonesia – Pakistan telah mengadakan
pertemuan Trade Negotiating Committee sebanyak 2 kali
guna membahas draft Preferential Trade Agreement (PTA),
Request List of products masing-masing negara, dan Rules of
Origin (ROO).
Diharapkan implementasi perdagangan barang direncanakan
tanggal 1 Januari 2007.
(c). Indonesia - EFTA
Dep. Perindustrian aktif dalam perundingan Indonesia - EFTA
(European Free Trade Association), masih dalam tahap Joint
Feasibility Study Group (JFSG) of Indonesia and EFTA yang
dibentuk sesuai dengan Record of Understanding yang
ditandatangani antara Menteri Perdagangan Indonesia
dengan wakil-wakil negara EFTA. Target JFSG ini adalah
untuk mengevaluasi kelayakan, termasuk cakupan, isi dan
bentuk persetujuan perdagangan FTA antara negara-negara
EFTA dan Indonesia dimasa yang akan datang. Studi ini
mencakup antara lain : 1)Trade in goods, 2) investment, 3)
Cooperation 4)IPR 5) Government Procurement 6)
Competition Policy .
Tindak lanjut pertemuan, yaitu: Kedua belah pihak setuju
untuk mengidentifikasi topik- topik diatas dan waktu memulai
negosiasi mengenai Comprehensive EFTA-Indonesia Trade
Agreement (CEITA) secepatnya.
(d). Indonesia - Australia
Dep. Perindustrian aktif dalam pertemuan tingkat Menteri
Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Ministerial Forum,
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IAMF) yang dimulai sejak tahun 1992. Pada tanggal 28-29
Juni 2006 lalu telah dilaksanakan IAMF ke-8 di Bali. Dalam
pertemuan ini dibahas antara lain: (i) Framework Agreement
on security cooperation, (ii) Illegal migration/people
smuggling/people trafficking, (iii) Illegal fishing, (iv)
peningkatan iklim investasi, perdagangan bilateral dan
hubungan investasi kedua Negara dan perkembangan
insfrastruktur, (v) isu-isu perdagangan regional dan
multilateral. Departemen Perindustrian masuk dalam Working
Group on Trade, Industry and Investment.
(e). Indonesia - Iran
Untuk meningkatkan hubungan bilateral dibidang ekonomi
Indonesia dan Iran, Menteri Perdagangan RI dan Menteri
Information dan Communication Technology Iran telah
menandatangani Comprehensive Trade and Economic
Partnership (CTEP) 21 Juni 2005. CTEP merupakan langkah
menuju terbentuknya FTA plus yang dilandasi oleh
liberalisasi, fasilitasi dan kerjasama.
Sebagai langkah awal kedua pihak telah membahas
Preferential Trade Agreement (PTA) untuk secepatnya dapat
meningkatkan perdagangan bilateral untuk produk-produk
tertentu diluar migas. Kesepakatan mengenai hal tersebut
masih akan dirundingkan kembali oleh kedua pihak, termasuk
pengaturan Keterangan Asal Barang (Rule of Origin) yang
akan digunakan sebagai acuan dalam implementasi PTA.
Rule of Origin dan List of Products of PTA merupakan bagian
integral dari PTA.
Departemen Perindustrian sangat berkepentingan untuk
mendorong peningkatan ekspor produk-produk manufaktur
yang merupakan unggulan seperti palm oil, paper, rubber
products, chemicals dan lain-lain.
Oleh karena itu
Departemen Perindustrian perlu selalu berparsitipasi aktif
dalam perundingan dengan pihak Iran guna mengamankan
kebijakan pengembangan industri.
Untuk meningkatkan kerjasama bidang industri kecil dan
menengah, telah ditandatangani MoU antara Departemen
Perindustrian – Indonesia dengan Ministry of Industry and
Mines of the Islamic Republic of Iran oleh Menteri masingmasing pada tanggal 10 Mei 2006, yang mencakup antara
lain: (i) Transferring experience on establishment of SMEs
and supporting the active units, (ii) Exchanging information on
rules and regulations on both parties related and (iii)
Transferring experience in standardization, design and
technology development.

65

(f). Indonesia- Turkey
Sidang Komisi Bersama Indonesia Turki ke-6 (SDBIT)
dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2006 didahului dengan
Sidang Komisi Bersama Tingkat Senior Official (SOM) pada
tanggal 12 Oktober 2006.
Di bidang industri disepakati bahwa kerjasama bidang ini
akan dibahas dalam bilateral konsultasi dengan melibatkan
instansi terkait dari masing-masing pihak. Berkaitan dengan
hal tersebut Indonesia mengusulkan dibentuknya Working
Group on Industry yang diharapkan sudah akan bertemu
pada sidang SOM berikutnya.
2). Capacity Building
(a). Kerjasama dengan Jepang
• In Country Training (ICT) Programme merupakan bantuan
hibah (grant) yang dilaksanakan oleh Balai Besar, Balai
Riset dan Standardisasi, dan Institusi Pendidikan dibawah
Departemen Perindustrian dan disalurkan melalui program
Japan-ASEAN
Comprehensive
Human
Resources
Development (JACHRD) yang ditujukan bagi peningkatan
UKM. ICT telah diselenggarakan sebanyak 9 kali dimulai
pada tahun 1998 sampai dengan 2006 dengan jumlah
peserta sekitar 2000 orang termasuk ICT khusus Daerah
Istimewa NAD pasca Tsunami dan Ambon pasca konflik
dengan total biaya Rp. 12,06 miliar. Untuk JFY 2006, akan
dilaksanakan 8 (delapan) ICT yang terdiri dari 5 (lima) ICT
reguler, dan 3 (tiga) special ICT untuk bantuan korban
pasca bencana alam gempa Yogyakarta. Total peserta ICT
2006 adalah sebanyak 425 orang, sedangkan total dana
hibah Jepang untuk tahun 2006 Rp.1.319.622.500,- (74,3%)
dan pemerintah Indonesia Rp. 455.651.000,- (25,7%).
• Program Kerjasama Jepang-New Energy and Industrial
Development Organization (NEDO)
Proyek bantuan dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah
Indonesia melalui NEDO (G to G) dalam bidang konservasi
energi dan lingkungan hidup, yang diimplementasikan dalam
bentuk satu model proyek “The Model Project High
Performance Industrial Furnace”.
MOU antara pihak NEDO dengan Dep. Perindustrian
(Ditjen. ILMTA) ditandatangani pada tanggal 30 Januari
2004 sebagai awal dimulainya proyek kerjasama tersebut.
Kegiatan utama pada proyek ini adalah penggantian Burner
Sistem Konvensional dengan sistem baru yaitu ”
Regenerative Burner System ” di dapur pemanasan ulang (
Reheating Furnace ) yang berfungsi untuk melakukan
pemanfaatan kembali gas buang yang masih mengandung
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energi cukup besar, sehingga akan dihemat pemakaian gas
sekitar 30 %.
Proyek telah diresmikan pada tanggal 29 Mei 2006 dan
telah dilakukan uji pada industri baja PT. Gunung Garuda
dan selanjutnya akan disosialisasikan kepada industri baja
nasional yang sejenis.
Terkait dengan program konservasi energi oleh NEDO
Jepang saat ini juga sedang diproses model proyek yang
baru yaitu ”Model Project on Equipment for Energy and
Waste Saving in the Textile Dyeing/Finishing Industry in
Indonesia”.
Selain itu saat ini juga sedang diproses program Energy
Audit yang merupakan bantuan teknik Pemerintah Jepang
melalui NEDO kepada Departemen Perindustrian yang
dilaksanakan melalui anggaran tahun fiskal 2006 – 2007.
• Bantuan Teknis Pemerintah Jepang melalui Konsultasi
Diagnosis IKM (Shindan Shi System)
Dalam rangka pencapaian target pengembangan Industri
Kecil Menengah (IKM), telah dilaksanakan pelatihan
Konsultasi Diagnosis IKM (Shindan Shi System) terhadap
100 orang peserta dari pegawai negeri sipil pusat dan
daerah, utamanya pejabat penyuluh perindustrian dan
perdagangan (PFPP) selama 6 bulan. Dalam kerjasama ini
pihak Jepang melalui JICA memberikan bantuan tenaga ahli
sebagai instruktur.
(b). Kerjasama dengan Korea
• Korea – Indonesia Industry
Cooperation Centre (KITC)

and

Technology

Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam
negeri telah dilakukan kerjasama di bidang industri dan
teknologi dengan Korea Institute of Industrial Technology
(KITECH), melalui pembentukan Lembaga Korea –
Indonesia Industry and Technology Cooperation Center
(KITC) yang telah diresmikan pada tanggal 23 Februari
2006.
Bidang kerjasama meliputi 4 (empat) bidang pokok yaitu :
Establishment of technology cooperation infrastructure for
international cooperation; Technology support, transfer and
diffusion; Business matchmaking, technology & personnel
exchange; Research and Development (Joint R & D).
Pada saat ini kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan
adalah :
o Mengikuti PPI tahun 2006 (tanggal 7 – 15 Agustus 2006)
o Melakukan Joint Research untuk 4 topik yaitu :
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•

Penanganan
pasca
panen
untuk
sayuran
bekerjasama
dengan
Universitas
Pajajaran,
Bandung
• Pemanfaatan arang bambu bekerjasama dengan
Balai Besar Industri Agro (BBIA), Bogor.
• Pengembangan Tool Steel Technology bekerjasama
dengan Universitas Indonesia.
• Pengembangan dari Nikel-SiC Coating Process
bekerjasama dengan Universitas Indonesia.
Pengiriman 2 orang trainee ke Korea dibidang Teknologi
Casting ± 2 bulan (dalam proses).
(c). Kerjasama dengan Pemerintah Italia
Program bantuan akan dimplementasikan dalam bentuk
proyek Indonesia Footwear Service Centre (IFSC) merupakan
proyek yang dibiayai pinjaman lunak dari Pemerintah Italia
sebesar € 5,5 juta dengan masa pengembalian pokok
pinjaman 36 tahun, grace period 24 tahun dengan bunga
0,5% pertahun. Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam
proyek tersebut sebesar € 1,150,000. Memorandum of
Understanding (MOU) proyek antara Pemerintah Indonesia
dengan Pemerintah Italia telah ditandatangani pada tanggal
30 Januari 2003.
Saat ini Pemerintah Italia telah menyampaikan dana untuk
pelaksanaan proyek dimaksud dan mengharapkan agar
segera dilakukan penandatanganan kontrak dengan
perusahaan pemenang tender pengadaan peralatan Pusat
Pelatihan dimaksud serta penandatanganan Loan Agreement
Proyek dapat ditandatangani oleh Menteri Keuangan.
(d).Kerjasama dengan Amerika Serikat (Program SENADA)
Program SENADA merupakan bantuan teknis dari Amerika
Serikat (USAID) yang mengkombinasikan pendekatan “topdown” (iklim usaha) dan “bottom up” (daya saing dan
produktifitas di tingkat perusahaan), dan diimplementasikan
dalam bentuk industrial cluster promotion yang akan
dilaksanakan selama 4 (empat) tahun (2006 – 2009) dan
direncanakan dapat dikembangkan 6 (enam) klaster industri
(industri alas kaki, suku cadang otomotif, TPT, furniture,
teknologi informasi dan komunikasi, dan keramik) yang
mencakup 500 – 700 buah industri. Nilai bantuan proyek
SENADA ini berkisar US$ 20 juta.
Berkaitan dengan perumusan Work Plan Project untuk tahun
pertama (2006) telah dirumuskan pengembangan 3 (tiga)
Klaster Industri yaitu : Footwear, Information and
Communication Technology dan Automotive Spare-parts.
Disamping itu untuk menunjang pelaksanaan proyek di
daerah proyek SENADA telah membuka Regional
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Competitiveness Centre (RCC) di Bandung, Surabaya,
Medan, Yogyakarta, dan Makassar.
Sejak dimulainya proyek SENADA pada tanggal 29 Maret
2006 oleh Menteri Perindustrian hingga bulan Desember
2006, jumlah perusahaan binaan SENADA berjumlah 109
perusahaan dengan kegiatan utama menyusun Strategic
Action Plan (SAP), pelatihan dan konsultasi di bidang promosi
dagang, Marketing, Operations, dan Finance.
(e). Kerjasama dengan China National Light Industry (Group)
Corp.
• Telah ditandatangani MoU antara Departemen Perindustrian
dengan China National Light Industry (Group) Corp –
Republik Rakyat China yang ditandatangani pada tanggal
16 Juni 2006 di Beijing.
• Tujuan kerjasama: (1) Perbaikan proses maupun kualitas
kulit dan produk kulit IKM di Indonesia; dan (2) perbaikan
kualitas limbah yang dihasilkan IKM kulit dan produk kulit.
• Ruang Lingkup kerjasama: (1) Melakukan penilaian
terhadap program Balai-Balai Besar dan Baristand untuk
memanfaatkan bantuan hibah dari pemerintah China; (2)
Menyusun penelitian dan kajian bersama dalam
mengembangkan program teknologi industri termasuk
program-program kedua negara; (3) Pertukaran teknologi
industri untuk mendorong ke industri yang memiliki
“competitive advantage” di kedua negara dan mendorong
kegiatan di Asia; (4) Pertukaran staf dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan (5)
Fasilitas dan mendorong kegiatan-kegiatan komersil antara
lembaga-lembaga yang terkait baik di Indonesia dan China,
dengan fokus Pulp dan kertas, CPO, dan pabrik-pabrik kulit.
(f). Uni – Eropa Trade Support Programme (TSP– UE)
Dalam rangka meningkatkan akses pasar ke Uni Eropa bagi
perusahaan-perusahaan Indonesia diperlukan penyediaan
informasi data kesesuaian teknis dan sertifikat uji yang diakui
untuk sektor industri tertentu. Untuk itu 3 Balai Besar (Balai
Besar Kimia dan Kemasan, Balai Besar Industri Agro, Balai
Besar Tekstil) disiapkan untuk mampu menanganinya.
Kegiatan Umum, dilingkungan Balai Besar: (1) Pelatihan
penerapan manajemen laboratorium UE dan aplikasi praktis
dari perencanaan manajemen strategis; (2) Pelatihan Quality
Management System (QMS) dengan ISO 17025; (3) Pelatihan
prosedur penilaian kesesuaian Standar Uni Eropa; (4)
Program kerjasama Balai Besar (Twinning Program) dengan
laboratorium di UE. Untuk masyarakat umum: program
Diseminasi ke seluruh stakeholders (direncanakan pada akhir
tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007).
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(g).Program Kerjasama Industri Alas Kaki (China – Eropa)
Dalam rangka mendorong pengembangan industri alas kaki
terutama dalam memanfaatkan Skema Generalized System
Preferential (GSP) Uni Eropa yang diberikan pada produk alas
kaki Indonesia serta mengantisipasi pemberlakuan Bea
Masuk Anti Dumping terhadap China dan Vietnam, telah
dilakukan langkah-langkah :
• Mengadakan promosi investasi ke China dan sebagai hasil
telah terealisasikannya relokasi sebanyak 16 investor
dengan investasi sebesar US$ 80,1 juta, dengan kapasitas
produksi 53,4 juta pasang dan akan menyerap tenaga
kerja sebanyak 16.000 orang.
• Melakukan kunjungan kerja ke Vietnam untuk merintis dan
menjalin kerjasama antara Asosiasi Persepatuan
Indonesia (APRISINDO) dan Asosiasi Penyamak Kulit
Indonesia (APKI) dengan Vietnam Leather and Footwear
Industry Association dan hasilnya Asosiasi Vietnam
menyatakan akan ikut serta dalam Pameran Indo Leather
and Footwear 2007 di Jakarta.
• Melakukan kunjungan kerja ke China untuk mewujudkan
kerjasama teknis antara APRISINDO dan APKI dengan
China Leather and Footwear Association melalui
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2007
di Beijing.
• Dalam rangka peningkatan pemanfaatan peluang pasar di
Uni Eropa telah dilakukan kunjungan kerja ke Brussel,
Belgia untuk menjalin kerjasama dengan pihak Uni Eropa
antara lain dengan Federation of European Sporting
Goods Industry (FESI) dan Europen Confederation of
Footwear Industry (CEC) serta Directorate General of
Trade Komisi Uni Eropa, yang akan ditindaklanjuti dengan
seminar Internasional Pengembangan Industri Alas Kaki
yang akan dilaksanakan pada tahun 2007.
(h).Program Kerjasama Indonesia German Institute (IGI)
Program Indonesia German Institute (IGI) merupakan
program Pemerintah Republik Indonesia yang didukung oleh
Pemerintah Republik Federal Jerman melalui lembaga
Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) dan
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW). IGI tahap I telah
Selesai dilaksanakan melalui bantuan hibah, dan dilanjutkan
ke tahap II tahun 2005 s/d 2007 melalui pinjaman lunak (soft
loan) . Program IGI ini melibatkan 17(tujuh belas) Institusi
Pendidikan dibawah binaan Depdiknas, 2 (dua) institusi
dibawah binaan Depnakertrans, dan 3 (tiga) institusi dibawah
binaan Departemen Perindustrian yakni Sekolah Tinggi
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Teknologi Tekstil, Bandung, Akademi Kimia Analis, Bogor dan
Akademi Teknologi Kulit.
Sampai dengan saat bantuan yang telah diberikan oleh
pemerintah Jerman berupa bantuan peralatan serta
pelaksanaan pelatihan yang dikoordinasikan oleh IGI. Saat
telah dilakukan e-learning training bagi wakil-wakil dari 22
institusi pendidikan termasuk 3 (tiga) institusi dibawah Dep.
Perindustrian serta pemberian perlengkapan hardware dan
software untuk pelaksanaan e-learning di Institusi pendidikan
masing-masing.
(i). Capacity Building di bidang Industri Perkapalan
Kerjasama Internasional telah dilakukan dengan Pemerintah
China yang MOU-nya ditandatangani pada tanggal 15 Juni
2006 antara Departemen Perindustrian dengan CSSC (China
State Shipbuilding Corporation). Adapun tindak lanjut dari
kerjasama tersebut, yaitu assesment kemampuan Industri
Perkapalan Indonesia, yang implementasinya sedang
dirundingkan kedua belah pihak.
(j). Capacity Building di bidang Industri Otomotif
Di bidang otomotif, sejak tahun 2002 dalam rangka
peningkatan daya saing industri komponen otomotif telah
dilakukan kerjasama dengan Jepang. Kerjasama tersebut
dalam bentuk pemberian bantuan tenaga ahli langsung ke
industri dalam rangka peningkatan produktifitas dan kualitas
dari tahun 2002 s/d 2006 telah terlaksana sembilan term
kegiatan dengan jumlah perusahaan yang dibantu sebanyak
43 buah, term terakhir baru berakhir bulan September 2006
untuk 13 perusahaan dengan rata-rata tiap term ada 5 tenaga
ahli yang terlibat. Hasil kegiatan tersebut sangat berarti
karena mampu meningkatkan produktifitas yang cukup berarti.
Hal-hal yang sering menghambat adalah masalah komunikasi
expert dengan tenaga kerja di Indonesia
3). Promosi Investasi
Disamping kerjasama industri dilaksanakan berbagai promosi
investasi, antara lain meliputi:
(a). Industri Perkapalan
Promosi investasi industri perkapalan melalui pameran Asia
Pacific Maritime Expo Singapore, yang dilaksanakan di
Singapore dari tanggal 22 – 24 Maret 2006.
(b).Industri Telematika
Partisipasi Industri telematika pada pameran Communic Asia
pada tanggal 20 - 23 Juni 2006.
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Communic–Asia 2006 diselenggarakan oleh Singapore
Exhibition Services (SES) yang merupakan penyelenggara
pameran dagang terbesar utama di Asia.
Perusahaan domestik yang mendapat fasilitasi Departemen
Perindustrian dalam pameran tersebut, yaitu: PT. Antar Mitra
Perkasa, PT. Asri Citra Pratama, PT. Compact Microwave
Indonesia, PT. Ichtus Gala Hatta, Jatis Solutions, PT. Pasific
Wave Telecommunication, PT. Prosys bangun Persada, PT.
Supra Primatama Nusantara, PT. Teleakses Solusindo, PT.
Veelabs, Zahir Internasional Corp
(c). Industri Otomotif
Dalam rangka meningkatkan investasi di bidang otomotif,
secara konsisten telah dilakukan upaya promosi investasi,
hasilnya selama tahun 2005 dan tahun 2006 beberapa
perusahaan otomotif telah meningkatkan investasinya di
Indonesia, baik dalam rangka perluasan investasi maupun
investasi baru.
Juga telah dilakukan pertemuan dengan Presiden Direktur
General Motor China di Shanghai, yang memiliki Joint Venture
dengan Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC)
sebagai partner lokal yang memiliki kapasitas produksi
mendekati 800.000 unit/tahun. General Motor berniat untuk
melakukan investasinya di Indonesia dengan dua
kemungkinan pendekatan investasi, yaitu; melakukan
investasi langsung dari GM pusat di Amerika Serikat atau
melakukan investasi dengan mengajak partnernya dari China
melalui SAIC-GM China. Rencana investasinya meliputi
sedan kecil dan jenis kendaraan komersial.
(d).Industri Elektronika
Bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah
dilakukan promosi barang-barang elektronika termasuk
motherboard yang dikerjakan tenaga-tenaga ITB. Selain itu
dengan bekerjasama dengan kantor perwakilan Indonesia di
Taiwan mencari partner yang mau berinvestasi di Indonesia di
forum pameran.
(e). Promosi Investasi ke Jepang dan Korea
Pada tanggal 7 – 11 Nopember 2006, Menteri Perindustrian
telah mengadakan kunjungan kerja ke Jepang dan Korea
Selatan dalam rangka mengadakan kegiatan promosi
investasi dan kerjasama industri.
Dalam kegiatan tersebut di atas, Menteri Perindustrian telah
memberikan sambutan dalam Seminar Promosi Investasi di
Osaka, Jepang. Selain itu, Menteri Perindustrian juga telah
mengadakan kunjungan dan berdiskusi dengan dunia usaha
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baik Jepang maupun Korea guna mengundang peningkatan
investasi Indonesia.
(f). Promosi Investasi Industri Makanan, Minuman dan
Furniture
Promosi investasi industri makanan dan minuman melalui
keikutsertaan pada pameran South Africa Import Trade Fair
pada tanggal 24-27 Mei 2006, Solo Exhibition di Shanghai
tanggal 27 – 30 Oktober 2006 dan di Dubai pada tanggal 17 –
20 Desember 2006.
b). Kerjasama Regional
1). ASEAN
(a). AFTA
Dep. Perindustrian aktif dalam perundingan di Kawasan
Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade AreaAFTA). Penurunan tariff dalam rangka AFTA pada tanggal 1
Januari 1993 secara bertahap, dan secara resmi AFTA mulai
berlaku 1 Januari 2003 dengan tarif bea masuk 0-5 %.
Penurunan tariff bea masuk untuk barang manufaktur pada 1
Januari 2007 ditargetkan 80 % dari produk manufaktur dalam
inclusion list bea masuknya sudah mencapai 0% dan pada
tahun 2010 tarif bea masuk semua produk harus sudah 0 %.
Disamping itu, sekarang sedang dilakukan penyusunan posisi
untuk penghapusan Non Tariff Barriers (NTBs)
(b).AICO
Dep. Perindustrian aktif dalam proses ratifikasi pengesahan
Protocol to amend the Basic Agreement on the ASEAN
Industrial Cooperation Scheme (AICO).
Skema AICO ini merupakan program kerjasama industri
diantara Negara-negara ASEAN dalam rangka mendorong
sharing kegiatan-kegiatan industri dari paling sedikit 2 (dua)
perusahaan industri di dua Negara ASEAN yang berbeda.
Skema AICO mulai diberlakukan pada tanggal 1 November
1996.
2). Intra regional ASEAN
(a). ASEAN - China
Dep. Perindustrian aktif dalam pertemuan ASEAN-China,
dimana untuk ASEAN-China, implementasi penurunan tariff
sudah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan
31 Desember 2006 untuk Early Harvest Programme.
Sedangkan implementasi percepatan penurunan tariff bea
masuk untuk paket Normal Track (NT) dan Sensitive Track
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(ST) dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2005. Untuk NT, tarif
bea masuk 5% pada tahun 2010 dan beberapa produk
fleksibilitas menjadi 0% pada tahun 2012. Dalam ASEANChina ini menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) atau
Certificate of Origin (COO) Form-E.
Indonesia telah menyampaikan legal enactment dalam
bentuk
Peraturan
Menteri Keuangan
(PMK
No.
21/PMK/010/2006) mengenai Jadwal Penurunan Tarif
normal Track ASEAN-China FTA. Sedangkan untuk Rules
of Origin (ROO), menggunakan modalitas 40% Regional
Value Content (RVC) or Change of Tariff Heading (CTH).
(b). ASEAN - Korea
Dep. Perindustrian aktif dalam pertemuan ASEAN-Korea,
dimana pada kesepakatan semula implementasi Agreement
on trade in goods akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli
2006, yang kemudian ditunda menjadi 1 Oktober 2006. Oleh
karena penyelesaian ratifikasi di Negara-negara ASEAN dan
Korea masih dalam proses, maka disepakati implementasi
perdagangan barang akan dilaksanakan pada tanggal 1
Januari 2007. Sedangkan untuk Ketentuan Asal Barang
(ROO) menggunakan 40 % RVC or CTH, dan menggunakan
SKA Form AK.
(c). ASEAN - India
Dep. Perindustrian aktif dalam pertemuan ASEAN-INDIA
dimana untuk modalitas masih dalam pembahasan dan
belum mencapai kesepakatan. ASEAN mengusulkan untuk
Normal Track adalah 85% dari tariff lines, sedangkan untuk
penghapusan tariff akan dilaksanakan secara bertahap;
77% dari tariff lines akan dikurangi pada Desember 2011,
5% pada tahun 2013 dan 3% sampai dengan 0-5% pada
tahun 2013 dan pengurangan selanjutnya pada tahun 2015.
India mengusulkan Normal Track : 77% dari tariff lines akan
turun menjadi 0%, tetapi untuk 6.7% dari tariff lines akan
diturunkan menjadi 0-5% pada tahun 2016 dan 0% tahun
2021 dan Tariff reduction untuk 290 produk hingga 7.5%
pada tahun 2022.
Mengenai Ketentuan Asal Barang (ROO) dalam rangka
ASEAN-India, digunakan 35% RVC+CTSH.
(d). ASEAN - Jepang
Dep. Perindustrian aktif dalam pertemuan ASEAN-Jepang
dimana untuk modalitas Trade in Goods (TIG) masih dalam
pembahasan. Sedangkan untuk Ketentuan Asal Barang
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(ROO), ASEAN mengusulkan 40% RVC atau CTH sebagai
General Rule.
(e). ASEAN – Australia - NZ
Dep. Perindustrian aktif dalam perundingan ASEANAustralia-New Zealand (AANZ), dimana implementasi
perdagangan barang (entry into force) dimulai pada tanggal
1 Januari 2008. Saat ini masih belum disepakati penentuan
modalitas. ASEAN mengusulkan modalitas dengan Normal
Track 90% dan Sensitive Track 10%, sementara itu
Australia dan New Zealand menginginkan 95% untuk
Normal Track dan 5% untuk Sensitive Track. Selain itu,
Indonesia mengajukan perbedaan posisinya untuk memakai
tariff base year tanggal 1 Februari 2006.
Sementara itu dalam hal ketentuan asal barang (ROO), tariff
preferensi yang disepakati sebagai general rule yaitu RVC
sebesar 40% atau CTH. Kemajuan yang cukup signifikan
dalam melancarkan negosiasi di Working Group ROO
adalah kesediaan New Zealand untuk mengakomodasi
kepentingan ASEAN terkait dengan penerbitan Certificate of
Origin (SKA) guna dapat menikmati tariff preferensi.
c). Kerjasama Multilateral
1). WTO
 Non Agriculture Market Access (NAMA)
Departemen Perindustrian telah mempersiapkan bahan posisi
Indonesia dalam perundingan di bidang Non Agriculture Market
Access (NAMA), khususnya mengenai
penurunan
/penghapusan tarif bea masuk untuk barang-barang manufaktur
yang telah diikat (bound) di WTO yang saat ini telah berjumlah
93 % dari seluruh pos tarif Indonesia. Namun demikian karena
adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi dengan
Negara maju, maka Indonesia bersama Negara berkembang
lainnya tetap memperjuangkan adanya fleksibilitas pada jadwal
penurunan tarifnya dan meminta adanya perlakuan khusus
(less than full reciprocity) serta mempertahankan Development
Agenda sebagai bagian integral dari proses putaran
perundingan WTO.
Untuk mengantisipasi dilanjutkannya perundingan NAMA WTO,
Departemen Perindustrian juga telah menyiapkan posisi untuk
menambah jumlah bound tarif, apabila diperlukan.
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2). UNIDO
 Kerjasama dengan UNIDO
• Bantuan teknis UNIDO kepada sektor industri berupa
pemberian/hibah mesin dan peralatan, pendidikan dan
pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, jasa
konsultansi/tenaga ahli, seminar, workshop, dan lain-lain
termasuk teknis di bidang penanggulangan pencemaran
lingkungan akibat proses industrialisasi.
• Program bantuan teknis UNIDO dalam kerangka Country
Service Framework for Indonesia (CSFI) 2005-2007 (Tahap II)
yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2005 telah
dianggarkan sebesar US $10.510.000 yang terdiri dari 14
kegiatan .
•

Dari ke 14 kegiatan tersebut sampai saat ini baru 3
kegiatan yang sudah mendapat dana (funded programme)
dengan total US $1.810.000, dan pledged programme
sebesar US $500.000 sedangkan sisanya masih dalam
proses mobilisasi dana (open for funding) sebesar US
$8.200.000.

•

Kegiatan yang telah atau sedang dilakukan antara
Departemen Perindustrian dengan UNIDO dalam rangka
program CSFI II (2005-2007) diantaranya adalah : Proyek
Maluku Technology Center (bantuan mesin dan peralatan
serta komputer), Studi Kelayakan di Kupang, Nusa
Tenggara Timur tentang Wind Power, Business
Partnership and Network Promotion for SMEs, dan Rural
Employment, dan Proyek di Nanggroe Aceh Darussalam
yang akan difokuskan pada Industrial Skill Development
Center dan Mini-Hydro Power. Studi-studi termasuk studi
kelayakan telah banyak dilakukan oleh UNIDO terhadap
jenis-jenis produk industri tertentu di beberapa daerah di
wilayah Indonesia.

3). Developing Eight (D.8)
D-8, kelompok 8 negara Islam berkembang terdiri dari Iran, Mesir,
Turki, Nigeria, Pakistan, Banglades, Malaysia dan Indonesia
sepakat untuk bekerjasama dalam bidang perdagangan, industri,
informasi dan komunikasi, keuangan, perbankan, sektor swasta,
pengembangan daerah pedesaan, ilmu dan teknologi,
pengembangan sumber daya manusia, pertanian, energi,
lingkungan, kesehatan, pariwisata, budaya dan olahraga.
Dalam rangka persiapan Working Group bidang Industri yang
akan diselenggarakan di Malaysia pada awal tahun 2007,
Indonesia berkewajiban menyampaikan proposal kerjasama

76

bidang industri bersama-sama dengan Malaysia khususnya
dibidang industri tekstil.

7. Peningkatan Kemampuan SDM Aparatur dan Industri
a. Peningkatan Aparatur yang membidangi sektor industri
1). Dalam rangka memenuhi kompetensi SDM Aparatur baik pusat
maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menangani
bidang Industri, telah diselenggarakan Diklat Sistem Industri
sebagai berikut : Sistem Industri I untuk staf, Sistem Industri II
untuk Pejabat eselon IV, Sistem Industri III untuk Pejabat eselon
III, Sistem Industri IV untuk Pejabat eselon II.
2). Diklat Sistem Industri I, II, III diselenggarakan di BDI Jakarta,
Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Padang, Medan dan Makassar
dengan jumlah peserta sebanyak 1253 orang. Sedangkan Diklat
Sistem Industri IV diselenggarakan di Jakarta sebanyak 6
angkatan dengan peserta sebanyak 163 orang.
3). Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur telah
diselenggarakan program beasiswa untuk S2 dan S3
bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Institut
Teknologi Bandung (ITB) dengan bidang studi antara lain
Administrasi Kebijakan Publik (10 orang), Teknik dan Ilmu Kimia
(29 orang) serta Teknik dan Manajemen Industri (30 orang).
4). Sedang disusun Pola Pengembangan Karir Pegawai (Career
Planning) sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan
pegawai mulai dari Recruitment pegawai baru, pengembangan
dalam jabatan struktural (Es. IV, III, II dan I) serta jabatan
fungsional berikut diklat yang diperlukan untuk setiap jenjang
jabatan.
5). Dalam rangka kaderisasi, mulai tahun 2002 setiap tahun telah
diusulkan dan memperoleh tambahan pegawai baru utamanya
yang berpendidikan S1 ke atas. Jumlah formasi yang diberikan
rata – rata 270 orang per tahun baik untuk kantor pusat maupun
Balai besar, Baristan, Balai Diklat dan unit – unit pendidikan di
lingkungan Departemen Perindustrian
6). Jenis-jenis diklat lainnya yang terkait dengan peningkatan SDM
aparatur antara lain: PIM Tk III, PIM Tk.IV, Personal
Empowerment, Kecerdasan Emosional, e-Government, Sistem
Informasi Manajemen, Komputer, Penyuluh Tk. Dasar, Penyuluh
Tk. Ahli, Analis kepegawaian, AKTA III dan IV, Pengadaan
Barang/Jasa, RKA-KL, Assesor.
b. Peningkatan kemampuan SDM Industri
Dalam rangka meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan
efisiensi kerja dan produktivitas, telah dilakukan upaya peningkatan
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kemampuan SDM industri melalui pendidikan dan pelatihan untuk
berbagai jenis sasaran seperti ; teknologi / proses produksi / mutu,
disain, lingkungan, energi, dll.
Sampai saat ini telah dilakukan kegiatan diklat sebanyak 42 kegiatan
yang meliputi bidang teknologi/proses produksi/mutu) sebanyak 27
diklat dengan jumlah peserta sebanyak 770 orang, bidang disain 5
diklat dengan jumlah peserta 160 orang, bidang penghematan dan
audit energi 6 diklat dengan jumlah peserta 200 orang.
Jenis-jenis diklat lainnya antara lain: Diklat HACCP (20 orang),
Teknik Pengawetan Makanan (20 orang), Corporate Social
Responsibility (20 orang), Konservasi Energi (150 orang), Packaging
(20 orang), Eco-Labelling (48 orang), Heat Treatment (160 orang),
TQM Industri Elektronika (120 orang), Operator Pengelasan Kapal
dan Inspektur Pengelasan Kapal bersertifikat internasional (40
orang), pelatihan mekanik bengkel dan pengelolaan bengkel KBM,
pelatihan wirausaha elektronik (160 orang), pelatihan software
developer, web designer, programmer untuk 200 orang, Pelatihan
pengolahan serat rami (50 orang), Pelatihan Cotton Claster & cotton
trading ( 40 orang), Dyeing, Finishing & Printing (30 orang),
pemanfaatan zat warna alam (30 orang), penyamakan kulit (30
orang), dll.
Departemen Perindustrian mempunyai program pendirian Regional
Information Technology Centre of Excelence (RICE) di beberapa
daerah potensial yaitu di Jakarta, Bandung, Bogor, Cimahi,
Surabaya, Denpasar, Manado dan Medan.
Dalam rangka penciptaan wirausaha baru maka telah dikembangkan
program Incubator Business Centre (IBC) di Solo dan Depok yang
berbasis perguruan tinggi. Disamping itu dilakukan peningkatan
kemampuan standar kompetensi melalui Uji Kompetensi untuk
pekerja Telematika sebanyak 30 orang.
8. Peningkatan Dukungan Faktor-Faktor Penunjang
a. Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI)
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI)
dimaksudkan untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi
melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap
menampung kegiatan industri, ekspor-impor serta kegiatan ekonomi
lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Tujuan dari pembentukan KEKI meliputi antara lain :
• Peningkatan investasi termasuk Foreign Direct Investment;
• Penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung;
• Penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor;
• Meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;
• Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan
kapital bagi peningkatan ekspor;
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•

Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui alih
teknologi.

Penetapan dan penentuan prioritas pembangunan lokasi KEKI
didasarkan atas kriteria yang telah dirumuskan oleh Subtim Tata
Ruang dan Infrastruktur Timnas KEKI yang diketuai oleh Bappenas.(
Departemen Perindustrian sebagai anggota dari Subtim Hukum dan
Perundangan Timnas KEKI).
Berdasarkan dokumen yang terkumpul, beberapa Provinsi melalui
Departemen Perindustrian telah mengusulkan wilayahnya untuk
ditetapkan sebagai lokasi KEKI antara lain :
• Kepulauan Riau (P. Batam, P. Bintan dan P. Karimun ) sebagai
FTZ
• Kalimantan Barat (Kapet Khatulistiwa ) sebagai FTZ / EPZ
• Riau (Kawasan Industri - Dumai ) sebagai FTZ
• Sulawesi Utara (Kapet Manado – Bitung ) sebagai SEZ
• Jawa Timur (Kawasan Industri Tuban dan Kawasan Industri
Kerajinan) sebagai SEZ / FTZ
• Papua (Kapet Biak) sebagai FTZ / EPZ

b. Kawasan Industri
Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan sebagai upaya untuk
mendorong pembangunan industri yang berkelanjutan serta
berwawasan lingkungan. Departemen Perindustrian tengah
mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Kawasan Industri. Latar belakang lain yang mendasari penyusunan
RPP tersebut adalah karena timbul pelanggaran Tata Ruang serta
dampak sosial, berbagai bentuk pencemaran, khususnya
pencemaran sungai, serta oleh karena Keppres Nomor 41 Tahun
1996 tentang Kawasan Industri, dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan yang ada.
Dengan adanya RPP tersebut, terdapat beberapa aspek penting dan
positif dikembangkannya Kawasan Industri, seperti dari aspek
lingkungan hidup, konsep pengembangan kawasan industri jelas
mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara
menyeluruh. Dengan dikelompokkannya kegiatan industri pada suatu
lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitasfasilitas industri seperti pengolahan limbah, listrik, gas, air, dsb.
Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara
individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian
lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalaian
pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh
secara individu.
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Perkembangan penanganan RPP :
1). Penyusunan RPP dimulai sejak tahun 2003, yang dikoordinasikan
oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada saat itu;
2). Pembahasan substansi RPP sudah dilakukan bersama dengan
instansi/sektor dan stakeholder terkait baik Pusat maupun
Daerah;
3). Konsep/draft final RPP tentang Kawasan Industri telah
disampaikan Menteri Perindustrian kepada Menteri Sekretaris
Negara (Surat Nomor : 184/M-IND/5/2005 tanggal 27 Mei 2005);
4). Menteri Sekretaris Negara telah menyampaikan konsep RPP
tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM (Surat Nomor :
B.495/M.Sesneg/7/2005
tanggal
25
Juli
2005)
untuk
diharmonisasikan dan diproses lebih lanjut;
5). Menteri Perindustrian telah menyampaikan kembali konsep RPP
kepada Menteri Hukum dan HAM (Surat Nomor : 670/SJIND/9/2006 tanggal 11 September 2006).
c. RUU Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan
Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
RUU ini sebagai tindak lanjut UU No. 6 Tahun 1998 tentang
Pengesahan Konvensi Larangan, Pengembangan, Produksi,
Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya.
RUU ini merupakan RUU Non Prolegnas yang sesuai ketentuan
dapat diajukan, dan telah mendapatkan persetujuan prakarsa dari
Presiden, sudah ditampilkan ke DPR-RI serta telah mendapatkan
amanat Presiden untuk dibahas dengan DPR-RI.

d. RUU Perindustrian
Merupakan penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian, yang disempurnakan dalam rangka optimalisasi
pembinaan dan pengembangan industri serta mengharmonisasikan
dengan era otonomi daerah dan globalisasi.
Substansi pokok memperluas cakupan pengaturan yang semula
hanya industri nasional manufaktur menjadi industri manufaktur
termasuk industri perangkat lunak teknologi informasi dan
komunikasi, dan kegiatan jasa keteknikan industri yang terkait erat
dengannya RUU masih dalam tahap pembahasan internal belum
sampai pada pembahasan antardep. RUU ini diharapkan bisa masuk
dalam Proglegnas 2007-2009.
e. Penerapan dan Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Pada pertengahan tahun 2006 Departemen Perindustrian
membentuk Tim Penanggulangan Pelanggaran HKI sebagai embrio
terwujudnya kelompok kerja yang dinamakan ”Kantor Manajemen
HKI Departemen Perindustrian” yang kedepan diharapkan akan
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dapat membantu dan melayani proses percepatan pemahaman
konsep HKI di masayrakat industri melalui kegiatan bimbingan dan
penyuluhan serta advokasi perlindungan hukum.
Tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakan kegiatan ini, yaitu:
1). Membudayakan dan memotivasi masyarakat industri tentang
pentingnya penerapan dan penggunaan HKI terhadap produk
yang dihasilkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan
usahanya
2). Meningkatkan kesadaran para pengusaha industri agar dapat
mematuhi ketentuan persetujuan TRIPs
3). Meningkatkan kesadaran masyarakat konsumen Indonesia agar
selau menggunakan produk bermerek dalam negeri
4). Meningkatkan dan memotivasi para pengguna dan pelaku HKI di
Indonesia terlindung secara hukum
Adapun sasaran kualitatif dan kuantitatif yang ingin dicapai, yaitu:
1). Mendorong masyarakat utamanya para pengusaha industri untuk
menghasilkan karya-karya intelektual di bidang teknologi, ilmu
pengetahuan, seni dan sastra yang memiliki nilai komersial
2). Terwujudnya kesiapan masyarakat pengusaha industri untuk
menerima dan melaksanakan konsep HKI guna menghadapi
pasar bebas
3). Mendorong dan mewujudkan minimal 50.000 perusahaan industri
terdaftar dan terlindung secara hukum (tahun 2007 – 2011)
4). Tercapainya 100.000 perusahaan industri yang memanfaatkan
jasa pelayanan Kantor Manajemen HKI Departemen
Perindustrian
5). Terwujudnya jumlah fasilitator dan tenaga Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) serta Personal Consultant di bidang HKI
sebanyak 10.000 orang untuk dapat melayani masyarakat
industri.
Penyelenggaraan pembinaan dan penerapan HKI di masyarakat
industri yang telah dan terus akan dilaksanakan Kelompok Kerja
Teknis (Pokjanis) dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Provinsi,
Kab/kota dan Kelurahan/desa terdiri dari Kantor Manajemen HKI
Departemen Perindustrian, Klinik Konsultasi HKI tingkat eselon I
Dep. Perindustrian, tingkat eselon II Litbang Dep. Perindustrian,
tingkat eselon III Perguruan Tinggi lingkup Dep. Perindustrian dan
tingkat provinsi dan kab/kota.
f. Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional 2010 –
2015
Perubahan lingkungan industri yang sangat cepat serta kinerja dan
peringkat daya saing sektor industri nasional yang belum kunjung
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kembali seperti periode sebelum krisis, mendorong Departemen
Perindustrian untuk secara berkesinambungan mengevaluasi dan
memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Untuk melaksanakan
kegiatan ini dibentuk sebuah Tim yang ditugaskan untuk menyusun
kebijakan pembangunan industri nasional 2010-2015.
Penyusunan kebijakan dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu
dimulai dengan menyusun rencana kerja, mempersiapkan kuesioner
dan agenda pertemuan dalam rangka persiapan pengumpulan data
primer sampai dengan melaksanakan berbagai studi nasional
tentang daya saing internasional industri, studi tentang komoditas
prospektif yang perlu dikembangkan, serta pengumpulan bahan
rujukan kebijakan industri dari negara-negara pesaing. Hasil dari
pengumpulan dari berbagai data pendukung dan studi nasional akan
dirumuskan menjadi sebuah konsep awal pembangunan industri
jangka pendek dan jangka menengah yang akan dibahas dengan
para pakar dan pelaku usaha sektor industri, serta seluruh
departemen dan pemangku kepentingan terkait, dalam rangka
mendapatkan input yang lebih lengkap lagi. Draft awal rumusan
kebijakan pembangunan industri yang dimaksud diharapkan dapat
diselesaikan pada Februari 2008.
Dengan proses seperti yang diuraikan, penetapan kebijakan
pembangunan industri nasional periode 2010-2015 dapat dilakukan
oleh Menteri Perindustrian pada sekitar bulan Mei 2008, dan
presentasi di depan Menko dan Kabinet tentang arah kebijakan
pembangunan industri nasional 2010-2015 diharapkan dapat
dilakukan pada sekitar bulan Juni 2008. Sosialisasi kebijakan
pembangunan industri nasional kepada seluruh pemangku
kepentingan selanjutnya diharapkan sudah dapat dimulai dari Juli
2008.
g. Beberapa Nota Kesepahaman untuk Menunjang Pelaksanaan
Program Pokok :
• Departemen Perindustrian dengan Kementerian Negara BUMN
tentang Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (28
Desember 2005).
• Departemen Pertahanan dan Departemen Perindustrian dengan
Kementerian Negara BUMN tentang Percepatan Penggunaan Alat
Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Produksi Dalam Negeri (3
Januari 2006).
• Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Departemen
Perindustrian tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3) di Sektor Industri Pengolahan (19 Januari
2006).
• Departemen Perindustrian dengan Institut Teknologi Bandung
tentang Pengembangan SDM Industri dan Teknologi Industri ( 28
Januari 2006).
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•

•

•

•

•

•

Departemen Perindustrian dengan Kementerian KUKM tentang
Pengembangan Kawasan Industri untuk Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah (22 Februari 2006).
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian
KUKM dengan Departemen Perindustrian tentang Pemberdayaan
dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil serta Industri Kecil
dalam rangka Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Kerja (29 Maret 2006).
Departemen
Perdagangan,
Departemen
Perindustrian,
Departemen Pertanian dan Kementerian Negara BUMN dengan
Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung tentang Pelaksanaan
Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (18
April 2006).
Departemen Perindustrian dengan Institut Teknologi Sepuluh
November Surabaya tentang Pendirian Pusat Desain dan
Rekayasa Kapal Nasional (21 April 2006).
Departemen Hukum Dan HAM dan Departemen Perindustrian
tentang Peningkatan Pemahaman Dan Pemanfaatan Sistem Hak
Kekayaan Intelektual Bagi Sektor Industri (11 Juli 2006).
Dep. Perindustrian, Dep. Perdagangan, Kementerian Negara
KUKM dan KADIN Indonesia tentang Gerakan Nasional Gemar
Produk Indonesia (7 Agustus 2006). Disamping itu keempat
instansi ini juga menggelar pameran bersama Gemar Produk
Indonesia dalam rangka PPI 2006

h. Peningkatan
Arus
Informasi
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat

Timbal

Balik

Antara

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan peningkatan arus informasi
secara timbal balik antar daerah dan pusat adalah untuk
mewujudkan meningkatkan sinergi program antara Departemen
Perindustrian dengan daerah, yaitu :
• Kantor Dinas yang menangani perindustrian di Kabupaten/ Kota
terhubung satu dengan lainnya dan dengan kantor Dinas yang
menangani perindustrian di Provinsi serta dengan kantor
Departemen Perindustrian.
• Aplikasi on-line dan digital content di kantor dinas daerah
termaksimalisasikan.
• Meluasnya penyampaian layanan on-line dan informasi kunci dari
pemerintahan kabupaten / kota-provinsi dan pusat kepada dunia
usaha dan masyarakat melalui cara yang terintegrasi.
Dengan terwujudnya tujuan di atas, diharapkan kesenjangan digital
di daerah diharapkan akan teratasi dalam kurun waktu empat tahun.
Sehingga arus informasi antar kabupaten / kota dengan provinsi dan
pusat dapat dilaksanakan secara real time untuk kepentingan
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pengembangan industri di masing-masing daerah dan nasional.
Pelaksanaan kegiatan peningkatan arus informasi terdiri :
• Pengadaan komputer untuk 33 kantor dinas provinsi dan 143
kantor dinas kabupaten / kota yang menangani bidang industri
dimulai pada bulan April 2006.
• Workshop aplikasi peningkatan arus informasi telah dilakukan di
7(tujuh) wilayah (Medan, Palembang, Bandung, Semarang,
Denpasar, Samarinda dan Makasar). Materi yang diberikan pada
workshop terdiri dari dua bagian yaitu pengenalan aplikasi dan
praktek pengumpulan, pengolahan dan transfer data. Aplikasi
Arus Informasi Pusat dan Daerah terdiri dari apllikasi potensi
industri daerah, aplikasi industri pengolahan daerah, dan aplikasi
individu perusahaan manufaktur. Peserta workshop peningkatan
arus informasi timbal balik antar kabupaten/kota, provinsi dan
pusat adalah perwakilan dari tim pelaksana pengolahan data
kantor dinas yang menangani perindustrian di 143 kabupaten /
kota
• Jaringan internet untuk 176 kantor dinas daerah akan difasilitasi
juga oleh Departemen Perindustrian.
• Pengumpulan dan pengolahan
data dilakukan oleh tim
pengumpulan di masing-masing kantor dinas kabupaten / kota.
Setiap kantor dinas telah menentukan timnya yang terdiri dari
seorang koordinator, dua orang pengumpul data, dan 2 orang
pengolah data.
Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan, perangkat
komputer telah digunakan untuk melakukan pengolahan data. Dari
143 kabupaten/kota, sebanyak 22,4% atau 32 kantor dinas yang
telah mengirimkan data. Namun hanya 12 kabupaten/kota yaitu Kota
Tasikmalaya, Kab. Garut, Kota Cilegon, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kota
Mataram, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa, Kab. Badung, Kota
Pontianak, Kota Banjar Baru, Kota Gorontalo, yang mengirimkan
data secara benar menurut format aplikasi.

i.

PROPER pada Industri Pulp dan Kertas
Sebagian industri pulp dan kertas mendapat kriteria hitam atau
merah dalam penilaian proper (program penilaian peringkat kinerja
perusahaan) yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Bagi
industri yang mendapatkan kriteria hitam dianggap bahwa
perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan
hidup yang berarti, sedangkan yang mendapatkan kriteria merah
bahwa perusahaan telah berupaya tetapi belum mencapai
persyaratan perundangan yang berlaku.
Akibat dari perusahaan memperoleh kriteria proper hitam atau merah
ini mendapatkan banyak kesulitan karena oleh masyarakat didaerah
dianggap melakukan perbuatan pencemaran, dan bahkan bagi
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perusahaan yang produksinya diekspor sering kesulitan karena
Negara pembeli mempersoalkan hasil penilaian dari proper ini.
Sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1999 jo PP No 85 Tahun 1999,
limbah padat dari industri pulp dan kertas dikatagorikan sebagai
limbah B3, sehingga memerlukan penanganan / pengelolaan secara
khusus. Sedangkan menurut penelitian baik dari Balai Besar Pulp
dan Kertas (BBPK), dan laboratorium lainnya, bahwa limbah padat
industri pulp dan kertas bukan termasuk limbah B3. Untuk hal
tersebut maka pada tahun 2005, Ditjen. Industri Agro dan Kimia
bekerjasama dengan BBPK, APKI untuk membuat SOP pengelolaan
limbah padat industri pulp dan kertas dan telah disampaikan kepada
KLH untuk dibuatkan Surat Keputusannya, namun sampai saat ini
tersebut belum diterbitkan.
j.

Limbah Batubara
Akhir-akhir ini karena meningkatnya harga BBM banyak industri TPT
yang mengalihkan energinya dari PLN dan BBM ke penggunaan
batubara. Penggunaan batubara berpotensi terjadinya limbah debu
berupa fly ash dan bottom ash yang terkategori sebagai limbah B3
dalam PP No. 18/99 jo. PP 85/99 tentang Pengelolaan Limbah B3.
Untuk mengatasi penanganan limbah B3 ini telah diadakan Nota
Kesepakatan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Negara
Lingkungan Hidup yang pada dasarnya meminimalisasi jumlah
limbah dengan cara menerapkan prinsip-prinsip reuse, recycle dan
recovery yang lebih mengutamakan pemanfaatan limbah.
Dengan berlandaskan kepada Nota Kesepakatan ini beberapa
industri TPT di Bandung yang berpotensi limbah batubara telah
bekerjasama dengan industri semen dimana limbah digunakan
sebagai bahan baku semen. Disamping itu beberapa industri tekstil
yang berpotensi limbah batubara juga telah berhasil memproduksi
batu bata dari sisa limbah yang aman lingkungan, bahkan telah
disumbangkan untuk korban bencana gempa di Yogyakarta.

k. Limbah B3 Industri Logam
1). Limbah B3 industri logam yang saat ini menjadi isu lingkungan
adalah copper slag dan steel slag :
• Steel slag & Copper slag merupakan Limbah B3 menurut PP
18 jo 85 tahun 1999 dan menurut UU 23 tahun 1987 pada
pasal 21 tidak dapat diimpor.
• Limbah B3 copper slag dihasilkan dari PT. Smelting, dan
dimanfaatkan oleh pabrik semen dan proses sandblasting
pada shipyard.
• Distribusi copper slag pada shipyard di P. Batam belum
terganggu dan masih mampu disuplai copper slag dari PT.
Smelting.
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2). Limbah steel slag mempunyai dampak negatif terhadap kinerja
perusahaaan peleburan baja antara lain :
• Menurunnya produksi.
• Tekanan pihak LSM dan oknum aparat yang memanfaatkan
isu lingkungan.
• Terhambatnya kegiatan bisnis dengan mitra dagang luar
negeri sehingga mengakibatkan ekspor menurun.
Posisi industri baja penghasil limbah B3 saat ini terdapat enam
perusahaan yang pernah mendapat kategori PRoPER hitam dan
saat ini statusnya masih merah, disebabkan belum ada jalan
keluar bagi produsen peleburan baja untuk steel slag dapat
dimanfaatkan sepenuhnya lebih lanjut, karena pemanfaat
meminta prasyarat yang sangat ketat dan harganya dibawah
harga pasir.
ABBEPSI mengusulkan pada KLH & Menperin agar steel slag
dapat di-delisting dari PP 18 jo 85 tahun 1999.
Namun, pihak KLH menuntut pembuktian ilmiah pada pasal 8(2)
atau sesuai dengan urutan pasal 8 : ayat 1,2 dan 3; tapi PP
85/1999 tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen karena tidak
cukup parameter dan tolok ukur walaupun pihak industri telah
membuktikan seluruh permintaan KLH.
l.

Limbah Industri Kulit
Industri penyamakan kulit saat ini berjumlah 100 perusahaan dengan
kapasitas produksi 140 juta sq-feet pertahun dan tenaga kerja
sebanyak 6.050 orang. Lokasi industri penyamakan kulit tersebar di
beberapa propinsi yaitu : Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, DKI. Jakarta dan Banten.
Industri penyamakan kulit berpotensi menimbulkan pencemaran,
oleh karena itu telah dilakukan langkah : 1). Diterbitkannya MoU
Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Perindustrian No.
04/MENLH/01/2006 - No. 41/M/M-Ind/01/2006 tanggal 19 Januari
2006 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) di sektor industri Pengolahan Limbah Kulit, 2). Penjajakan
kerjasama dengan China di bidang teknologi ramah lingkungan, 3).
Mengikuti training teknologi ramah lingkungan di China 4).
Kerjasama dengan KLH dalam pemantauan limbah dan 5).
Bimbingan / Proyek percontohan penanganan limbah di Yogyakarta.
Hasil dari langkah-langkah ini diantaranya adalah menurunnya
kasus-kasus lingkungan dibidang industri penyamakan kulit.

m. Pengendalian dan Pengawasan Industri Tertentu
1). Pengawasan Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan
(Food Additive) Pada Industri Minuman dan Makanan.
Industri minuman dan makanan menduduki posisi yang perlu
dipantau secara kontinyu terutama kaitannya dengan aspek
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keamanan pangan, mutu dan gizi. Ketiga aspek tersebut harus
dipenuhi oleh para produsen minuman dan makanan karena
berhubungan langsung dengan kesehatan manusia yang
mengkonsumsinya. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan
Peraturan Pemerintah No.28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan
Gizi
Pangan.
Dalam
Peraturan
Pemerintah
tersebut
dipersyaratkan penerapan cara pengolahan makanan yang baik
dan sistem manajemen keamanan pangan untuk menjamin
keamanan pangan di industri makanan.
Dalam rangka mengawasi peredaran bahan kimia yang dapat
digunakan sebagai bahan pengawet maupun bahan pewarna,
telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 23/MIND/PER/5/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pengawasan
Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Industri.
2). Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Melalui Teknologi
Fermentasi dan Destilasi
Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan
Nomor
359/MPP/Kep/10/1997
Tentang
Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran
dan Penjualan Minuman Beralkohol, mengharuskan industri
minuman beralkohol dapat menghasilkan produknya melalui
proses fermentasi buah-buhan dengan tidak, menambahkan
bahan lain atau tidak mencampur konsentrat dengan ethanol
atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol,
sehingga kadar alkohol terkandung di dalam minuman tersebut
dapat menanggulangi masalah hazard dan dapat terkendali
dengan baik.
Jumlah industri minuman beralkohol di Indonesia pada tahun
2004 diperkirakan sebanyak 90 pabrik dengan total kapasitas
produksi sebesar 80.4 juta liter dan realisasi produksinya 54,54
juta liter atau utilitas pabrik mencapai 67,85%. Di beberapa
daerah disinyalir telah berkembang pula industri minuman
beralkohol yang tanpa melalui proses fermentasi (hanya dengan
membeli alkohol teknis dari molases) hal mana dikhawatirkan
dapat menyebabkan timbulnya masalah hazard yang tidak/sulit
dikendalikan.
Berdasarkan Kepres terakhir No. 96 Tahun 2000 dinyatakan
bahwa industri minuman beralkohol tertutup mutlak bagi
penanaman modal. Sehingga kapasitas produksi minuman
beralkohol pada prinsipnya tidak akan bertambah.
Untuk hal tersebut sosialisasi “Pengendalian Produksi Minuman
Beralkohol” perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan.
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n. Pembentukan Tim-Tim Di Lingkungan Deperin dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan kebijakan industri
dan penanganan masalah-masalah aktual; yang terdiri atas :
1).
2).
3).
4).
5).
6).

7).
8).

9).
10).
11).
12).
13).
14).
15).
16).
17).
18).
19).

Tim Penilai Program Pembangunan Sektor Industri.
Tim Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produk Dalam
Negeri.
Tim Negosiasi Penyelesaian Proyek Asahan.
Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual (HKI).
Tim Penanganan Sektor Industri Dalam Forum Japan-Indonesia
Economic Partnership Agreement (JI-EPA).
Tim Penyusunan RPP tentang Bidang Usaha Industri yang
Masuk Dalam Kelompok Industri Kecil, dan Jenis-Jenis yang
Khusus Dicadangkan bagi Kegiatan Industri Kecil.
Tim Penyusunan RPP tentang Informasi Industri.
Tim Penyusunan RPP tentang Pengawasan dan Pengendalian
yang Menyangkut Keamanan dan Keselamatan Alat, Proses
serta Hasil Produksi Industri termasuk Pengangkutannnya.
Tim Penyusunan RPP tentang Pemilihan dan Pengalihan
Teknologi Industri.
Tim Penyusunan RPP tentang Wilayah Pusat Pertumbuhan
Industri (WPPI).
Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Pembangunan Industri dengan Pendekatan Klaster.
Tim Penyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional
Periode 2010 – 2015.
Tim Pendirian Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional.
Tim Pengkajian dan Koordinasi Peningkatan Penggunaan
Energi Alternatif Sektor Industri.
Tim Pengkajian Masalah Lingkungan Hidup dan Pencemaran
Akibat Kegiatan Industri Manufaktur.
Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal.
Tim Penilaian Usulan Kebutuhan Pengadaan Barang dan
Peralatan.
Tim Penilaian Usulan Kebutuhan Jasa Konstruksi Fisik.
Tim Penyusunan mekanisme dan prosedur perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dep.
Perindustrian.

Tim-Tim tersebut di atas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas
masing-masing, antara lain Tim P3DN telah melaksanakan kegiatan
sosialisasi di Departemen dan Daerah, Verifikasi TKDN kelompok
industri penunjang Migas, Konstruksi, Alat Angkut, dan Telematika.
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Disamping itu juga melakukan penanganan masalah terkait dengan
TKDN.
Kegiatan yang telah dilakukan Tim HKI dalam upaya pencapaian
tujuan adalah: Sosialisasi bertahap, bertingkat dan berkelanjutan;
Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; Penciptaan Tenaga
Pembimbing dan Penyuluh; serta Pembinaan lanjutan dalam rangka
komersialisasi produk HKI.
Kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim RPP Informasi pada tahun
2006 adalah identifikasi regulasi yang terkait dengan industri dan
penyusunan draft RPP Informasi Industri.
Tugas Tim K3L yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 adalah:
Pengumpulan data dan informasi terkait dengan keamanan,
keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L) dalam industri;
Inventarisasi peraturan perundangan; serta menyusun daftar
inventarisasi masalah RPP.
Pelaksanaan tugas Tim WPPI sampai November 2006 terdiri dari:
Identifikasi dan pendalaman konsep pengembangan industri dan
penyusunan draft awal RPP.
Tim Penyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Periode
2010 -2015 telah melakukan kegiatan tahap persiapan dan
pengumpulan data yang terkait dengan kebijakan industri, pemilihan
komoditas prospektif yang akan dikembangkan, melaksanakan studi
nasional komoditi prospektif, dan studi kebutuhan infrastruktur
industri.
Tugas yang telah terselesaikan oleh Tim Lingkungan pada tahun
2006 antara lain usulan revisi regulasi, pembuatan pedoman
teknologi, tinjauan tupoksi dan pengembangan sistem informasi.
o. Perubahan Nomenklatur Balai Besar, Baristand dan BDI :
Telah dilakukan perubahan nomenklatur Balai Besar, Baristand dan
BDI serta meningkatkan status dua Baristand (Semarang dan
Makassar) menjadi Balai Besar Teknologi Pencegahan Lingkungan
Industri dan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
9. Peningkatan Good Governance
Tata kelola pemerintah yang baik ( good governance ) telah menjadi
komitmen pemerintah di era reformasi dan transparansi dewasa ini.
Dalam rangka penerapan tata kelola pemerintah yang baik, Departemen
Perindustrian terus berupaya melaksanakan berbagai agenda kegiatan
dalam rangka peningkatan penerapan good governance terdiri dari :
a. Penyusunan rencana strategik ( Renstra).
Renstra Departemen Perindustrian 2005-2009 ini disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2004-2009 sektor industri. dengan adanya pedoman ini maka arah
dan tujuan pelaksanaan program / kegiatan diharapkan dapat
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tercapai secara efisien, efektif dan ekonomis dan akuntabel. Renstra
ini masih dijabarkan lagi ke dalam bentuk rencana kerja tahunan.
b. Penyusunan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi kegiatan.
Selain Renstra sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja juga
disusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi kegiatan. Pedoman ini juga dimaksud sebagai instrumen
pengdalian program / kegiatan dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan sesuai target
yang telah ditetapkan.
c. Penyusunan perangkat peraturan di bidang industri.
Perangkat peraturan ini dimaksudkan unutk menciptakan iklim usaha
industri yang kondusif sekaligus untuk meningkatkan kemampuan
industri nasional. Berbagai peraturan dimaksud telah diatur dalam
Peraturan Menteri Perindustrian antara lain :
1). Peraturan Menteri Perindustrian nomor 11/M-IND/PER/3/2006
tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam
Negeri.
Upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
merupakan langkah stategis dalam rangka selain untuk
meningkatkan kemampuan industri dalam negeri juga untuk
menanamkan rasa kecintaan terhadap produksi dalam negeri
bangsa Indonesia.
2). Peraturan Menteri Perindustrian nomor 37/M-IND/PER/6/2006
tentang pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan
Menengah (IKM)
Peraturan ini memiliki arti penting dalam rangka pembinaan
terhadap industri kecil dan menengah yang selama ini masih
memiliki banyak kelemahan baik dari segi manajemen, teknis
maupun pemasaran maka untuk itu diperlukan bantuan jasa
konsultan dalam rangka meningkatkan kemampuan IKM itu
sendiri agar dapat terus berkembang yang pada gilirannya dapat
menyerap tenaga kerja yang cukup besar.
3). Peraturan Menteri Perindustrian nomor 19/M-IND/PER/5/2006
tentang Standardisasi, Pembinaan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Bidang Industri.
Peraturan ini dimaksudkan selain untuk memberikan perlindungan
bagi industri nasional kaitannya dengan maraknya arus barang
impor juga untuk menciptakan persaingan yang sehat bagi pelaku
industri nasional itu sendiri.
d. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) terus didorong
dalam rangka tersusunnya secara tepat waktu dan dapat
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dipertanggungjawab laporan realisasi anggaran ( LRA ), laporan
barang milik negara (LBMN), laporan keuangan, dan penyusunan
neraca. Upaya ke arah ini terus dilakukan melaui kegiatan sosialisasi
SAP bersama-sama dengan Ditjen Anggaran Departemen
Keuangan. Saat ini juga sedang dipersiapkan standar akuntansi
lainnya seperti penerapan standar akuntansi persediaan dan standar
akuntansi aset tetap.
e. Peningkatan Pelayanan Publik.
Komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik telah menjadi citra
pelayanan dari unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian
khususnya bagi unit pelaksana teknis ( UPT ) yang ada di daerah.
UPT yang ada di daerah selama ini telah melaksanakan pelayanan
jasa teknis baik di bidang pengujian maupun penelitian dan
pengembangan serta pelatihan dan diseminasi kepada dunia usaha.
Selain itu masih dalam konteks pelayanan pubik, telah dilaksanakan
penanganan terhadap pengaduan masyarakat baik langsung
maupun yang lewat media cetak dan elektronik atau tromol pos.
f. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Melalui berbagai kebijakan dalam rangka mendorong perkembangan
sektor
industri,
maka
Departemen
Perindustrian
terus
mengupayakan agar sistem pelayanan kepada dunia usaha dapat
berjalan efektif dengan standar waktu pelayanan yang seminimal
mungkin. Berbagai jenis pemberian pelayanan kepada dunia usaha
yang ditangani unit kerja pusat antara lain :
1). Rekomendasi impor
Rekomendasi ini diberikan kepada industri yang akan mengimpor
mesin / peralatan, bahan baku / penolong untuk industri guna
mendukung kelancaran proses produksi.
2). Rekomendasi ekspor
Rekomendasi ini diberikan kepada industri yang mengekspor
produk tertentu dalam rangka memperluas akses pasar
internasional.
3). Rekomendasi penggunaan produksi dalam negeri
Dalam rangka penggunaan produksi dalam negeri maka
Departemen Perindustrian selaku departemen teknis yang
membidangi industri ikut memberikan rekomendasi agar sejauh
barang yang dibutuhkan dapat diproduksi oleh industri di dalam
negeri maka diwajibkan bagi proyek pemerintah untuk
menggunakan produksi dalam negeri.
g. Pemberdayaan pengawasan.
Departemen Perindustrian terus berupaya mengambil langkahlangkah dalam rangka pemberdayaan pengawasan. Upaya yang
telah dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan pengawasan
adalah :
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1). Melaksanakan pengawasan komprehensif.
Secara rutin dilaksanakan pengawasan komprehensif terhadap
seluruh unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian baik
pusat maupun daerah berkaitan dengan pelaksanaan APBN,
kinerja atas pelayanan publik, optimalisasi penerimaan negara
bukan pajak (PNBP), pengelelolaan aset negara, pemantauan
dan evaluasi atas perkembangan industri dan pemeriksaan
khususnya. Pendekatannya berorientasi pada aspek pembinaan
dalam rangka perbaikan sistem, perubahan perilaku manajemen
dan aparatur menuju tercapainya kinerja organisasi yang semakin
baik.
2). Tindak lanjut hasil pengawasan.
Tindak lanjut hasil pengawasan terus didorong agar hasil
pengawasan dapat lebih diberdayakan dan dapat memberikan
umpan balik sebagai suatu siklus manajemen. Pemantauan
terhadap tindak lanjut tidak hanya yang berasal dari hasil
pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK/BPKP di jajaran
Departemen Perindustrian.
3). Meningkatkan peran pengawasan internal.
Pengawasan internal di masing-masing unit kerja terus
diberdayakan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan
secara dini dan sekaligus dalam rangka memberdayakan sistem
pengawasan melekat.
4). Peningkatan kemampuan auditor.
Peningkatan kemampuan / keahlian auditor dilaksanakan baik
melalui pendidikan dan pelatihan maupun workshop agar dapat
menunjang pelaksanaan pengawasan yang berkualitas.
5). Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN)
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan KKN, maka telah dilaksanakan
pemantauan terhadap pejabat yang wajib menyampaikan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di
lingkungan Departemen Perindustrian.

B. PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS
1. Yang terkait langsung dengan tugas pokok
a. Program Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati
Dalam rangka pelaksanaan Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang
Kebijakan Energi Nasional dan Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, Departemen
Perindustrian telah, sedang dan akan terus meningkatkan program
pengembangan biofuel, antara lain dengan program pengembangkan
mesin/peralatan, pengembangan industri bahan bakar nabati dan
pengembangan Desa Mandiri Energi sbb :
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1). Pengembangan Mesin dan Peralatan Bahan Bakar Nabati
Telah dilakukan berbagai pertemuan dan konsultasi dengan
pemangku kepentingan guna memberikan dorongan kepada
pengusaha industri permesinan dan perekayasaan dalam
mengembangkan mesin peralatan biofuel buatan dalam negeri
baik skala kecil, menengah maupun besar. Dalam hal ini, atas
kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan,
sejumlah industri permesinan dan perekayasaan dalam negeri
telah mampu memproduksi mesin/peralatan bahan bakar nabati
sampai dengan kapasitas 6.000 ton/tahun dan secara bertahap
akan ditingkatkan menjadi 30.000 ton/tahun dan 100.000
ton/tahun. Beberapa industri permesinan, lembaga penelitian
maupun perusahaan rancang bangun dan perekayasaan telah
mampu membuat perancangan dan fabrikasi mesin/peralatan
serta pembangunan pabrik bahan bakar nabati yaitu : BPPT,
IPB, LAPI-ITB, PPKS, PT. Rekayasa Industri, PT. PINDAD, PT.
Pura Barutama dll.
2). Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati
Dalam upaya pengembangan industri bahan bakar nabati
bersama pemangku kepentingan telah dilakukan berbagai
kegiatan promosi investasi, pertemuan, sosialisasi, seminar.
Sejumlah pengusaha sudah mulai melakukan kegiatan produksi
bahan bakar nabati walaupun masih dalam jumlah yang
terbatas. Produksi bahan bakar nabati (pengganti solar)
Indonesia masih dalam jumlah kecil sekitar 100.000 ton/tahun.
Hal ini karena sebagian kegiatan pengembangan industri bahan
bakar nabati masih dalam tahap konstruksi dan pengkajian
kelayakan, seperti PT. Musi Mas, PT. KPN, PT. Bakrie Brothers
dan PT. Astra Agro Lestari. Sementara itu beberapa perusahaan
telah memproduksi bahan bakar nabati seperti PT. Eterindo, PT.
Energi Alternatif Indonesia, PT. Perkebunan IV Sumatera Utara
dengan pemasaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri melalui Pertamina (SPBU), industri dan juga
ekspor.
Kapasitas produksi biodiesel pada tahun 2006 sebesar 172.000
ton/tahun dan pada tahun 2007 diperkirakan meningkat menjadi
422.000 ton/tahun. Sedangkan kapasitas produksi bio ethanol
pada tahun 2006 sebesar 40.000 kl/tahun dan pada tahun 2007
diperkirakan menjadi 100.000 kl/tahun.

b. Penyelesaian Masalah Industri Peleburan Aluminium Asahan
Dalam rangka menyelesaikan masalah Asahan, pada tanggal 5 Juni
2006 telah dibentuk Tim Negosiasi Penyelesaian Proyek Asahan.
Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Asahan telah melakukan
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pertemuan dengan Delegasi Jepang di Tokyo untuk membahas
inisiatif Pemerintah RI dalam penyelesaian masalah proyek Asahan.
Pihak METI jepang selanjutnya menyampaikan penolakan para
investor Jepang atas inisiatif tersebut, namun demikian pihak METI
masih bersedia mempelajari proposal detil atas inisiatif pemerintah
RI.
Guna mempersiapkan proposal rinci, Tim Asahan mengusulkan tiga
opsi dalam menyelesaikan proyek Asahan yaitu: Akuisisi Listrik,
Akuisisi Aset, dan Akuisisi Saham.
Bapak Wakil Presiden melalui surat Sekretaris Wakil Presiden
No.B63/Setwapres/E/IX/2006 tanggal 18 September 2006 telah
memberikan arahan bahwa opsi pertama yaitu akuisisi listrik dapat
dibicarakan ulang dengan pihak METI, Jepang.
Menindaklanjuti arahan Bapak Wakil Presiden tersebut, Tim Asahan
pada tanggal 8 November 2006 telah mengadakan pertemuan
dengan Menteri METI, dimana dinyatakan oleh menteri METI bahwa
dalam pembangunan kerjasama proyek Asahan pihak Jepang
melibatkan ekuitas 11 perusahaan swasta Jepang, oleh karena itu
Pemerintah Jepang perlu menghormati dan memperhatikan
eksistensi dari perusahaan-perusahaan swasta Jepang tersebut,
mengingat peranan/kontribusi Proyek Asahan ini terhadap total
suplai aluminium ke Jepang yang mencapai 6%, sehingga sangat
berpengaruh terhadap dukungan industri di Jepang. Disamping itu
keberadaan Proyek Asahan ini memberikan kontribusi terhadap
pembukaan lapangan kerja kepada sekitar 2.000 orang.
Disampaikan juga oleh Menteri METI bahwa masalah Proyek Asahan
ini sedang didiskusikan dengan pihak Swasta yang terkait untuk
menanggapi inisiative Pemerintah RI.
Pertemuan Tingkat Menteri selanjutnya ditindaklanjuti dengan
pertemuan Senior Official Meeting (SOM) antara Delegasi Indonesia
yang dipimpin oleh Dirjen HPI Deplu selaku ketua Tim Asahan dan
Dirjen Manufacturing Policy METI yang diselenggarakan pada
tanggal 9 November 2006.
Dalam pertemuan tersebut Dirjen METI menyampaikan bahwa
usulan Pemerintah RI untuk mengubah penggunaan listrik dari
memproduksi aluminium kepada penggunaan publik, Pemerintah
Jepang akan mendengar terlebih dahulu pendapat ke-11 perusahaan
swasta Jepang yang terlibat. Demikian juga untuk usulan technical
meeting yang disampaikan dalam surat Dirjen HPI tanggal 3 Oktober
2006, METI masih sedang mendiskusikannya secara internal tentang
bentuk pertemuan dan waktunya.
Dirjen METI juga mengharapkan, walaupun pertemuan itu sangat
singkat dan terbatas, kiranya dapat menjadi pembicaraan awal yang
dapat menjadi dasar bagi pembicaraan-pembicaraan selanjutnya.
Dalam tanggapannya Delegasi RI menyampaikan bahwa Ketua
Delegasi RI juga menambahkan bahwa Pemerintah RI memahami
sepenuhnya kesulitan Pemerintah Jepang, namun Pemerintah RI
mengharapkan agar dapat berbicara dengan Pemerintah Jepang
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(termasuk Perusahaan Swasta Jepang yang terkait) dalam berbagai
issu terkait dengan Proyek Asahan dan inisiasi yang telah
disampaikan oleh Pemerintah RI. Disampaikan juga bahwa masalah
Proyek Asahan sudah disampaikan oleh pimpinan tertinggi Negara
(wakil Presiden RI), juga sudah dibicarakan ditingkat Menteri,
sehingga sudah sewajarnya Pemerintah RI saat ini menunggu
kesediaan dari Pemerintah Jepang untuk mendiskusikannya lebih
dalam dan terbuka.
Dalam pertemuan tersebut Delegasi RI juga mengemukakan bahwa
tidak ada niat Pemerintah RI untuk melanggar Master Agreement,
hubungan RI – Jepang yang mesra perlu dipertahankan bahkan
ditingkatkan.
Dalam kata terakhirnya, Dirjen METI dapat menyetujui sepenuhnya
usulan Delegasi RI dan mengharapkan agar pertemuan berikutnya
dalam kondisi yang lebih longgar sehingga banyak hal yang dapat
diselesaikan.
Selanjutnya melalui suratnya yang terakhir, Dirjen METI
menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan dapat dilaksanakan pada
awal bulan Januari 2007 di Indonesia, namun bukan bersifat
negosiasi maupun konsultasi, tapi lebih kepada pertukaran informasi
antara Pihak Indonesia dan Pihak Jepang.

c. Pengembangan Pengolahan
Kalimantan Selatan

SDA

Bahan

Baku

Baja

di

Bapak Wakil Presiden RI di Kalimantan Selatan menugaskan Menteri
Perindustrian untuk mengkoordinasikan pengembangan industri besi
baja berbasis sumber daya lokal di Kalimantan Selatan, dalam
pelaksanaan tugasnya telah dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepakatan antara
PT. Krakatau Steel (PT. KS) dengan 8 Bupati dan Gubernur
Propinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan kerjasama
pengelolaan sumberdaya bijih besi dan batubara.
2. Menindaklanjuti Nota Kesepakatan tersebut, PT. Krakatau Steel
(Persero) telah melakukan langkah-langkah nyata untuk memulai
pengembangan industri besi baja di Kalimantan Selatan melalui
tiga jalur pendekatan yaitu :
a). Jalur “Quick Win” : Pembangunan Pabrik Iron Making
Untuk mengolah bijih besi lateritik hasil penambangan rakyat
yang umumnya berskala kecil, PT KS merencanakan
pembangunan pabrik pengolahan besi (iron making) dengan
kapasitas awal 2 x 150.000 ton per tahun. Hasil pengolahan
berupa DRI/HBI diharapkan dapat digunakan
untuk
mengurangi kebutuhan bahan baku scrap impor.
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Untuk merealisasikan rencana tersebut, PT KS bekerjasama
dengan konsultan PT Krakatau Engineering dan Puslitbang
tekMIRA telah menyelesaikan kegiatan survey ketersediaan
bahan baku, infrastruktur & utilities, serta alternatif lokasi
pabrik di Wilayah Kalimantan Selatan. Dokumen feasibility
study dijadwalkan selesai pada bulan Desember 2006.
Untuk melengkapi persiapan implementasi Pabrik Rotary Kiln,
pada saat ini sedang dipersiapkan supporting study yang
mencakup penyusunan TOR Basic Design, Project
Scheduling & Budgeting, Project Execution Strategy,
Organization & Procedures, serta Project Risk Management.
Seluruh kajian terkait jalur Quick Win ini diharapkan selesai
pertengahan bulan Desember 2006 sehingga pada awal
Januari 2007 dapat dilakukan Project Kick-Off.
b). Jalur “Normal” : Memperoleh Kuasa Penambangan (KP)
eksplorasi.
Jalur ini ditempuh untuk mengupayakan KP-Eksplorasi dan
kemudian PT KS akan mencari mitra Strategis untuk
kerjasama
eksplorasi,
pambangunan
mining,
serta
pembangunan dan pengoperasian pabrik pelletizing,
Perolehan KP akan dilakukan melalui anak perusahaan yaitu
PT KIEC.
Pada saat ini kegiatan Survey Pendahuluan untuk
menentukan prioritas pencadangan wilayah penyelidikan
umum masih berlangsung. Kesimpulan mengenai prioritas
wilayah diharapkan sudah dapat diperoleh pada akhir
Desember 2006.
c). Jalur “Fast Track”, dimana PT KS mengundang calon mitra
strategis yang telah memiliki KP dan telah memulai kegiatan
eksplorasinya. Pada dasarnya jalur ini secara formal telah
dihentikan karena tidak ada mitra strategis yang memenuhi
kriteria untuk bermitra, namun demikian secara prinsip masih
terbuka kemungkinan untuk melakukan kerjasama B to B
tanpa batas waktu sebagaimana halnya pada jalur fast track,
namun lebih kepada kesesuaian program dan rencana
bisnisnya.
Ketiga jalur pendekatan diatas dilakukan secara bersamaan untuk
mempercepat proses pembangunan industri besi baja di Kalimantan
Selatan. Namun mengingat ketiga jalur tersebut dalam prosesnya
akan membutuhkan analisis dan waktu, serta memiliki karakteristik
bahan baku, teknologi, dan produk yang mungkin akan berbedabeda, maka dalam pelaksanaan pembangunannya diharapkan telah
mempertimbangkan kemungkinan untuk dapat diintegrasikan satu
dengan lainya, termasuk keterkaitannya dengan existing fasilitas
yang ada di Cilegon.
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d. Program Substitusi Minyak Tanah ke LPG
Sejak diluncurkannya program pengalihan penggunaan minyak tanah
menjadi gas LPG pada bulan Mei 2006 Departemen Perindustrian
mendapat tugas :
• Menyiapkan industri dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan
tabung baja LPG dan katup, kompor gas 1 (satu) mata tungku,
regulator dan selang karet kompor gas dan penyediaan bahan
baku.
• Menyiapkan standar dan spesifikasi teknik tabung baja LPG dan
katup, kompor gas 1 (satu) mata tungku, regulator dan selang
karet kompor gas.
Upaya-upaya yang sedang dilaksanakan sampai saat ini:
1). Meningkatkan kemampuan industri dalam negeri :
- Jumlah perusahaan kompor gas semula sebanyak 7
perusahaan dengan kapasitas produksi 800.000 unit per
tahun berkembang menjadi 32 perusahaan industri kompor
gas dengan kapasitas 10.420.000 unit per tahun.
- Jumlah industri regulator dan selang kompor gas yang semula
2 (dua) perusahaan dengan kapasitas 200.000 unit per tahun
telah bertambah menjadi 3 (tiga) perusahaan dengan
kapasitas 8.000.000 unit per tahun. Sedangkan industri
selang kompor gas menjadi 5 (lima) perusahaan dengan
kapasitas 17.500.000 meter per tahun.
- Jumlah industri Tabung baja LPG semula sebanyak 6 (enam)
perusahaan dengan kapasitas produksi 1.800.000 unit per
tahun telah menjadi 26 perusahaan industri tabung baja LPG
dengan kapasitas 19.820.000 unit pert tahun. Sedangkan
untuk katup tabung gas sampai dengan saat ini telah terdapat
3 (tiga) perusahaan dengan kapasitas 9.000.000 unit per
tahun.
- Mendorong PT. Kratakau Steel dan PT. BlueScope Steel
Indonesia untuk dapat memenuhi bahan baku tabung gas dan
kompor gas yang sesuai spesifikasi yang dikehendaki.
- Mempersiapkan standar dan spesifikasi teknis produk tabung
baja LPG dan katup, kompor gas 1 (satu) mata tungku,
regulator dan selang karet kompor gas. Berbagai kegiatan
yang telah dilakukan antara lain :
2). Melakukan Revisi SNI Tabung Baja LPG (SNI 19-1452-2006)
dan katup tabung LPG (SNI 19-1591-2006).
3). Menyelesaikan Rancangan SNI (RSNI) untuk produk kompor gas
1 (satu) mata tungku, regulator dan selang karet kompor gas.
4). Dalam rangka penerapan standar untuk tabung baja LPG dan
kompor gas 1 (satu) mata tungku telah disiapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Penerapan SNI / Spesifikasi Teknik
secara Wajib serta pedoman teknisnya.
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Mengingat terdesaknya waktu tahun anggaran 2006 maka Menteri
Negera Koperasi dan UKM menunda program pengadaan tahun
2006, pelaksanaannya akan dilakukan pada tahun 2007 melalui
anggaran pemerintah tahun 2007. PT. Pertamina merubah proram
2006 menjadi uji coba ke 2 (dua) dengan melaksanakan pengadaan
kompor gas bahan bakar LPG satu tungku beserta asesorisnya
sebanyak 25.000 set dan tabung baja gas LPG 3 kg yang telah
ditenderkan sebanyak 550.000 unit.
Untuk pelaksanaan tahun 2007 telah disepakati untuk seluruhnya
menggunakan produksi dalam negeri, maka Departemen
Perindustrian diminta untuk membina / mempersiapkan industri
dalam negeri mampu memenuhi program pengadaannya dengan
harga yang kompetitif.
e. Program Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW
Untuk mendukung percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW telah
dilakukan koordinasi dan konsolidasi diantara industri dalam negeri
dan lembaga serta instansi pemerintah termasuk PT. PLN.
Diperoleh indikasi potensi barang dan jasa yang dapat dipasok oleh
industri dalam bentuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk
masing-masing kapasitas PLTU batubara yang akan dibangun yaitu
untuk kapasitas PLTU batubara skala s/d 8 MW besarnya TKDN
adalah 70%, PLTU skala 8 MW s/d 25 MW besarnya TKDN adalah
50%, PLTU skala 25 MW s/d 100 MW besarnya TKDN adalah 45%,
PLTU skala diatas 100 MW besarnya TKDN adalah 40%.
Sedangkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk jaringan
tranmisi dan distribusi ketenagalistrikan dengan besaran indikatif
TKDN untuk masing-masing Substation 500 KV adalah 33,27%,
Substation 150 KV adalah 53,58%, distribution line 20 KV (per Km)
adalah 97,76%, Substation 20 KV adalah 65,23%, Distribution JTR
(380/220 V) per Km adalah 93,84% dan Distribution SR (380/220 V)
per konsumen adalah 85,59%.
Selanjutnya akan terus dilakukan koordinasi dengan instansi terkait
yang berwenang termasuk dengan PT. PLN agar industri dalam
negeri dapat berperan dalam percepatan pembangunan PLTU
10.000 MW.
f.

Pemberdayaan Industri Perkapalan Nasional
Inpres No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran
Nasional, mengintruksikan kepada Departemen Perindustrian
sebagai berikut :
1) Mendorong pengembangan industri perkapalan nasional (industri
perkapalan rakyat, industri berskala besar, menengah, dan kecil)
dengan cara antara lain :
• Mengembangkan pusat design, litbang industri kapal.
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•
•
•

Mengembangkan standarisasi kapal.
Mengembangkan standarisasi komponen kapal.
Mengembangkan industri bahan baku dan industri komponen
kapal.
• Memberikan insentif kepada perusahaan pelayaran nasional
yang membangun atau mereparasi kapal dalam negeri
dengan menerapkan skim imbal produksi.
2) Pembangunan kapal yang menggunakan dana APBN/APBD
harus dilaksaanakan di galangan kapal nasional
3) Pemeliharaan dan reparasi kapal yang menggunalkan dana
APBN/APBD harus dilaksanakan di galangan kapal nasional.
4) Pembangungan kapal yang menggunakan dana luar negeri harus
diupayakan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal
dan ahli teknologi.
Sebagai implementasi dari inpres tersebut, Departemen
Perindustrian sudah dan akan menindak lanjuti melalui beberapa hal
sebagai berikut :
1) Pendirian Pusat Disain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)
yang sudah diluncurkan pada tanggal 24 April 2006, merupakan
hasil kerjasama antara Departemen Perindustrian dengan ITS
Surabaya. PDRKN tersebut akan dilengkapi dengan sarana dan
prasarana berupa : pembangunan gedung PDRKN, pengadaan
peralatan hardware dan Software serta penunjangnya.
2) Merancang peraturan bersama Menteri Perindustrian, Menteri
Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, dan
Meneg BUMN tentang Pembangunaan kapal, pemeliharaan, dan
reparasi kapal yang pembiayaannya dibebankan kepada
APBN/APBD wajib dilakasanakan pada indusrti perkapalan
nasional.
3) Berkaitan
dengan
pengembangan
standarisasi
kapal,
standarisasi komponen kapal, pengembangan industri bahan
baku dan komponen saat ini telah dilakukan workshop dan
sosialisasi program pengembangannya.
g. Penyusunan Master Plan Gas Bumi
Dalam rangka menjaga keseimbangan antara pasokan dan
kebutuhan gas bumi, Departemen Perindustrian telah menyusun
Master Plan Kebutuhan Gas Bumi untuk Sektor Industri. Berdasarkan
data dari master plan tersebut, pasokan gas bumi pada umumnya
lebih kecil dari kebutuhan, disebabkan antara lain karena sebagian
besar gas bumi di ekspor. Hal ini mengaibatkan beberapa industri
seperti industri pupuk, keramik, baja/logam, sarung tangan karet,
gelas kaca/lampu, komponen kendaraan bermotor mengalami
kekurangan pasokan gas bumi. Berdasarkan kajian master plan
tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1). Membangun infrastruktur gas bumi ke Pulau Jawa antara lain
melalui pipanisasi dan receiving terminal .
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2). Mengunakan batubara untuk proses pembakaran yang tidak
memerlukan nilai kalor yang cukup tinggi.
3) Mengutamakan pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri.
4). Mempertimbangkan pengurangan bagi hasil gas bumi bagian
pemerintah di luar pajak untuk industri dalam negeri.
5). Mempertimbangkan ekspor gas bumi apabila terdapat kelebihan
pasokan dari sumber gas bumi yang berada didaerah
terpencil/remote.

h. Substitusi Gas Bumi dengan Batubara untuk pembangkit listrik
dan pembangkit steam pada industri pupuk
Terbatasnya pasokan gas bumi untuk industri pupuk, menyebabkan
tidak optimalnya operasi pabrik. Mengingat cadangan batubara cukup
besar, maka salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mengganti
pemakaian gas bumi adalah dengan memanfaatkan batubara
sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan pembangkit steam pada
industri pupuk. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain :
• Besarnya investasi untuk mengganti mesin dan peralatan yang
digunakan untuk substitusi gas bumi yaitu sebesar US$ 316,5 juta.
Oleh karena itu pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap
atau dengan pola BOT dan BOO.
• Adanya regulasi penanganan fly ash dan buttom ash, yang
dianggap sebagai limbah B3, walaupun secara teknis tidak
menimbulkan dampak lingkungan.
i.

Pembangunan Pabrik Pupuk di Iran
Berkaitan dengan meningkatnya harga gas bumi di Indonesia
sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah internasional,
Indonesia melakukan kerjasama dengan Iran untuk membangun
pabrik amoniak/urea di Iran. Untuk maksud tersebut pada bulan
November 2006 sudah ditandatangani MOU antara PT. Pusri
(Persero) selaku BUMN Indonesia dengan National Petrochemical
International Ltd. (NPCI) Iran. Saat ini sedang dilakukan negosiasi
antara lain : penentuan harga dan jangka waktu penyediaan gas
bumi, pembagian saham dan ketentuan harga pembelian urea oleh
Indonesia.
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2. Tugas Khusus Lainnya
a. Program Rehabilitasi / Rekonstruksi Aset
Perindustrian dan IKM di NAD Paska Tsunami

Departemen

1). Penanganan Aset Dep.Perindustrian
Untuk memulihkan kondisi dan fungsi Kantor Baristand yang
mengalami kerusakan cukup parah melalui anggaran tahun 2006
telah dan sedang dilaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi
sarana dan prasarana Baristand. Diharapkan pada akhir tahun
2006, Gedung berlantai dua dapat berfungsi sebagaimana
mestinya disamping rumah dinas untuk pejabat Baristand.
Disamping itu juga telah dilakukan pengadaan berupa dua
kendaraan operasional dan alat-alat laboratorium.
2). Penanganan Rehabilitasi Industri Paska Tsunami
Terkait dengan musibah yang menimpa Aceh dan Nias
(Tsunami) banyak industri yang juga kena musibah, sehingga
banyak fasilitas produksi yang hancur termasuk pekerjanya,
misal Industri TPT (garmen dan bordir) dan industri Mesin
(mesin pengerjaan plat dan mesin pertanian). Untuk
menumbuhkan kembali industri tersebut di Aceh, Departemen
Perindustrian telah memberikan bantuan berupa pelatihan
pembuatan garmen dan pelatihan mesin pertanian dan diikuti
dengan bantuan pemberian mesin jahit dan mesin las.
Disamping itu juga telah diberikan bantuan berupa pemberian
kapal nelayan sebanyak 10 buah dan peralatan bengkel KBM
Roda 4. Saat ini untuk kapal nelayan masih dalam proses
finalisasi pembuatan, sedangkan peralatan bengkel KBM Roda 4
sudah diserahkan ke Dinas Perindag NAD.
b. Program Rehabilitasi / Rekonstruksi Aset Departemen
Perindustrian dan IKM di Yogyakarta dan Jawa Tengah Paska
Gempa
1). Penanganan Aset Dep.Perindustrian
Penanganan aset milik Departemen Perindustrian yang terkena
dampak gempa bumi mencakup beberapa aspek, yaitu :
a). Aspek Perencanaan Anggaran
Rehabilitasi/Rekonstruksi asset Departemen Perindustrian di
DIY memerlukan anggaran yang cukup besar dimana
anggaran tersebut tidak tersedia dalam tahun 2006.
Langkah yang telah dilaksanakan adalah:
•

Melakukan realokasi Program dan Kegiatan tahun 2006
untuk memenuhi kebutuhan anggaran rekonstruksi 5 unit
kerja di DIY yaitu Balai Diklat Industri, Akademi Teknologi
Kulit, Sekolah Menengah Teknologi Industri, Balai Besar
Kulit Karet dan Plastik dan Balai Besar Batik dan
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Kerajinan. Total anggaran
sebesar Rp.21 Miliar ;
•

yang

direalokasi

adalah

Pembahasan dengan Departemen Keuangan telah selesai
dilakukan namun mengingat terjadinya revisi antar
program dan antara unit organisasi dalam rangka
rehabilitasi
bangunan
dan
perbaikan/penggantian
peralatan kantor serta peralatan laboratorium, maka
sesuai UU No. 13 Tahun 2005 revisi tersebut perlu
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR-RI.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Departemen Keuangan
telah mengirimkan Surat No. S-124/MK.2/2006 tanggal 29
September 2006 ke Pimpinan DPR-RI, namun hingga saat
ini surat tersebut belum mendapat jawaban, sementara
waktu untuk melaksanakan pekerjaan fisik tidak
memungkinkan
lagi
sehingga
program
rehabilitasi/rekonstruksi asset Departemen Perindustrian
tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Dari rencana realokasi
anggaran Rp. 21 miliar, hanya dapat dilakukan untuk
rehabilitas asset pada Balai Diklat Industri Yogyakarta
sebesar Rp. 1,7 miliar.

b). Aspek Perencanaan Fisik
Sesaat setelah terjadinya gempa, Departemen Perindustrian
telah menerjunkan Tim yang bertugas untuk melakukan
pengkajian mengenai kerusakan yang terjadi serta perkiraan
anggaran yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi /
rekonstruksi aset-aset Departemen Perindustrian yang rusak
akibat gempa. Atas dasar assessment tersebut perkiraan
kebutuhan anggaran sebagaimana pada butir 1 dapat disusun
dan diajukan kepada Ditjen APK Depkeu.
Mengingat terbatasnya anggaran dan waktu pelaksanaan,
maka perencanaan program rehabilitasi/rekonstruksi disusun
dalam 3 (tiga) perencanaan anggaran, yaitu :
- Anggaran tahun 2006 setelah direvisi, dimana anggaran
yang direalokasi adalah sebesar Rp 21 miliar;
- Anggaran Belanja Tambahan tahun 2006 sebesar Rp. 8
miliar;
- Anggaran Belanja Tahun 2007 sebesar Rp.13,2 miliar
Untuk mengejar waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi yang
tinggal beberapa bulan, kepada seluruh satker di DIY telah
diminta untuk bersama dengan konsultan perencana,
mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk
pelelangan.
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c). Beberapa hal yang berkaitan dengan Program Rehabilitasi /
Rekonstruksi DIY
• Berdasarkan surat dari Menteri Keuangan kepada
Presiden RI No.S-401/MK.02/2006 tanggal 14 September
2006, tidak diperkenankan adanya carry over untuk
keseluruhan anggaran tambahan, termasuk anggaran
penanggulangan
bencana
dan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi DIY dan Jawa Tengah.
• Berdasarkan Surat Gubernur DIY No.027/3209 tanggal 26
Agustus 2006, mengingat keadaan khusus bencana alam,
maka Gubernur DIY memperkenankan bahwa untuk
pengadaan barang / jasa dapat dilakukan dengan
penunjukan langsung.
2). Penanganan Rehabilitasi IKM Paska Gempa
Sebagaimana dimaklumi bahwa gempa bumi yang terjadi di DIY
telah mengakibatkan terjadinya kerusakan atas bangunan dan
peralatan kantor serta peralatan lainnya milik instansi-instansi
pusat maupun daerah yang berlokasi didaerah yang langsung
terkena gempa, maupun kerusakan bangunan dan peralatan
produksi industri kecil dan menengah.
Sebagai upaya membantu penanggulangannya Departemen
Perindustrian telah merevisi dan mengalokasikan anggaran untuk
membantu rekonstruksi dan rehabilitasi peralatan industri kecil
dan menengah (IKM) di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah
yang telah disetujui oleh DJ APK sebagai berikut :
- Anggaran Belanja 2006 Revisi
Rp. 1,1 Miliar
- Anggaran Belanja Tambahan 2006 Rp. 20 Miliar
Anggaran tersebut digunakan untuk bantuan mesin peralatan
bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil , pengolahan kayu, batu bata
dan gentang, arang dan tempurung kelapa serta keramik.

c. Penanganan Lumpur Lapindo
Semburan lumpur panas mulai tanggal 29 Mei 2006 sampai saat ini
telah menggenangi 4 (empat) desa dengan luas areal + 200 Ha.
Jumlah luapan lumpur yang dikeluarkan diperkirakan mencapai
50.000 m3/hari sehingga volume lumpur sampai saat ini diperkirakan
telah mencapai 4,6 juta m3. Luapan lumpur juga menggenangi 24
perusahaan (antara lain perusahaan jam, kerupuk, mebel rotan,
minuman dan kontruksi baja) dengan jumlah tenaga kerja 1.856
orang.
Salah satu upaya Departemen Perindustrian adalah memanfaatkan
lumpur Lapindo sebagai bahan baku industri keramik. Balai Besar
Keramik, Bandung telah melakukan pengujian secara fisik dan kimia
pada temperatur 900oC terhadap sampel lumpur Lapindo dan

103

diperoleh hasil bahwa lumpur tersebut dapat digunakan sebagai
bahan baku yaitu bata, genteng, ubin dan gerabah.
Pada saat ini sedang dilakukan beberapa alternatif penanganan dari
aspek pendayagunaan lumpur sebagai bahan baku industri antara
lain :
a) Pengolahan lumpur Lapindo sebagai bahan baku industri keramik.
Pihak produsen keramik melalui Asosiasi Aneka Keramik
Indonesia (ASAKI) sudah menyiapkan proposal teknis pembuatan
bahan baku keramik dari lumpur Lapindo.
b) Pengembangan industri keramik skala menengah besar dengan
memanfaatkan bahan baku yang sudah diolah.
c) Pengembangan industri gerabah dan keramik hias untuk skala
kecil menengah yang disiapkan oleh Balai Besar Keramik
Bandung.
d) Pengembangan wira usaha baru untuk pembuatan bahan
bangunan maupun gerabah.
d. Penanggulangan Penyelundupan
Masalah penanggulangan penyelundupan di bidang industri
memerlukan koordinasi dengan instansi terkait yang lebih intensif.
Untuk
memberantas
penyelundupan
tersebut
Departemen
Perindustrian telah melakukan Dialog Nasional pada tanggal 12 April
2006 dengan melibatkan instansi terkait seperti Departemen
Keuangan, Departemen Perdagangan, DPR RI, Kepolisian RI dan
Asosiasi.
Dari hasil Dialog Nasional tersebut disepakati bahwa koordinasi antar
instansi terkait akan lebih ditingkatkan dan pembentukan Tim untuk
melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Adapun usaha-usaha Departemen Perindustrian dalam rangka
penanggulangan penyelundupan produk-produk industri, yaitu :
1) Produk Elektronika :
• Penerapan kewajiban penggunaan manual garansi dan
garansi bahasa Indonesia bagi produk Elektronika tertentu.
• Pengawasan yang lebih intensif dan terpadu bersama
Departemen Perdagangan, Bea Cukai dan POLRI dengan
memberdayakan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) baik
dalam importasi maupun dalam peredaran barang di pasar
Dalam Negeri
• Bekerjasama dengan dunia usaha dan Asosiasi terkait untuk
tukar
menukar
informasi
mengenai
sumber-sumber
penyeludupan untuk ditindaklanjuti oleh aparat keamanan.
• Penurunan dan penghapusan PPnBM bagi produk Elektronika
secara bertahap
• Adanya ketentuan bahwa produk Elektronika hanya dapat
diimpor oleh produsen yang telah memiliki Nomor Produsen
Importir Khusus (NPIK).
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•

Telah diusulkan penerapan label yang memuat keterangan
produsen/importir dan ketentuan lain untuk sejumlah produk
Elektronika

2) Produk TPT, Alas Kaki dan Logam
• Tekstil dan Alas Kaki
· Pembatasan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
Barang sebagaimana tertuang dalam Permendag No
17/M-DAG/ PER/9/2005, dari 226 menjadi 14 instansi
penerbit SKA.
· Verifikasi teknis impor.
· Pengetatan fasilitas KITE.
· Penetapan jalur merah untuk impor dengan pengawasan
yang diperketat.
· Mengajukan usul penyempurnaan UU No 10/1995 tentang
Kepabeanan.
· Pemberlakuan NPIK terhadap impor alas kaki dan mainan.
· Pengetatan/ujipetik ASEAN Content.
•

Logam
· Penerapan penggunaan standar SNI wajib untuk berbagai
produk baja baik yang beredar di pasar dan industrinya.
· Bekerjasama dengan dunia usaha dan Asosiasi terkait
untuk tukar menukar informasi mengenai sumber-sumber
penyeludupan untuk ditindaklanjuti oleh aparat keamanan.
· Melanjutkan program Harmonisasi tarif bea masuk produk
hulu dan hilir baja dikaitkan dengan end product sehingga
terjadi keselarasan tarif produk baja untuk menghindari
penyalahgunaan atau pelarian tarif bea masuk dari bea
masuk yang lebih tinggi ke rendah

3) Produk Keramik
Dalam upaya untuk mengendalikan lonjakan impor telah
ditetapkan kenaikan tarif bea masuk keramik dan penerapan bea
masuk safeguard untuk keramik tableware. Namun didalam
pelaksanaan di lapangan masih terjadi lonjakan impor yang
diduga dilakukan melalui impor ilegal (transhipment, pelarian HS
ke pos tarif yang Bea Masuknya hanya 5%, sistim borongan).
Untuk mengatasi impor ilegal tersebut Menteri Perindustrian
dengan surat No. 491/M-IND/6/2006, tanggal 2 Juni 2006 telah
menyampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Perdagangan untuk memberlakukan penelusuran teknis
(verifikasi) terhadap jenis, volume dan asal barang keramik impor.
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4) Kaca Lembaran
Untuk melindungi industri kaca lembaran dari serbuan impor,
Menteri Keuangan telah menetapkan kenaikan tarif Bea Masuk
kaca lembaran jenis apung (HS.7005) dari 5% menjadi 15%
terhitung mulai Februari 2006. Sedangkan untuk jenis kaca
lembaran lainnya yaitu jenis tuang (HS.7003) dan jenis tarik
(HS.7004) tarif Bea Masuknya masih tetap sebesar 5%. Untuk
menghindari pelarian pos tarif sebesar 15% ke pos tarif yang 5%
saat ini sedang dilakukan pengkajian pengenaan verifikasi
(penelusuran teknis asal barang) terhadap impor kaca lembaran.
5) Penanganan Rokok Illegal
Penanganan rokok ilegal dilakukan karena ada kecenderungan
produksi dan peredaran rokok ilegal meningkat dan meluas di
berbagai daerah. Bahkan diduga terdapat beberapa Pemda
membiarkan beroperasinya pabrik rokok tanpa harus memiliki
NPPBKC (tidak membayar cukai) apabila hanya dipasarkan di
daerahnya sendiri. Dampak peredaran rokok ilegal antara lain
harga transaksi pasar (HTP) hanya kurang lebih 75% dari harga
bandrol, kecenderungan penurunan produksi dan PHK. Telah
dilakukan upaya penanganan rokok ilegal melalui koordinasi
dengan instansi terkait seperti POLRI, BIN, Pemda dan Asosiasi
di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjutnya akan
dilakukan langkah-langkah penanganan secara terpadu dan
berkesinambungan melalui:
d) Penyuluhan (dilakukan bagi pabrik rokok yang tidak/belum
tahu aturan atau mengalami kesulitan untuk memenuhi aturan
agar menjadi pabrik yang legal).
e) Bimbingan (dilakukan pembinaan secara teknis cara produksi
yang baik, manajemen usaha dan kewirausahaan).
Penindakan (dilakukan operasi dengan penyitaan produk dan
atau mesin/peralatan produksi).

e. Program National Single Window
Dalam rangka pelaksanaan Program ASEAN Single Window,
Departemen Perindustrian bekerjasama dengan Departemen
Perdagangan, Departemen Keuangan beserta instansi terkait lainnya
sedang menyiapkan aplikasi rekomendasi cq Ditjen. Bea Cukai
perizinan ekspor – impor secara online di masing-masing Ditjen
untuk diintegrasikan dengan aplikasi lainnya dalam portal National
Single Window untuk tujuan efektivitas dan efisiensi “ Customer
Clearance “. Ditargetkan National Single Window akan dioperasikan
tahun 2007. Data
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sudah link di 8 pelabuhan di
Indonesia, dan sudah dilaksanakan pilot project di Batam.
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BAB IV
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

A.

Latar Belakang
Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai kedudukan yang sangat
penting dan strategis dalam perekonomian nasional, mengingat jumlah
unit usahanya banyak yaitu lebih dari 98% dari total industri nasional, jenis
ragam produknya luas, banyak menyerap tenaga kerja, mampu mengisi
wilayah pasar yang luas, populasi penyebarannya di seluruh wilayah
Indonesia, sifatnya yang mudah dilaksanakan oleh wirausaha baru, no
entry barrier, sehingga cepat dapat membuka lapangan usaha baru.
Pada tahun 2005, jumlah unit usaha IKM sebanyak 3,28 juta, menyerap
tenaga kerja 8,46 juta orang serta nilai ekspor US$ 8,5 miliar dengan
pertumbuhan sekitar 7,5 %.
Dengan potensinya yang besar maka apabila IKM berhasil ditumbuhkembangkan, maka akan memberikan andil sangat besar dalam
mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, maju dengan
kerakyatan.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan peranan IKM di sektor
industri maupun perekonomian nasional, serta untuk mengantisipasi
perkembangan di masa datang, perlu dilakukan langkah intensif
pembinaan yang lebih terarah dan fokus melalui program pembinaan dan
pengembangan IKM yang lebih mendasar, menyentuh dan efektif dengan
memperhatikan kondisi spesifik obyek binaan sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan aktual yang terjadi. Pembaharuan langkah-langkah
pembinaan IKM yang ditempuh, adalah seiring dengan kebijakan pokok
pengembangan industri nasional maupun kebijakan IKM yang ditetapkan.
Secara teknis, modus yang dilakukan semakin diperkaya dengan pilihanpilihan alternatif sistim pembinaan yang terus berkembang diantaranya
dengan menerapkan mekanisme umpan-balik dari kegiatan pengendalian
(kontrol) dengan titik berat meningkatkan efektifitas program yang kini
semakin difungsikan di lingkungan Ditjen Industri Kecil dan Menengah.
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B.

Sekilas Tentang Kebijakan Pengembangan IKM
Dalam rangka pengembangan IKM yang lebih berdayaguna dan berhasil
guna, maka visi, misi, kebijakan dan sasaran pengembangan IKM
disampaikan berikut ini.
1. Visi
Visi IKM adalah untuk terwujudnya Industri Kecil dan Menengah
sebagai segmen produksi yang sehat, kuat dan berkembang pesat,
sehingga produksinya dapat menguasai pasar dalam negeri,
meningkatkan penerimaan devisa, membuka lapangan usaha baru dan
penyerapan tenaga kerja yang besar dan memberi kontribusi yang
besar bagi tumbuhnya perekonomian nasional yang berpihak dan
mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Misi
a. Menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja seoptimal
mungkin.
b. Menggerakan perekonomian nasional dan daerah.
c. Meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
d. Menyebarkan kegiatan pembangunan yang lebih merata keseluruh
wilayah Indonesia.
3. Kebijakan Pengembangan IKM
Kebijakan pengembangan IKM diarahkan untuk memperkuat
perkembangan IKM yang sudah ada (existing industry), penumbuhan
wirausaha baru untuk membuka lapangan usaha baru dan penyerapan
tenaga kerja, peningkatan keterkaitan dan kemitraan antara IKM
dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya serta
penanggulangan segera permasalahan aktual.
4. Sasaran Pengembangan IKM
Pengembangan IKM ditujukan agar IKM menjadi penggerak utama
perekonomian nasional dimana pada tahun 2025 diharapkan dapat
memberikan kontribusi kepada PDB Industri sebesar 54% dengan
pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,2%. Secara kuantitatif
sasaran jangka pendek dan menengah telah ditetapkan dalam Renstra
IKM 2005-2009 seperti dalam tabel berikut :
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Tabel 15 Sasaran Kuantitatif Pengembangan IKM
Tahun 2005-2009

NO

Tolok Ukur

Jangka
Pendek
(2005)

Jangka
Menengah
(2009)

Pertumbuhan
(%)

1.

Unit Usaha (juta)

3,3

3,95

4,6

2.

Tenaga Kerja (juta)

8,60

10,3

4,6

3.

Kontribusi Thd PDB (%)

38,90

41,66

1,15

4.

Ekspor (US$ Miliar)

8,10

8,9

2,5

Sumber : Ditjen IKM

5. Program dan Sasaran Pengembangan IKM
Dibawah ini adalah bagian program dan sasaran pengembangan IKM
pada periode tahun 2005-2009 dengan sasaran tercapainya IKM yang
berdaya saing kuat.
GOAL

IKM BERDAYA SAING KUAT
(Sehat, Maju, Modern dan Mandiri)

KLASTER IKM
PURPOSE

KUATNYA IKM
PENDUKUNG
KLASTER IINDUSTRI
PRIORITAS

BERKEMBANGNYA IKM

OUTPUT

PROGRAM KLASTER

INPUT

NON KLASTER IKM
BERKEMBANGNYA
IKM DI DAERAH
TERTINGGAL, PASCA
KONFLIK,
PERBATASAN

BERKEMBANG
NYA 6 KLASTER
IKM

•

PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN KLASTER
IKM

•

PENGEMBANGAN IKM
PENDUKUNG KLASTER
INDUSTRI PRIORITAS

BERKEMBANG
NYA IKM
UNGGULAN
DAERAH

TUMBUHNYA WUB

PROGRAM PEMBERDAYAAN

•

PENINGKATAN KAPASITAS
IKM

•
•
•
•
•
•
•

PENGEMBANGAN SDM
PENINGKATAN TEKNOLOGI
STANDARDISASI
FASILITASI PEMBIAYAAN
PROMOSI DAN PEMASARAN
FASILITASI INFORMASI
KERJASAMA INDUSTRI

INDUSTRI YANG ADA

PROGRAM
PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA BARU

•
•

INKUBATOR

•

PONDOK
PESANTREN

•
•

KUB WANITA

•

DAERAH PASCA
KONFLIK
/BENCANA

PERGURUAN
TINGGI IKM

DAERAH
TERTINGGAL

PENCIPTAAN IKLIM USAHA
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6. Sistem Pengembangan IKM
Sistem yang dilaksanakan dalam pengembangan IKM seperti di bawah
ini ditujukan untuk tercapainya IKM yang sehat, kuat dan berkembang
pesat sebagai penggerak utama perekonomian nasional.
SISTEM PEMBINAAN IKM
INSTANSI
TERKAIT
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Dept. PU
Dept. Dag
Dept. Keu
Dept.
Pertanian
Dept. Perhub
Menegkop &
UKM
PT/Universitas
BDSP/LSM/
BUMN
Perbankan
Eksportir
Asosiasi
Dll

PROGRAM

Provinsi

Kluster
IKM

IKM Penunjang
Kluster Industri
Prioritas

IKM
Unggulan
Daerah

DJ-IKM

Kab/Kota

IKM di daerah tertinggal,
Pasca konflik dan perbatasan

•
•
•
•
•
•
•
•

Sasaran:
IKM sebagai
Penggerak
Perekonomian
Nasional

KEGIATAN:
Bahan Baku
Bantuan Teknologi/Mesin/Alat
Peningkatan Kemampuan SDM
Permodalan
Iklim Usaha
Kemitraan
Promosi/Pemasaran
Pendampingan IKM

7. Langkah Strategis Dalam Pengembangan IKM.
Dalam rangka pengembangan IKM dilakukan langkah strategis yang
meliputi :
- Perkuatan program
- Perkuatan Sumber Daya Manusia
- Perkuatan kelembagaan
- Perkuatan operasional pendampingan perusahaan dan sentra IKM
- Perkuatan jejaring kerja
- Perkuatan anggaran
Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :
a. Perkuatan Program meliputi perkuatan program pengembangan 6
(enam) klaster IKM, program pengembangan IKM pendukung 10
(sepuluh) klaster industri prioritas dan industri andalan masa
depan, program pengembangan IKM berbasis komoditi unggulan
daerah, program pengembangan IKM didaerah tertinggal,
perbatasan, pasca konflik dan bencana, program pendukung dan
program pemecahan masalah aktual.
b. Perkuatan SDM yang dilaksanakan bagi aparat pembina/Tenaga
Penyuluh Perindustrian maupun para pengusaha IKM melalui
pemberian pelatihan manajemen dan teknik (AMT, GKM, CEFE,
ISO, dsb), magang, pendampingan bagi perusahaan IKM oleh
konsultan, penciptaan konsultan diagnosis IKM (Shindan), seminar,
workshop, studi banding.
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c. Perkuatan kelembagaan melalui pembentukan Unit Pendampingan
Langsung (UPL) IKM di Dinas Perindag di seluruh Propinsi maupun
Kab/Kota di Indonesia, demikian juga pendirian Klinik disain dan
kemasan, Klinik HaKI, pembiayaan, pemasaran, Klinik SDM. serta
revitalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan pendirian UPT baru,
revitalisasi LPT Indak, serta pengembangan jasa konsultansi IKM.
d. Perkuatan operasional pendampingan perusahaan dan sentra IKM
melalui penyediaan sarana dan dana operasional UPL-IKM untuk
pendampingan langsung perusahaan dan sentra IKM oleh Tenaga
Penyuluh Perindustrian, penggunaan pihak ketiga seperti
(perusahaan, konsultan perguruan tinggi, LSM, dsb) dalam
pendampingan langsung ke perusahaan dan sentra IKM.
e. Perluasan jejaring kerja melalui (1) pembentukan forum klaster
pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
sentra IKM di desa-desa, (2) Produktifitas, teknologi pemanfaatan
tenaga ahli baik dalam maupun luar negeri di bidang disain, mutu
dll, (3) Kerjasama dengan lembaga, perguruan tinggi, lembaga
konsultansi, LSM dll, (4) Fasilitasi aliansi strategis antar
pengusaha/asosiasi IKM dengan mitranya di dalam dan di luar
negeri serta lembaga lainnya di luar negeri dalam peningkatan
bisnis dan daya saing.
f.

C.

Perkuatan anggaran untuk pembinaan IKM melalui pemanfaatan
dana dari dalam maupun luar negeri dalam hal ini termasuk
menggali dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan (investasi
dan modal kerja) bagi perusahaan-perusahaan IKM serta
kemudahan akses kepada sumber-sumber pembiayaan tersebut
(Perbankan dan Non Bank).

Perkembangan IKM Tahun 2006
Untuk keperluan pembinaan maka IKM diklasifikasikan dalam 5 cabang
industri yaitu IKM pangan, IKM sandang, IKM kimia dan bahan bangunan,
IKM kerajinan serta IKM logam dan elektronika. Tabel berikut
menunjukkan perkembangan jumlah unit usaha, tenaga kerja dan ekspor
IKM berdasarkan cabang industri pada periode tahun 2004-2006.
Dalam tabel 16 terlihat adanya pertumbuhan jumlah unit usaha pada
periode 2004-2005 sebesar 3,48 % atau terjadi penambahan IKM
sebanyak 110.560 unit usaha. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari
target pertumbuhan dalam Renstra IKM yaitu 4,6%.
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Tabel 16 Perkembangan Jumlah Unit Usaha IKM 2004 – 2006

NO

Cabang Industri

2004
(Unit)

2005
(Unit) *)

Lp (%)
2004-2005

Prognosa
2006 **)

Lp (%)
20052006

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Pangan

992,846

1,034,956

4.24

1,092,914

5.6

2.

Sandang

270,272

290,634

7.53

319,552

9.9

3.

Kimia & Bhn Bangunan

704,403

719,463

2.14

739,752

2.8

4.

Logam & Elektronika

90,194

99,694

10.53

113,562

13.9

5.

Kerajinan

1,115,215

1,138,742

2.11

1,170,513

2.8

3,283,490

3.48

3,434,531

4.60

JUMLAH

3,172,930

*) Angka Sementara
**) Pertumbuhan 4,6% sesuai target Renstra 2005-2009

Sementara itu, Tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan jumlah tenaga
kerja pada periode 2004-2005 sebesar 4,3% atau terjadi penambahan
tenaga kerja sebanyak 346.420 orang. Angka ini lebih rendah dari
pertumbuhan yang ditargetkan dalam renstra yaitu 4,6%.

Tabel 17 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja IKM 2004-2006

NO

Cabang Industri

(1)

1.

Pangan

2.

Sandang

3.

Kimia & Bhn Bangunan

4.

Logam & Elektronika

5.

Kerajinan
JUMLAH

2004
(orang)

2005
(orang) *)

Lp (%)
20042005

Prognosa
2006 **)

Lp (%)
20052006

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2,661,693

2,807,133

5.5

2,972,491

789,963

854,468

8.2

929,686

2,225,133

2,261,276

1.6

2,300,872

341,919

377,497

10.4

419,843

2,099,882

2,164,636

3.1

2,236,595

8,118,590

8,465,010

4.3

8,854,400

5.9
8.8
1.8
11.2
3.3

4.6

*) Angka Sementara
**) Pertumbuhan 4,6% sesuai target Renstra 2005-2009
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Tabel 18 Perkembangan Ekspor IKM 2004-2006
No
1.
2.
3.
4.
5.

Cabang Industri

2004
(US$)
283.768.092
1.909.477.889
4.184.430.619
935.021.505
519.182.538
7.831.880.644

2005
(US$)
329.464.101
2.075.844.100
4.390.513.391
1.175.486.372
493.763.674
8.465.071.638

Pangan
Sandang
Kimia & Bhn Bangunan
Logam & Elektronika
Kerajinan
Total Ikm
Sumber :Pusdatin ,diolah DJIKM
*) Asumsi pertumbuhan 2.5% Sesuai Sasaran Renstra IKM

LP
(%)
16,10
8,71
4,92
25,72
(4,90)
7,5

2006*)
(US$)
337,700,703
2,127,740,202
4,500,276,226
1,204,873,532
506,107,766
8,676,698,429

Laju pertumbuhan ekspor IKM pada periode 2005-2006 sebesar 7,5%.
Pertumbuhan tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan target
yang ditentukan dalam Renstra IKM 2006 dimana pada tahun 2006 target
pertumbuhan ekspor hanya 2,5%. Namun IKM kerajinan mengalami
sedikit penurunan ekspor sebesar 4,9%.

D.

Pelaksanaan Program Pengembangan IKM
Pelaksanaan program pengembangan IKM dapat dibagi dalam
pelaksanaan program utama dan pelaksanaan program pendukung.
1. Pelaksanaan Program Utama
a. Program pengembangan 6 (enam) Klaster IKM meliputi klaster
IKM kerajinan gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan,
kerajinan anyaman, garam rakyat, makanan ringan dan minyak
atsiri
Program ini ditujukan untuk membentuk dan memperkuat klasterklaster IKM dalam rangka peningkatan daya saing yang pada
gilirannya meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru dan jumlah
perusahaan IKM. Kegiatan yang dilaksanakan adalah diagnosis
dan sosialisasi klaster dalam rangka penentuan champion dan
plasma serta stakeholder terkait yang akan terlibat dalam klaster.
Diagnosa dan sosialisasi untuk pengembangan klaster IKM
kerajinan gerabah/keramik hias telah dilakukan di 8 provinsi,
klaster batu mulia dan perhiasan di 2 provinsi, klaster kerajinan
anyaman/bordir di 14 provinsi, klaster garam rakyat di 3 provinsi,
klaster makanan ringan di 3 provinsi, dan klaster minyak atsiri 3
provinsi.
Untuk klaster IKM makanan ringan telah dilakukan peningkatan
teknologi kemasan untuk Kab. Ciamis, Kota Magelang, dan Kab.
Semarang serta pendirian pilot proyek kemasan IKM pangan di
Indramayu /Ciamis dan Bandung.
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Dalam pengembangan klaster IKM minyak atsiri, selain diagnosa
dan sosialisasi klaster, juga telah dibentuk forum klaster IKM
minyak atsiri, yang telah menyusun rencana aksi pengembangan
pemasaran minyak atsiri melalui skala prioritas dengan metode
scoring, Konferensi Nasional Minyak Atsiri pada bulan September
2006 di Solo, Jawa Tengah dan Pendirian UPT Akar Wangi di
Kabupaten Garut, serta unit fraksinasi di Kabupaten Banyumas dan
Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Pak Pak Barat.
b. Program pengembangan IKM penunjang (supporting industry)
10 klaster industri prioritas
Program ini ditujukan untuk mengembangkan IKM penunjang untuk
10 klaster industri prioritas, yaitu antara lain IKM mesin peralatan,
kapal rakyat, elektronika, industri komponen otomotif, industri
mesin listrik, sutera alam, sepatu dan alas kaki. Kegiatan yang
telah dilakukan antara lain, melaksanakan diagnosis dan sosialisasi
klaster IKM sutera alam di 7 daerah, pemetaan potensi , pelatihan,
magang, bantuan teknologi bagi IKM kayu dan rotan di 12 daerah.
Training of Trainers Teknologi Produksi Sepatu Kulit di IFSC
Sidoarjo, pembentukan Forum komunikasi IKM pupuk organik,
Sosialisasi alat uji wheel cylinder dan kopling sentrifugal sepeda
motor, Workshop Prototype alat uji bantalan rem dan tie rod,
Training di bidang CAD/CAM, CNC, Pengecoran, permesinan,
pengelasan, kalibrasi dan pengujian, Persiapan pendirian
Advanced
Manufacturing
Vocational
Training
Centre,
Pengembangan proses pelapisan logam ramah lingkungan, dan
sebagainya.
c. Program pengembangan IKM Unggulan Daerah
Program ini ditujukan untuk mengembangkan IKM yang mengolah
sumber daya alam maupun sumber daya produktif
lainnya
unggulan daerah yang merupakan kompetensi inti daerah yang
bersangkutan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah :
Revitalisasi UPT Logam di 8 daerah Pengembangan inkubator IKM
Teknologi Informasi di 8 daerah, Pengembangan IKM pengolahan
kelapa di 5 provinsi pendirian Pilot proyek dried fruits di Sumatera
Barat. Pengembangan Batubara menjadi Kokas di Kalimantan
Selatan, Pengembangan Tenun Tradisional di 7 provinsi,
Pengembangan IKM Genteng dan Batu bata di 14 kabupaten,
pengembangan IKM perhiasan dan batu mulia di 14 provinsi,
pengembangan pengolahan kayu dan rotan di 10 provinsi, dsb.
d. Program pengembangan IKM di daerah
perbatasan, pasca konflik/pasca bencana

tertinggal

dan

Program ini untuk melakukan rehabilitasi secara cepat kerusakankerusakan sarana produksi IKM yang disebabkan oleh bencana
atau konflik, demikian pula untuk memacu penumbuhan IKM di
daerah tertinggal dan perbatasan. Kegiatannya antara lain meliputi
114

Bantuan sarana produksi dan bantuan tenaga ahli untuk IKM di
daerah bencana tsunami di NAD, Jabar dan Jateng, IKM daerah
pasca konflik di Maluku dan Maluku Utara, IKM di daerah
tertinggal dan perbatasan di 67 kabupaten/kota, Pelatihan teknik
dan desain gerabah dan keramik hias di Jawa Barat dan Jawa
Tengah, bantuan sarana produksi dan tenaga ahli bagi IKM di
Yogyakarta dan Jawa Tengah.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung
a. Program Pengembangan Promosi dan Informasi
Program ini ditujukan untuk mempromosikan IKM dan penyediaan
informasi bagi IKM dalam rangka peningkatan dan pengembangan
akses pasar, akses modal, dan lain-lain. Kegiatan meliputi
Pengembangan Website IKM, Penyebar-luasan informasi leaflet,
brosur investasi, profil IKM, majalah Gema IKM, serta database
IKM nasional, Partisipasi pameran di dalam negeri dan pameran
luar negeri (Sharjah, Hong Kong, Kunming Horticultura Garden,
China dan Malaysia, Timur Tengah, San Fransisco – USA, Jepang,
Singapura, Dubai dan Jerman) yang diikuti tidak kurang dari 110
perusahaan, fasilitasi kemitraan antara pengusaha IKM dengan
perusahaan-perusahaan assembling otomotif, mesin peralatan,
pasar modern, dsb.
b. Program Peningkatan SDM IKM
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilan para pengusaha IKM dan aparat pembina.
Kegiatannya antara lain Pelatihan Fasilitator Kemasan, GMP dan
HACCP bagi aparat, Advokasi dan pelatihan bagi IKM CPO di 8
daerah, Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sektor
Industri Kecil Menengah melalui pelatihan motivator, membentuk
unit KUB dan bantuan sarana produksi, Pelatihan fasilitator klaster
IKM, Pelatihan TOT QS 2000 dan ISO-TS 1694, ISO 9000,
Pelatihan website bagi perusahaan IKM, Pelatihan ketentuan baru
pengadaan barang dan jasa, Peningkatan Kemampuan Aparat Di
Bidang Teknologi
Informasi, Pelatihan Teknik Perencanaan
Pembinaan IKM Tenaga Penyuluh,
Pelatihan dasar TFPP,
Pemberdayaan penyuluh Perindag dan Pelatihan konsultan
diagnostik.
c. Program Peningkatan Kerjasama Industri
Program ini ditujukan untuk mewujudkan sinkronisasi program
serta kerjasama antara Departemen Perindustrian dengan
instansi/lembaga pembina terkait, asosiasi, perbankan, lembaga
non-bank, dengan kegiatan antara lain Kerjasama dengan Dewan
Kerajinan Nasional (Dekranas), Pengembangan Pusat Desain
Nasional (lomba desain tingkat nasional dan tingkat internasional),
Koordinasi Jaringan Industri Pendukung Otomotif, Koordinasi
Supply Bahan Baku IKM Logam dan Elektronika, Kerjasama
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Teknik dengan Lembaga Donor Luar Negeri Dalam Rangka
Pengembangan Bidang IKM Logam dan Elektronika, Keterpaduan
Pengembangan IKM Pangan dengan daerah, dsb.
d. Program Peningkatan Standarisasi dan Teknologi
Program ini ditujukan untuk peningkatan kualitas produksi untuk
memenuhi standar dalam rangka meningkatkan daya saing dan
perlindungan terhadap konsumen sehingga produk IKM dapat
diterima oleh pasar yang luas di dalam dan luar negeri. Kegiatan
yang dilaksanakan antara lain : Dialog Nasional Peningkatan
Sistem Mutu serta sertifikasi halal, HACCP dan SNI IKM Pangan,
Sosialisasi, fasilitasi, dan Penerapan ISO-9000, QS 9000 dan
ISO/TS 1694, Sertifikasi Sistem manajemen Mutu ISO 9001-2000
Bidang Cor dan Permesinan, Modernisasi mesin peralatan batu
mulia di 6 daerah, modernisasi mesin peralatan dan sarana
pendukung di pusat pelatihan alas kaki di IFSC Sidoarjo.
e. Program Pengkajian
Program ini ditujukan untuk melakukan kajian melalui identifikasi
dan menganalisa perkembangan dan permasalahan IKM yang
berkaitan dengan pemasaran, teknologi, keuangan, SDM,
kebutuhan bahan baku dan lain-lain. Kajian tersebut sebagai bahan
menyusun kebijakan dan program pengembangan IKM. Kegiatan
meliputi : Kajian Implementasi Model Struktur Biaya Produksi Untuk
Beberapa Produk IKM Logam dan Elektronika, Kajian Pendirian
Pusat Kapal Rakyat di Tanjung Balai Karimun, Penyusunan
rumusan dan revisi SNI Minyak Atsiri, Rancangan SNI untuk
Komponen Otomotif dan Elektronika Konsumsi, Pengkajian
perkembangan sektor IKM, Kajian pemantapan usulan program
pembinaan IKM di Kabupaten/Kota, Kajian pengembangan IKM
furniture melalui pendekatan klaster, Kajian Pendirian Lembaga
Inspeksi Teknis, Kajian harmonisasi tarif bea masuk produk IKM,
dsb.
f.

Program Pemberdayaan IKM melalui dekonsentrasi di 33
provinsi
Program ini dilaksanakan oleh kantor Dinas Perindag di 33
Provinsi. Kegiatan antara lain : Pelatihan SDM IKM sebanyak
6.962 pengusaha IKM, Pelatihan Aparat pembina IKM sebanyak
775 orang, Promosi pemasaran didalam negeri yang diikuti 639
pengusaha IKM dan diluar negeri diikuti sebanyak 26 IKM,
Bimbingan HaKI Kepada 186 pengusaha IKM dan bantuan
pendaftaran merek untuk 122 merek, dll.
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E.

Beberapa Kegiatan yang Utama Tahun 2006
1. Dampak otonomi daerah dan krisis ekonomi Indonesia tahun 1998,
menyebabkan penurunan kemampuan Pemerintah Daerah cq. Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dalam pembinaan langsung
ke perusahaan-perusahaan IKM oleh oleh para Tenaga Penyuluh
Perindustrian. Akibatnya pengusaha IKM kesulitan memperoleh tempat
berkonsultasi dalam memecahkan masalah usahanya, yang berubah –
ubah setiap waktu. Mengingat pentingnya pendampingan langsung
oleh Tenaga Penyuluh Perindustrian, maka pada tahun 2006 telah
dilakukan pembentukan Unit Pendampingan Langsung (UPL) IKM di
kantor Dinas Perindag di 33 propinsi dan 49 Dinas Perindag Kab/Kota.
UPL merupakan unit kerja teknis dibawah Kepala Dinas yang tidak
Struktural, dimana peranan para tenaga penyuluh perindustrian yang
sudah lebih 8 tahun kurang berfungsi di AKTIFKAN kembali dan di
REVITALISASI untuk pembinaan teknis langsung ke perusahaanperusahaan IKM di lapangan. UPL akan berfungsi untuk melakukan
pendampingan langsung perusahaan IKM maupun sentra IKM untuk
mendiagnosa permasalahan dan mencari solusi mengatasi
permasalahan di perusahaan IKM yang menyangkut aspek teknis
produksi, manajemen, pemasaran, desain dll. Dalam pemecahan
masalah, para tenaga penyuluh perindustrian dalam bekerjasama
dengan tenaga ahli atau konsultan dari pihak ketiga yaitu perusahaan
konsultan, perguruan tinggi, LSM dll. Posisi UPL IKM di Dinas
Perindag Provinsi dan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota serta
mekanisme pelaksanaan tugas UPL-IKM dapat dilihat pada lampiran 1
s/d 4.
2. Pengembangan jasa konsultan jasa IKM yang dimaksudkan untuk
Untuk mendorong terciptanya tenaga – tenaga terlatih untuk ikut
membina perusahaan IKM yang tumbuh dari masyarakat, mengingat
jumlah aparatur pembina IKM terbatas dibandingkan jumlah jutaan unit
IKM yang perlu dibina. Untuk keperluan tersebut telah diterbitkan
peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/6/2006 tentang
Pengembangan jasa konsultansi IKM . Selain itu telah dilakukan
pelatihan konsultan diagnosis (Shindan) sebanyak 100 orang dari
berbagai daerah oleh tenaga ahli Jepang (JICA) selama 6 bulan
dalam rangka menciptakan konsultan diagnosis. Tenaga shindan
tersebut akan ditempatkan di UPL Propinsi maupun Kab/Kota.
Adapun mekanisme pengembangan jasa konsultan IKM pada
Lampiran 5.
3. Untuk meningkatkan akses pembiayaan IKM, telah dilakukan
perintisan pengadaan dana kredit khusus diperuntukan bagi IKM baik
modal investasi maupun modal kerja. Pengadaan dana tersebut dari
KFW Jerman yang saat ini dalam proses persiapan dengan
perbankan/lembaga non bank untuk merealisasikannya.
4. Pendirian sekolah kejuruan rotan di daerah potensial penghasil rotan
seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dll. Pendirian sekolah
tersebut ditujukan untuk menciptakan wirausaha baru dibidang rotan
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agar nilai tambah rotan dinikmati oleh daerah yang bersangkutan dan
untuk mengurangi kegiatan ekspor rotan mentah.
5. Memberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana produksi
IKM yang rusak akibat bencana alam di Yogyakarta, Jawa Tengah dan
di Jawa Barat (Pangandaran). Tidak kurang dari 2000 unit usaha iKM
telah dilakukan rehabilitasi saran produksinya sehingga cepat
berproduksi kembali, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah.
6. Menyelenggarakan kembali pemberian penghargaan Upakarti tahun
2006, karena dinilai bermanfaat dalam mendorong peran serta
masyarakat luas dalam pembangunan IKM di Indonesia. Upakarti
tahun 2006 terdiri dari lima kategori yaitu : jasa pengabdian, jasa
pelestarian produk tradisional seni dan budaya Indonesia. Jasa
kepeloporan, jasa kepedulian dan IKM modern, dengan tiga pemenang
untuk setiap kategori.
7. Memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan IKM
antara lain kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta yaitu
antara lain dengan Iran, Jepang, Jerman, Sudan dalam bentuk
perjanjian kesepakatan bersama dan kerjasama teknis.
F.

Permasalahan
Peningkatan dan perkembangan IKM pada tahun 2006 cukup
menggembirakan namun masih menghadapi beberapa masalah baik
internal maupun eksternal. Permasalahan internal antara lain (a)
Kemampuan SDM pengusaha dan pekerja dalam manajemen dan
produksi masih perlu ditingkatkan, (b) lambatnya kemampuan IKM dalam
pemanfaatan mesin/peralatan produksi disebabkan
terbatasnya
kemampuan modal untuk investasi , (c) keterbatasan produksi, mutu dan
desain dalam memenuhi permintaan pasar yang dinamis, (d) keterbatasan
kemampuan pengusaha IKM untuk mengatasi permasalahan sendiri
sementara untuk mendatangkan tenaga ahli atau konsultan masih enggan
mengeluarkan biaya. Sedangkan masalah eksternal meliputi (a) semakin
ketatnya persaingan dengan produk impor sejenis dan diperparah dengan
impor ilegal (b) makin sulitnya bahan baku dan modal (kayu, rotan, scrap
logam) dan harga energi yang memukul IKM bermodal terbatas (c) masih
belum diperbaikinya berbagai peraturan daerah yang kurang mendorong
perkembangan IKM seperti pungutan – pungutan, banyaknya jenis
perizinan dan sebagainya (d) perbankan yang masih kurang pro-IKM
sehingga akses memperoleh kredit bagi industri kecil masih sulit
dibandingkan oleh sektor usaha lainnya seperti usaha dagang, kredit
konsumen dan sebagainya.
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BAB V
RINGKASAN RENCANA KERJA DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2007

A.

Umum
Rencana Kerja Pembangunan Sektor Industri selain melihat kepentingan
sektoral, juga mengacu sepenuhnya pada Arah dan Prioritas Pembangunan
Ekonomi Nasional. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2007
meliputi: (1) penanggulangan kemiskinan; (2) peningkatan kesempatan kerja,
investasi, dan ekspor; (3) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan
perdesaan; (4) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan
kesehatan; (5) penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan
reformasi birokrasi; (6) penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan
keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik; (7) mitigasi dan
penanggulangan bencana; (8) percepatan pembangunan infrastruktur; (9)
pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.
Memperhatikan sasaran, serta arah kebijakan pembangunan seperti yang
diutarakan di atas, Rencana Kerja Departemen Perindustrian akan sangat
terkait dengan butir 1, 2, 5, 7 dan 9 dari Prioritas Pembangunan Nasional
diatas. Secara khusus fokus pembangunan industri akan terkait secara
langsung dengan butir-butir yaitu peningkatan kesempatan kerja, investasi dan
ekspor.
Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Kerja Departemen
Perindustrian tahun 2007 akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan
industri melalui ; a) perbaikan iklim investasi dan berusaha antara lain
pengembangan kawasan industri spesifik ; b) peningkatan daya saing industri
manufaktur antara lain melalui penggalakan produksi dalam negeri, penguatan
industri kecil dan menengah, serta penguatan dan pengembangan klaster
industri ; c) pengembangan industri berbasis agro untuk penguatan daya saing
daerah antara lain pemberdayaan IKM, melalui pembangunan kompetensi
daerah dan penguatan sentra – sentra IKM ; d) pengembangan industri
berorientasi ekspor antara lain melalui fasilitasi pengembangan nilai tambah
komoditi ekspor primer dan fasilitasi restrukturisasi permesinan industri TPT.
Adapun sasaran kualitatif pembangunan yang akan dicapai sektor industri
pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya daya saing industri manufaktur dengan indikator makin
besarnya pangsa pasar domestik yang dikuasai oleh industri dalam negeri;
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2. Meningkatnya volume dan nilai ekspor produk manufaktur;
3. Meningkatnya penerapan standarisasi dan teknologi bagi industri
manufaktur;
4. Meningkatnya kemampuan fasilitasi pengembangan klaster industri
prioritas;
5. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur negara baik di
daerah maupun di pusat serta dunia usaha khususnya industri kecil dan
menengah (IKM).
Sasaran pertumbuhan industri pada tahun 2007 diproyeksikan sebesar 7,9 %,
dengan rincian pertumbuhan tiap Kelompok Lapangan Usaha Industri
diproyeksikan sebagai berikut : (1) industri makanan, minuman dan tembakau
5,0 %; (2) tekstil, barang kulit dan alas kaki 4,5 %; (3) barang kayu dan hasil
hutan lainnya 4,0 %; (4) kertas dan barang cetakan 6,8 %; (5) pupuk, kimia
dan barang dari karet 8,0 %; (6) semen dan bahan galian non-logam 7,0 %; (7)
logam dasar, besi dan baja 6,0 %; (8) alat angkut, mesin dan peralatan 12,4 %
serta (9) barang lainnya 6,2 %. Adapun proyeksi pertumbuhan sektor industri
sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 19 Pertumbuhan dan Proyeksi Industri Non Migas 2005 - 2009
2005
(%)

2006
(%)

2007
(%)

2008
(%)

2009
(%)

Laju 20052009 (%)

Makanan, Minuman & Tembakau

2.70

4.80

5.00

6.10

7.60

5.64

Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki

1.30

1.50

4.50

5.40

9.90

5.32

-1.30

-2.00

4.00

6.20

5.20

4.34

Kertas & Barang Cetakan

2.50

0.40

6.80

10.80

15.00

9.21

Pupuk, Kimia & Barang dari Karet

8.90

5.30

8.00

11.30

15.90

10.36

Semen & Bahan Galian Non Logam

3.80

-1.50

7.00

10.70

13.20

8.39

Logam Dasar, Besi & Baja

-3.80

5.60

6.00

6.60

10.50

6.74

Alat Angkut, Mesin & Peralatan

12.40

9.00

12.40

12.50

12.20

11.95

2.60

4.35

6.20

7.00

11.10

7.26

Total Industri

5.90

5.00

7.90

9.30

11.10

8.56

Ekonomi

5.60

5.80

6.70

7.20

7.60

6.60

Cabang Industri

Barang Kayu & Hasil Hutan

Barang Lainnya

Sumber : BPS, diolah Deperin

Prognosa pertumbuhan industri pada akhir tahun 2009 diharapkan dapat
mencapai 11,1% lebih tinggi dibandingkan prognosa pertumbuhan ekonomi
sebesar 7,60%. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan industri dalam tahun
2007, dengan memperhatikan arah dan prioritas Pembangunan Ekonomi
Nasional, serta melihat kinerja industri yang cenderung turun selama tahun
2005 dan pada triwulan III tahun 2006, dengan masing-masing pertumbuhan
sebesar 5,85% dan 4,57% , diperlukan kebijakan yang bersifat terobosan
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sehingga dapat memberi dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan daya
saing industri, serta mampu menghilangkan berbagai masalah yang
membebani dunia industri.
Melihat kinerja industri selama tahun 2005 dan pada triwulan III Tahun 2006
yang tidak terlalu tinggi, maka untuk mencapai target pertumbuhan industri
sebesar 7,9% pada tahun 2007, hanya dapat dicapai bila berbagai masalah di
sektor industri yang menyebabkan penurunan daya saing dapat segera
diperbaiki secara menyeluruh. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan
kebijakan yang bersifat terobosan sehingga dapat memberi dampak yang
cukup signifikan bagi peningkatan daya saing industri.
Dalam kerangka hal tersebut pada tahun 2007, disamping melanjutkan kebijakan
tahun 2005 dan 2006 akan ditempuh berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang
lebih besar lagi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dihadapi industri, dan
sebagai bagian usaha dalam mempercepat upaya peningkatan daya saing. Dalam
kaitan ini, intervensi pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan masalah
(menghilangkan bottleneck) di industri, sehingga memberi efek ganda (multiplier effect)
bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dengan melihat basis sumber
daya alam serta basis tingkatan kemampuan sumber daya manusia yang kita miliki
maka bantuan atau intervensi pemerintah diprioritaskan kepada pengembangan
sektor agro industri, yang basisnya ada di daerah. Dengan memberi prioritas pada
pengembangan agro industri, sekaligus upaya dimaksud dapat mempercepat upaya
penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan
kesejahteraan rakyat dan peningkatan devisa.
Pemilihan industri yang berbasis agro dan industri berorientasi ekspor sangat
diperlukan mengingat keunggulan komparatif (ketersediaan sumber daya alam,
dan kesesuaian SDM) yang dimiliki dan dengan kebijakan atau intervensi
pemerintah yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan keunggulan
komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif. Kebijakan pembangunan
sektor industri antara pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing, baik
untuk pengembangan industri berbasis agro dan industri berorientasi ekspor,
dilaksanakan melalui dua pendekatan; Pertama, melalui pendekatan top-down yaitu
pembangunan industri yang direncanakan dari Pusat (by design) dengan
memperhatikan prioritas terhadap komoditi-komoditi yang selama memiliki kinerja
yang baik di pasar internasional, yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh
partisipasi daerah; dan Kedua, melalui pendekatan bottom-up yaitu melalui
penetapan kompetensi inti daerah yang merupakan keunggulan daerah. Pendekatan
ini lebih diorientasikan pada industri yang berbasis agro.
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B. Prioritas Rencana Kerja Departemen Perindustrian 2007
Sehubungan dengan belum baiknya kinerja sektor industri, berbagai kendala
yang masih dihadapi serta cukup tingginya target yang ditetapkan maka
prioritas kegiatan yang direncanakan meliputi :
1. Perbaikan Iklim Investasi dan Berusaha
• Memprakarsai & mengkoordinasikan pembangunan kawasan industri
• Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung
kegiatan berusaha
2. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
• Pembinaan dan pengawasan standardisasi, akreditasi & kendali mutu
• Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
• Perkuatan dan pengembangan klaster industri prioritas
• Penguatan industri strategis (termasuk industri maritim)
• Fasilitasi pembangunan industri berbasis SDA lokal (baja)
• Pengembangan lembaga sertifikasi profesi tenaga kerja industri
• Pembangunan 10 Unit Pelayanan Teknis (UPT) baru dan revitalisasi
UPT yang ada termasuk operasionalisasi UPT
• Pembinaan secara terpadu pengembangan industri kecil dan menengah di
daerah termasuk pelatihan shindan
3. Pengembangan Industri Berbasis Agro untuk Penguatan Daya Saing
Daerah
• Pemberdayaan IKM di Provinsi (dekonsentrasi) dan tugas pembantuan
• Fasilitasi pengembangan kompetensi inti di daerah dan
Pengembangan sentra-sentra industri untuk menunjang 10 klaster
industri prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan
peningkatan jumlah perusahaan.
4. Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor
• Fasilitasi pengembangan nilai tambah komoditi ekspor primer
• Fasilitasi restrukturisasi permesinan industri TPT
• Fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan yang membebani industri
yang menurunkan daya saing seperti: masalah bahan baku, energi,
limbah, ketenagakerjaan, dsb
• Menghilangkan berbagai hambatan ekspor, dan membuka pasar-pasar
baru, serta menambah jumlah jenis produk yang diekspor.
Departemen Perindustrian juga akan mengupayakan program terobosan yang
diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam.
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Fasilitasi pemerintah tersebut diarahkan untuk meningkatkan industri yang
berorientasi ekspor yang telah memiliki captive market dan yang sebesar
mungkin menggunakan bahan baku dalam negeri. Hal ini sejalan dengan
kebijakan ekonomi nasional yang menghemat penggunaan devisa dan
semaksimal mungkin berupaya meningkatkan devisa. Dengan intervensi
pemerintah secara langsung ini diharapkan produk industri agro dan industri
berorientasi ekspor dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas,
sustainable dan harga yang kompetitif.
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BAB VI
HAL-HAL YANG PERLU PENANGANAN SEGERA

Apa yang telah dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian sebagaimana yang
diuraikan pada Bab-bab terdahulu masih menyisakan beberapa hal yang perlu
ditangani dalam rangka pengembangan sektor industri selanjutnya. Hal-hal
sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:
A.

Penyelundupan
Mengingat adanya fakta bahwa nilai barang yang diselundupkan sangat
besar dan terus meningkat, sehingga selain akan sangat merugikan negara
dari penerimaan sektor pajak dan bea masuk juga telah merusak
pertumbuhan industri Nasional secara nyata. Oleh karena itu langkahlangkah pemberantasan penyelundupan perlu dilakukan segera dalam
skala yang lebih besar, meliputi :
• Pemerintah segera mengesahkan penyempurnaan UU No. 10 / 1995
tentang Kepabeanan dan melaksanakannya secara konsisten.
• Melakukan koordinasi lintas sektor terkait guna melaksanakan operasi
terpadu pemberantasan penyelundupan.
• Menerapkan Port to Port Manifest.
• Melakukan verifikasi teknis di pelabuhan muat asal barang untuk
beberapa komoditi tertentu ( Alas Kaki, Baja dan Produk-produk lainnya ).
• Penghapusan praktek impor borongan.

B.

Peraturan Menteri ESDM tentang Penetapan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) PLTU Batubara
Untuk mendukung dan meningkatkan penggunaan produksi barang dan
jasa bagi setiap pembangunan PLTU batubara, akan disiapkan peraturan
tentang Keharusan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (TKDN) untuk
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara serta jaringan transmisi dan
distribusi masing-masing untuk kapasitas PLTU batubara skala s/d 8 MW,
PLTU skala 8 MW s/d 25 MW, PLTU skala 25 MW s/d 100 MW, PLTU skala
diatas 100 MW dan jaringan tranmisi dan distribusi ketenagalistrikan untuk
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Substation 500 KV, Substation 150 KV, distribution line 20 KV (per Km),
Substation 20 KV, Distribution JTR (380/220 V) per km dan Distribution SR
(380/220 V) per konsumen.
Penerbitan peraturan tersebut menjadi kewenangan dari Departemen
ESDM, untuk maksud tersebut perlu diusulkan kepada Menteri ESDM agar
segera dapat diterbitkan peraturan pelaksanaan sebagai wujud
keberpihakkan dari Pemerintah terhadap PLTU bahan bakar batubara hasil
karya bangsa sendiri.
C.

Penyelesaian Kekurangan Pasokan Gas Bumi Untuk Industri
Kemampuan pasokan gas bumi akhir-akhir ini mengalami penurunan,
sehingga kebutuhan gas bumi untuk industri dalam negeri belum dapat
dipenuhi sesuai dengan kontrak. Akibatnya banyak industri belum mampu
menunjukkan kinerja secara optimal, bahkan melemah karena kelangkaan
pasokan gas.
Industri pupuk khususnya pupuk urea merupakan salah satu industri yang
mengalami kekurangan pasokan gas bumi, sehingga kemampuan produksi
urea didalam negeri berada dibawah kapasitas terpasangnya.
Pasokan gas bumi untuk kelangsungan operasi pabrik pupuk urea PIM
dalam jangka pendek tahun 2006 dan 2007 tetap diupayakan melalui swap
gas dari PT. Pupuk Kaltim. Dalam jangka menengah tahun 2008-2009
diupayakan melalui pengalihan kontrak ekspor gas bumi Arun II extension
dengan membeli gas dari luar negeri, sedangkan dalam jangka panjang
mulai tahun 2010 pasokan gas bumi akan diupayakan dari pengoperasian
ladang gas bumi Blok A.
Untuk mengatasi kekurangan pasokan gas bumi di Jawa Bagian Barat,
dipenuhi melalui pipanisasi gas bumi dari Subagsel ke Jabagbar. Khusus
pasokan gas bumi untuk PT. Pupuk Kujang, selain telah diupayakan melalui
optimalisasi pemanfaatan gas bumi oleh PT. Pertamina juga percepatan
pasokan gas bumi dari BP Indonesia.
Pasokan gas bumi untuk PT. Petrokimia Gresik yang terhenti akibat
pecahnya pipa gas bumi didaerah Sidoarjo, mengakibatkan pabrik
diperkirakan tidak dapat beroperasi selama 10 bulan. Untuk itu perlu
diupayakan langkah-langkah sebagai berikut :
• Pemasangan by pass pipa EJGP Pertamina yang pecah sepanjang 3 Km
di atas tanggul lumpur Lapindo Brantas, diperkirakan akan selesai selama
48 hari.
• Relokasi pipa permanen dengan rute baru sepanjang 10-12 Km yang
membutuhkan waktu konstruksi selama 9-10 bulan.
• Mengalirkan sebagian gas milik PGN dan PLN yang berasal dari sumber
Kodeco yaitu sebesar 20 MMSCFD direncanakan akan selesai dalam
waktu 25 hari.
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D.

Penyelesaian Regulasi Penanganan Limbah Padat
Berdasarkan PP Nomor 18/1999 Jo PP No. 85/1999 tentang Pengelolaan
Limbah B3 dan PP Nomor 74/2001 tentang Pengelolaan B3, limbah padat
industri pulp dan kertas serta limbah hasil pembakaran batubara
dikategorikan sebagai limbah B3. Hal ini dirasakan sangat menghambat
perkembangan industri pulp dan kertas serta industri yang menggunakan
batubara sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan uap.
Sehubungan dengan itu perlu segera dilakukan revisi terhadap ketentuan
tersebut sehingga limbah pulp dan kertas serta limbah pembakaran
batubara dapat dikatagorikan sebagai limbah Non B3.
.

E.

Penyelesaian peraturan perundangan yang penting yang
mempengaruhi kinerja industri :
Untuk mendukung pengembangan sektor industri lebih lanjut berbagai
peraturan perundangan yang saat ini sedang dibahas perlu segera
diselesaikan, yaitu :
a. RUU Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional
Tahun 2007, beserta penyiapan peraturan-peraturan perundangan di
tingkat implementasinya.
b. RUU tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan
Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, yang telah disampaikan oleh
Presiden kepada DPR-RI untuk dibahas dengan Wakil Pemerintah
(Menteri Perindustrian dan Menteri Hukum dan HAM)
c. RPP tentang Kawasan industri, sebagai upaya untuk mendukung
pembangunan dan persebaran industri di daerah-daerah, sebagai
pengganti Keppres No. 41 tahun 1995 tentang Kawasan Industri. RPP
tersebut telah dibahas pada rapat antar Departemen dan saat ini
sedang dalam proses finalisasi oleh Departemen Hukum dan HAM.
d. Penyempurnaan Ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha dan
usaha kawasan industri dalam rangka memberikan kemudahan dan
kepastian usaha.
e. PP dari UU No. 32 Tahun 2004, dalam rangka mensinergikan
pembagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian antara Pusat,
Provinsi dan kabupaten / Kota.
f. RUU Penanaman Modal dalam rangka memberikan kepastian investasi,
yang saat ini sedang dibahas di DPR-RI.
g. Revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.
h. Revisi UU Perpajakan: a.l. pengaturan PPN atas komoditi hasil
pertanian/pertambangan dan lain-lain sebagai bahan baku industri;
perbaikan administrasi perpajakan.
i. Revisi UU Kepabeanan antara lain : memperjelas definisi
penyelundupan dan sanksi-sanksinya.
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j.
k.

l.
m.

n.

Revisi PP No. 148 Tahun 2000: tentang Fasilitas insentif untuk industri
tertentu di daerah tertentu.
Pengusulan PE (Pungutan Ekspor) untuk beberapa komoditi primer
dalam rangka pengembangan industri berbasis SDA serta pemenuhan
kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri.
RPP PPN Produk Primer direncanakan berlaku pada awal 2007 untuk
menjaga kredibilitas pemerintah dimata dunia usaha.
Perumusan SNI yang diajukan ke BSN untuk dinotifikasi WTO sebanyak
4 buah, yaitu: Kaca pengaman diperkeras, Semen, Baja Lapis Seng,
dan Baja Tulangan Beton, sampai saat ini hanya dua yang telah
dinotifikasi yaitu: Kaca pengaman diperkeras dan Semen. Sedangkan
467 Rancangan Standar Nasional Indonesia yang telah disampaikan,
baru 149 yang telah ditetapkan menjadi SNI.
Memperbaiki pasal-pasal tertentu dari UU No.13 tentang
Ketenagakerjaan yang sangat tidak mendukung industri.
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BAB VII
PENUTUP

Arah dan kebijakan pengembangan serta langkah-langkah pelaksanaan
pengembangan sektor industri sebelum dan selama tahun 2006 telah diuraikan secara
rinci pada laporan ini, yang pada intinya, selain mengembangkan dan memperkuat
klaster industri prioritas, dengan menitik beratkan pada pengembangan IKM, juga
memperlihatkan upaya-upaya dan langkah-langkah pengembangan yang telah dan
masih perlu dilakukan. Departemen Perindustrian harus bergegas mempersiapkan diri
untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tahun depan yang telah diindikasikan
pada Rencana Kerja tahun 2007 untuk sektor industri, yaitu: (a) Peningkatan daya
saing industri manufaktur harus dapat diwujudkan dengan makin besarnya pangsa
pasar domestik yang dikuasai oleh industri dalam negeri; (b) Volume dan nilai ekspor
produk manufaktur harus meningkat; (c) Sistem penanganan standarisasi dan teknologi
bagi industri manufaktur harus dapat dilaksanakan dengan intensitas yang meningkat;
dan (d) Kemampuan memfasilitasi pengembangan klaster industri prioritas harus
semakin meningkat.
Untuk mencapai sasaran-sasaran di atas, dari apa yang tergambarkan pada
pelaksanaan kerja tahun 2006 maka Arah Kebijakan Pembangunan sektor Industri
untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut: (a) Melaksanakan perbaikan iklim usaha baik
bagi pembangunan usaha baru maupun pengoperasiannya di setiap mata-rantai
produksi dan distribusi, secara lintas lembaga, baik di Pusat maupun di Daerah
terutama menyelesaikan peraturan perundangan penting yang mempengaruhi kinerja
industri; (b) Meningkatkan pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk impor
illegal dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; (c) Merumuskan koordinasi
pembangunan dan rencana aksi yang operasional dan rinci untuk mendorong
pendalaman industri pada 10 kelompok industri sebagaimana disebutkan di dalam
RPJM 2004-2009; (d) Memberdayakan peran industri kecil dan menengah dalam
rangka perkuatan struktur industri, terutama fasilitasi akses kepada sumberdaya
produktif; dan (e) Merumuskan intervensi langsung pemerintah secara lebih efektif,
baik untuk 10 kelompok industri prioritas maupun kelompok-kelompok industri lainnya,
terutama pada: (1) pengembangan litbang untuk pembaruan dan inovasi teknologi
produksi; (2) peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; (3) penyediaan
layanan informasi pasar; (4) mengupayakan proses alih teknologi dari Foreign Direct
Investment (FDI); dan (5) penyediaan sarana dan prasarana umum pengendalian mutu
dan pengembangan produk.
Jakarta, Desember 2006
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Lampiran 1

PERKUATAN OPERASIONAL PENDAMPINGAN DINAS PERINDAG PROVINSI
KEPALA DINAS
PERINDAG PROVINSI

KABID

UPL

PFPP

KASI

TUPOKSI:
•
•
•
•
•

Perencanaan
Pengendalian
Monitoring
Pelaporan
Koordinasi antar instansi Pusat, provinsi,
Kab/Kota, Asosiasi, perusahaan
• Pelaksanaan DIPA (Pelatihan, Seminar, Pameran,
Raker, pengadaan, dsb)
• Pemecahan masalah aktual (Kebijakan & Program)

PENYULUH
PERINDUSTRIAN

TUPOKSI:
• Diagnosis masalah
• Pendampingan perusahaan (GKM,
AMT,CEFE, ISO 9000)
• Monitoring tenaga ahli dan pendampingan
pihak III yg ditugasi
• Pengendalian UPT
• Pemecahan masalah aktual di lapangan
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Lampiran 2

PENDAMPINGAN SENTRA IKM OLEH DINAS PROVINSI
DJIKM

MOU

DINAS PROVINSI

BANK/PNM *

MODAL & PENDAMPINGAN
*PNM
Permodalan Nasional Madani

U P L - IKM
KONTRAK

KONSULTAN

PENGENDALIAN

Pendampingan Periodik

CABANG KONSULTAN

BMT/BPR
PENDAMPINGAN
HARIAN

PENDAMPINGAN
TEKNOLOGI

UPT

PENDAMPINGAN TEKNOLOGI

BALAI
LITBANG
INDUSTRI/
LEMBAGA
RISET DN/LN

MODAL & PENDAMPINGAN
PENDAMPINGAN

1

2

3

IKM

4

5

6

DIKLAT

BDI/PERGURUAN
TINGGI

IKM

SENTRA I K M
PENDAMPINGAN SENTRA IKM :

1.
2.
3.
4.

RUTIN (MANAJEMEN, PRODUKSI, PASAR)
Teknologi
Pendidikan dan Pelatihan
Permodalan
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Lampiran 3

PERKUATAN OPERASIONAL PENDAMPINGAN DINAS PERINDAG
KABUPATEN/KOTA
KEPALA DINAS
KAB/KOTA

KABID

UPL
PFPP

KASI

• Tupoksi Dinas Kab/Kota
• Perbantuan : - Data, Pelatihan,
Pameran dsb

TUPOKSI:
• Diagnosis masalah
• Pendampingan perusahaan (GKM,
AMT,CEFE, ISO 9000)
• Monitoring dan membantu
kegiatan konsultan yang ditugasi
Dinas Provinsi
• Pemecahan masalah aktual di
lapangan
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Lampiran 4

PENDAMPINGAN SENTRA IKM
OLEH DINAS KABUPATEN / KOTA
SI
INA
RD AAN
O
KO BIN
PEM

DINAS
KAB/KOTA
UPL IKM

ARAHAN
KONSULTASI
ASI N
DIN
OR PINGA
O
K
DAM
PEN

MONITOR
KERJASAMA

PENDAMPINGAN
PERIODIK

DINAS
PROV

BANK/PNM

KONSULTAN

U P L - IKM
AK
KONT R

BPR/BMT

ARAHAN
PENGAWASAN

UPT

CABANG
KONSULTAN
MODAL &
PENDAMPINGAN
PENDAMPINGAN
TEKNOLOGI
PENDAMPINGAN
HARIAN

1

2
IKM

3

4

5

6

IKM

SENTRA I K M
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Lampiran 5

MEKANISME PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI IKM
SKKNI
Diagnosis

Standar Pelatihan
Konsultan IKM *)

Standar Uji Kompetensi **)

Uji Kompetensi

Standar
Pelatihan
Diagnosis
Sertifikat
Pelatihan

Sertifikat
Kompetensi
Diagnosis ***)

TIDAK LULUS
Standar Pelatihan
Spesialis

Sertifikat
Pelatihan

Konsultan
IKM
Diagnosis

Pencatatan ****)

Tahap

Nomor Konsultan
IKM

Diagnosis Terapi

Uji Kompetensi
Sertifikat
Kompetensi
Spesialis ***)

Tahap

Perusahaan IKM

Perusahaan
IKM yang
sehat, kuat
dan
berkembang

Konsultan
IKM Spesialis

Sertifikat Pelatihan
yang dimiliki
Pengalaman Kerja

Spesialis

*) Standar Pelatihan
Konsultan IKM
diverifikasi dan
disahkan oleh BNSP

**) Standar Uji Kompetensi
diverifikasi dan disahkan oleh
BNSP
***) Sertifikat Kompetensi diterbitkan
oleh LSP, bila LSP belum
terbentuk diterbitkan oleh panitia
Ad-hoc yang dibentuk BNSP atas
usul Dirjen IKM
****) Ketentuan dan tatacara
pencatatan konsultan IKM
ditetapkan oleh Dirjen IKM

Pembinaan
Konsultan:

Insentif untuk
Perusahaan IKM

Pembinaan
Perusahaan IKM:

1. Pelatihan

Bantuan 90% dari total
biaya konsultansi

1.Pelatihan

2. Informasi
3. Promosi
4. Fasilitasi
Pengembangan

( Prosedur dan kriteria
perusahaan IKM yang
diberikan insentif
ditetapkan Dirjen IKM )

2.Informasi
3.Promosi
4.Fasilitasi
Pengembangan
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