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ASSALAMU’ALAIKUM WR WB. 

Sejak diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Minerba, pada 2014 

ekspor mineral termasuknya di 

dalamnya Iron Ore sebagai bahan 

baku industri besi baja dilarang 

untuk diekspor karena harus melalui 

proses pengolahan sebagai upaya 

untuk  meningkatkan nilai tambah, 

kebijakan tersebut berdampak pada 

kinerja industri logam nasional 

mengalami peningkatan,  

Pertumbuhan industri logam dasar, 

besi, dan baja Indonesia mengalami 

kenaikan signifikan dan lebih tinggi 

dari pertumbuhan kumulatif industri 

pengolahan non migas. Beberapa hal 

yang mempengaruhi pertumbuhan 

industri logam selain pemberlakuan 

Undang-undang No 4  Tahun 2009 

disebabkan juga oleh  meningkatnya 

investasi dan konsumsi dalam negeri 

yang tinggi, hal  itu menunjukkan 

perekonomian Indonesia masih tetap 

tumbuh dengan industri sebagai 
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penggeraknya meskipun pasar 

ekspor di negara-negara mitra utama 

masih lemah 

Seiring dengan 

dicanangkannya Program Master 

Plan Percepatan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI), 

kebijakan pengembangan Industri 

Logam Nasional diarahkan menuju 

industri logam modern dan efisien. 

Industri logam yang diharapkan 

tercapai adalah industri yang 

berstandar dunia yang memenuhi 

kebutuhan seluruh produk Logam 

domestik dengan memanfaatkan 

sumber daya lokal. Hal itu 

disebabkan  pasar produknya sangat 

menarik karena terkait dengan 

industri baja dan lainnya.  Selain itu, 

belakangan ini, penggunaan produk 

baja dan besi  semakin dibutukan 

oleh masyarakat. Contohnya, produk 

baja ringan yang semakin diperlukan 

oleh masyarakat untuk bahan baku 

(kerangka) rumah, gedung sekolah, 

dan gedung-gedung pemerintah. 

Ketika berbicara tentang 

industri logam dapat dikategorikan 

menurut industri  berbahan baku 

ferro dan non ferro seperti 

alumunium, kuningan dan timbal, 

industri  logam ferro meliputi 

industri mesin, mesin bubut, pipa, 

mur baut, plat baja, sedangkan 

industri logam non ferro meliputi 

industri komponen, kemasan, dan 

alat rumah tangga, dan banyak lagi 

komoditi yang menggunakan bahan 

baku logam non ferro. Industri logam 

merupakan inti dari industri 

manufaktur, perkembangan industri 

logam dapat mengambarkan 

pertumbuhan industri manufaktur, 

bila industri ini berkembangan dapat 

dipastikan perekonomian juga 

mengalami pertunubuhan yang 

positif. 

Di Jawa Tengah industri logam 

berkembang di Kabupaten Klaten, 

Tegal, Pati dan Purbalingga, Boyolali  

dan Kota Semarang  dengan ciri khas 

masing –masing industri ini tumbuh 

dan berkembang,  Kabupaten Tegal  
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banyak memproduksi  komponen 

dan peralatan pertanian, perkapalan, 

dan automotif  dengan bahan baku 

logam ferro mampu menyerap 1.402 

orang tenaga kerja dengan 28 unit 

usaha serta membutuhkan bahan 

baku sebesar 972.957 kg/ bulan, 

Kabupaten Klaten terkenal dengan 

industri cor logam untuk komponen 

kereta api, pompa air, automotif dan 

ornament / hiasan, mampu 

menyerap 4.006 orang tenaga kerja 

dan membutuhkan besi sebanyak 

9.000 ton / bulan sebagai bahan 

baku untuk memenuhi 270 unit 

usaha pengecoran, Kabupaten Pati 

terkenal dengan industri logam 

menggunakan bahan logam non 

ferro seperti kuningan, dengan 

produk lampu hias, komponen 

pompa air, automotif dan kompor 

gas mempekerjakan 3.631 orang 

membutuhkan 1.600 ton/ bulan 

logam non ferro, Kabupaten 

Purbalingga terkenal dengan industri 

kenalpot, bermacam jenis kenalpot 

dibuat di Purbalingga telah beredar 

keseluruh Indonesia bahkan principal 

industri automotif juga memakai 

kenalpot buatan Purbalingga, 

sebanyak 45 unit usaha berusaha di 

industri kenalpot dengan total 

tenaga kerja sebanyak 374 orang, 

industri ini membutuhkan plat 

galvanis sebanyak 50 ton / bulan 

sebagai bahan baku, Kab. Boyolali 

terkenal dengan produk tembaga 

baik sebagai ornament maupun alat 

rumah tangga, 493 unit usaha 

industri ini  banyak tersebar di 

kecamatan cempoko dan 

mempekerjakan 1.685 orang serta 

kebutuhan bahan baku sebanyak 75 

ton / bulan. Untuk Kota Semarang 

industri logamnya banyak membuat 

segala bentuk sambungan pipa yang 

berkualitas dan pasarnya sudah 

merambah ke luar negeri. 

Beberapa permasalah utama 

industri logam di Jawa Tengah ini 

adalah kurangnya suplay bahan baku 

logam  karena harga yang tinggi 

sehingga membuat harga produk jadi 

tidak mampu bersaing dengan 
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produk impor, kualitas produk yang 

belum standar disebabkan teknologi 

yang dipakai masih tradisional serta 

rendahnya kemampuan sumber daya 

manusia industri ini. Permasalahan 

ini berlangsung lama dan belum 

ditemukan solusi yang tepat untuk 

mengatasinya, diperlukan kebijakan 

pemerintah yang berpihak kepada 

industi kecil agar industri kecil  di 

bisang logam ini dapat bertahan  dan 

memiliki daya saing. 

Saat ini Pemerintah baik Pusat, 

Provinsi dan Kabupaten Kota yang 

memiliki IKM logam mulai 

memperhatikan  industri ini dengan 

memberikan bantuan baik berupa 

peralatan untuk meningkatkan 

efisiensi produksi atau  berupa 

pelatihan–pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan serta 

bantuan modal kerja sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan bisnis 

dari IKM logam, sedangkan 

pemerintah pusat dalam hal ini 

Kementerian Perindustrian berupaya 

membuat kebijakan – kebijakan 

untuk mendukung ketersediaan 

bahan baku logam dengan melarang 

ekspor biji besi sebelum diolah 

didalam negeri, kebijakan lain yang 

sedang disusun pemerintah antara 

lain  dengan  mengusulkan kepada 

Menteri Keuangan untuk mengurangi 

bea masuk bahan baku logam 

sebagai upaya menurunkan harga 

bahan baku logam impor. 

Sinergi pengembangan IKM  

logam di Jawa Tengah yang 

melibatkan pemerintah, dunia usaha 

dan akademisi harus terus - menerus 

dilakukan karena IKM logam masih 

membutuhkan  dorongan / sentuhan 

untuk mampu bertahan dari serbuan 

barang impor yang dari sisi harga 

lebih murah. Perlu menyakinkan 

industri pengguna produk / 

komponen logam seperti Industri 

automotif, industri alat rumah 

tangga  agar mau menggunakan 

produk IKM yang ada di Jawa Tengah 

dengan menunjukkan kepada 

mereka bahwa produk buatan IKM  

memiliki kualitas yang lebih baik.  
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Keberpihakan industri tersebut 

diharapkan dapat membuka akses 

pasar IKM logam di Jawa Tengah dan 

IKM ini akan berkembang menjadi 

IKM logam yang mandiri. 

 

WASSALAMU’ALAIKUM WR WB. 

 

Semarang, Maret 2014 

  

                                        REDAKTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MARET 2014 

  

INDUSTRI OTOMOTIF VS INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF 

DI INDONESIA 
 

 

Seperti yang diberitakan oleh 

Bank Dunia bahwa pertumbuhan 

ekonomi di Asia Timur seperti 

Indonesia, Malaysia dan Thailand 

bergerak lebih cepat dari pada 

pertumbuhan ekonomi di China. 

Namun ketiga Negara tersebut 

ekonominya kurang mendapat 

dukungan dari sisi investasi, 

pertumbuhan Indonesia yang 

dianggap cukup tinggi merupakan 

hasil stabilitas Negara dimana banyak 

Negara – Negara lain yang 

terguncang oleh krisis global yang 

melanda mulai periode 2008.  

Investasi luar negeri yang 

dianggap kurang mendapat 

dukungan oleh Bank Dunia kepada 

Indonesia berbanding terbalik 

dengan pertumbuhan atau investasi 

di dunia otomotif. Pertumbuhan 

ekonomi dan belum tersedianya 

sarana transportasi massal yang 

memadai mendorong 

berkembangnya pasar otomotif di 

Tanah Air. Bahkan tahun ini diprediksi 

penjualan mobil nasional bisa 

menembus 1,2 juta unit jika suhu 

politik dan ekonomi terus stabil. 

Apalagi penjualan sepeda motor 

tahun 2013 diproyeksikan mencapai 

7,2 juta unit. Tingginya pertumbuhan 

otomotif Indonesia tak urung 

mengundang minat investor asing 

untuk membeli saham perusahaan 

otomotif. Tidak lepas juga bidang lain 

yang terkait dengan roda empat dan 

sepeda motor. 

Di penghujung tahun 2013, 

Indonesia produksi kendaraan roda 

empat telah berhasil melewati angka 

produksi 1 juta unit kendaraan di 

bulan Oktober, atau dua bulan lebih 

cepat dari pencapaian jumlah yang 

sama di tahun sebelumnya. Begitu 

pun di tingkat kawasan, Indonesia 

tetap memegang posisi sebagai 

produsen otomotif terbesar kedua di 
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Asean, yang mana hanya kalah dari 

Thailand yang telah lama menjadi 

produsen otomotif terbesar di 

kawasan. Indonesia juga telah 

berhasil mempertahankan posisinya 

di tengah gencarnya perkembangan 

industri otomotif Asean yang 

terdorong oleh pertumbuhan 

ekonomi tinggi kawasan, tidak hanya 

oleh Malaysia yang telah lama 

menjadi produsen otomotif nasional, 

namun juga terhadap negara-negara 

produsen otomotif lainnya seperti 

Filipina dan Vietnam. Bahkan 

beberapa waktu yang lalu 

pemerintah juga telah secara terbuka 

menargetkan untuk menyalip 

Thailand sebagai produsen terbesar 

di Asean. 

Tingginya tingkat produksi 

otomotif Nasional ini seharusnya 

menjadi peluang bagi Industri 

pendukung lainnya seperti 

Komponen otomotif. Kondisinya 

sedikit berbanding terbalik dengan 

industri komponen terutama Industri 

Kecil dan Menengah. Industri 

Komponen Kecil dan Menengah saat 

ini kondisinya bisa dibilang 

berkembang dengan kelajuan yang 

lambat, Industri Kecil dan menengah 

sulit untuk bermitra dengan Industri 

Inti Otomotif, kesulitan ini 

menyebabkan IKM hanya berkutat 

pada pasar Variasi dan After Sales 

produk. Industri komponen otomotif 

di Indonesia terpusat di wilayah 

Jabodetabek dan skalanya industry, 

kemitraan dengan IKM Komponen di 

daerah masih rendah. 

Di Jawa Tengah sendiri 

memiliki beberapa kabupaten yang 

sebenarnya memiliki potensi dalam 

hal Industri Kecil dan menengah 

Komponen Otomotif, Seperti Klaten 

dengan produk Cor Ferronya, Pati 

dengan produk Cor Non Ferronya, 

Tegal untuk Permesinan dan 

Konstruksi, Purbalingga untuk produk 

knalpot, Magelang untuk Industri 

Karoseri dan masih banyak lagi 

wilayah di Jawa Tengah yang 

berpotensi untuk ikut andil dalam 

pemenuhan kebutuhan komponen 
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otomotif di Indonesia. Beberapa dari 

IKM sudah memiliki kemapuan untuk 

bermitra dengan Industri Komponen 

Otomotif, seperti di Tegal beberapa 

IKM memproduksi komponen dari 

Alat Berat, di wilayah klaten 

memproduksi komponen kereta api, 

dan komponen roda 2. Melihat 

potensinya yang besar sebenarnya 

IKM komponen memiliki peluang 

untuk ikut andil dalam pemenuhan 

kebutuhan komponen di Indonesia 

yang mana saat ini komponen masih 

banyak yang dipenuhi dari Luar 

Negeri. 

Tidak dipungkiri memang 

masalah standarisasi kualitas dan 

quantitas yang belum stabil menjadi 

salah satu masalah bagi IKM yang 

sebagian besar disebabkan 

ketersediaan sarana dan prasarana, 

IKM komponen kebanyakan 

menggunakan peralatan yang masih 

sederhana atau bisa dibilang 

seadanya dalam aktivitas 

produksinya selain itu semangat dan 

motivasi untuk maju yang masih 

rendah dari IKM, mereka berfikir 

bahwa aktivitas produksi yang 

mereka lakukan merupakan kegiatan 

rutin yang biasa dilakukan tiap 

harinya, bukan berfikir bagaimana 

cara terbaik dalam melakukannya. 

Sehingga pola pikirnya hanya 

terbatas pada kebiasaan saja. Seperti 

kata salah Satu motivator terkenal di 

Indonesia bahwa “Hidup ini tidak 

boleh sederhana, hidup haruslah 

besar, hebat, kuat, luas dan 

bermafaat, yang sederhana adalah 

sikapnya” kata kata ini yang mungkin 

harus didengungkan kepada IKM kita 

agar termotivasi untuk semakin baik 

dan sukses. 

Pemerintah Pusat sepertinya 

memiliki niatan yang baik dalam 

program Mobil Murah dan Ramah 

Lingkungan (LCGC), menurut Menteri 

Perindustrian “Nilai investasi yang 

masuk terdiri atas industri perakitan 

3,5 miliar dolar AS dan industri 

komponen/pendukung tiga miliar 

dolar AS. "Program itu telah 

menyerap tenaga kerja baru dengan 
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total sekitar 30.000 orang". Dengan 

perkembangan produksi LCGC, lanjut 

dia, saat ini telah tumbuh pabrik 

komponen baru dan perluasan 

sebanyak lebih dari 100 pabrik yang 

memproduksi komponen pendukung 

seperti motor penggerak, transmisi 

dan lain-lain. Ia menargetkan lima 

tahun ke depan, investor LCGC harus 

mencapai komponen lokal sebanyak 

80 persen. Tetapi jika dikaji lebih 

dalam lagi, program Mobil Murah 

dan Ramah Lingkungan ini kurang 

tepat, diawal bahkan disebutkan 

dalam PerMen Perindustrian No 

33/M-IND/PER/7/2013 pada Pasal 2  

ayat 2  tentang Pengembangan 

Produksi Kendaraan Bermotor Roda 

Empat Yang Hemat Energi dan Harga 

Terjangkau bahwa Spesifikasi 

minimal untuk bahan bakar minyak 

yang digunakan pada kendaraan 

LCGC minimal  menggunakan 

Research Octane Number (RON) 92 

untuk kendaraan bensin dan Cetane 

Number (CN) 51 untuk Kendaraan 

Diesel, kenyataan dilapangan banyak 

kendaraan yang menggunakan bensin 

sebagai bahan bakar. 

Niatan menarik investasi dari 

luar negeri agar Industri Otomotif di 

Indonesia berkembang dan industry 

pendukungnya melalui LCGC juga 

akan menyebabkan semakin 

tersingkirkan IKM Komponen 

Otomotif local. Indonesia akan 

semakin sulit untuk mengejar 

ketertinggalan dari Negara Seperti 

Malaysia yang sudah memiliki 

Mobnas yang sudah mendunia saat 

ini, Target atau Persyaratan 

Kandungan Lokal Bagi Kendaraan 

Otomotif oleh pemerintah saat ini 

dipenuhi oleh pabrikan – pabrikan 

yang berlokasi di Indonesia yang 

merupakan Investasi dari Luar Negeri 

bukan dari hasil produksi IKM 

Komponen Lokal di Indonesia. 

Sehingga makna dari Komponen 

Lokal merupakan Komponen yang 

dibuat di Indonesia bukan Komponen 

Hasil Produk dalam Negeri Murni. 

Memang tidak mudah untuk 

mengembangkan Industri Otomotif 
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yang selaras dengan Industri 

Komponen Lokal, tetapi dengan 

kerjasama yang baik antara Instansi, 

Pemerintah Pusat, Daerah hingga 

Wakil – wakil rakyat dan Masyarakat 

Indonesia, saya yakin Industri 

Otomotif Nasional Indonesia akan 

berkembang seiring dengan Industri 

Komponen Indonesia. 
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INDUSTRI LOGAM JAWA TENGAH 
DITARGETKAN SERAP TENAGA KERJA LEBIH BANYAK 

OLEH: ENAR RATRIANY ASSA 
 

 

 Pemerintah propinsi Jawa 

Tengah menargetkan sentra industri 

logam di Jawa Tengah meningkatkan 

hasil capaiannya dalam menyerap 

tenaga kerja lebih banyak lagi. Sentra 

industri logam tersebut meliputi 

kabupaten Klaten, Tegal, Pati, 

Purbalingga, Boyolali, dan Semarang. 

Tercatat sampai tahun 2012 sebanyak 

1.137 sentra industri tersebar di 

keenam wilayah industri logam Jawa 

Tengah. Tak kurang dari 11.191 

tenaga kerja terserap dengan 

sebaran paling banyak di kabupaten 

Klaten sebanyak 4006 pekerja. 

Untuk merealisasikan 

targetnya pemerintah propinsi Jawa 

Tengah melakukan upaya melalui 

berbagai kegiatan. Salah satunya 

melalui pelatihan peningkatan mutu 

industri. Belum lama pada akhir 

tahun 2013 lalu, melalui Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Jawa 

Tengah mengadakan pelatihan Heat 

Treatment Bagi IKM Logam Jawa 

Tengah selama tiga hari mulai tanggal 

12 s/d 14 Nopember 2013 di 

kabupaten Semarang. Pelatihan 

kompetensi SDM itu dimaksudkan 

untuk meningkatkan kekerasan 

logam. Harapannya industri mampu 

meningkatkan daya saing produk 

logam di Jawa Tengah. Diharapkan 

pula kedepan industri mampu 

memenuhi selera pasar regional, 

nasional maupun Internasional. 

Dalam upaya meningkatkan 

Industri logam Jateng ini bukan tak 

menjumpai kendala. Kepala Bidang 

Industri Logam Mesin Tekstil 

Dinperindag Jateng, Mukti Sarjono 

mengatakan, sektor industri logam 

sempat mengalami krisis beberapa 

tahun belakangan dikarenakan 

terkendala bahan baku logam. Akan 

tetapi, kendala itu hingga saat ini 

bisa dipenuhi melalui impor bahan 

baku dari China mencapai rata-rata 
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20% atau sekitar 1.200 kilogram per 

bulan. Meskipun sempat kesulitan 

bahan baku, industri logam di Jateng 

selama 2012 mampu membukukan 

nilai produksi tinggi mencapai 

Rp112,612 miliar, mengalami 

kenaikan Rp21,579 miliar dari 2011 

yang hanya Rp90,612 miliar.  

Industri logam Jawa tengah ini 

telah menghasilkan berbagai produk 

seperti peralatan rumah tangga, 

mesin produksi, komponen otomotif, 

perkapalan, perlengkapan rumah 

sakit, hingga handycraft. 

Dukungan industri nasional 

 Pemerintah pusat 

melalui kementerian Perindustrian 

memasang target tinggi untuk 

pertumbuhan produksi di industri 

logam dasar pada tahun 2014 

menyusul mulai beroperasinya 

sejumlah pabrik besi dan baja di 

dalam negeri dengan total investasi 

menembus Rp81,09 triliun. Besarnya 

investasi itu dipastikan akan memacu 

pertumbuhan hingga 12% 

dibandingkan dengan realisasi 

pertumbuhan produksi pada 2012 

yang justru sempat anjlok ke posisi 

8,48%. 

Menteri Perindustrian M.S. 

Hidayat mengatakan pemerintah 

menjadikan industri logam dasar 

sebagai garda depan pada tahun ini. 

Pada 2012, pertumbuhan produksi 

logam dasar memang turun 8,48%, 

tetapi pada 2013, pertumbuhan 

produksi merangkak jauh dengan 

pertumbuhan 10,57%. 

Sepanjang 2013, industri logam 

dasar memberikan kontribusi 

investasi cukup signifikan 

dibandingkan dengan sektor yang 

lain. Beberapa hasilnya; sektor 

industri baja, dengan telah 

beroperasinya PT Meratus Jaya 

Iron&Steel secara komersial dengan 

investasi Rp1,17 triliun. Selain itu, 

beroperasinya PT Indoferro secara 

komersial di Cilegon, Banten, dengan 

investasi Rp1,32 triliun. 

(www.Bisnis.com : 13/2/2014) 

Pemerintah propinsi Jawa 

Tengah optimis, dengan tren naiknya 
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investasi industri logam dalam 

industri logam nasional, akan 

memberikan dampak positif bagi 

kemajuan industri logam Jawa 

Tengah. Seiring naiknya 

pertumbuhan industri logam tanah 

air, target pemerintah provinsi Jawa 

Tengah untuk menyerap tenaga kerja 

lebih banyak akan terealisasi. 
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PASARKAN PRODUK INDUSTRI LOGAM LEWAT PAMERAN 
Oleh : Enar ratriany assa 

 
 

Pameran, ya! kegiatan itu 

merupakan yang paling bisa 

dilakukan sebagai upaya fasilitasi 

terhadap pemasaran suatu produk. 

Tak terkecuali pemerintah propinsi 

Jawa Tengah, untuk menegenalkan 

ragam produk hasil daerah rangkaian 

pameran merupakan kegiatan rutin 

setiap instansi. Dinas perindustrian 

dan perdagangan, satu diantaranya 

mendapat tugas sama untuk 

mengenalkan, memasarkan dan 

memberikan kemudahan akses 

industri bagi aneka usaha dengan 

ragam produknya. Seperti produk 

dari industri logam, agar dikenal, 

laku dan jangkauannya meluas 

pameran lokal, nasional hingga 

internasional merupakan ajang 

penting tidak boleh dilewatkan. 

Bahkan bisa dibilang, melalui 

pameran inilah, masyarakat mulai 

mengenal, tertarik membeli dan bisa 

dengan mudah mendapatkan produk 

daerah dengan cara yang gampang 

pula. 

Tercatat di kurun 2013 saja 

beragam kegiatan pameran telah 

dilakukan. Salah satu diantaranya 

ialah pameran Logam Jawa Tengah 

bertemakan Gelar Produk Industri 

Logam Jateng 2013 bertempat di 

Atrium Java Mal pada 7-10 Juni. 

Sedikitnya pameran industri logam 

tersebut diikuti 50 unit industri 

logam Jawa Tengah yang 

menampilkan berbagai produk 

seperti alat rumah tangga, aneka 

kerajinan, suku cadang otomotif, 

komponen kapal sampai produk alat 

kesehatan  

Kepala Bidang Industri Logam 

Disperindang Jateng, Mukti Sarjono, 

mengatakan, ”Industri pengecoran 

dan pengolahan logam hingga saat 

ini sebagian hasil produksinya juga 

merupakan pesanan komponen dari 

sejumlah industri yang bergerak 
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dibidang manufaktur, peralatan 

rumah tangga, hingga lokomotif”.  

Pemerintah propinsi Jawa 

Tengah melalui Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan terus berupaya 

memberikan dukungan kepada 

sejumlah pengusaha maupun 

pengrajin sektor logam. Selain upaya 

berupa pameran, sudah banyak 

diberikan pula 

dukungan lain, 

baik pelatihan 

maupun 

permodalan 

melalui 

instansi terkait 

yang ada.  

Sementa

ra itu menambahkan, Kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

Jateng, Edison Ambarura, 

”Pengembangan bidang industri 

logam perlu didorong untuk dapat 

menghadapi perdagangan 

internasional”. Potensi industri perlu 

mendapat dorongan guna 

memperoleh pasar yang lebih luas. 

Pentingnya melakukan inovasi 

produk sesuai selera pasar, sehinga 

para pengusaha maupun perajin 

lebih cepat berkembang dan mampu 

menampung banyak tenaga kerja, 

sekaligus ikut berperan dalam 

menekan angka kemiskinan.  

Dukungan pemerintah dalam 

bidang industri logam ini menjadi 

salah satu 

fokus 

Dinperindag 

tahun 2014. 

Harapannya 

pula sektor 

industri logam 

mampu 

menyerap 

tenaga kerja lebih banyak lagi. Tentu 

tidak hanya berfokus pada itu, 

pemerintah terus melakukan 

fasilitasi kepada para pengusaha 

terutama pengrajin, guna 

menyongsong perdagangan bebas 

(MEA) 2015 yang akan segera 

berlangsung. 
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SUDAH AMANKAH MAINAN ANAK ANDA 

 

 

Membanjirnya mainan anak 

impor dari China hampir menguasai 

pasar mainan di Indonesia  terpajang 

di kios pinggir  jalan hingga super 

market besar.  Berbagai mainan anak 

impor dari China tersebut sangat 

disukai anak – anak Indonesia karena  

selain variannya beragam,  harganya 

juga sangat murah. Namun informasi 

mengejutkan bahwa mainan anak 

dari China ternyata mengandung 

timbal hingga 353 miligram per 

kilogram yang berarti 4 kali lipat dari 

ambang batas yang 

direkomendasikan oleh Badan 

Standardisasi Mainan Dunia yaitu 

dengan batas 90 miligram per 

kilogram, hal ini sangat 

membahayakan karena apabila 

menumpuk dalam tubuh bisa 

menimbulkan berbagai macam 

penyakit seperti kanker. Amerika 

Serikat secara tegas menarik 

peredaran mainan anak dari China 

karena maianan anak yg beredar 

akan merugikan kesehatan. Melihat 

kondisi tersebut dapatkah 

pemerintah Indonesia melakukan hal 

yang sama dengan Amerika?.  

Ada permasalahan pasti ada 

solusinya, terdengar lambat tapi 

masih lebih baik mengingat dampak 

buruk yang lebih besar, pemerintah 

melalui Peraturan Menteri 

Perindustrian  nomor  55/M-

IND/PER/11/2013 tanggal 12 

November 2013 yang merupakan 

perubahan dari  peraturan 

sebelumnya  nomor  24/M-

IND/PER/4/2013 tentang Standar 

Nasional Indonesia ( SNI ) Mainan 

Secara Wajib, yang akan diberlakukan 

pada tanggal 30 April 2014 baik untuk 

mainan produksi dalam negeri  

maupun mainan impor terhadap 12 

jenis mainan anak yaitu baby walker;  

sepeda roda tiga  ;  boneka;  kereta 

elektrik; perabot rakitan model yang 

diperkecil;  perangkat konstruksi dan 

mainan konstruksional lainnya dari 
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bahan selain plastik;  stuffed toy 

menyerupai binatang atau selain 

manusia; puzzle; blok atau potongan 

angka, huruf atau binatang, 

perangkat penyusun kata, perangkat 

penyusun dan pengucap kata, toy 

printing set, counting frame mainan 

(abaci), mesin jahit mainan, mesin tik 

mainan; tali lompat; kelereng;  

mainan lainnya seperti balon 

pelampung renang untuk anak atau 

mainan lainnya yang ditiup/dipompa 

yang terbuat dari karet dan atau 

plastik, senapan/ pistol mainan, 

mainan lainnya. Namun untuk 

pengawasan barang beredar untuk 

mainan anak ber-SNI baru akan 

dilakukan oleh Kementerian 

Perdagangan pada  bulan Mei 2014, 

sehingga nantinya pemerintah akan 

menarik mainan yang tidak berlabel 

SNI dari para produsen baik untuk 

mainan hasil produksi dalam negeri 

dan mainan asal impor. Beberapa 

ketentuan dalam SNI yang wajib 

diterapkan dalam mainan anak yaitu 

bahwa mainan itu tidak boleh 

memiliki tepi yang tajam, bahan – 

bahannya tidak boleh mengandung 

bahan yang masuk kategori setara 

dengan formalin. Mainan yang 

terpisah pisah harus menggunakan 

petunjuk yang lebih jelas, serta 

mainan yang terpisah – pisah dalam 

skala kecil tidak boleh ditujukan 

untuk anak dibawah usia 3 tahun. 

Diharapkan SNI mainan anak ini 

benar – benar akan memberikan 

perlindungan lebih baik bagi anak – 

anak Indonesia tidak berbahaya dari 

bahan maupun penggunaannya. 

Dengan adanya Permendag yang 

baru ini diharapkan anak-anak 

sebagai penerus generasi bangsa 

akan terlindungi dari pencemaran 

mainan anak yang memang disuka 

anak karena bentuk maupun warna 

yang memikat. Dan Bagi orang 

tuapun harus tetap cerdas dalam 

memilihkan mainan untuk putra 

putrinya, terutama bagi anak balita 

yang hanya tergiur oleh  warna yang 

mencolok. 
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PERHATIKAN SAAT MEMBELI BARANG DALAM 

KEADAAN TERBUNGKUS

 

 

Dalam era globalisasi perdagangan 

yang membawa konsekuensi logis 

akan tuntutan kualitas dan kuantitas 

produk yang memenuhi syarat, maka 

sangatlah diperlukan harmonisasi 

peraturan agar setiap negara tidak 

perlu lagi melakukan verifikasi dan 

penerapan manajemen mutu ISO 

9000 dan 9002 yang salah satu 

basisnya adalah alat ukur. Kepastian 

dalam ukuran dapat menekan jumlah 

selisih dan biaya transaksi. Maka 

pengukuran memegang peran 

penting dan mendapatkan perhatian  

para pihak yang berkepentingan 

setiap melakukan kontrak jual beli. 

 

Selaras dengan perkembangan dan 

pesatnya kemajuan produksi dan 

perdagangan, maka barang-barang 

dagangan dalam keadaaan 

terbungkus mempunyai peran yang 

sangat penting. Diantaranya dapat 

memberikan kemudahan pelaku 

usaha dalam hal penjualan dan 

transport (pendistribusian) barang 

dari satu tempat ke tempat yang lain 

atau dari satu wilayah hukum suatu 

negara ke wilayah hukum negara lain. 

Konsumen pun dapat mudah 

membeli dan mengonsumsi sesuai 

dengan kebutuhan. Artinya hal ini 

akan memberikan kepraktisan bagi 

pelaku usaha dan konsumen. 

 

Barang Dalam Keadaan Terbungkus 

Pengertian Barang Dalam Keadaan 

Terbungkus (BDKT) berdasarkan 

Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam 

Negeri Departemen Perdagangan No. 

31/PJPDN/Kep.XI/99 adalah barang 

yang ditempatkan dalam bungkusan 

atau kemasan tertutup yang untuk 

menggunakannya harus merusak 

pembungkus atau segelnya.  

 

Namun dalam perkembangannya 

BDKT berpotensi menimbulkan 
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permasalahan bagi konsumen. 

Dengan dibungkus atau dikemasnya 

barang tersebut bukan tidak mungkin 

menimbulkan permasalahan baru 

bagi konsumen jika tidak 

mencantumkan label. Label adalah 

setiap keterangan mengenai produk 

barang yang berbentuk gambar, 

tulisan, kombinasi keduanya atau 

bentuk lain yang disertakan pada 

produk, dimasukkan kedalam, 

ditempelkan dan atau dicantumkan 

yang merupakan bagian dari bungkus 

atau kemasan. Label menjadi sumber 

informasi bagi konsumen dan 

merupakan media komikasi antara 

pelaku usaha dan konsumen dalam 

mengenalkan produknya. Selain itu 

informasi pada label adalah penentu 

bagi konsumen untuk memutuskan 

membeli atau tidak, atau konsumen 

jadi mengonsumsi atau tidak 

terhadap produk tersebut. Maka 

pelaku usaha melalui label tersebut 

harus memberikan informasi yang 

benar, jelas, jujur dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaran 

atas klaimnya. 

 

Ironisnya, dalam realita di lapangan 

dengan mudah kita jumpai, pelaku 

usaha dalam memproduksi atau 

menjual produk - khususnya pangan, 

memiliki kemasan sering lebih besar 

ukurannya dan tidak sebanding 

dengan isi. Apakah ini merupakan trik 

dari pelaku usaha untuk menarik 

konsumen. Jika konsumen tidak 

cerdas dalam menyikapi hal ini maka 

bisa-bisa konsumen akan merasa 

tertipu (misleading) jika tidak 

membaca secara cermat label 

sebenarnya berapa isi (quantitas) dari 

produk BDKT tersebut.  

 

Contoh kasus nyata adalah penjualan 

biskuit yang dikemas dalam kaleng 

berisi 700g dan biasanya penuh satu 

kaleng. Namun setelah dibuka  

ternyata biskuit itu dibungkus satu 

per satu dalam plastik sehingga 

terkesan memenuhi kemasan kaleng, 

isinya tidak akan lebih dari separoh 
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kaleng. Jika konsumen hanya 

berpatokan pada fisik kemasannya 

maka akan salah besar. Dalam 

berbagai BDKT produk lain ada 

potensi terjadi hal yang sama 

sehingga merugikan konsumen, maka 

patut diwaspadai oleh konsumen 

serta perlunya pengawasan oleh 

instansi yang terkait agar tidak terjadi 

misleading. 

 

Untuk mengantisipasi kejadian 

sebagaimana yang sering kita 

temukan seperti dalam kasus biskuit, 

maka kita harus mengantisipasi 

karena bila suatu barang dijual 

berdasarkan ukuran berat atau isi 

dimasukkan dalam bungkusan, akan 

memberikan kesulitan bagi pembeli 

untuk mengetahui secara pasti 

ukuran, berat, isi bersih atau jumlah 

dalam bungkusan, karena tidak ada 

jalan lain untuk mengetahuinya selain 

membuka bungkusan atau akan 

menerima begitu saja tentang isinya. 

Ukuran besarnya bungkusan tidak 

selalu memberikan anggapan yang 

benar tentang ukuran, berat bersih, 

isi bersih, atau jumlahnya. Tanpa 

memberitahukan atau menonjolkan 

ukuran, berat bersih, isi bersih, atau 

jumlah akan menimbulkan keraguan 

bagi pemakai barang (konsumen) 

dalam membeli barang-barang dalam 

keadaan terbungkus. Oleh karena itu 

sangat perlu atau diwajibkan 

pencantuman tentang ukuran, berat 

bersih, isi bersih, atau jumlah yang 

sebenarnya terhadap barang-barang 

pada setiap bungkusnya (sesuai 

dengan UU Metrologi Legal No.2 

tahun 1981 pasal 22). 

 

Ketentuan pada pasal 22 UUML ini 

sangat selaras dalam semangat untuk 

memberikan perlindungan pada 

masyarakat, konsumen, khususnya 

dengan UUPK No. 8 tahun 1999, 

Undang-Undang Pangan No. 7 tahun 

1996 dan Permendag No. 22/M-

DAG/PER/5/2010  Perubahan atas 

Peraturan Menperdag No.62/M-

DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban 

pencantuman label.   
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Terkait dengan label maka 

pencatuman alamat pelaku usaha 

sangat penting. Jika terjadi 

permasalahan konsumen dengan 

mudah untuk melakukan komplain. 

Artinya dapat diketahui siapa yang 

bertanggungjawab terhadap 

kesalahan dari barang tersebut 

sehingga menimbulkan kerugian pada 

konsumen.
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HIMBAUAN TERKAIT GRATIFIKASI 
 

 

“BERANI JUJUR, HEBAT”, slogan 

KPK untuk memberantas korupsi di 

Indonesia selayaknya mendapat 

dukungan dari semua pihak. Supaya 

tidak hanya menjadi slogan semata, 

segala cara dan upaya ditempuh untuk 

menciptakan negeri ini bebas dari 

korupsi.   

Dalam rangka upaya pencegahan 

tindak pidana korupsi, Pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi  menghimbau 

kepada pejabat dan pegawai di 

lingkungan kerja masing-masing untuk : 

1. Tidak menerima/memberikan 

gratifikasi yang berhubungan 

dengan jabatannya dan 

berlawanan dengan kewajiban 

atau tugasnya sesuai pasal 12 B 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, seperti: 

a. uang/barang/fasilitas lainnya 

dalam rangka mempengaruhi 

kebijakan/keputusan/perlakuan 

pemangku kewenangan; 

b. uang/barang/fasilitas lainnya 

berapapun nilainya dalam setiap 

pelayanan terkait dengan tugas, 

wewenang atau tanggung 

jawabnya, 

c. uang/barang/fasilitas lainnya 

bagi pegawai/pengawas/tamu 

selama kunjungan dinas; dan 

d. uang/barang/fasilitas lainnya 

dalam proses 

penerimaan/promosi/mutasi 

pejabat dan pegawai. 

 

2. Membangun tata kelola 

pemerintahan dan korporasi 

yang baik (Good Government 

Governancedan Good Corporate 

Governance) dengan membuat 

aturan kode etik dan aturan 

perilaku, aturan pengendalian 

gratifikasi dan aturan terkait 
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lainnya serta membangun 

lingkungan anti suap dan fungsi 

pelaksana pengendalian 

gratifikasi di instansi masing-

masing. 

 

3. Melaporkan setiap penerimaan 

gratifikasi yang berhubungan 

dengan jabatannya dan yang 

berlawanan dengan kewajiban 

atau tugasnya kepada KPK paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal gratifikasi 

tersebut diterima. 

 

Bagi pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang tidak 

melaporkan penerimaan gratifikasi 

yang berhubungan dengan jabatannla 

dan berlawanan dengan kewajiban 

atau tugasnya, dapat diancam dengan 

pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun, dan pidana denda paling sedikit 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

sesuai pasal12 B ayat (2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang undang Nomor 

31 Tahun 199g tentang pemberantasan 

Tindak pidanakorupsi. 

 

Adapun gratifikasiyang tidak perlu 

dilaporkan adalah gratifikasi dalam hal: 

a. diperoleh dari hadiah 

langsung/undian, diskonlraOat, 

voucher, point rewards, atau 

souvenir yang berlaku secara 

umum dan tidak terkait dengan 

kedinasan; 

b. diperoleh karena prestasi 

akademis atau non akademis 

(kejuaraan/perlombaan/kompeti

si) dengan biaya sendiri dan tidak 

terkait dengan kedinasan; 

c. diperoleh dari 

keuntungan/bunga dari 

penempatan dana, investasi atau 

keoemilikan saham pribadi yang 

berlaku secara umum dan tidak 

terkait dengan kedinasan; 
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d. diperoleh dari kompensasi atas 

profesi di luar kedinasan, yang 

tidak terkait dengan tupoksi dari 

pegawai negeri atau 

penyelenggara negara, tidak 

melanggar konflik kepentingan 

dan kode etik pegawai, dan 

dengan ijin tertulis dari atasan 

langsung; 

e. diperoleh dari hubungan 

keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus dua derajat atau 

dalam garis keturunan ke 

samping satu derajat sepanjang 

tidak mempunyai konflik 

kepentingan dengan penerima 

gratifikasi; 

f. diperoleh dari hubungan 

keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus satu derajat 

atau dalam garis keturunan ke 

samping satu derajat sepanjang 

tidak mempunyai konflik 

kepentingan dengan penerima 

gratifikasi; 

g. diperoleh dari pihak yang 

mempunyai hubungan keluarga 

sebagaimana pada huruf f dan g 

terkait dengan hadiah 

perkawinan, khitanan anak, 

ulang tahun, kegiatan 

keagamaan/adaUtradisi dan 

bukan dari pihak-pihak yang 

mempunyii konftik kepentlngan 

dengan penerima gratifikasi; 

h. diperoleh dari pihak lain terkait 

dengan musibah atau bencana, 

dan bukan dari pihak-pihak yang 

mempunyai konflik kepentingan 

dengan penerima gratifikasi; 

i. diperoleh dari kegiatan resmi 

kedinasan seperti rapat, seminar, 

workshop, konferensi, pelatihan, 

atau kegiatan lain sejenis yang 

berlaku secara umum berupa 

seminar kits, sertifikat dan 

plakatcinderamata; dan 

j. diperoleh dari acara resmi 

kedinasan dalam bentuk 

hidangan/sajian/jamuan berupa 

makanan dan minuman yang 

berlaku umum. 
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4. Melaporkan ke instansi masing-

masing atas penerimaan 

gratifikasi dalam kedinasan 

dan/atau penerimaan gratifikasi 

yang diterima berbentuk barang 

yang mudah busuk atau rusak, 

seperti bingkisan makanan dan 

buah. Yang dimaksud dengan 

gratifikasi dalam kedinasan 

adalah hadiah/fasilitas resmi dari 

penyelenggara kegiatan yang 

diberikan kepada wakil-wakil 

resmi suatu instansi dalam suatu 

kegiatan tertentu, sebagai 

penghargaan atas keikutsertaan 

atau kontribusinya dalam 

kegiatan tersebut, seperti 

honorarium pembicara dan 

penerimaan biaya perjalanan 

dinas oleh pihak penyelenggara 

kegiatan. 
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PEMILU, AJANG MERAUP REJEKI BAGI PELAKU BISNIS 

Oleh Andika Prabowo 
 

 

Banyak orang yang menilai jika tahun 

politik merupakan tahun yang tidak 

baik bagi pelaku bisnis. Sebab di tahun 

tersebut, banyak orang yang meyakini 

jika stabilitas ekonomi akan terganggu 

dan gonjang-ganjing perekonomian 

akan tersendat. 

  

Akibatnya, banyak pengusaha yang 

takut melakukan spekulasi di tahun 

politik itu. Sebab, baying-bayang 

kerugian menghantui mereka sehingga 

mereka lebih cenderung menunggu 

proses pemilihan umum selesai 

dilakukan. 

  

Namun, ketakutan para pengusaha 

mengenai tahun politik tidaklah benar. 

Sebenarnya, tahun politik atau pemilu 

merupakan ajang yang sangat baik 

untuk meraup rejeki bagi para pelaku 

bisnis. Sebab di tahun itu, 

pertumbuhan ekonomi dipastikan akan 

berjalan sangat pesat. 

Ekonom sekaligus politikus Indonesia 

Faisal Basri dalam sebuah acara di Kota 

Semarang pernah mengatakan hal 

tersebut. Dengan data-data dan hasil 

penelitian yang dilakukannya 

membuktikan, bahwa ajang pemilu 

merupakan ajang yang sangat tepat 

bagi pelaku bisnis meraih keuntungan 

yang sangat besar. Sebab, di tahun itu 

pertumbuhan ekonomi akan berjalan 

sangat baik dan tanpa hambatan. 

  

Dalam kesempatan itu, ekonom 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 

itu juga menunjukkan hasil 

penelitiannya mengenai pertumbuhan 

ekonomi di tahun politik yang terjadi di 

Indonesia. Sejak pemilu tahun 1999 

hingga 2009, tercatat jika 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mengalami kenaikan cukup signifikan. 

Selain itu, inflasi juga berjalan sangat 

baik sepanjang proses pemilu di tahun-

tahun itu. 
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Data yang ditunjukkan Faisal Basri 

tersebut cukup menarik, selama ini kita 

belum sadar jika tahun politik sangat 

bagus untuk melakukan bisnis. Salah 

satu bisnis yang sangat menjanjikan 

adalah bisnis percetakan. 

  

Di tahun politik 2014 ini, ada ribuan 

orang berlomba-lomba menjadi 

seorang calon legeslatif. Selain itu, ada 

pula beberapa orang yang 

mencalonkan diri sebagai calon 

presiden dan calon wakil presiden. 

Untuk mewujudkan niat mereka 

menjadi wakil rakyat, tak jarang 

mereka akan menggelontorkan banyak 

uang sebagai modal awal, termasuk 

membeli sembako bagi kalangan warga 

miskin, membuat alat peraga 

kampanye, mendirikan posko-posko 

dan kegiatan politik lainnya. 

  

Disinilah celah yang dapat 

dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis. 

Jika kita pandai melihat celah itu, maka 

bukan tidak mungkin para pengusaha 

akan mendapatkan hasil yang lebih 

banyak dibanding tahun-tahun 

sebelumnya. 

  

Sudah banyak kisah sukses pengusaha 

yang selalu memanfaatkan moment 

tahun politik untuk meraup 

keuntungan yang maksimal. Sebab itu, 

tidak ada salahnya jika para pengusaha 

di Jateng ini tergerak untuk 

menemukan berbagai ide dan gagasan 

yang kira-kira laku di tahun politik 2014 

ini. 

 

Masih ada waktu untuk kita bangkit 

dari mitos tahun politik tidak baik bagi 

pelaku bisnis ini. Melihat pemilu yang 

semakin dekat, kita dapat mencari 

celah-celah lain yang kira-kira dapat 

kita manfaatkan untuk mendapakan 

keuntungan yang lebih besar. 

  

Tidak hanya bagi para pelaku bisnis 

besar, mulai dari industri rumahan juga 

dapat mengambil kesempatan 

berkecimpung di tahun politik ini. Pasti 

ada banyak hal yang dapat dilakukan, 

sebagai contoh industri kerajinan 
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tangan yang menjadi icon caleg atau 

partai tertentu. 

  

Jika memang sudah tidak ada celah, 

maka catatan kecil ini mungkin dapat 

menginspirasi para pelaku bisnis juga 

masyarakat luas di tahun politik yang 

akan datang. Dengan begitu, persiapan 

menyambut tahun politik yang akan 

datang harus disiapkan sejak dini agar 

kita tidak kembali tertinggal 

mendapatkan berkah dari tahun politik 

itu. 
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PENINGKATAN KUALITAS PRODUK KOMPONEN PERKAPALAN MELALUI 

SERTIFIKASI 

 

Salah satu sentra Industri Logam 

terbesar di Jawa Tengah adalah 

Kabupaten Tegal. Produk logam di 

Kabupaten Tegal beragam dan 

bervariatif, dari industri logam produk 

rumah tangga, produk komponen 

kendaraan bermotor, produk instalasi 

listrik, industri pemadam kebakaran 

dan industry komponen perkapalan. 

Industri Komponen Perkapalan 

merupakan salah satu industry logam 

yang sampai saat ini cukup prospektif 

dan menjanjikan. Industri ini 

mempunyai peluang pasar yang cukup 

besar, karena selama ini para 

pengusaha galangan kapal di Indonesia 

untuk mendapatkan produk 

komponen kapal mereka harus 

mengimpor dari Negara lain. .  

 

Sedangkan di Kabupaten Tegal sendiri 

sudah banyak IKM yang memproduksi 

komponen perkapalan dengan 

berbagai bentuk. Produk industri 

komponen perkapalan dari Kabupaten 

Tegal tidak kalah dibandingkan dengan 

produk dari Negara lain baik dari segi 

design dan kualitas.    

 

Meskipun produk komponen 

perkapalan sangat prospektif, akan 

tetapi  terdapat banyak kendala dalam 

pemasarannya. Para pengusaha 

galangan kapal mempunyai syarat 

tersendiri jika membeli produk 

komponen kapal, baik untuk produk 

jendela kapal, pintu kapal, pemadam 

kebakaran, pompa air dan sebagainya 

yang berkaitan dengan komponen 

perkapalan.  Produk yang dihasilkan 

belum memenuhi standar yang 

dibutuhkan karena bahan baku yang 

digunakan masih menggunakan scrab 

(rongsokan) yang komposisinya belum 

memenuhi standar bahan baku. Selain 

berstandar produk komponen kapal 

harus dan bersertifikat, karena kapal 

merupakan alat transportasi laut yang 

berkaitan dengan keselamatan dan 

keamanan manusia, Sedangkan 
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produk komponen perkapalan dari 

Kabupaten Tegal belum satupun yang 

bersertifikasi, sehingga mereka 

menjual produk tersebut dengan 

kondisi polos  apa adanya (tanpa 

merek dan atribut lainnya) kepada 

pihak ketiga. Penjualan dengan system 

ini tentu saja sangat merugikan para 

IKM, karena jelas harga lebih murah. 

Sedangkan yang banyak diuntungkan 

adalah pihak ketiga.,  

 

Untuk mendukung para IKM 

Konmponen Perkapalan agar terbebas 

dari berbagai permasalahan yang 

berkaitan dengan pemasaran, Dinas 

Perindustridan dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang 

Industri Logam, Mesin dan Tekstil 

memberikan beberapa fasilitas 

Fasilitas tersebut diataranya 

memberikan suatu Pelatihan 

Peningkatan Sistem Mutu dan 

Pengembangan Penerapan Mutu SNI  

serta Fasilitasi Pengujian Mutu dan 

Sertifikasi SNI Bagi IKM Komponen 

Perkapalan di Kabupaten Tegal. 

Kegiatan ini pihak Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Tengah bekerjasama dengan Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI) Jakarta. BKI 

merupakan satu-satunya  institusi yang 

mempunyai kewenangan dan 

kompetensi di bidang sertifikasi 

produk komponen perkapalan. Dengan 

adanya kegiatan tersebut diatas 

nantinya BKI akan mengeluarkan 

sertifikat perusahaan (manajemen 

mutu) dan sertifikat produk untuk 

komponen perkapalan.  

 

Dengan kegiatan ini diharapkan para 

IKM Komponen Perkapalan lebih 

memahami betapa pentingnya 

sertifikasi produk dalam rangka 

meningkatkan kualitas. Dengan produk 

yang bersertifikat otomatis produk 

tersebut mempunyai brand tersendiri 

yang nantinya akan lebih mudah 

memperluas akses pasar. Produk yang 

bersertifikat akan lebih mudah 

diterima di pasaran domestic maupun 

pasar internasional daripada produk 

yang belum bersertifikat, Dengan 
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adanya sertifikat ini  para IKM 

komponen perkapalan akan lebih 

percaya diri dalam menghadapi pasar 

bebas. 

 

Dengan demikian sertifikasi produk 

merupakan salah satu instrument 

penting untuk menghadang produk 

import sejenis yang masuk ke 

Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 

2014 tentang Perindustrian, dimana 

didalamnya mengintruksikan bahwa 

IKM harus memporduksi  barang yang 

diwajibkan ber SNI dengan harapan 

bahwa produk kita telah terproteksi.
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KESIAPAN PASOKAN BAHAN BAKU DALAM MENUNJANG INDUSTRI OBAT 

TRADISIONAL MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 

 

Pengobatan herbal dan jamu sebagai 

gaya hidup penunjang kebugaran, 

pengobatan dan kecantikan, ditandai 

dengan menjamurnya klinik 

herbal/kios herbal, spa dan rumah 

kecantikan,  mudah ditemukan 

berbagai jenis dan nama produk jamu. 

Berdasarkan Kep MENTAN No. 511/ 

2006, ada 66 tanaman obat yang 

diamanatkan pembinaannya kepada 

Ditjen Hortikultura. Dari pendataan, 

hanya ada 15  jenis Tanaman Obat 

yang datanya dikumpulkan oleh BPS. 

Sejauh ini ada 9 jenis telah  difasilitasi 

pengembangannya oleh Ditjjen 

Hortikultura, sebagian oleh PEMDA. 

Sentra produksi menyebar di 15 

propinsi. Jabar, Jateng dan Jatim 

merupakan 3 provinsi terbesar 

penghasil tanaman obat hasil 

budidaya, mencapai 70 - 90% dari total 

produksi nasional. 

Cakupan Komoditas Tanaman Obat 

 Pendataan oleh BPS 

Kelompok Rimpang (Latin) Nama Indonesia 

1. Ginger  Jahe  

2. Languas galanga  Lengkuas  

3. Kaempferia galangal  Kencur  

4. Curcuma domestica  Kunyit  

5. Zingiber amaricans  Lempuyang  

6. Curcuma xanthorriza  Temu Lawak  

7. Curcuma aeruginosa  Temu Ireng  

8. Boesenbergia pandurata  Temu Kunci  

9. Acorus calamus  Dlingo  

Non Rimpang  

1. Amomum cardamomum  Kapulaga  

2. Morinda citrifolia  Mengkudu  
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3. Phaleria macrocarpa  Mahkota Dewa  

4. Strobilanthus crispus  Kaji Beling  

5. Andrographis paniculata  Sambiloto  

6. Aloe vera  Lidah Buaya  

 

 Fokus Binaan dan Pengembangan oleh Ditjen Hortikultura 

1. Zingiber oficinale  Jahe  

2. Languas galanga  Lengkuas  

3. Kaempferia galangal  Kencur  

4. Curcuma domestica  Kunyit  

5. Curcuma xanthorriza  Temu Lawak  

6. Amomum cardamomum  Kapulaga  

7. Morinda citrifolia  Mengkudu  

8. Aloe vera  Lidah Buaya  

9. Pimpinella pruatjan  Purwoceng  

 

Produksi Tanaman Obat 2008 – 2012 (ton) 

No Jenis 2008 2009 2010 2011 2012 

  Rimpang            

1. Jahe  154.964 122.181 107.735 94.743 113.842 

2. Lengkuas  50.093 59.332 58.962 57.701 57.853 

3. Kencur  38.531 43.635 29.638 34.017 37.843 

4. Kunyit  111.259 124.047 107.375 84.803 97.348 

5. Lempuyang  7.621 8.804 8.520 8.717 7.307 

6. Temu Lawak  23.740 36.826 26.671 24.106 44.122 

7. Temu Ireng  8.817 7.584 7.141 7.921 6.187 

8. Temu Kunci  3.097 4.702 4.358 3.952 4.268 

9. Dlingo  687 1.075 755 612 557 

 Total Rimpang  398.809 408.187 351.155 316.572 369.327 
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 Non Rimpang            

1. Kapulaga  21.231 25.179 28.565 47.231 42.465 

2. Mengkudu  16.306 16.267 14.614 14.412 9.150 

3. Mahkota Dewa  17.089 12.067 14.541 12.072 11.525 

4. Kaji Beling  1.202 944 1.140 949 854 

5. Sambiloto  7.716 4.335 1.140 3.286 956 

6. Lidah Buaya  2.903 5.884 4.323 3.959 9.805 

 Total Non Rimpang  66.449 64.676 64.323 81.909 74.754 

 
Total Rimpang + 

Non Rimpang  
465.257 472.863 415.478 398.482 444.081 

 

Volume Ekspor -Impor Tanaman Obat 

Tahun 
Ekspor 

(Ton) 

Impor 

(Ton) 

Balanse 

(Ton) 

2008 14670 710 13960 

2009 13088 1153 11935 

2010 13468 2495 10973 

2011 6123 23495 -17372 

2012 4650 29200 -24550 

 

Data pada tahun 2011 dan 2012 

menunjukkan jumlah impor lebih 

besar daripada ekspor, hal tersebut 

merupakan salah satu ancaman bagi 

industri tanaman obat. Umumnya 

Jahe, Kunyit dan aneka tumeric 

(temulawak) diimpor dari Malaysia, 

China, Thailand, India dan Belanda. 

Permasalahan atau tantangan 

yang dihadapi dalam pembangunan 

hortikultura 2013 dibagi dalam dua 

aspek yaitu aspek administrasi dan 
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aspek teknis. Aspek administrasi 

meliputi keterlambatan penetapan 

hasil CPCL, penggantian pengelola 

satker, tidak  terprosesnya revisi DIPA, 

serta banyaknya DIPA yang harus 

ditangani oleh satker daerah. 

Sementara aspek teknis meliputi 

kebun terpencar/ campur/ tidak 

teratur/ skala usaha kecil, benih 

bermutu belum cukup tersedia, 

ancaman  OPT & DPI, mutu/ tingkat 

kehilangan hasil (sarana pascapanen/ 

bangsal pascapanen), pengetahuan 

petani dan jejaring kerja, kontinuitas 

produk/ musim panen, fokus 

komoditas di kawasan dataran tinggi, 

menengah, rendah, gejolak/fluktuasi 

harga, disparitas harga produk di 

tingkat petani dan konsumen, serta 

hambatan distribusi produk 

Dari permasalahan / tantangan 

tersebut telah disiapkan strategi 

antara lain : 

1. Pengembangan Kawasan Produksi/ 

Penataan Kebun – Budidaya 

(termasuk pekarangan dan 

pertanian perkotaan). 

2. Penguatan Sistem Perbenihan. 

3. Penguatan Sistem Perlindungan 

Tanaman. 

4. Penanganan Pascapanen. 

5. Penguatan Kelembagaan 

(Kemitraan dan usaha kecil 

menengah). 

6. Akselerasi  Akses Pembiayaan dan 

Kemitraan. 

7. Sistem Informasi dan 

Pemasyarakatan Produk  

Hortikultura Bermutu. 

Fokus pembangunan 

hortikultura 2013 menekankan pada 

upaya stabilisasi harga dan penurunan 

impor dengan meningkatkan 

keragaman ketersediaan buah tropis,  

peningkatan produktivitas dan mutu 

produk hortikultura.  

Diantaranya dengan melakukan 

pengembangan wawasan antara lain 

meliputi peningkatan 

produksi/budidaya, penanganan 

pascapanen, pemberdayaan dan 

pendampingan petani, penguatan 

kelembagaan petani, penerapan 

GAP/GHP, registrasi lahan/kebun. 
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Sementara pengembangan sistem 

perbenihan antara lain meliputi 

penguatan kelembagaan  (penangkar,  

BBH,   BPSBTPH), pemasyarakatan 

benih bermutu, sertifikasi benih 

mandiri bagi produsen benih dan 

mandiri benih di sentra hortikultura 

untuk komoditas unggulan. Serta 

pengembangan sistem perlindungan 

yang meliputi kegiatan Sekolah 

Lapangan Pengendalian Hama Terpadu 

(SL-PHT) serta Pengendalian Dampak 

Perubahan Iklim dan Gerakan 

Pengendalian di tingkat petani.  

Berikut adalah 10 kebijakan 

pembinaan tanaman obat oleh Ditjen 

Hortikultura : 

1. Pengembangan produksi 

komoditas dalam skala luas dan 

diminta sharing/Kontribusi petani.  

2. Pemilihan lokasi dan sentra 

produksi  dengan memperhatikan 

kesesuaian agroekosistem, kondisi 

bioregional, pasar serta sosial 

budaya; 

3. Perbaikan produktivitas dan 

efisiensi usaha melalui perbaikan 

pemilihan Jenis dan varietas, 

4. Penerapan GAP-GHP,  serta 

melakukan registrasi lahan usaha 

dan Bangsal Pascapanen  

5. Pemilihan lokasi dan 

pengembangan komoditas TO 

supaya diawali dengan 

membangun kemitraan dengan 

industri jamu, industri pharmasi 

dan eksportir.  

6. Penerapan teknologi maju dan 

tepat guna (antisipasi dan adaptasi 

anomali iklim, pengenalan wilayah 

baru, pengendalian OPT dgn PHT,  

dll). 

7. Pengembangan produksi benih 

bermutu dan penguatan 

penangkar benih. 

8. Pengembangan penanganan 

pascapanen dan pengolahan 

primer di tingkat petani untuk 

meningkatkan nilai tambah dan 

keuntungan. 

9. Pengembangan kerjasama dan 

keterpaduan antar stakeholders 
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tanaman obat dan jamu dalam 

bentuk konsorsium, yang 

melibatkan petani, pelaku usaha, 

pakar dan pemerintah. 

10. Promosi dan advokasi intensif 

untuk menjadikan jamu sebagai 

tuan rumah di negeri sendiri. 

Strategi pelaksanaan kegiatan 

pengembangan tanaman obat : 

1. Bantuan dilakukan melalui sistem 

pengadaan oleh pihak ketiga 

(proses tender), petani menerima 

barang dengan memperhatikan 

usulan saat CPCL. 

2. Bantuan input  dan sarana 

budidaya  pengembangan kawasan  

dan sarana budidaya kepada 

kelompok tani. 

3. Bantuan sarana pascapanen ke 

Gapoktan, koperasi, asosiasi 

hortikultura. 

4. Bantuan  diberikan sebagai 

pengungkit, harus ada  kontribusi 

petani dan sharing tanggung 

jawab. 

5. Pengembangan budidaya dengan 

pendekatan  Pertanian Ramah 

Lingkungan atau LEISA (Input 

Eksternal Rendah Pertanian 

Berkelanjutan). 

6. Pemilihan jenis dan varietas sesuai 

dengan prospek/permintaan 

pasar. 

7. Lokasi  dan komoditas harus sesuai 

dengan sosial dan budaya agro-

ekosistem, aspek bioregional, serta 

target pasar, (mempertimbangkan 

kearifan lokal).  

8. Optimal pemanfaatan lahan 

pekarangan dengan menggunakan 

tanaman obat sebagai bagian dari 

pengembangan tanaman obat 

keluarga (TOGA). 

9. Pengembangan budidaya 

terintegrasi dengan penanganan 

pascapanen, pengolahan hasil dan  

perbenihan (penangkar). 

10. Mengarahkan pada penggunaan 

sarana alat dan mesin transportasi 

/ kendaraan, gudang atau  

bangunan kecil untuk bangsal 

pascapanen. 

11. Melakukan temu teknologi, temu 

usaha  dan temu pakar dalam 
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rangka alih teknologi dan 

pemberdayaan kelembagaan 

petani. 

12. Melakukan sosialisasi, promosi dan 

pemasyarakatan intensif,  serta 

advokasi, dan penyebaran 

informasi. 

13. Pengembangan kerjasama dan 

kemitraan antara produsen / 

petani dengan swasta dalam 

bentuk konsorsium, asosiasi, 

kelompok kerja. 

Dengan segala upaya strategis yang 

akan dilakukan pemerintah 

kedepannya, akan dapat memperbaiki 

industri tanaman obat dalam 

menghadapi AFTA 2015. Dibenahinya  

sektor bahan baku harapannya 

industri pengolah tanaman obat (jamu 

dan kosmetik herbal) dapat 

memanfaatkan bahan baku dari dalam 

negeri yang secara tidak langsung 

dapat menekan biaya produksi. Selain 

itu ekspor produk turunan lebih baik 

daripada hanya sekedar mengekspor 

bahan mentah. 
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