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1. Pada tanggal 6 Desember 2021, APLINDO menghadiri Undangan FGD Dukungan Aspek
Pembiayaan dalam Rangka Peningkatan Ekspor yang diadakan secara virtual.
Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian bapak Andi Rizaldi

dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Pengembangan Produk Ekspor – Ditjen
Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Direktur Utama Lembaga Dana
Kerjasama Pengembangan Internasional (LDKPI), Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan
Ekspr Indonesia.
Usulan bentuk kolaborasi:
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2. Pada tanggal 9 Desember 2021, APLINDO menghadiri Undangan FGD Evaluasi Capaian
Rencana Aksi Ditjen ILMATE Tahun 2021 yang diadakan secara virtual.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Ditjen ILMATE Bapak Ali Murtopo Simbolon kemudian
dilanjutkan pemaparan oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenperin, Sekretaris Deputi Bidang

Koordinasi Infrastruktur Dan Transportasi, Kemenko Bidang Maritim Dan Investasi, Asisten
Deputi Pertambangan, dan Ketua GABEL.
A. Capaian

Program

Prioritas

Nasional

Kementerian

Perindustrian

Tahun

2021

B. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
•

Program P3DN atau TKDN di Indonesia dilaksanakan sebagai amanat undang-undang
dan sesuai kebijakan Pemerintah sebagai bentuk keberpihakan kepada industri dalam
negeri. Keberpihakan ini sejalan dengan upaya menarik investasi asing ke dalam negeri
melaui program relokasi industri.

•

Selama ini sudah cukup banyak regulasi, namun implementasinya masih kurang
memadai.

Selain

mewajibkan

Kementerian,

Lembaga,

Badan

Usaha

agar

menggunakan produk-produk yang sudah bisa dibuat di dalam negeri, diperlukan
sosialisasi secara kontinyu.
•

Pentingnya peran Tim P3DN/APIP/SPI pada K/L/Pemda/BUMN, sebagai ujung

tombak untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban penggunaan
produksi dalam negeri.
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C. Perkembangan Proyek Pembangunan Smelter
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3. Pada tanggal 13 Desember 2021, APLINDO menghadiri Undangan FGD Capaian Kinerja
Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Tahun 2021 yang diadakan
secara offline dan online.
Rapat dipimpin oleh Dirjen ILMATE Bapak Taufiek Bawazier dan dilanjutkan dengan pemaparan
dari perwakilan BPS, BKPM, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemendag, Bank Indonesia,
LPEM UI.
Ada beberapa indikator kunci sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan III 2021 yang
memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan. Yang pertama adalah pertumbuhan sektor
industri pengolahan nonmigas yang tercatat sebesar 4,12%, atau lebih tinggi dari pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 3,51%. Industri alat angkut menjadi sektor dengan pertumbuhan

industri terbesar yaitu 27,84%, yang dipengaruhi oleh kenaikan produksi sebagai dampak
pemberian insentif PPnBM.
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Yang kedua, sektor industri pengolahan nonmigas memiliki kontribusi terhadap PDB nasional
mencapai 17,33%, lebih tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Berikutnya adalah

kontribusi ekspor sektor industri terhadap ekspor nasional pada Januari-Okt 2021 tercatat
sebesar 77,16% atau senilai US$143,76 miliar dari total ekspor nasional sebesar US$186,31
miliar. Sektor ILMATE sendiri menyumbang ekspor sebesar US$ 41,72 Miliar (22% dari total
ekspor nasional)
Keempat, nilai investasi sektor industri pada Jan-Sep 2021 tercatat sebesar Rp236,79 triliun,
dengan industri logam dasar menyumbang sebesar Rp.84,24 triliun atau 35% dari total investasi
sektor industri. Dan yang membanggakan adalah PMI Indonesia tercatat di posisi 57,2 pada
bulan Oktober 2021. Nilai ini adalah tertinggi dalam sejarah bagi Indonesia.

Semua ini tak lepas dari meningkatnya permintaan dalam negeri karena pelonggaran
pelaksanaan PPKM sehubungan dengan membaiknya situasi pandemi di Indonesia, yang secara
langsung mendorong kenaikan produksi/utilisasi di dalam negeri yang tercatat mencapai angka
66,8% pada September 2021.
Kinerja sektor Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika pada triwulan III tahun
2021 mengalami pertumbuhan sebesar 8,26%, nilai PDB sektor ILMATE ini lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 3,51%.

Industri yang tumbuh terbesar secara Y on Y di sektor ILMATE adalah Industri Alat Angkutan
sebesar 27,84% ; diikuti oleh Industri Mesin dan Peralatan sebesar 16,25%; dan Industri Logam
Dasar sebesar 9,52%.

Sektor ILMATE sendiri memberikan kontribusi sebesar 3,97% kepada Ekonomi nasional di
Triwulan III Tahun 2021.
Berdasarkan data dari IHS Markit Indonesia, Nilai Purchasing Managers Index (PMI) pada periode

bulan januari - Oktober 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan dimana posisi bulan di
Oktober (57,2) merupakan rekor tertinggi selama kurun waktu satu tahun ke belakang.
Meskipun terjadi penurunan nilai PMI pada bulan Juni - Agustus sebagai dampak meningkatnya
kasus Covid 19, namun menurunnya tren kasus Covid 19 nasional dalam beberapa minggu

terakhir dan mulai pulihnya sektor ekonomi diharapkan akan meningkatkan nilai PMI diatas 50
sebagai indikasi bahwa sektor industri memasuki tahap ekspansif.
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Komoditas ILMATE pada periode Oktober 2021 yang mengalami peningkatan ekspor tertinggi
yaitu industri Besi dan Baja dengan peningkatan nilai valuta sebesar US$ 232,5 juta diikuti

Industri Timah dengan peningkatan valuta sebesar US$ 79,6 juta, dan industri barang dari besi
dan baja dengan peningkatan valuta sebesar US$ 49 Juta.

Sektor Industri ILMATE yang mengalami penurunan nilai impor di Bulan Oktober dibandingkan
bulan September (m-to-m) antara lain sektor industri komputer, barang elektronik dan optik
dengan nilai valuta penurunan sebesar US$ 141,1 Juta atau turun sebesar 8,66%; diikuti oleh
sektor Industri Peralatan Listrik dengan penurunan nilai valuta sebesar US$ 46,9 juta atau turun

sebesar 6,37%;dan Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya dengan penurunan
valuta sebesar US$ 31,9 juta atau turun sebesar 6,62%.
Investasi sektor ILMATE yang mencatatkan realisasi terbesar pada periode triwulan III tahun
2021 adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan nya dengan
realisasi PMDN sebesar Rp. 3.582,8 miliar dan realisasi PMA US$ 1.475,9 juta kemudian diikuti
industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain dengan realisasi PMDN dan PMA
berturut-turut sebesar Rp. 504,9 miliar dan US$ 268,9 juta.

4. Pada tanggal 15 Desember 2021, APLINDO menghadiri Undangan sosialisasi kegiatan vendor
asessment manufaktur dalam negeri proyek NGRR Tuban yang diadakan secara offline di
Hotel Grand Sahid Jaya.
Rapat dibuka oleh Direktur PT. Pertamina Rosnefit Pengolahan & Petrokimia kemudian
dilanjutkan dengan paparan dari perwakilan Kemenko Kemaritiman dan Kemenperin yang

mendukung program Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk
proyek pembangunan NGRR Tuban.
PT. Pertamina Rosnefit menggandeng PT. Surveyor Indonesia sebagai konsultan perencanaan,
lelang, dan pelaksanaan untuk mendapatkan daftar kemampuan produsen dalam negeri dan

optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ini dalam negeri dalam proyek NGRR
Tuban. Hal ini telah disampaikan kepada anggota APLINDO yang berpotensi dalam pengadaan
proyek tersebut.
Korespodensi:
ProyekTKDN NGRR TubanTKDN.NGRRTuban@ptsi.co.id

Setio Agung Wibowo (+62 818-0858-7183) ; sa.wibowo@ptsi.co.id
Dioba Rahmatullah(+62 822-2622-9339) ; d.rahmatullah@ptsi.co.id

5. Pada tanggal 16 Desember 2021, APLINDO menghadiri Undangan Sosialisasi Mekanisme
Impor Besi Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannnya yang dilaksanakan secara virtual.
Pengertian Umum Aplikasi INSW adalah Sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional,

yang dapat diakses melalui jaringan internet (public network), yang akan melakukan integrasi
informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang
terkait dengan ekspor-impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan

alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem
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kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandar udaraan, dan sistem lain yang terkait dengan
proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor impor.

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir
Umum (API-U) maupun pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) diterbitkan
berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Kemenperin. Pertimbangan dan
Pertimbangan Teknis memuat informasi mengenai: nomor pos tarif/HS Besi atau Baja, Baja
Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor; jumlah, jenis dan spesifikasi Besi atau Baja,

Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor; pelabuhan muat dan/atau negara asal;
pelabuhan tujuan Impor; keterangan verifikasi di pelabuhan muat; dan masa berlaku hanya
untuk Pertimbangan Teknis.

Pertimbangan Teknis importasi komoditi tersebut harus mempertimbangkan antara lain;
kebutuhan Besi atau Baja, Baja Paduan dan/atau Produk Turunannya dari pelaku usaha;
realisasi impor dan/atau produksi dari pelaku usaha; dan neraca penyediaan dan permintaan
Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya nasional.

Aplikasi Neraca Komoditas dapat diakses melalui alamat https://neraca-komoditas.insw.go.id/,
dengan tampilan awal sebagai berikut:

6. Pada tanggal 16 Desember 2021, APLINDO menghadiri Webinar Metallurgi Annual Summit
Series 3 Komoditas Besi “Kesiapan Indonesia Mewujudkan Grand Strategy Komoditas
Mineral Dan Batubara (GSKM) 2045" yang diadakan secara virtual.
Pembicara dalam webinar tersebut adalah Ir. Koesnohadi, M.Eng. (Reviewer Program Inovasi &
Start Up BRIN - Anggota Dewan Penasihat Prometindo), Prof. Dr.Efendi, ST.,MT. (Peneliti Pusat
Riset Metalurgi dan Material BRIN), Dr. Indra C. Setiawan, S.T., M.T. , (General Manager PT.
Toyota Motor Manufacturing Indonesia), Dr. Eng. Deni Shidqi Khaerudini (Peneliti Pusat Riset
Fisika BRIN), Bapak Allan Changrawinata (CEO Ind. Part & Med. Devices PT. Zenith Allmart
Precisindo).
Webinar dibuka oleh Ir. Bouman Tiroi Situmorang, S.T., M.T., IPU (Ketua Umum PROMETINDO
2020-2023 dan dimoderatori bapak Syafiq Hadi, M.Eng. (VP Digital Control Tower PT. Krakatau
Steel (Persero) Tbk. - Kadiv Kebijakan & Komersial Logam Dasar Prometindo).
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Salah satu anggota APLINDO menjadi pembicara dalam webinar tersebut adalah Bapak Allan
Changrawinata (CEO Ind. Part & Med. Devices PT. Zenith Allmart Precisindo) memaparkan
permasalahan yang dihadapi industri, antara lain:
•

Permasalahan yang dihadapi industri foundry besi baja – stainless steel:
A. Aturan terkait Ekspor Scrap besi baja - SS Export scrap logam/SS yang non added value,
walaupun sudah ada Permendag No. 18/ 2021 tetap sampai hari ini bisa keluar wilayah
bpabean Indonesia yang berakibat kesulitan raw material di dalam negeri, dan membuat
harga raw material scrap SS non added value tersebut menjadi tidak kompetitif.
China melakukan pengenaan PE (Pajak Ekspor) sebesar 40% sejak tahun 2017, dan
tahun ini telah menghilangkan tax rebate atas Ekspor besi baja.
Export scrap = menghidupi industri besi baja – SS negara lain, untuk kemudian diimpor
kembali dalam bentuk produk jadi/finish material
B. Aturan terkait Impor Scrap besi baja – SS Pengaturan impor bahan baku scrap besi-baja
(SS/steel) sudah diatur dengan Permendag No. 20/2021, Namun dalam proses
pelaksanaannya proses importasi ini sangat sulit bahkan berpotensi menimbulkan biaya

siluman. Padahal khusus scrap besi, negara kita mengalami shortage supply sehingga
harus mengimpor dari negara lain.
•

Belum terlihat adanya keberpihakan pemerintah untuk industri 2 besi baja nasional:

Industri besi baja Indonesia tidak kompetitif dibanding China dan India, bahkan untuk produk
casting SS, kita sudah kalah kompetitif dengan Vietnam. Untuk membangun industri
nasional, Pemerintah perlu :

1) Mempertimbangkan rencana kenaikan biaya listrik di tahun 2022
2) Implementasi harga gas USD 6 di luar sector yang tercantum dalam Perpres 40/2016
3) Penundaan Carbon Tax

4) Keharusan untuk menggunakan produk besi baja produksi nasional
5) Harus ada aturan diwajibkannya penggunaan produk dalam negeri apabila sudah bisa
diproduksi di dalam negeri, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa

pemerintah/BUMN. Memberikan kemudahan/biaya yang murah untuk sertifikasi bagi
industri pengerjaan logam dan mesin di Indonesia. Kebijakan fiskal yang pro industri,
terutama untuk pembebasan PPN impor dan bea masuk atas barang modal untuk
investasi di industri besi baja nasional
Kesimpulan :
A. Kebutuhan besi baja nasional semakin meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi,
pembangunan infrastruktur dan keharusan TKDN.
B. KEBERPIHAKAN PEMERINTAH dalam bentuk KEBIJAKAN KONKRIT dan SEGERA
dibutuhkan untuk membangun kemandirian industri nasional besi baja dan kompetitif:

kemudahan impor scrap besi baja, pengenaan PE atas scrap stainless steel, penundaan
Carbon Tax untuk industri besi baja, Penundaan kenaikan tariff listrik, dan pengenaan harga
gas.
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C. Implementasi keharusan penggunaan produk besi baja dalam negeri dengan tingkat

kandungan dalam negeri TKDN yang lebih tinggi di sector industri alat kesehatan, migas,
tambang, konstruksi-infrastruktur dll, untuk kemandirian industri besi baja nasional.

7. Pada tanggal 21 Desember 2021, APLINDO menghadiri Webinar Karakteristasi Besi Dan Baja
Pada Industri Logam yang diadakan secara virtual.
Webinar dibuka oleh Dosen Prodi Teknologi Rekayasa Material Maju kemudian dilanjutkan

pemaparan dari bapak Wiwik Purwadi (Dosen Prodi Teknologi Rekayasa Material Maju), bapak
Gunawan (Zwickroell Pte.Ltd.), Bapak R. Widodo (Dosen Prodi Teknologi Pengecoran Logam dan
ketua HAPLI), dimoderatori oleh bapak Gita Novian (dosen prodi teknologi rekayasa material
maju).
Mikrostruktur adalah struktur berskala sangat kecil dari suatu material, yang didefinisikan
sebagai struktur permukaan material yang disiapkan sebagaimana terlihat oleh mikroskop optik
dengan pembesaran di atas 25x.

Struktur mikro pada produk cor
•

Produk cor dibuat dengan mencairkan bahan baku, mengatur komposisi dan
membekukannya Kembali didalam cetakan.

•

Pada Sebagian besar bahan cor, struktur yang diinginkan tidak tercapai akibat dari
pendinginan yang tidak terkendali.

•
•

Struktur “diperbaiki” melalui proses heat treatment.

Struktur as cast diidentifikasi untuk menetapkan tipe heat treatment yang perlu
diterapkan untuk mendapatkan struktur akhir yang dikehendaki.
Struktur Produk Cor
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Kesimpulan:
•

Struktur mikro logam terdiri dari buturan struktur dan batas-batas butiran.

•

Pada proses pengecoran logam, struktur as cast belum mencapai struktur yang
dikehendaki.

•

Struktur as cast dapat diperbaiki melalui proses heat treatment ataupun modifikasi.

•

Identifikasi struktur mikro menjadi hal penting untuk mengetahui struktur as cast,
menetapkan proses heat treatment/modifikasi serta memastikan struktur akhir.

Jakarta, 7 Januari 2022
Sekretariat APLINDO.
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