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Daya beli tak mendukung untuk penerapan 
berbagai pajak tambahan yang agresif.
Bob Azzam, Direktur PT Toyota Motor 
Manufacturing Indonesia

■MANUFAKTUR ■TAMBANG

Apa yang membuat jeruk 
Sunkist Florida, Beras 
Basmati, Mexican Te-

quilla, Madu Sumbawa, Kopi 
Gayo, Garam Bali, Keju 
Swiss, Bandeng Asap Sidoar-
jo, French Champagne dan 
Durian Montong sangat di-
minati dan mempunyai nilai 
jual yang tinggi? Indikasi 
geografi s (IG) yang juga dise-
but geographical indication 
dalam Bahasa Inggris. 

Secara ekonomis, produk-
produk ber-IG sangat meng-
untungkan ekonomi para ag-
rarian. Misalnya, penjualan 
minuman wine di Prancis 
naik 230% dibandingkan se-
belum menggunakan IG. Pen-
jualan keju naik 150% hingga 
230%. Penjualan jeruk Flori-
da Sunkist mempekerjakan 
lebih dari 90.000 orang.

IG ini mempunyai fungsi 
perlindungan hukum dan pe-
masaran penting yang tidak 
hanya menguntungkan pro-
dusen, namun juga memberi 
kepastian bagi konsumen. 
Pada tingkat internasional, 
IG pertama kali diatur dalam 
Konvensi Paris 1883. 

Konvensi ini mengatur 
kewajiban produsen atau eks-
portir untuk mencantumkan 
asal tempat produk. Selain 

itu, memalsukan IG produk 
atau menggunakannya seca-
ra tidak tepat dapat dituntut 
secara hukum karena menge-
labui konsumen.

Indonesia sendiri telah 
meratifi kasi Konvensi Paris 
1883 tersebut dengan Un-
dang-Undang Nomor 15 Ta-
hun 2001 tentang Merek. UU 
ini mengatur IG dalam Bab 
VII pasal 56-60. 

Selanjutnya, dalam UU 
Nomor 20 Tahun 2016 ten-
tang Merek dan Indikasi Geo-
grafi s, IG akan mendapatkan 
perlindungan setelah didaf-
tarkan kepada Menteri Hu-
kum dan HAM melalui Direk-
torat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual. Artinya, perlin-
dungan IG tidak terjadi seca-
ra otomatis. Namun, begitu 
didaftarkan, jangka waktu 
perlindungannya tidak terba-
tas sepanjang daerah produ-
sen menjaga kualitas seba-
gaimana awalnya.

Nah, siapa yang berhak 
mendaftarkan IG? Individu? 
Perusahaan? Tidak. 

Yang berhak adalah insti-
tusi yang mewakili masyara-
kat produsen di kawasan 
geografi s yang menghasilkan 
produk yang dimaksud. Pem-
da atau pemerintah daerah 

juga berhak mendukung pro-
ses pendaftaran ini.

Produk-produk yang dite-
rima untuk didaftarkan ada-
lah sumber daya alam, barang 
kerajinan tangan, atau hasil 
produksi olahan. Jadi, bisa 
100% unsur alam maupun 
unsur alam yang dikombina-
sikan dengan unsur olahan 
manusia. 

Ada kasus hukum mena-
rik yaitu mengenai Kopi 
Gayo. Kopi Arabika ini dipa-
nen di dataran tinggi Gayo 
(Aceh) yang merupakan salah 
satu jenis kopi terbaik di du-

nia. Pada bulan Juli 1999, 
perusahaan Belanda bernama 
Holland Coffee mendaftarkan 
nama Gayo sebagai merek 
dagang kopi. 

Artinya, hanya mereka 
yang berhak menggunakan 
nama "Gayo" di Eropa untuk 
menjual kopi tipe Arabika 
tersebut. Pada tahun 2008, 
Holland Coffee menggugat 
eksportir Indonesia yang 
menggunakan nama Gayo. 
Pada tahun 2010, pemda 
mendukung para produsen 
kopi di Gayo untuk mendaf-
tarkan Kopi Gayo sebagai 
IG. 

Berbekal IG tersebut, Kopi 
Gayo kini diakui di Eropa 
sebagai kopi asal Indonesia 
dan tidak ada perusahaan 
swasta manapun yang dapat 
mengklaim merek dagang 
atasnya. 

Selain itu, berbagai jenis 
kopi telah didaftarkan dengan 
IG. Salah satu yang baru di-
daftarkan adalah Kopi Arabi-
ka Flores Manggarai dengan 
asal NTT pada tanggal regis-
trasi 7 Maret 2018 dengan 
nomor registrasi ID G65.

Sebagai pebisnis, Anda 
bisa saja mencari wilayah-
wilayah yang menghasilkan 
produk-produk unggulan dan 

mengusahakan pendaftaran 
IG-nya. Namun, ingat, IG 
hanya dimaksudkan untuk 
melindungi produsen sebe-
narnya, bukan mereka yang 
membisniskan produk-pro-
duk ber-IG sebagai tangan-
tangan perpanjangan.

Tujuan pendaftaran IG 
adalah untuk membantu me-
ningkatkan taraf hidup pro-
dusen, menjaga kelestarian 
alam, dan menjaga kualitas 
produk. Jadi, ini lebih bersi-
fat sebagai QC dan kepastian 
kelangsungan produk di masa 
depan.

Sebagai branding, IG 
mampu membukakan pintu 
lebar-lebar dengan daya jang-
kaunya yang internasional. 
Minuman anggur Prancis 
sangat terbantu dengan IG-
nya, sehingga wine sangat 
identik dengan Perancis, pa-
dahal hampir di setiap nega-
ra empat musim memproduk-
sinya.

Semoga semakin banyak 
produk-produk lokal Indone-
sia yang mendaftarkan IG 
dan menjadi merek-merek 
generik. Ini adalah perjuang-
an kita bersama agar produk-
produk Indonesia semakin 
dikenal di dunia internasio-
nal.                  ■
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Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Kontrak Smelter 
Freeport Membengkak

JAKARTA. Kontrak pemba-
ngunan smelter PT Freeport 
Indonesia di Gresik bengkak. 
Pada tahun 2016, kontrak Fre-
eport dengan Chiyoda Singa-
pura (PTE) Ltd hanya senilai 
US$ 900 juta. Namun kontrak 
yang diteken Kamis 15 Juli 
2021 yang dilakukan dengan  
PT Chiyoda International In-
donesia angkanya membeng-
kak menjadi US$ 2,7 miliar. 

Padahal, saat kontrak 2016 
kapasitas smelter yang akan 
dibangun 2 juta ton per tahun. 
Sedangkan untuk kontrak 
yang dilakukan saat ini kapa-
sitas produksinya hanya 1,7 
juta ton per tahun.

Vice President Corporate 
Communications PT Fre-
eport Indonesia , Riza Prata-
ma mengatakan peningkatan 
nilai investasi dikarenakan 
dokumen engineering, pro-
curement, and construction 
(EPC) yang ditawarkan kali 
ini lebih komplit ketimbang 
2016. "Pada tahun 2016, pena-
waran tersebut belum lengkap 
atau komplit seperti saat ini. 
Aspek construction belum 
ada," jelas Riza kepada KON-
TAN, Kamis (22/7).

Saat ini, pengerjaan smelter 
di Gresik mencapai 7%. "Hing-

ga Juni 2021, pembangunan 
Smelter Manyar sudah 7% se-
lesai. Kemajuan ini termasuk 
menyelesaikan fase Front-
End Engineering Design, di-
mulainya detail engineering, 
dan kemajuan di penguatan/
persiapan lahan," ujar Riza.

Adapun, target ini sejalan 
dengan ketentuan yang harus 
dipenuhi PTFI merujuk pada 
Izin Usaha Pertambangan 
Khusus (IUPK) yang terbit 
pada Desember 2018 lalu, 
smelter PTFI seharusnya sele-
sai pada Desember 2023. 
"Kami berharap pembangunan 
smelter dapat diselesaikan di 
akhir 2023 sesuai kesepakatan 
dengan pemerintah," ujarnya.

Presiden Direktur Freeport 
Indonesia, Tony Wenas me-
ngatakan, penandatanganan 
kontrak ini menegaskan ko-
mitmen Freeport Indonesia 
untuk membangun smelter, 
sesuai dengan kesepakatan 
divestasi tahun 2018.

Dirjen Minerba Kementeriu-
an ESDM Ridwan Djamaludin 
bilang, penandatanganan ini 
menjadi energi positif di te-
ngah berbagai tantangan yang 
sedang Indonesia hadapi.

Filemon Agung Hadiwardoyo

JAKARTA. Produsen pupuk 
PT Saraswanti Anugerah Mak-
mur Tbk (SAMF) menarget-
kan pendapatan Rp 1,85 triliun 
di tahun ini. Proyeksi itu tum-
buh 31,20% dari realisasi 2020 
sebesar Rp 1,41 triliun. 

Tren harga crude palm oil 
(CPO) yang terus membaik 
menjadi salah satu katalis po-
sitif bagi SAMF untuk mema-
cu kinerja hingga pengujung 
tahun nanti.

Sekretaris Perusahaan PT 
Saraswanti Anugerah Makmur 
Tbk, Dadang Suryanto menje-
laskan, tingginya harga CPO 
saat ini turut memberikan op-
timisme di kalangan industri 
perkebunan untuk menggen-
jot produksi mereka. Kondisi 
itu lantas berimbas kepada 
industri pendukung seperti 
SAMF, untuk ikut meningkat-
kan kapasitas produksi demi 
memenuhi permintaan pupuk 
yang terus meningkat. 

"Kami ingin meningkatkan 
kapasitas produksi dari 
600.000 ton menjadi 700.000 
ton, agar bisa memenuhi per-
mintaan pupuk yang terus 
meningkat," jelas DIA kepada 
KONTAN, Selasa (20/7). 

Tahun ini, SAMF mengalo-
kasikan dana belanja modal 
atau capital expenditure (ca-
pex) sekitar Rp 75 miliar hing-
ga Rp 80 miliar. Dana itu akan 
digunakan untuk meningkat-
kan kapasitas produksi men-
jadi 700.000 ton per tahun. 

"Saat ini sedang proses per-

siapan lahan yang kemudian 
dilanjutkan dengan pekerjaan 
fondasi," ujar dia. 

SAMF berharap penambah-
an kapasitas produksi selesai 
dan mulai beroperasi pada 
kuartal IV-2021. Adapun kena-
ikan kapasitas sebesar 100.000 
ton ini akan dilakukan pada 
unit pabrik Mojokerto II. 

Dadang menilai, pasar pu-
puk di Tanah Air masih memi-
liki potensi pertumbuhan yang 
cukup tinggi. Hal tersebut di-
dasari masih rendahnya pe-
makaian pupuk di Indonesia 
dibandingkan beberapa nega-
ra tetangga yang memiliki 

kondisi geografis mirip de-
ngan Indonesia seperti Malay-
sia dan Vietnam. "Luasnya 
perkebunan di Indonesia 
menjadi daya tarik lain yang 
semakin memberikan keya-
kinan bahwa kebutuhan pu-
puk masih besar," kata dia. 

Di sisi lain, gap antara kebu-
tuhan NPK non-subsudi dan 
penggunaan NPK non-subsidi 
masih cukup besar. 

Vina Elvira Dwi Putri

Dok. SAMF

Tren harga CPO yang terus membaik menjadi salah satu katalis 
positif bagi SAMF untuk memacu kinerja. 

SAMF Mengerek 
Kapasitas Produksi

Pasar pupuk 
di Indonesia 

punya potensi 
pertumbuhan 
cukup tinggi.

INDUSTRI PUPUK■

JAKARTA. Pemerintah beren-
cana menghapus aturan pu-
ngutan Pajak Penjualan Ba-
rang Mewah (PPnBM) dan di-
g a n t i  d e n g a n  P a j a k 
Pertambahan Nilai (PPN). 
Para pengusaha otomotif dan 
barang elektronik masih wait 
and see. Namun mereka kha-
watir perubahan kebijakan 
pungutan pajak bisa menaik-
kan harga jual produk.

Gabungan Industri Kenda-
raan Bermotor Indonesia 
(Gaikindo) masih menanti 
kebijakan terbaru PPnBM dan  
PPN. Sekretaris Umum 
Gaikindo, Kukuh Kumara me-
nyebutkan, pihaknya mema-
hami pemerintah ingin me-
ningkatkan penerimaan pajak. 
"Namun di sisi lain, kami ingin 
industri dalam negeri bisa 
kembali bergerak," kata dia di 
acara virtual Industrial Auto-
mation, Kamis (22/7).

Kelak, aturan pajak itu akan 
tertuang di Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) tentang 
Perubahan Kelima atas Un-
dang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpa-
jakan (KUP). Beleid ini tengah 
dibahas oleh Kementerian 
Keuangan bersama Komisi XI 
DPR RI.

Pasal 7A RUU KUP menye-
butkan pemerintah akan me-
nerapkan multi tarif PPN yak-
ni 5% atas barang yang dibu-
tuhkan masyarakat dan 25% 
untuk barang mewah. Tarif 
PPN tertinggi itulah yang akan 
mengakomodasi pengenaan 
barang yang merupakan objek 
PPnBM yang berlaku saat ini.

Gaikindo masih mengkaji 
dampak yang akan ditimbul-
kan oleh aturan itu. Langkah 
serupa juga dilakukan saat 
pemerintah memberlakukan 
perubahan dalam pola pajak 
untuk kendaraan bermotor 
sesuai dengan tingkat emisi. 

"Saat menganalisis kebijak-
an tersebut, kami melihat dari 
tiga poin, pertama pendapatan 
pemerintah dari pajak tetap 
diusahakan meningkat, kedua 
emisi yang diharapkan dari 
kendaraan bermotor turun, 
dan ketiga industri otomotif 
tidak mengalami kontraksi," 
ungkap Kukuh.

Gaikindo berharap, kebijak-
an apapun yang dirilis peme-
rintah, maka harus berimbas 
pada pertumbuhan. Misalnya, 
stimulus PPnBM yang men-
 gerek penjualan mobil. "Jadi, 
harus ada pertumbuhan dari 
setiap kebijakan yang dike-
luarkan," ujar Kukuh.

Direktur Administrasi, Kor-
porasi dan Hubungan Ekster-

nal PT Toyota Motor Manu-
facturing Indonesia, Bob Az-
zam berpendapat, aturan 
tersebut berpotensi mengerek 
harga jual mobil yang dipro-
duksi di dalam negeri.

"Di tengah utilitas pabrik 
yang rendah, pasar domestik 
yang masih lemah, kami meli-
hat daya beli belum mendu-
kung untuk penerapan berba-
gai pajak tambahan yang agre-
sif," ucap dia, kemarin.

Efek domino
Apabila pasar otomotif tum-

buh stagnan, maka tujuan in-
dustrialisasi kendaraan ber-
motor tidak akan tercapai. 
Dampaknya bahkan akan te-

rasa hingga ke mata rantai se-
perti industri komponen oto-
motif, sektor jasa keuangan, 
asuransi dan masih banyak 
lagi. "Jangan sampai membe-
bani konsumen. Kami menim-
bang bahwa saat ini kondisi 
perekonomian belum pulih," 
ucap Bob.

Sementara Business Inno-
vation and Marketing & Sa-
les Director Honda Prospect 
Motor, Yusak Billy menilai, 
setiap kebijakan pemerintah 
tentu telah mempertimbang-
kan upaya untuk terus mem-
pertahankan tren pertumbuh-
an pasar otomotif saat ini. 

Harold Donel, Head of Pro-
duct Development & Marke-
ting Research Suzuki Indo-

mobil Sales, mengaku mendu-
kung kebijakan pemerintah. 
"Kami yakin, apapun yang 
akan diputuskan oleh peme-
rintah pasti akan membawa 
hal baik ke seluruh lapisan 
masyarakat," ujar dia. 

Sedangkan Chief Commer-
cial Offi cer Polytron Indone-
sia Tekno Wibowo menilai, 
jika aturan tersebut berlaku 
pada barang-barang elektro-
nik, maka akan ada potensi 
kenaikan harga jual. "Saya ti-
dak tahu barang elektronik 
yang kena PPnBM, jadi kalau 
memang PPN dinaikkan, pasti 
akan menambah tinggi harga 
elektronik bagi konsumen," 
kata dia kepada KONTAN, 
Kamis (22/7).         ■

Efek Aturan Baru PPnBM
Pelaku industri mengkhawatirkan harga kendaraan dan barang elektronik akan naik

Amalia Nur Fitri, 
Vina Elvira Dwi Putri

Vaksinasi Pelajar

 KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Para siswa SMP menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum vaksinasi 12+ pertama di SMP 3 Ciledug Tangerang, Kamis 
(22/7). Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi Covid-19 anak berusia 12 tahun-17 tahun menyasar 32,6 
juta anak. #satgascovid19, #ingatpesanibu, #pakaimasker, #jagajarak, #jagajarakhindarikerumunan, #cucitangan, 
#cucitanganpakaisabun.

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Peningkatan nilai investasi dikarenakan dokumen EPC yang 
ditawarkan kali ini lebih komplit.


