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PENGANTAR REDAKSI

Menyambut 2016
Dengan Optimisme

E

konomi nasional pada 2015 hanya tumbuh 4,8
persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun
sebelumnya 5,02 persen. Kelesuan ini menimbulkan
kekhawatiran mengenai prospek dunia usaha pada 2016,
apalagi kondisi ekonomi global belum stabil.
Perekonomian China yang menjadi andalan Asia
Tenggara diperkirakan belum sepenuhnya pulih. Harga
komoditas tambang, seperti minyak mentah dan batu bara,
juga masih rendah sehingga menekan harga komoditas
lainnya, termasuk perkebunan.
Dampaknya, pendapatan masyarakat menurun sehingga
daya beli konsumen merosot. Kondisi ini juga menyebabkan
berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.
Indonesia mengandalkan hampir 90 persen penerimaan
pajak dari korporat sehingga ketika ekonomi melambat,
penerimaan pajak
pun ikut menurun.
Meski
demikian, tidak
semua indikator
menunjukkan
angka negatif.
Kinerja sektor
industri ternyata
cukup tinggi
sehingga
menopang
pertumbuhan ekonomi. Hingga kuartal ketiga 2015, industri
nonmigas mampu tumbuh 5,21 persen, lebih tinggi dari
pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang hanya 4,7
persen.
Menteri Perindustrian Saleh Husin bahkan optimistis
industri nonmigas tumbuh hingga 5,5 persen sampai
dengan akhir 2015.
Angka ini melampaui kinerja industri negara-negara
ASEAN lainnya hingga kuartal ketiga 2015, misalnya Filipina
5,4 persen, Malaysia 4,9 persen, Thailand 0,9 persen, dan
Singapura -0,45 persen.
Optimisme juga dilontarkan oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menjadi
narasumber dalam Indonesia Economic Outlook 2016 pada 1
Desember 2015.
Dia menyakini kondisi ekonomi nasional akan lebih

baik pada 2016 dibandingkan dengan 2015. Menurutnya,
Indonesia sudah melewati masa terburuk pada 2015
danpemerintah lebih siap menghadapi 2016.
Selama 2015, banyak sekali pembenahan internal
yang dilakukan pemerintah, termasuk deregulasi dan
debirokratisasi yang antara lain dituangkan dalam Paket
Kebijakan Ekonomi. Hingga akhir 2015, pemerintah telah
menggulirkan delapan paket kebijakan, yang sebagian besar
terkait dengan investasi dan industri.
Menko Perekonomian mengungkapkan pemerintah
menargetkan laju pertumbuhan ekonomi pada 2016 berada
di angka 5,3 persen. Target ini sama dengan proyeksi Bank
Dunia dalam laporannya bertajuk Indonesia Economic
Quarterly (IEQ) edisi Desember 2015.
Menko Perekonomian optimistis target itu bisa
tercapai terlebih
paket kebijakan
yang diluncurkan
pemerintah sudah
memberikan dampak
positif. Selain
kepercayaan pasar
kembali terbangun,
pertumbuhan
ekonomi juga
meningkat pada
kuartal ketiga 2015
menjadi 4,7 persen dari kuartal sebelumnya 4,67 persen.
Sejak perlambatan pada 2013, kuartal ketiga 2015
menjadi titik terang kebangkitan kembali ekonomi. Seperti
diungkapkan Darmin, setidaknya ada tiga hal yang dapat
dilakukan agar pertumbuhan Indonesia makin baik ke depan.
Pertama, kebijakan makro yang hati-hati atau prudent,
tetapi tidak kehilangan kesempatan untuk menciptakan daya
ungkit perekonomian.
Kedua, kebijakan dalam pengeluaran atau belanja yang
dapat mendorong perekonomian.
Ketiga, reformasi kebijakan, yang tercermin dari delapan
Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah sejak September 2015.
“Oleh karena itu, jangan terlalu pusing apakah ekonomi
dunia sembuh benar atau tidak. Yang penting apa yang harus
kita lakukan menghadapi situasi ekonomi itu,” kata Darmin.
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SURAT PEMBACA
terutama yang memproduksi barang
setengah jadi (intermediate goods).
Hingga saat ini, 67% bahan baku
industri pengolahan non-migas masih
diimpor.

Bagaimana kinerja Kementerian
Perindustrian di bawah kepemimpinan
Menteri Saleh Husin? Apa saja capaian
penting dalam periode tersebut?

41 Tahun 2015 tentang Pembangunan
Sumber Daya Industri, serta PP Nomor
142 Tahun 2015 tentang Kawasan
Industri.

Nadif Hardinanto - Mataram

Jawab:
Capaian utama program-program
unggulan Kemenperin selama satu
tahun dipimpin oleh Menperin
Saleh Husin, khususnya dalam
pembangunan kawasan industri
antara lain tersusunnya Rencana
Detail Tata Ruang di 13 KI dan dan
penyusunan Detail Engineering Design
(DED) di 11 KI di wilayah Sumatera,
Kalimantan, Papua, Maluku, dan
Sulawesi, dengan capaian sebesar 75%,
terfasilitasinya pembangunan KI Sei
Mangkei, Sumatera Utara, serta telah
diresmikannya KI Morowali, Sulawesi
Tengah, beserta industri smelter nikel
PT Sulawesi Mining Investment dan
pembangunan gedung pusat inovasi
logam serta gedung Politeknik Industri
di KI Morowali.
Beberapa capaian penting lainnya
adalah dilaksanakannya program
revitalisasi pabrik pupuk untuk
mendukung ketahanan pangan
nasional, fasilitasi investasi di sektor
industri, baik PMA maupun PMDN
dengan hasil telah diresmikannya
29 pabrik baru berskala besar oleh
Menperin sejak 2014, yang terdiri
dari industri kosmetik, otomotif,
tinta, makanan, mineral tambang,
elektronika, tekstil dan produk tekstil,
alas kaki, alat berat dan semen.
Sedangkan untuk menghasilkan
iklim usaha yang kondusif, diterbitkan
PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN) 2015-2035, PP Nomor

Apakah yang dilakukan Pemerintah
untuk mengamankan produk dalam
negeri dari persaingan dengan produk
luar setelah pemberlakuan Masyarakat
Ekonomi ASEAN?
Eka Ardayanti - Banjarmasin

Jawab:
Salah satu tantangan dari implementasi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
adalah membanjirnya barang-barang
industri impor dengan harga yang
lebih murah dibandingkan produk
dalam negeri. Kenyataannya, masih ada
produk industri Indonesia yang tidak
dapat bersaing secara harga dengan
barang-barang industri impor.
Pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian berupaya mengantisipasi
hal tersebut dengan mendorong
standardisasi produk lokal. Dengan
standardisasi, diharapkan hanya produk
impor yang memenuhi standar kualitas
saja yang bisa masuk ke Indonesia.
Pada 2015, Kemenperin telah
mengajukan 116 Rencana SNI (RSNI)
barang industri, 102 di antaranya telah
diberlakukan menjadi SNI. Di tahun
2016, Kemenperin menargetkan RSNI
bagi 100 jenis barang lainnya.
Namun, standardisasi produk
saja tidak cukup untuk melindungi
produk dalam negeri. Untuk itu, perlu
diimbangi dengan efisiensi biaya
produksi agar produk yang dihasilkan,
baik untuk konsumsi domestik maupun
tujuan ekspor, dapat bersaing dari segi
harga. Kemenperin juga mendorong
tumbuhnya industri substitusi impor

Untuk semakin memperkenalkan
hasil industri dalam negeri, apakah
Kementerian Perindustrian menggelar
pameran-pameran yang menampilkan
produk asli Indonesia?
Wenny Nurul - Depok

Jawab:
Kemenperin secara rutin
menyelenggarakan pameranpameran berskala nasional untuk
memperkenalkan produk-produk
unggulan karya anak bangsa kepada
masyarakat serta untuk membuka
peluang bisnis bagi para pelaku usaha.
Beberapa pameran berskala
nasional yang diselenggarakan oleh
Kemenperin setiap tahun antara
lain: Pameran Produksi Indonesia
(PPI) yang merupakan pameran
yang mengangkat keunggulan dan
potensi industri dalam negeri dengan
menghadirkan multiproduk sesuai
dengan bidang industri yang dibina
oleh Kemenperin; Pameran Gelar
Sepatu Kulit dan Fashion (SKF) yang
menampilkan hasil industri kulit
dan produk kulit; serta Cocoa Day
yang mengangkat potensi industri
pengolahan kakao di Indonesia
sekaligus untuk memperingati Hari
Kakao Nasional.
Selain itu, Kemenperin juga
menyelenggarakan berbagai pameran
berskala kecil di Plasa Pameran Industri,
gedung Kementerian Perindustrian
lantai 1. Pameran tersebut dilaksanakan
dengan frekuensi yang cukup sering,
yaitu 1-2 kali setiap bulan, yang
bertujuan untuk mempromosikan
produk-produk industri kecil dan
menengah (IKM), binaan pemerintah
daerah dan instansi tertentu, serta
produk industri tematik binaan
Kementerian Perindustrian.
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Prospek Industri 2016

OPTIMISME
DI TENGAH
TANTANGAN
Tahun 2015 menjadi masa penuh
tantangan bagi sebagian besar
negara, termasuk Indonesia.
Ekonomi nasional hanya
tumbuh 4,8 persen, lebih rendah
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya 5,02 persen.

M

eskipun perekonomian
melambat, Indonesia
ternyata masih menikmati
pertumbuhan sektor industri yang
relatif tinggi. Hingga triwulan III 2015,
industri nonmigas mampu tumbuh
5,21 persen atau lebih tinggi dari
pertumbuhan produk domestik bruto
(PDB) yang hanya 4,7 persen.
Bahkan, Menteri Perindustrian
Saleh Husin optimistis kinerja industri
nonmigas sampai dengan akhir 2015
akan tumbuh hingga 5,5 persen. Angka
ini melampaui kinerja industri negaranegara ASEAN lainnya hingga triwulan
III 2015, misalnya Filipina 5,4 persen,
Malaysia 4,9 persen, Thailand 0,9
persen, dan Singapura -0,45 persen.
“Optimisme ini masih realistis
karena didasari arus investasi yang
terus masuk serta realisasi ekspor dan
produksi yang terus meningkat dari
sektor industri kecil, menengah, hingga
besar,” kata Menperin dalam Jumpa
Pers Akhir Tahun 2015 di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, 18 Desember
2015.
Merujuk data Badan Pusat Statistik
(BPS), ekspor produk industri sampai
dengan triwulan III 2015 tercatat USD
81,26 miliar atau 66,55 persen dari total
ekspor yang mencapai USD 115,13
miliar. Adapun impor produk industri
hingga September 2015 sebesar USD
81,53 miliar.
BPS juga mencatat penanaman
modal dalam negeri (PMDN) mencapai
Rp 63,60 triliun, sementara penanaman
modal asing (PMA) USD 8,52 miliar,
sehingga nilai total investasi hingga
triwulan III 2015 mencapai USD 13,60
miliar.
“Dari berbagai kunjungan kerja
kami ke luar negeri, para investor
mengatakan Indonesia masih menjadi
negara tujuan berinvestasi dan akan
dijadikan basis produksi mereka untuk
pasar ekspor. Hal ini yang meyakini
kami, nilai investasi 2016 akan
meningkat,” ungkap Saleh.
Keyakinan Menperin seirama
dengan optimisme Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
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Darmin Nasution yang
memproyeksikan laju ekonomi akan
lebih baik pada 2016.
Menurut Darmin, Indonesia sudah
melewati masa terburuk pada 2015,
apalagipemerintah telah melakukan
pembenahan internal sepanjang tahun
sehingga lebih siap menghadapi 2016.
Pemerintah menargetkan laju
pertumbuhan ekonomi pada 2016
berada di angka 5,3 persen. Menko
Perekonomian optimistis target itu bisa
tercapai, terlebih paket kebijakan yang
diluncurkan sejak September 2015
sudah memberikan dampak positif.
“Indikasi moneternya bisa dilihat
dari pertumbuhan yang membaik
dari 4,67 persen menjadi 4,7 persen.
Artinya tendensi yang tadinya terus
menurun sejak beberapa kuartal lalu,
itu berhenti”, ujar Darmin.
Menperin mengakui ekonomi
nasional dalam beberapa waktu ke
depan masih dihantui ketidakpastian.
Namun, ekonomi dunia pada
2016 akan tumbuh lebih tinggi
dibandingkan dengan 2015 sehingga
mendorong ekspor Indonesia.
“Perekonomian yang lebih
bergairah diperkirakan meningkatkan
permintaan terhadap barang industri
sehingga sektor industri dapat tumbuh
lebih tinggi,” paparnya.
Untuk menjaga konsistensi
pertumbuhan industri di atas
pertumbuhan ekonomi nasional,

8
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Kemenperin telah mengeluarkan
berbagai program dan kebijakan
strategis guna mendorong kemudahan
dan kepastian berusaha di Indonesia.
Dampak dari berbagai paket
kebijakan pemerintah juga akan
dirasakan pada 2016 sehingga turut
mendongkrak kinerja industri. Apalagi,
investasi di kelompok industri tertentu
pada 2014 dan 2015 mulai terealisasi
pada 2016.

Proyeksi 2016
Melihat perkembangan tersebut,
Menperin berani mematok target
pertumbuhan industri nonmigas
sekitar 5,7–6,1 persen pada 2016.
“Bahkan jika upaya-upaya maksimal
bisa dilakukan, industri nonmigas
diperkirakan bisa tumbuh di atas 6
persen,” ungkapnya.
Berdasarkan kajian Kemenperin,
beberapa sektor manufaktur
akan menjadi motor penggerak
pertumbuhan industri nonmigas pada
2016.
Sektor tersebut yakni industri
makanan dan minuman; industri kimia,
farmasi, dan obat tradisional; industri
barang logam dan peralatan listrik;
serta industri mesin dan perlengkapan.
Pertumbuhan yang relatif tinggi
diperkirakan terjadi pada kelompok
industri kimia, farmasi dan obat
tradisional sebesar 8,5 - 8,7 persen,
serta industri makanan dan minuman

yang diproyeksikan tumbuh 7,4 - 7,8
persen.
“Perkiraan ini berdasarkan
kemungkinan meningkatnya
pertumbuhan industri kimia
dasar di Indonesia seiring dengan
pertumbuhan ekonomi yang
membaik,” kata Saleh.
Pertumbuhan industri kimia
dasar didorong oleh meningkatnya
kebutuhan bahan kimia dari berbagai
kelompok industri, seperti industri
plastik yang diperkirakan naik sekitar 8
persen dan semen yang diproyeksi naik
10 – 14 persen.
“Kenaikan kebutuhan akan
membuat permintaan bahan kimia
dasar seperti petrokimia akan
meningkat,” tambahnya.
Pertumbuhan yang relatif tinggi
juga akan dialami oleh industri barang
logam; komputer, barang elektronik,
optik; dan peralatan listrik yang
diperkirakan tumbuh 8,0 – 8,2 persen.
Dari kelompok industri ini, industri
barang logam bukan mesin dan
peralatannya diperkirakan mempunyai
andil paling besar dalam menyumbang
pertumbuhan.
Pasalnya, sejak 2011 pertumbuhan
industri ini cenderung tinggi, yang
didorong tidak saja oleh permintaan
ekspor tetapi juga pertumbuhan
investasinya yang relatif tinggi.

LAPORAN UTAMA

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Tantangan
Meski tetap optimistis, Menperin
mengakui sektor industri menghadapi
sejumlah tantangan menghadapi
persaingan yang makin ketat pada
2016, termasuk implementasi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Selain infrastruktur yang masih
terbatas, sektor industri masih
kekurangan sumber daya manusia
berkualitas, pembiayaan yang
kompetitif, dan hambatan regulasi
antar sektor.
Menurut Saleh, paket deregulasi
dan debirokratisasi yang digulirkan
pemerintah melalui paket kebijakan
diharapkan mampu memangkas
berbagai hambatan di sektor industri.
Sebagai contoh, pemerintah telah
menetapkan harga gas untuk pabrik
dari lapangan gas sesuai dengan
kemampuan industri pupuk menjadi
USD 7 per MMBtu yang berlaku mulai
Januari 2016.

Kemenperin juga mendorong
industri ke luar pulau Jawa, meliputi
fasilitasi pembangunan 14 kawasan
industri dan membangun 22 sentra
industri kecil dan menengah, terbagi
sebanyak 11 di kawasan timur dan 11
di kawasan barat Indonesia.
Paket kebijakan juga mencakup
dukungan fasilitasi berbagai insentif
fiskal, seperti tax holiday dan tax
allowance, non-fiskal, dan moneter,
serta penyediaan pembiayaan bagi
pengembangan industri kecil hingga
besar.
Sejak September hingga akhir
2015, pemerintah telah menggulirkan
delapan Paket Kebijakan Ekonomi di
berbagai bidang, yang memberikan
berbagai kemudahan investasi dan
peningkatan daya saing industri dalam
negeri.
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri Kemenperin
Haris Munandar mengatakan salah

satu pengembangan ke depan adalah
menumbuhkan industri antara yang
paralel dengan produksi bahan baku
dan penghiliran industri.
“Manfaatnya, produk hilirisasi
yang tengah kita pacu saat ini dapat
segera diserap oleh industri antara
yang selanjutnya diolah untuk
produk barang jadi. Artinya, kita
mendiversifikasi pasar sekaligus
memperkuat struktur industri,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Industri
Agro Kemenperin Panggah Susanto
menekankan pentingnya penguatan
industri hilir.
“Ini strategi antisipasi karena
komoditas bahan baku sangat rentan
terhadap fluktuasi harga. Sebaliknya,
produk olahan lebih tahan terhadap
perubahan harga di tingkat global dan
memiliki nilai tambah, menarik investasi
dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
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Menghadapi tahun 2016, nuansa optimis juga
dirasakan oleh para pelaku usaha. Meski tantangan
ekonomi masih besar terutama dipengaruhi
kondisi eksternal, namun peluang pertumbuhan
masih terbuka lebar. Hal ini didukung oleh
implementasi paket-paket kebijakan ekonomi
yang telah dikeluarkan pemerintah yang bertujuan
meningkatkan iklim usaha yang semakin kondusif.
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memperkuat stabilitas politik di dalam
negeri sehingga menciptakan suasana
lebih nyaman bagi dunia usaha.
Meski demikian, kondisi global
yang masih diliputi ketidakpastian
perlu mendapat perhatian pelaku
usaha dan pemerintah, termasuk
melemahnya kinerja manufaktur
Tiongkok serta berlanjutnya penurunan
harga minyak dan komoditas.

Upaya pemerintah melakukan
deregulasi dan debirokratisasi di
berbagai bidang diapresiasi karena
bisa mengurangi beban pelaku usaha
menghadapi persaingan yang makin
ketat.

Ketua Gaikindo
Johnny Darmawan

Ketua Umum Kadin
Rosan Perkasa Roeslani

Ketua Umum Apindo
Hariyadi Sukamdani
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi nasional pada 2016 bisa
mencapai 5,5 persen, lebih tinggi dari
proyeksi pemerintah dan Bank Dunia
sebesar 5,3 persen.
Investasi (belanja) pemerintah,
perbaikan iklim investasi swasta melalui
deregulasi. dan stabilitas sosial politik
merupakan tiga faktor domestik
yang akan menjadi pendorong
perekonomian pada 2016.
Belanja pemerintah diyakini lebih
baik menyusul dipercepatnya proses
daftar isian pelaksanaan anggaran
(DIPA) dan tender proyek infrastruktur,
seperti jalan tol, pelabuhan,
bendungan, dan pembangkut listrik.
Paket Kebijakan Ekonomi yang
digulirkan pemerintah sejak September
2015 juga akan membenahi iklim
investasi swasta karena hambatan
dalam berusaha terus dipangkas.
Apindo memprediksi investasi tumbuh
8,6 – 9 persen pada 2016 seiring
dengan meningkatnya permintaan
domestik dan ekspor.
Kondisi sosial dan politik yang
makin kondusif turut menopang
kinerja perekonomian pada 2016.
Pilkada serentak tahap pertama yang
berlangsung lancar dan damai akan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia memprediksi pertumbuhan
ekonomi nasional pada 2016 sekitar
5 persen hingga 5,2 persen. Ekonomi
Indonesia masih dibayangi kebijakan
The Fed yang menaikkan suku bunga
secara bertahap.
Langkah bank sentral AS itu akan
membuat nilai dolar menguat dan
kembali ke AS. Rupiah diprediksi
melemah sehingga mempengaruhi
perekonomian di dalam negeri.
Kondisi ekonomi Tiongkok yang
menjadi salah satu pasar utama
komoditas Indonesia juga masih
lesu. Padahal, Indonesia masih
mengandalkan ekspor komoditas,
seperti batubara, CPO, dan karet, yang
harganya sedang melemah.
Meski tantangan ekonomi cukup
berat, termasuk dimulainya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA), Kadin
Indonesia tetap optimistis menghadapi
2016.

Penjualan mobil nasional pada 2016
diproyeksikan mencapai 1,05 juta unit,
sedikit meningkat dari prediksi 2015
sekitar 1 juta unit.
Penjualan mobil pada 2015 itu
turun 16,8 persen dibandingkan
dengan realisasi tahun sebelumnya 1,2
juta unit. Dari angka itu, 22 persen atau
sekitar 220.000 unit diekspor.
Pada 2016, kondisi ekonomi
diharapkan membaik dan daya beli
masyarakat meningkat sehingga ikut
mendongkrak penjualan mobil.
Selaras dengan peningkatan
ekonomi, ekspor kendaraan roda
empat juga meningkat. Startegi ekspor
dilakukan oleh para prinsipal otomotif
untuk bisa bertahan di tengah lesunya
pasar domestik.
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Sederet Prestasi
Kemenperin
Sepanjang 2015

D

i samping menggenjot
kinerja industri,
Kementerian
Perindustrian terus
menjaga akuntabilitas dan
meningkatkan pelayanan kepada
publik. Hal ini dibuktikan dengan
sejumlah prestasi dalam Capaian
Kinerja Kelembagaan sepanjang
2015.
Prestasi itu antara lain
mempertahankan predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas audit Laporan Keuangan
Tahun 2014. Predikat ini diraih
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Kemenperin secara berturut-turut
selama tujuh tahun sejak 2008.
Kemenperin juga mendapatkan
penghargaan Badan Kepegawaian
Negara (BKN) Award 2015 Terbaik
I dalam kategori Implementasi
Penilaian Kinerja Kementerian/
Lembaga Pemerintah NonKementerian.
Prestasi lainnya yakni
penghargaan peringkat ketiga dari
10 Badan Publik Pemerintahan
Terbaik dalam pelaksanaan
UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Kemenperin juga menyabet

penghargaan dalam Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2015 dengan nilai
BB (Sangat Baik).

Penghargaan tersebut
diserahkan oleh Presiden
Joko Widodo kepada Menteri
Perindustrian Saleh Husin di
Istana Negara, Jakarta, pada 15
Desember 2015.
“Keberhasilan ini sebagai hasil
kerja keras jajaran Kemenperin
untuk konsisten meraih peringkat
atas dengan memberikan layanan
keterbukaan informasi terbaik,”

kata Menteri Perindustrian Saleh
Husin usai menerima penghargaan
tersebut.
Selain itu, Kemenperin meraih
penghargaan Sertifikat Kepatuhan
Pelayanan Publik dengan kategori
Zona Hijau dan meraih peringkat
II tingkat Kementerian/Lembaga
yang diselenggarakan oleh
Ombudsman Republik Indonesia.
Sejak 2013, Kemenperin
sudah masuk dalam Zona Hijau
dalam Monitoring Kepatuhan
Kementerian yang dilakukan oleh
oleh Ombudsman RI sebagai
Pelaksanaan UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik.

Saat itu Kemenperin memperoleh
nilai tertinggi 980.
Pada 2014, demi kelancaran
pelaksanaan pemberian Izin Usaha
Industri Kemenperin mengeluarkan
Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 122 Tahun 2014 tentang
Pendelegasian Kewenangan
Pemberian Perizinan Bidang
Industri Dalam Rangka Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman
Modal.
“Penghargaan dari
Ombudsman ini menjadi semacam
hattrick. Kemenperin berturutturut mendapat penghargaan

terkait keterbukaan informasi,
akuntabilitas kinerja dan sekarang
soal pelayanan publik,” kata Saleh.
Sekjen Kemenperin Syarif
Hidayat mengungkapkan
Unit Pelayanan Publik saat ini
melayani 93 jenis rekomendasi
dan pertimbangan teknis yang
terdapat pada tiga Direktorat
Jenderal meliputi Direktorat
Jenderal Industri Agro, Direktorat
Jenderal Industri Kimia Tekstil
dan Aneka (IKTA), serta Direktorat
Jenderal Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi dan Elektronika
(ILMATE).
Guna memaksimalkan layanan,
kementerian ini telah membangun
dan mengembangkan sistem
pelayanan publik yaitu e-Licensing
untuk pengurusan rekomendasi
dan pertimbangan teknis.
Pada 2016, Kemenperin
akan menerapkan Sistem
Informasi Industri Nasional
sehingga pengajuan permohonan
rekomendasi dan pertimbangan
teknis dilakukan secara online.
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Masyarakat Ekonomi ASEAN

TANTANGAN BERAT ATAU
PELUANG BESAR?

D

alam sejumlah kesempatan,
Presiden Joko Widodo
mengungkapkan optimismenya
mengenai kesiapan Indonesia
menghadapi MEA. Dia pun meminta
semua pihak tidak terlalu khawatir
menghadapi MEA.
“Persaingan ibarat sebuah
peperangan, untuk memenangkannya
harus disiapkan dulu amunisinya.
Misalnya bagaimana mengukur
kekuatan dan kelemahan dengan
indikator ekonomi. Itu angka yang
menurut saya masih baik dibanding
negara lain,” kata Presiden.
Bukan hanya MEA, dia
mengingatkan Indonesia juga harus
menghadapi Trans Pasific Partnership
(TPP), perjanjian perdagangan bebas
dengan Uni Eropa (FTA-EU), dan
negara-negara lain.
Apabila menolak membuka diri
terhadap MEA ataupun kerja sama
lainnya, Indonesia akan sulit berdagang
dengan negara-negara lain. “Sekarang
bukan persaingan individu dan
individu, kota dan kota, provinsi dan
provinsi, tapi sekarang negara dengan
negara,” kata Jokowi.
Tentu saja pemerintah tidak tinggal
diam menghadapi MEA. Presiden
mengaku sudah menugaskan para
menteri untuk membantu pelaku
usaha nasional.
Pemerintah juga terus
membangun infrastruktur, seperti
jalan tol, kereta api, dan tol laut.
Upaya lain yang akan diwujudkan
adalah konektivitas lintas pulau dan
intra pulau, meski hasilnya tidak bisa
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dirasakan dalam satu atau dua bulan.
Presiden juga mengingatkan
bahwa Indonesia harus mengekspor
barang jadi, tidak lagi hanya
mengekspor bahan mentah
sehingga harus memulai hilirisasi dan
industrialisasi.
Untuk memperkuat daya
saing dunia usaha, pemerintah
terus melakukan deregulasi dan
debirokratisasi antara lain melalui Paket
Kebijakan Ekonomi.
Meskipun tantangan MEA tidak
mudah, Presiden menegaskan pelaku
usaha harus percaya diri dan optimistis.
“Sekali lagi jangan takut berkompetisi.
Negara lain justru takut sama kita,
takut produk Indonesia masuk negara
mereka,” ujar Presiden.
MEA melibatkan seluruh negara
anggota ASEAN, yakni Indonesia,
Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand,
Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja,
Laos, dan Myanmar.
Kawasan ekonomi ini sangat
menjanjikan dan menarik bagi investor
karena memiliki jumlah penduduk
lebih dari 600 juta jiwa dan produk
domestik bruto lebih dari USD 2,4
triliun pada 2014. Adapun total
perdagangan ASEAN dengan dunia
pada 2014 mencapai USD 2,53 triliun.
Menurut Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Darmin
Nasution, profil ekonomi ASEAN
yang meningkat dari tahun ke tahun
menunjukkan bahwa MEA dapat
memacu pertumbuhan ekonomi
kawasan, dibarengi dengan semangat
pemerataan pembangunan di negara-

negara anggotanya.
Indonesia dengan jumlah
penduduk dan ekonomi terbesar
di ASEAN bisa mendapatkan
keuntungan besar dari MEA apabila
memanfaatkannya dengan baik. Jika
tidak, pasar domestik yang besar justru
hanya akan dinikmati oleh negara lain.
“Semua pemangku kepentingan
diharapkan memiliki kesadaran dan
persepsi yang sama terhadap peluang
dan tantangan MEA bagi Indonesia,”
kata Darmin dalam Sosialisasi
Implementasi MEA: Peluang dan
Tantangan, beberapa waktu lalu.

Strategi Kemenperin
Untuk memperkuat daya saing industri,
pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian mengusung dua strategi,
yaitu ofensif dan defensif untuk
memenangi persaingan di era MEA.
Strategi ofensif antara lain
dilakukan dengan membangun pusat
pendidikan dan pelatihan industri.
Implementasi yang dilakukan berkaitan
dengan penguatan industri kecil dan
menengah (IKM) antara lain pemberian
insentif bagi IKM.
Pemerintah juga fokus pada
penumbuhan wirausaha industri
melalui pelatihan wirausaha baru dan
bantuan start up capital.
Adapun strategi defensif dilakukan
dengan konsentrasi pada penyusunan
Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk
produk-produk manufaktur. Saat ini
sudah tersusun 50 Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
sektor industri serta 25 Lembaga

LAPORAN UTAMA
Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji
Kompetensi (TUK).
Kemenperin sendiri menargetkan
21.880 tenaga kerja industri yang
terampil dan kompeten pada 2015
untuk program pengembangan
industri.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengatakan beberapa kebijakan
untuk mencapai target itu adalah
mengembangkan pendidikan vokasi
industri berbasis kompetensi, serta
mengembangkan pendidikan dan
pelatihan industri berbasis kompetensi.
Kemenperin juga memfasilitasi
pemagangan industri dan menyusun
sertifikasi kompetensi wajib.
Selain menciptakan tenaga
kompeten, langkah-langkah tersebut
diharapkan mampu mewujudkan
tersedianya Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) bidang
industri sebanyak 30 buah serta
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan
Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang
industri sebanyak 20 buah.
Langkah tersebut diharapkan
mampu meningkatkan pendidikan dan
keahlian calon asesor dan kompetensi
asesor dan lisensi sebanyak 400 orang,
serta pendirian tiga akademi komunitas
di kawasan industri.
Dalam program ofensif, pemerintah
mendorong pengembangan IKM
antara lain dengan memperluas akses

modal melalui Kredit Usaha Rakyat dan
menurunkan bunga pinjaman, Program
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL),
modal ventura, dan corporate social
responsibility (CSR).
Selain itu, restrukturisasi mesin
berupa potongan harga untuk
pembelian mesin sampai 45 persen,
promosi pameran di dalam dan luar
negeri, konsultasi HKI, klinik packaging,
sertifikasi SNI, SVLK untuk kayu secara
gratis.
Kemenperin juga menggenjot
penumbuhan wirausaha industri di
daerah tertinggal dan daerah potensial,
program Beasiswa Penumbuhan
Wirausaha Industri yang bekerja sama
dengan lembaga pendidikan dan
lembaga keagamaan.
Saleh Husin mengakui salah satu
tantangan besar menghadapi MEA
adalah kualitas sumber daya manusia,
khususnya di bidang industri. Dalam era
perdagangan bebas, tenaga kerja bebas
bekerja di negara manapun asalkan
memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan.
Sektor jasa ini perlu diwaspadai
karena merujuk ASEAN Framework
Agreement on Services (AFAS), Indonesia
secara bertahap sejak 1995 hingga 2015
telah melakukan liberalisasi industri jasa
hingga 70 persen pada 120 subsektor.
Oleh karena itu, standar kompetensi
atau sertifikasi profesi menjadi semakin

penting. Sebagai gambaran, daya saing
sektor produk elektronika konsumsi
(consumer goods) Indonesia di ASEAN
hanya lebih unggul dari Brunei dan
Myanmar. Untuk sektor komponen
elektronika, Malaysia, Thailand, Filipina
dan Singapura lebih unggul daripada
Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani
mengatakan pengusaha tidak terlalu
khawatir terhadap MEA sebab pada
dasarnya, Indonesia telah menjalaninya
lebih dari 10 tahun terakhir.
Sejak 2010, sudah lebih 98 persen
tarif bea masuk barang antarnegara
ASEAN nol persen. Perekonomian
Indonesia sudah biasa menghadapi
arus barang dan jasa antarnegara.
“Kalaupun ada serbuan di sektor
jasa, Apindo melihatnya tak terlalu
mengkhawatirkan,” kata Haryadi.
Menurut dia, serbuan tenaga
kerja terampil pada 2016 merupakan
kekhawatiran semu sebab sudah ada
Mutual Recognition Arrangement
(MRA) atas delapan bidang profesi.
MRA itu mengharuskan pekerja
asing melengkapi sejumlah tahap
teknis lanjutan, bukan kebebasan
untuk bekerja, melainkan pengakuan
kesamaan kualifikasi pendidikanketerampilan. Oleh karena itu,
Indonesia perlu menyiapkan tenaga
kerja terdidik dan terampil.
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Kilas Balik 2015
1 April
Industri pengolahan
nonmigas tumbuh
5,21persen pada
triwulan I

5 Febuari

28 April

Rapat Kerja
Kementerian
Perindustrian Tahun
2015

Bea masuk 0%
untuk 4 pos tarif
komponen pesawat
terbang

6 Januari

6 Maret

7 Mei

Peresmian pabrik
tyre cord fabric ke-2
PT Indo Kordsa Tbk
senilai USD 100 juta
di Bogor

Penerbitan PP No. 14
Tahun 2015 tentang
Rencana Induk
Pembangunan
Industri Nasional
Tahun 2015-2035

Peresmian produksi
kendaraan ke 4
juta unit PT Astra
Daihatsu Motor

24 Maret
Peresmian
pembangunan
pabrik mobil
Mitsubishi Motors
senilai Rp 6 triliun di
Cikarang, Bekasi
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29 Mei
Peresmian Smelter
Nikel PT Sulawesi
Mining Investment
di Morowali

1 Oktober
Pertumbuhan
industri pengolaha
nonmigas triwulan III
capai 5,21 persen

16 Juni
Peresmian pabrik
telepon seluler PT
Samsung Electronics
Indonesia di
Cikarang

1 Agustus

20 Agustus

Industri pengolahan
nonmigas tumbuh
5,27 persen pada
triwulan II

Peresmian
pembangunan
pabrik Wuling
dengan investasu
USD 700 juta di
Cikarang

6 Agustus
Pembukaan
Pameran Produksi
Indonesia (PPI) 2015
di Surabaya

16 Juni
Pelantikan Syarif
Hidayat sebagai
Sekretaris Jendral
Kemenoerin

Penerbitan PP No. 41
Tahun 2015 tentang
Pembangunan
Sumber Daya
Industri

Penghargaan
Laporan Keuangan
Tahun 2014 Terbaik

7 Oktober
Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap III

Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap VIII

15 Desember 28 Desember
Penghargaan Badan Penerbitan Peraturan
Publik Pemerintahan Pemerintah No. 142
Terbaik
Tahun 2015 tentang
Kawasan Industri

Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap IV

Penganugerahan
Penghargaan
Industri Hijau Tahun
2015

20 Oktober

16 Desember

Satu Tahun
Pemerintahan Joko
Widodo - Jusuf
Kalla

Realisasi anggaran
Kemenperin pada
2014 capai 91,55
persen dari pagu
Rp 2,66 triliun
berdasarkan hasil
audit final BPK

21 Desember

Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap VII

16 Desember

15 Oktober

15 Agustus

23 Juni

2 Oktober

4 Desember

22 Oktober
Pake Kebijakan
Ekonomi Tahap V

Penghargaan
Kepatuhan
Pelayanan Publik
dengan kategori
Zona Hijau dan
Peringkat II tingkat
Kementerian/
Lembaga dari
Ombudsman RI

9 Juli

9 September 29 September 3 November

Kemenperin
menerima opini
Wajar Tanpa
Pengecualian
ketujuh kali dari BPK

Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap I

15 September
Pelantikan lima
pejabat eselon I
Kemenperin

Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap II

Pelantikan
Soerjono sebagai
Inspektur Jenderal
Kemenperin

5 November
Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap VI
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Paket Kebijakan Ekonomi VI

Mengurai Masalah

KEK, AIR, DAN BAHAN
BAKU OBAT
Deregulasi besar-besaran yang digulirkan pemerintah
sejak September 2015 tidak berhenti pada Paket
Kebijakan Ekonomi I-V. Pada 5 November 2015,
pemerintah kembali merilis Paket Kebijakan VI, yang
difokuskan pada Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), penyediaan air untuk masyarakat, dan
proses perizinan impor bahan baku obat.

18

media industri # No. 04 - 2015

KEBIJAKAN

media industri # No. 04 - 2015 19

KEBIJAKAN

P

engembangan KEK dalam Paket
Kebijakan VI dititkberatkan
pada upaya menggerakkan
perekonomian di wilayah pinggiran.
Penekanan ini penting sebab selama
ini pengembangan KEK dinilai belum
memenuhi harapan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2009.
UU tentang KEK itu bertujuan
menciptakan kawasan yang menarik
sebagai tujuan investasi dan penggerak
perekonomian di wilayah-wilayah
yang belum berkembang. Namun,
tujuan itu belum sepenuhnya tercapai
akibat tidak ada insentif menarik dan
kemudahan berinvestasi di KEK.
Pemerintah sudah menetapkan
delapan KEK melalui peraturan
pemerintah, yaitu Tanjung Lesung
(Banten), Sei Mangkei (Sumatera
Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung
(Sulawesi Utara), Mandalika (NTB),
Morotai (Maluku Utara), Tanjung
Api-Api (Sumatera Selatan), dan
Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK
(Kalimantan Timur).
Dari delapan KEK tersebut, baru
dua KEK yang pengoperasiannya sudah
dicanangkan Presiden Joko Widodo
pada awal 2015. Selebihnya masih
dalam tahap pembangunan.
Untuk mendorong investasi di
kawasan itu, pemerintah menerbitkan
PP guna memberikan kepastian,
sekaligus daya tarik bagi penanam
modal, serta memberikan kesempatan
kerja dan penghasilan bagi pekerja di
wilayah masing-masing.
Seluruh fasilitas itu ditetapkan
dalam PP Nomor 96 Tahun 2015
tentang Fasilitas dan Kemudahan
di Kawasan Ekonomi Khusus, yang
diteken Presiden Joko Widodo pada 21
Desember 2015.
Menko Perekonomian Darmin
Nasution mengatakan pemberian
berbagai insentif itu diharapkan
mampu memacu pengembangan dan
pendalaman klaster industri berbasis
sumber daya lokal di setiap lokasi KEK.
PP itu juga akan mendorong
sinergi antara pemerintah pusat dan
daerah dalam menciptakan iklim
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investasi yang kondusif. “Karena itu,
pelaksanaan PP ini akan efektif apabila
pemda setempat berkomitmen
memberikan fasilitas daerah yang
diperlukan investor,” kata Darmin.
Materi yang diatur dalam PP
tersebut mencakup bentuk dan
besaran insentif fiskal, serta berbagai
fasilitas dan kemudahan di bidang
ketenagakerjaan, keimigrasian,
pertanahan dan perizinan.
Investasi pada rantai produksi yang
menjadi fokus KEK juga akan diberikan
insentif lebih besar dibandingkan
dengan investasi yang bukan menjadi
fokus KEK.

Penyediaan Air
Masalah penyediaan air menjadi
perhatian khusus dalam Paket
Kebijakan VII. Pasalnya, pasca
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
yang membatalkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air dan memberlakukan kembali
UU No. 11 Tahun 1974, pengelolaan
air menjadi salah satu masalah serius
dalam investasi.
Oleh karena itu, pemerintah akan
menerbitkan Peraturan Pemerintah
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
dan PP tentang Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM).
Kedua PP itu untuk memberikan
kepastian hukum dalam pengelolaan
sumber daya air, khususnya
pengusahaan dan/atau penyediaan air
oleh pelaku usaha. PP itu juga
menghormati kontrak kerja sama
pengelolaan air hingga perjanjian
berakhir.
Namun, pemerintah akan
memperketat pengendalian kerja
sama tersebut melalui penguatan tata
kelola perizinan penggunaan air sesuai
dengan amanat putusan MK.
Lingkup pengaturan PP
Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA)
mencakup SDA Permukaan dan SDA
Tanah.
Dalam PP ini, pengusahaan air
dapat diselenggarakan apabila air
untuk kebutuhan pokok sehari-hari

dan pertanian rakyat telah terpenuhi,
serta sepanjang ketersediaan air masih
mencukupi.
Izin Pengusahaan SDA diberikan
kepada BUMN, BUMD, BUMDes, badan
usaha swasta, koperasi, perseorangan,
dan kerja sama badan usaha. Izin
ini tidak dapat disewakan atau
dipindahtangankan, sebagian atau
seluruhnya kepada pihak lain.
Izin juga harus memperhatikan
fungsi sosial dan lingkungan hidup,
serta terjaminnya keselamatan
kekayaan negara dan kelestarian
lingkungan.
Pemberian izin pengusahaan SDA
kepada usaha swasta dapat dilakukan
dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip yang tertuang dalam putusan
MK dan sepanjang masih terdapat
ketersediaan air.
Dalam PP SPAM antara lain diatur
penyelenggaraan SPAM dilaksanakan
oleh BUMN, BUMD, Unit Pelayanan
Teknis (UPT)/Unit Pelayanan Teknis
Daerah (UPTD), kelompok masyarakat,
dan badan usaha swasta untuk
memenuhi kebutuhan sendiri.
Dengan tetap menghormati
putusan MK, peran swasta di dalam
penyelenggaraan SPAM diatur
menggunakan dua norma, yakni
pertama, investasi pengembangan
SPAM oleh swasta mencakup kegiatan
di unit air baku, unit produksi, dan unit
distribusi. Kedua, pengelolaan SPAM
oleh swasta mencakup kegiatan unit air
baku dan unit produksi.
Dengan dua norma itu, tersedia
ruang/kesempatan yang memadai
dengan tetap memastikan bahwa
swasta tidak menguasai keseluruhan
sub sistem penyelenggaraan SPAM.
Dalam PP ini juga dimungkinan
swasta melakukan penyediaan air
minum untuk memenuhi kebutuhan
sendiri.
Badan usaha swasta juga bisa
bekerja sama dengan BUMN/BUMD
dengan prinsip tertentu, misalnya
Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) yang
dimilikinya dipegang oleh BUMN/
BUMD sebagai bukti kehadiran negara.

Pengaturan lebih rinci akan diatur
dalam peraturan menteri terkait.

Impor Bahan Baku Obat
Dalam Paket Kebijakan I, Badan
Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) sebenarnya sudah
menyederhanakan izin impor bahan
baku obat dan makanan, meski
prosesnya belum sepenuhnya
paperless (tanpa kertas).
Penyederhaan perizinan itu sudah
berhasil memperpendek waktu
hingga 5,7 jam. Namun, BPOM terus
meningkatkan pelayanan secara online
hingga berhasil mencapai target 100%
paperless. “Kini prosesnya bisa selesai
kurang dari satu jam,” kata Menko
Perekonomian.
Sistem online yang dimaksud
adalah proses impor-ekspor melalui
sistem Indonesia National Single
Window (INSW). INSW adalah loket
elektronik tunggal untuk penyelesaian
perizinan impor-ekspor serta
pengurusan dokumen kepabeanan
dan kepelabuhanan.
INSW memberikan efisiensi

pelayanan sekaligus efektivitas
pengawasan karena semua kegiatan
dan informasi terdata secara akurat,
transparan, terpantau secara rinci,
mudah, cepat, dan murah jika dihitung
per unit cost.
Untuk mendukung sistem itu,
BPOM meluncurkan Layanan Importasi
Prioritas Bahan Baku Obat dan
Makanan dan Sistim Pembayaran PNBP
(E-payment) pada 2 November 2015.
BPOM merupakan salah satu dari
instansi yang menjadi promotor dan
pelopor dalam menerapkan standar
pengawasan risk management dan
pelayanan secara paperless dalam
pelaksanaan sistem INSW.
Hingga kini, setidaknya ada
15 kementerian dan lembaga,
termasuk BPOM, yang berkomitmen
menghilangkan jenis dan prosedur
perizinan yang menjadi beban
kegiatan ekonomi masyarakat.
“Ke depan perlu dipertimbangkan
mengubah perizinan menjadi standar
norma atau tarif bea masuk untuk
pengimporan,” ujar Darmin, yang juga

Ketua Dewan Pengarah INSW.
Dia menegaskan peranan INSW
harus bisa memberikan kemudahan
usaha, kelancaran arus barang, dan
kepastian usaha, termasuk mendorong
kelancaran impor bahan baku obat
dan makanan sekaligus mengawasi
dampak peredarannya terhadap
konsumen.
Apalagi, NSW segera menjadi
bagian dari ASEAN Single Window
sebagai sistem trade facilitation yang
mendukung kelancaran arus barang,
terbukti unggul dan diakui oleh banyak
negara dan lembaga internasional,
termasuk dalam menurunkan dwelling
time di pelabuhan.
Karena itu, para menteri, pimpinan
lembaga, dan anggota INSW lainnya
perlu segera menyelesaikan program
pengembangan sistem INSW
dan melaksanakan transformasi
debirokratisasi kegiatan impor ekspor
secara efektif. Tak kalah penting adalah
mempersiapkan integrasi INSW ke
dalam sistem ASEAN Single Window.
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Fasilitas Bagi
Industri Penerima

Tax Allowance
• Pengurangan penghasilan
netto 30% dari jumlah
penanaman modal berupa
aktiva tetap berwujud,
termasuk tanah yang
digunakan untuk kegiatan
utama usaha, dibebankan
selama 6 tahun masingmasing 5% pertahun
yang dihitung sejak mulai
berproduksi secara komersial
• Penyusutan yang dipercepat
atas aktiva berwujud dan
amortisasi yang dipercepat
atas aktiva tak berwujud
yang diperoleh dalam rangka
penanaman modal baru dan/
atau perluasan usaha

Hambatan
Sertifikasi Tanah

Percepatan Proses
Sertifikasi Tanah

• Jumlah petugas ukur tebatas
4.349 orang: terdiri dari PNS
2.159 orang (efektif bekerja
hanya 1.727 orang) dan
Petugas Ukur Berlisensi 2.159
orang

• Pelayanan Sabtu - Minggu

• Jumlah bidang tanah, diluar
kawasan hutan, berjumlah
90.663.503 bidang

• Kelonggaran biaya (Rp 0,-)
bagi pemilik Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS)

• Dari angka itu, tanah
bersertifikat hanya 35.789.766
bidang (40%) dan belum
bersertifikat 54.832.737
bidang (60%)

• Mempercepat pengumuman
pendaftaran tanah dari 30-60
hari menjadi 14 hari kerja

• Membuka outlet pelayanan
pertanahan dekat dengan
pemukiman
• Pelayanan Desa On-Line

• Mengubah pendaftaran tanah
dari cara manual ke sistem
elektronik, sehingga total
waktu untuk proses sertifikat
tanah menjadi 30 hari kerja
• memberikan hak komunal
bagi masyarakat yang
tinggal dan hidup di kawasan
perkebunan/hutan

• Pengenaan pajak penghasilan
atas dividen yang dibayarkan
kepada wajib pajak luar
negeri selain bentuk usaha
tetap di Indonesia sebesar
10%, atau tarif yang lebih
rendah menurut perjanjian
penghindaran pajak berganda
• Kompensasi kerugian yang
lebih lama dari 5 tahun tetapi
tidak lebih dari 10 tahun

Paket Kebijakan Ekonomi VII

INSENTIF INDUSTRI PADAT KARYA DAN
KEMUDAHAN SERTIFIKASI TANAH

P

emerintah memperluas cakupan
insentif dan kemudahan berusaha
yang dituangkan ke dalam Paket
Kebijakan Ekonomi VII. Paket yang
diumumkan pada 4 Desember 2015
ini secara khusus menyasar industri
padat karya dan pedagang kecil untuk
mengurus sertifikat tanah.
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution
mengungkapkan pemerintah memberi
perhatian khusus kepada industri padat
karya agar tetap bisa berproduksi
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dengan meringankan beban pajak
untuk sementara waktu.
Dua kebijakan yang dikeluarkan
yaitu pertama, menerbitkan Peraturan
Pemerintah yang memberi Keringanan
Pajak Penghasilan (PPh 21) bagi
pegawai yang bekerja di industri
padat karya selama 2 tahun dan dapat
diperpanjang.
Kedua, memindahkan tiga bidang
usaha pada Lampiran II PP Nomor 18
Tahun 2015, yakni industri alas kaki
untuk keperluan sehari-hari, industri

sepatu olahraga, dan industri sepatu
teknik lapangan/keperluan industri
menjadi bagian dari Lampiran I. Artinya,
ketiga industri itu dapat memperoleh
fasilitas pajak di seluruh provinsi tanpa
pengecualian.
PP yang baru itu juga menambah
bidang usaha pada Lampiran I dengan
industri pakaian jadi dari tekstil
(garmen) dan industri pakaian jadi dari
kulit.
Untuk mendapatkan keringanan
PPh 21, wajib pajak badan harus

KEBIJAKAN
melakukan pembukuan dan
menggunakan tenaga kerja Indonesia
paling sedikit 5.000 orang.
Wajib pajak juga harus
menyampaikan daftar pegawai yang
akan diberikan keringanan PPh 21, dan
hasil produksi yang diekspor minimal
50 persen (berdasarkan hasil produksi
tahun sebelumnya). Keringanan ini
diberikan untuk lapisan Penghasilan
Kena Pajak sampai dengan Rp50 juta.
Adapun persyaratan jumlah tenaga
kerja dan lokasi bagi industri alas kaki
dan industri tekstil yang berkaitan
dengan fasilitas tax allowance akan
dituangkan dalam perubahan
Peraturan Menteri Perindustrian.
Industri yang memenuhi
persyaratan penerima tax allowance
akan mendapatkan beberapa fasilitas
antara lain pengurangan penghasilan
netto sebesar 30 persen dari jumlah
penanaman modal berupa aktiva
tetap berwujud, termasuk tanah yang
digunakan untuk kegiatan utama
usaha. Fasilitas ini dibebankan selama
6 tahun masing-masing 5 persen per
tahun yang dihitung sejak saat mulai
berproduksi secara komersial.
Selain itu, penyusutan yang
dipercepat atas aktiva berwujud dan
amortisasi yang dipercepat atas aktiva
tak berwujud yang diperoleh dalam
rangka penanaman modal baru dan/
atau perluasan usaha.
Fasilitas lain adalah pengenaan
pajak penghasilan atas dividen yang
dibayarkan kepada wajib pajak luar
negeri selain bentuk usaha tetap di
Indonesia sebesar 10 persen, atau tarif
yang lebih rendah menurut perjanjian
penghindaran pajak berganda; dan
kompensasi kerugian yang lebih lama
dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10
tahun.

tanah yang sangat lama sehingga
mereka tidak bisa mengagunkan
asetnya itu untuk memperoleh kredit
bank.
Lambannya sertifikasi tanah antara
lain karena terbatasnya jumlah petugas
ukur, yang saat ini hanya 4.349 orang.
Mereka terdiri dari PNS sebanyak 2.159
orang (efektif bekerja hanya 1.727
orang) dan Petugas Ukur Berlisensi
2.190 orang.
Padahal jumlah bidang tanah
di Indonesia, di luar kawasan hutan,
keseluruhannya berjumlah 90.663.503
bidang. Dari angka itu, tanah yang
telah bersertifikat hanya 35.789.766
bidang (40 persen) sedangkan yang
belum bersertifikat 54.832.737 bidang
(60 persen).
Terbatasnya tanah yang
bersertifikat ini pada gilirannya
menghambat akses pembiayaan
masyarakat untuk mengembangkan
usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan
menengah.
Karena itu pemerintah melalui
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
melakukan inovasi pelayanan untuk
mempercepat proses sertifikasi tanah
serta menambah jumlah petugas ukur.
Inovasi itu antara lain pelayanan
Sabtu-Minggu dan malam hari;
membuka outlet pelayanan di dekat
pemukiman masyarakat; pelayanan
Desa On-Line, dan kelonggaran biaya
bagi pemilik Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS).
Pemerintah juga mempercepat
jangka waktu pengumuman untuk
pendaftaran tanah, yang semula butuh
waktu 60 hari untuk pendaftaran tanah
secara periodik dan 30 hari untuk
pendataran tanah secara sistematik,
menjadi 14 hari kerja.
Layanan lain adalah mengubah

pendaftaran tanah dari cara manual ke
sistem elektronik, sehingga total waktu
untuk proses sertifikat tanah menjadi
30 hari kerja.
Rinciannya adalah 1 hari untuk
pemeriksaan pemohonan, 10 hari
untuk pengecekan dan pengukuran
tanah, 3 hari untuk pengolahan data
fisik dan yuridis, 14 hari pengumuman,
dan 2 hari untuk penandatanganan
dan penyerahan sertifikat tanah.
Pemerintah juga memberikan hak
komunal bagi masyarakat adat, serta
masyarakat yang tinggal dan hidup di
kawasan perkebunan/hutan.
Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Ferry
Mursyidan Baldan mengatakan
kemudahan pengurusan sertifikat
tanah juga berlaku bagi pedagang kaki
lima (PKL) yang berjualan di atas tanah
negara.
“Seluruh pedagang kaki lima yang
berada di dalam kawasan penataan
yang dilakukan oleh permintaan
pemerintah daerah, maka setelah
keluar izin penempatannya, kami akan
mengukur kiosnya dan keluarkan HGB
(Hak Guna Bangunan)-nya untuk 5
tahun,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Ferry, HGB
PKL itu bisa dijadikan agunan kredit ke
perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), serta untuk Kredit Usaha Rakyat
(KUR).
Dia berharap kepemilihan
HGB yang bisa diagunkan itu akan
menambah modal bagi PKL dan
menambah ketenangan bagi mereka .
Menurut Ferry, saat ini sudah
terdaftar 34 daerah yang siap
memberikan HGB bagi PKL, yang
programnya akan diluncurkan di
Banten pada Desember 2015.

Sertifikasi Tanah
Gebrakan lain dalam Paket Kebijakan
VII adalah kemudahan mengurus
sertifikat tanah sehingga masyarakat
memperoleh kepastian hak atas tanah.
Selama ini masyarakat sering
mengeluhkan pengurusan sertifikat
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Paket Kebijakan Ekonomi VIII

PETA NASIONAL, KILANG BBM,
DAN INSENTIF MRO

S

elama ini, pengembangan
kawasan atau infrastruktur
seringkali terbentur dengan
sejumlah masalah terkait dengan
pemanfaatan ruang dan penggunaan
lahan. Konflik ini sulit diselesaikan
karena tumpang tindih Informasi
Geospasial Tematik (IGT).
Karena itu, menurut Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
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Darmin Nasution, diperlukan kebijakan
satu peta yang mengacu pada satu
referensi geospasial, satu standar,
satu basis data dan satu geoportal
untuk mempercepat pelaksanaan
pembangunan nasional.
Saat mengumumkan Paket
Kebijakan Ekonomi VIII di kantor
Kepresidenan, Jakarta, 21 Desember
2015, Darmin menjelaskan bahwa

vasis referensi peta yang sama akan
meningkatkan keandalan informasi
terkait lokasi dari berbagai aktivitas
ekonomi.
“Ini akan memberikan kepastian
usaha. Berbagai informasi yang
dikompilasi dalam satu peta ini juga
bisa dimanfaatkan untuk sejumlah
simulasi, antara lain untuk mitigasi
bencana,” katanya.

KEBIJAKAN
Melalui Peraturan Presiden tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta, kementerian dan lembaga
akan menyiapkan peta tematik skala
1:50.000 sesuai dengan rencana aksi
masing-masing dengan batas akhir
2019.
Dia meyakini kebijakan satu peta
nasional akan mempermudah dan
mempercepat penyelesaian konflik
tumpang tindih pemanfaatan lahan
dan batas daerah di seluruh Indonesia.

Kilang Minyak
Isu lain yang tertuang dalam Paket
Kebijakan Ekonomi VII adalah
percepatan pembangunan kilang
minyak. Kebijakan ini dinilai mendesak
guna memenuhi kebutuhan bahan
bakar minyak dan mengurangi
ketergantungan impornya.
Menurut Menko Perekonomian,
permintaan BBM yang lebih tinggi
dibandingkan supply domestik
akan semakin lebar jaraknya karena
kebutuhan yang terus meningkat,
terutama untuk sektor transportasi.
Selisih permintaan dan penawaran
diperkirakan melebar hingga 1,2
juta - 1,9 juta barel per hari pada 2025
jika tidak ada penambahan kapasitas
produksi.
Sejak 21 tahun terakhir, kata
Darmin, pemerintah belum melakukan
pembangunan kilang minyak.
Pembangunan kilang minyak terakhir
dilakukan di Balongan pada 1994
dengan kapasitas saat ini 125.000 barel
per hari.
Untuk itu, perlu dibangun kilang
baru dengan kapasitas 300.000
barel per hari yang akan membantu
menambal selisih permintaan dan
penawaran.
“Pembangunan dan
pengembangan kilang ini harus
dilakukan dengan menggunakan
teknologi terbaru, memenuhi
ketentuan pengelolaan dan
perlindungan lingkungan, dan tentu
saja mengutamakan penggunaan
produk dalam negeri,” katanya.
Darmin mengungkapkan

pemerintah akan memberikan
insentif fiskal ataupun nonfiskal
guna mendorong pembangunan
dan pengembangan kilang minyak.
“Pelaksanaannya sedapat mungkin
diintegrasikan dengan petrokimia,”
lanjutnya.
Selain membangun kilang baru,
pemerintah akan meningkatkan
(upgrade) kilang yang sudah ada.
Pemerintah memproyeksikan produksi
BBM akan meningkat dari 825.000 barel
per hari pada 2015 menjadi 1,9 juta
barel per hari pada 2025.
Dengan terpenuhinya kebutuhan
BBM dari produksi kilang dalam negeri,
Darmin meyakini harga jual BBM dapat
ditekan menjadi lebih murah.
Setidaknya ada empat kilang yang
beroperasi dan perlu perbaikan, yaitu
kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan
dan Dumai. Adapun kilang baru akan
dibangun di Bontang dan Tuban.
Kurang dari sepekan sejak
pengumuman Paket Kebijakan
VIII, Presiden Joko Widodo telah
menandatangani Peraturan Presiden
tentang Percepatan Pembangunan
Kilang BBM. Perpres ini menjadi payung
hukum pembangunan kilang di dalam
negeri.
Berdasarkan Perpres tersebut,
pembangunan kilang bisa dilakukan
dengan empat skema, yakni
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), penugasan kepada
PT Pertamina (Persero), kerja sama
pemerintah dan badan usaha (KPBU),
dan murni swasta.
Regulasi tersebut mengatur
beberapa insentif yang akan diberikan
yaitu tax holiday, tax allowance,
pembebaaan pajak pertambahan
nilai (PPN) barang strategis, dan
pembebasan bea masuk untuk
peralatan tertentu.

0 persen untuk 21 pos tarif suku
cadang dan komponen perbaikan atau
pemeliharaan pesawat terbang.
Melalui kebijakan ini, pemerintah
ingin memberikan kepastian bagi dunia
usaha penerbangan nasional dalam hal
pemeliharaan dan perbaikan pesawat.
Selain itu, mendorong tumbuhnya
industri suku cadang dan komponen
pesawat terbang dalam negeri.
“Kebijakan ini juga diharapkan
membuka ruang bagi hadirnya
pengembangan kawasan usaha
pemeliharaan pesawat terbang,” kata
Menko Perekonomian.
Dia mengatakan industri di dalam
negeri hingga saat ini belum mampu
memproduksi beberapa komponen
pesawat terbang. Kalaupun ada,
belum mempunyai sertifikasi Part
Manufacturing Approval (PMA) dari
pabrikan pesawat, seperti Boeing dan
Airbus.
Padahal, menurut Darmin,
industri jasa pemeliharaan pesawat
terbang membutuhkan kecepatan
dalam proses impor suku cadang dan
komponen untuk proses perbaikan dan
pemeliharaan pesawat.
Skema Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMTDP) yang sekarang
berlaku masih sulit dimanfaatkan
oleh perusahaan MRO karena tidak
memberikan kepastian bagi pengadaan
barang yang dibutuhkan.

Insentif MRO
Paket Kebijakan VIII juga menawarkan
insentif bagi jasa pemeliharaan
pesawat terbang (maintenance,
repair and operations/MRO) di dalam
negeri. Insentif itu berupa bea masuk
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INDUSTRI HIJAU
TINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS
Industri di dalam negeri
harus mulai beralih
dari bisnis seperti
biasanya (business
as usual) menjadi
berwawasan industri
hijau. Isu ini dinilai
penting untuk mencapai
efisiensi produksi dan
menghasilkan produk
ramah lingkungan.

S

eiring dengan kesadaran
terhadap kelestarian lingkungan,
masyarakat kini semakin kritis
pada praktik bisnis yang berdampak
pada alam dan sebaliknya semakin
terbuka memberikan apresiasi kepada
industri hijau.
Bagi perusahaan, praktik produksi
berwawasan lingkungan tidak hanya
mencerminkan bonafiditas dan
mempengaruhi persepsi konsumen,
tetapi juga menjadi suatu keharusan
untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas.
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Tidak heran jika semakin banyak
perusahaan yang dengan kesadaran
sendiri mulai mempraktikkan pola
produksi yang ramah lingkungan.
Hal ini antara lain tercermin dari
keikutsertaan pelaku industri dalam
Penghargaan Industri Hijau (Green
Industry Award).
Sejak dilaksanakan pada 2010,
kepesertaan industri dalam ajang yang
digelar Kementerian Perindustrian ini
terus meningkat. Padahal, kegiatan
ini bersifat partisipatif, sukarela dan
terbuka bagi seluruh pelaku industri di
dalam negeri.
Pada 2010 – 2015, secara kumulatif
tercatat 452 perusahaan industri yang
secara sukarela mengikuti Penghargaan
Industri Hijau. Dari jumlah itu, 358
di antaranya berhasil memperoleh
penghargaan dari pemerintah.
Pada 2015, peserta yang mendaftar
112 perusahaan, terdiri dari produsen
semen, peleburan baja, tekstil, karet
remah (crumb rubber), makanan
minuman, pulp dan kertas, keramik,
oleokimia, petrokimia, pupuk, crude

palm oil (CPO), crude coconut oil (CCO),
pelumas, kosmetika, gula, herbisida,
dan otomotif.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengatakan pelaku industri semakin
menyadari bahwa pola produksi ramah
lingkungan menciptakan nilai tambah
produk. Citra perusahaan pun semakin
kuat sehingga mempengaruhi persepsi
konsumen terhadap produk.
Melalui penerapan industri hijau,
akan terjadi efisiensi pemakaian bahan
baku, energi dan air, sehingga limbah
dan emisi yang dihasilkan menjadi
minimal. Dengan demikian, proses
produksi menjadi lebih efisien dan
mendongkrak daya saing produk.
Industri hijau sekaligus mendukung
target pemerintah menurunkan emisi
gas rumah kaca (GRK) sebesar 26
persen pada 2020 dari kondisi saat ini,
bahkan diharapkan bisa mencapai 41
persen dengan bantuan internasional.
“Komitmen ini membutuhkan
usaha dan tindakan nyata yang
menyeluruh, mencakup seluruh sektor
pengemisi gas rumah kaca pada

EKONOMI & BISNIS
sektor-sektor produksi dan konsumsi
prioritas untuk tindakan mitigasi dan
adaptasi, termasuk sektor Industri,”
kata Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) Haris
Munandar.
Bila ditinjau dari segi biaya dan
waktu operasional proses industri,
dalam jangka pendek penerapan
industri hijau memang membutuhkan
investasi yang besar. Namun, lanjut
Haris, biaya produksi dalam jangka
panjang akan lebih rendah, bahkan
bisa meraup keuntungan lebih tinggi
dan pasar yang lebih luas.
“Industri Hijau adalah sebuah
ikon industri yang harus dipahami
dan dilaksanakan, yaitu industri yang
dalam proses produksinya menerapkan
upaya efisiensi dan efektivitas dalam
penggunaan sumber daya secara
berkelanjutan,” kata Haris.
Menurut dia, pengembangan
industri hijau dapat dilakukan melalui
berbagai upaya, antara lain penerapan
produksi bersih, konsenrvasi energi,
efisiensi sumber daya, eco-design,
proses daur ulang, dan teknologi
karbon rendah.

tahapan. Setiap industri yang
memenuhi penilaian akan menempati
posisi klasifikasi mulai dari level 1
(terendah) sampai level 5 sebagai level
tertinggi. Penghargaan hanya diberikan
kepada perusahaan industri yang
menempati level 5 dan level 4.
Berdasarkan hasil penilaian,
penerima Penghargaan Industri Hijau
Tahun 2015 sebanyak 102 perusahaan,
terdiri dari 59 perusahaan dengan level
5 dan 43 perusahaan dengan level 4.
Terdapat tiga aspek yang dinilai,
yakni aspek input, energi, air, teknologi,
SDM, dan lingkungan kerja dengan

Apresiasi dan Insentif
Menperin menegaskan
Penghargaan Industri Hijau merupakan
bentuk apresiasi pemerintah dan
insentif bagi perusahaan di sektor
industri yang menerapkan pola
produksi berwawasan lingkungan.
“Saat ini sudah banyak industri
yang menerapkan industri hijau, tetapi
pemberian penghargaan perlu terus
dilakukan agar semakin banyak industri
yang termotivasi untuk menerapkan
industri hijau,” ungkap Saleh.
Penghargaan diberikan kepada
perusahaan yang dalam proses
produksinya mengutamakan efisiensi
dan efektivitas penggunaan sumber
daya. Dengan demikian, mampu
menyelaraskan aktivitas industri
dengan kelestarian lingkungan hidup
serta memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Penilaian melalui beberapa

bobot 70 persen, penurunan emisi CO2
dan pengolahan limbah 20 persen,
dan aspek manajemen perusahaan 10
persen.
Salah satu yang menarik dari hasil
penilaian tersebut, produsen semen
yang selama ini dituduh menimbulkan
pencemaran dan mengeluarkan
emisi yang besar, pada kenyataannya
justru memperoleh Level 5 dalam
Penghargaan Industri Hijau.
Produsen semen itu, yakni PT
Holcim Indonesia Tbk, PT Indocement
Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen
Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen
Tonasa, PT Semen Baturaja (Persero)
Tbk.
Penghargaan Industri Hijau Tahun

2015 diserahkan oleh Wakil Presiden
Jusuf Kalla kepada perusahaan
pemenang pada 14 Desember 2015.
Pada kesempatan itu, Wapres
menegaskan industri di dalam negeri
diwajibkan memenuhi aspek-aspek
ramah lingkungan pada 2016. “Apabila
sebelumnya atas dasar kesukarelaan,
mulai 2016 menjadi keharusan. Jadi
semua industri mencapai level yang
diharuskan,” kata Kalla.
Penghargaan Industri Hijau
merupakan langkah persiapan bagi
pelaku industri untuk penerapan
Standar Industri Hijau (SIH), sejalan
dengan road map pengembangan
industri hijau.
Pemerintah masih menyusun SIH
berdasarkan jenis atau komoditas
industri, yang akan diberlakukan secara
sukarela pada tahap awal.
Pada tahap ini, pemerintah akan
memfasilitasi industri untuk memenuhi
SIH melalui pemberian insentif baik
fiskal dan non fiskal, penguatan
kapasitas kelembagaan seperti hasil
litbang industri hijau yang memenuhi
kebutuhan industri, fasilitas pengujian
yang memadai, pembentukan
Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, dan
fasilitasi promosi di dalam maupun luar
negeri.
Apabila semua infrastruktur
pendukung industri hijau dan
pelaku industri sudah siap, SIH akan
diberlakukan secara wajib. Pada
tahapan ini, perusahaan yang tidak
dapat memenuhi standar industri hijau
akan dikenakan sanksi.
Saat ini pemerintah telah
merampungkan SIH untuk produk
semen portland, ubin keramik,
tekstil pencelupan, pencapan, dan
penyempurnaan, serta pulp.
Pada 2015, SIH produk besi dan
baja dasar serta SIH penggilingan
baja siap difinalisasi. Pemerintah juga
menyusun SIH untuk produk pupuk
buatan tunggal hara makro primer,
crumb rubber, karet konvensional (rib
smoked sheet), susu bubuk, gula kristal
putih, dan oleokimia dasar.
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PENERIMA PENGHARGAAN
INDUSTRI HIJAU TAHUN 2015
Penerima Penghargaan
Industri Hijau Level 5
PT Pindad (Persero) - Pabrik manufaktur
Bandung
PT Holcim Indonesia Tbk - Pabrik
Cilacap
PT Holcim Indonesia Tbk - Narogong
Plant
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Unit Operasi Citeureuo Bogor
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban
PT Ispat Indo
PT Nestle Indonesia - Kerajan Factory
PT Hindoli
PT Arwana Citramulia Tbk
PT Indolakto - Pabrik Pandaan
PT Sinar Karya Duta Abadi
PT Astra Daihatsu Motor - Assembly
Plant
PT Perkebunan Nusantara VII - Unit
Kedaton
PT Smelting
PT Indolakto - Pabrik Jakarta
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Semen Tonasa
PT Ispat Bukit Baja
PT Perkebunan Nusantara VII - Unit
Bekri
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PT Essar Indonesia
PT Perkebunan Nusantara VII - Distrik
Bungamayang
PT Pindad (Persero) - Pabrik Munisi,
Turen Malang
PT Tirta Sari Surya
PT Pacific Palmindo Industry
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik Baturaja
PT New Kalbar Processors
PT Nestle Indonesia - Pabrik Cikupa
PT Indolakto - Factory Ice Cream
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Pabrik Tangerang
PT Perkebunan Nusantara VII - Unit
Tulung Buyut
PT Djambi Waras Jujuhan
PT Djambi Waras Jambi
PT ALP Petro Industry
PT Krakatau Steel Tbk
PT Nestle Indonesia - Pabrik Panjang
PT Frisian Flag Indonesia - Plant Ciracas
PT Ecogreen Oleochemicals - Batam
Plant
PT Lontar Papyrus
PT Indolakto - Pabrik Purwosari
PT Frisian Flag Indonesia - Plant Pasar
Rebo
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Unit Operasi Palimanan Cirebon

PT BP Petrochemicals Indonesia
PT Cargill Indonesia Amurang
PT Kirana Windu
PT Perkebunan Nusantara VII - Unit
Padang Pelawi
PT Multimas Nabati Asahan
PT Nippon Shokubai Indonesia
PT Yasulor Indonesia (L’Oreal
Manufacturing Indonesia)
PT Sinar Sosro - Pabrik Pandeglang
PT Kirana Prima
PT Tanjungenim Lestari
PT Arwana Nuansakeramik
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Unit Operasi Tarjun
PT Petrokimia Gresik
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills
PT Astra Daihatsu Motor - Casting Plant
PT Kirana Musi Persada
PT Sinar Sosro - Pabrik Ungaran

Penerima Penghargaan
Industri Hijau Level 4
PT Prima Sejati Sejahtera
PT Toba Pulp Lestari
PT Monagro Kimia – Tangerang Plant
PT Perkebunan Nusantara III – PKS Aek
Torop
PT Fajar Surya Wisesa
PT Astra Daihatsu Motor – Karawang
Assembly Plant
PT Ekamas Fortuna
PT Tirta Investama
PT Indolakto – Factory Cicurug Milk
PT Semen Padang
PT Indonesia Synthetic Textile Mills
PT Perkebunan Nusantara III – PKS
Torgamba

PT Styrindo Mono Indonesia
PT Indaco Bungo Lestari
PT Perkebunan Nusantara III – PKS Sei
Baruhur
PT Amerta Indah Otsuka
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Perkebunan Nusantara III – PKS
Gunung Para
Batik Tradisiku
PT Hok Tong Keramasan
PT Karini Utama
PT Perkebunan Nusantara VII – Unit
Pabrik Karet Pematang Kiwah
PT Rohm and Haas Indonesia
PT Perkebunan Nusantara VII – Unit
Way Berulu
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk –
Pabrik Panjang
PT Kirana Permata
PT Pan Brothers Tbk
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pancaprima Ekabrothers – PPEB
Tangerang
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk –
Pabrik Palembang
PT Hok Tong Palembang
PT GS Battery
PT Perkebunan Nusantara VII – Unit
Betung
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills –
Perawang Mill
PT Perkebunan Nusantara III – PKS
Rambutan
PT Komering Jaya Perdana
PT Cargill Pasuruan
PT Argo Pantes Tbk
PT Century Textile Industry Tbk
PT Acryl Textile Mills
PT Perkebunan Nusantara III – PKS Sei
Silau
PT Sinar Sosro – Pabrik Palembang

Sumber: Kepmenperin No. 489/M-IND/Kep/11/2015
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Peluncuran Toyota All New Kijang Innova

INDONESIA JADI BASIS PRODUKSI
DAN EKSPOR OTOMOTIF
Pasar kendaraan
beromotor yang
melemah pada 2015
tidak menyurutkan
rencana produsen
otomotif untuk
merealisasikan
investasinya di
Indonesia. Selain
membangun pabrik
baru, mereka terus
berekspansi dengan
mengembangkan
model mutakhir dan
memperluas jaringan
penjualan.
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B

eberapa prinsipal otomotif
global bahkan makin gencar
memperkuat eksistensinya di
Indonesia, salah satunya adalah Toyota
Motor Corporation. Sebagai pemain
utama otomotif nasional, prinsipal asal
Jepang ini sangat berkepentingan
menjaga pangsa pasarnya.
Toyota menargetkan penjualan
325.000 unit atau menguasai 32 persen
pangsa pasar mobil nasional yang
diproyeksikan mencapai 1 juta unit
pada 2015.
Sejalan dengan ekspansi usaha,
Grup Toyota sudah mencanangkan
rencana investasi hingga Rp 26 triliun
di Indonesia sampai dengan 2020,
termasuk membangun pabrik baru di
Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Fasilitas produksi di bawah bendera
PT Toyota Motor Manufacturing

Indonesia (TMMIN) menghasilkan
beberapa model andalan di pasar
domestik dan ekspor, antara lain
Avanza, Kijang Innova, dan Fortuner.
Avanza dan Kijang Innova
merupakan dua model Toyota yang
termasuk dalam proyek Innovative
International Multi-purpose Vehicle
(IMV) dan menjadikan TMMIN sebagai
basis produksinya.
Kedua model ini awalnya
dikembangkan khusus untuk
pasar Indonesia, tetapi dalam
perkembangannya juga diterima di
negara-negara lain. Oleh karena itu,
Toyota juga menjadikan Indonesia
sebagai basis ekspor ke mancanegara.
Investasi dan ekspor Toyota itu
mendapat apresiasi dari Menteri
Perindustrian Saleh Husin. Saat
peresmian produksi All New Kijang
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Innova di pabrik 1 TMMIN Karawang,
24 November 2015, Menperin
mengatakan langkah pabrikan
otomotif membangun basis produksi
dan ekspor menguntungkan banyak
pihak.
“Pabrikan yang telah merealisasikan
investasi dan ekspor seperti Toyota
harus diapresiasi,” ujarnya.
Selain meningkatkan penjualan
mereka di dalam negeri dan ekspor,
kata Saleh, investasi tersebut akan
mengurangi impor sehingga menekan
defisit perdagangan otomotif yang
cukup besar dan membebani
perekonomian.
Menperin berharap pabrikan
otomotif terus meningkatkan produksi
kendaraan global untuk pasar ekspor.
Produksi dan ekspor sekaligus
menandakan bahwa iklim investasi
di Indonesia kondusif dan mampu
bersaing dengan negara-negara
produsen otomotif lainnya di ASEAN.
“Paket kebijakan ekonomi yang
diluncurkan pemerintah sejak
September diharapkan semakin
meningkatkan iklim usaha dan
mendorong investor untuk masuk ke
Indonesia,” katanya.
Kinerja ekspor Toyota yang
cukup tinggi diganjar pemerintah
dengan memberikan penghargaan
Primaniyarta. Bahkan, TMMIN sudah
enam kali meraih penghargaan itu,
yakni pada 2008, 2010, 2011, 2013,
2014, dan 2015.
Sebagai gambaran, dalam lima
tahun terakhir TMMIN berhasil
meningkatkan ekspor mobil CBU
(completely built up) dari 55.000 unit
pada 2010 menjadi 160.000 unit pada
2014.
TMMIN juga mengekspor mobil

CKD (completely knocked down), mesin
bensin, mesin etanol, komponen,
dan peralatan produksi seperti
jigs (peralatan pendukung untuk
pengelasan), dan dies (peralatan
pendukung untuk pencetakan plat).

Kandungan Lokal
Peresmian produksi massal All
New Kijang Innova oleh Menperin
merupakan momen bersejarah bagi
Toyota Indonesia. Pasalnya, Indonesia
menjadi negara pertama di dunia
untuk peluncuran (world premier),
sekaligus memproduksi mobil ini
secara massal.
Kijang juga melegenda di
masyarakat Indonesia sejak diproduksi
pertama kali pada 1977, sehingga ada
faktor emosional bagi Toyota untuk
memperkenalkannya pertama kali di
negara ini.
Dimulai dengan kandungan
lokal 19 persen, saat ini model Kijang
generasi keenam tersebut sudah
memiliki kandungan lokal 85 persen.
Presiden Direktur TMMIN Masahiro
Nonami mengungkapkan, untuk
meningkatkan kandungan lokal
All New Kijang Innova, pihaknya
melibatkan 16 pemasok lokal baru
sehingga jumlah pemasok lokal lapis
pertama menjadi 123 perusahaan.
Menurut dia, produksi All New
Kijang Innova menyedot investasi
sekitar Rp 5 triliun. Investasi itu untuk
perlengkapan lini produksi dan
komponen, baik untuk kebutuhan
internal maupun pemasok.
Untuk persiapan jalur produksi,
TMMIN harus mengubah jig, die,
press part, dan molding, TMMIN juga
menyiapkan produksi komponen di
level pemasok.

Pabrik di Karawang mampu
memproduksi 5.000 unit Kijang Innova
per bulan. Sekitar 1.500 unit akan
diekspor setiap bulan, antara lain Asia,
Afrika, Karibia, Amerika Latin, dan Timur
Tengah.
Selama 5 tahun terakhir, ekspor
Kijang Innova dalam bentuk utuh
(CBU) mencapai 16.000 unit per tahun.
TMMIN juga memproduksi mesin
bensin Kijang Innova terbaru jenis TRKai di Pabrik Sunter 1 TMMIN di Jakarta
Utara.
Sebagian produksi mesin diekspor,
yang dalam 5 tahun terakhir tercatat
sekitar 45.000 unit per tahun.
Di pasar domestik, penjualan
Kijang Innova termasuk sukses dengan
volume mencapai 1,6 juta unit. Mobil
penumpang serbaguna (MPV) kelas
menengah ini menguasai pangsa pasar
92,8 persen per Agustus 2015.
Kijang merupakan model pertama
yang diekspor Toyota Indonesia pada
1987 dengan volume sekitar 500 unit
per tahun ke negara-negara di ASEAN
dan Pasifik. Kini, Kijang Innova menjadi
salah satu tulang punggung ekspor
Toyota Indonesia.
Wakil Presiden Eksekutif TMC
Seiichi Sudo menegaskan kepercayaan
TMC kepada Toyota Indonesia dalam
memproduksi produk berkualitas
global, seperti Kijang Innova.
“Ketika kami meluncurkan proyek
IMV, diputuskan bahwa Toyota
Indonesia harus memainkan peran inti
dalam proyek tersebut. Kesempatan
yang diberikan TMC tidak salah sebab
Toyota Indonesia telah berulang-kali
membuktikan kapabilitasnya untuk
memproduksi kendaraan berkualitas
global seperti Kijang Innova,” kata
Seiichi Sudo.
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Produksi Ponsel 4G LTE

Indonesia Bukan Lagi
Sekadar Pasar

S

aat meresmikan peluncuran
layanan 4G LTE secara nasional
pada 11 Desember 2015, Presiden
Joko Widodo sempat menggoreskan
pesan pribadinya, yakni “Revolusi digital
merevolusi ekonomi Indonesia”.
Pesan itu mengungkapkan
harapan Presiden bahwa kehadiran
layanan telekomunikasi seluler generasi
baru tersebut harus berdampak positif
secara lebih luas bagi masyarakat.
Pemerintah sendiri sudah
mengantisipasi kehadiran teknologi
4G dengan menyiapkan regulasi yang
bisa mendorong, sekaligus melindungi
kepentingan dalam negeri.
Pada Juli 2015, pemerintah
melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Kementerian Perdagangan,
dan Kementerian Perindustrian
menetapkan batas minimimal Tingkat
Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN)
untuk ponsel 4G yang beredar di dalam
negeri.
Aturan ini akan berlaku efektif
mulai 1 Januari 2017 dan semua
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ponsel 4G LTE FDD harus mempunyai
kandungan lokal minimal 30 persen.
Pemerintah juga mendorong
tumbuhnya industri pengembang
perangkat lunak dan aplikasi.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengharapkan ketentuan TKDN
tersebut akan memacu produksi ponsel
dari dalam negeri. Peluncuran jaringan
4G LTE, lanjut Saleh, sekaligus menjadi
kesempatan untuk meningkatkan
kemampuan produksi, desain dan riset
yang berorientasi jangka panjang.
“Pemerintah menyakini kualitas
sumber daya manusia Indonesia
mampu mengembangkan industri
berbasis inovasi teknologi ini,” kata
Menperin.
Menurut Menteri Kominfo
Rudiantara, persiapan peluncuran
jaringan telekomunikasi generasi
keempat ini dilakukan sejak April 2015.
“Ponsel 4G sudah dapat dijangkau
dengan harga Rp 1 juta. Dengan TKDN
30 persen, harganya ditargetkan hanya
Rp 500.000-Rp 600.000,” ujarnya.

Saat ini, tercatat 170 juta pelanggan
seluler dan 100 juta pengguna internet
di Indonesia, sementara pengguna
Facebook aktif sekitar 76 juta tiap
bulan.
Tingginya pengguna ponsel dan
internet di Indonesia menjadi daya tarik
tersendiri bagi produsen perangkat
seluler. Pemerintah mendorong mereka
tidak hanya menjadikan Indonesia
sebagai pasar, tetapi membangun basis
produksi.
“Selama ini produsen dan prinsipal
sudah menikmati pasar domestik,
menarik duit dari konsumen. Kini
sudah saatnya juga menanam modal
dan membangun pabrik ponsel,”
kata Menperin saat menghadiri
pengumuman pabrikasi telepon pintar
merek Lenovo di Jakarta, 4 November
2015.
Aktivitas produksi di Indonesia,
lanjut Menperin, dapat dimanfaatkan
produsen sebagai salah satu
keunggulan dalam memasarkan
produk ke konsumen Indonesia.
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Kemenperin juga akan mengedukasi
konsumen tentang ponsel-ponsel
mana saja yang diproduksi di
Indonesia.
“Konsumen perlu tahu ponsel yang
berkontribusi pada ekonomi Indonesia.
Kita perlu memainkan sentimensentimen kedekatan atau proximity
seperti itu,” ujar Saleh.
Indonesia merupakan negara
dengan populasi pengguna ponsel
sangat besar, terbukti dari tingginya
kebutuhan perangkat komunikasi itu
yang mencapai 60 juta unit pada 2014.
Dirjen Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi dan Elektronika
Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan
mengungkapkan impor ponsel mulai
tergantikan oleh produksi dalam
negeri. Hingga September 2015, impor
mencapai 26 juta unit.
Berdasarkan prediksi lembaga riset
independen IDC, pengiriman ponsel
ke Indonesia mencapai 29,77 juta pada
2015. Angka ini menjadikan Indonesia
sebagai salah satu pasar ponsel
terbesar di dunia.

Investasi Lenovo
Menperin mengapresiasi pabrikasi
ponsel Lenovo di Indonesia, bekerja
sama dengan PT Tridharma Kencana
yang memiliki fasilitas produksi di
Serang, Banten.
Di pabrik tersebut Lenovo
mengoperasikan tiga lini pabrikasi
dengan kapasitas produksi 75.000
hingga 150.000 unit per bulan.
Saleh berharap ekspansi itu
diteruskan dengan pembangunan
industri komponen sehingga
diharapkan menjadi bagian dari rantai
produksi produk ponsel dunia.
“Pangsa pasar Indonesia yang besar
sudah memanjakan produsen ponsel.
Saatnya kita menjadi bagian aktif
industri ini dan tidak hanya menjadi
penonton,” tegas Menperin.
Langkah Lenovo memperpanjang
daftar produsen ponsel yang
melokalisasi produknya di Tanah Air.

Produsen yang sudah melakukan
pabrikasi, antara lain Samsung, Oppo,
Haier, IVO untuk Bolt dan Venera, ZTE
untuk Bolt, Polytron, Evercross, Advan,
Axioo, Mito, Gosco, SPC, dan Asiafone.
Adapun dari pemilik merek,
terdapat Huawei Tech Investment
yang menggunakan fasilitas produksi
PT Panggung Electric Citra Buana dan
Smartfren Telecom.
Country Lead Smartphone Division
Lenovo Indonesia Adrie R. Suhadi
mengatakan Indonesia menjadi
negara pertama di luar Tiongkok yang
memproduksi ponsel Lenovo. Dua
model pertama yang dihasilkan pabrik
itu adalah Lenovo A6010 dan A2010.
Untuk tahap pertama, tingkat
kandungan lokal yang dipenuhi
Lenovo baru mencapai 20 persen.
Namun, Lenovo akan terus
meningkatkan kandungan lokal
menjadi 30 persen pada 1 Januari 2017.
Investasi Lenovo ini seiring
dengan tingginya pertumbuhan pasar
smartphone di Asia Pasifik, mencapai
76 persen.
Di Indonesia, kata Adrie
mengutipkan data IDC Asia/Pacific
Quarterly Mobile Phone Tracker Q2
2015, Lenovo sudah menguasai 19,2
persen pasar ponsel 4G LTE. Bahkan,
Lenovo menguasai posisi pertama
dalam penjualan secara online dengan
pangsa pasar 27,4 persen.
Senior Vice President, Lenovo
Group & President Lenovo Mobile
Business Group, sekaligus Chairman
Motorola Mobility Operating Board,
Xu Dong Chen mengatakan kehadiran
pabrik akan memperkuat komitmen
jangka panjang Lenovo di Indonesia.
Namun Lenovo tidak hanya
berhenti pada pabrik di Serang. Dalam
1–3 tahun mendatang, perusahaan
itu akan berinvestasi lebih besar lagi
untuk mewujudkan desain/adaptasi
lokal, termasuk untuk aplikasi, dan
menggelar toko dan cloud seperti yang
telah dilakukannya di China.
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Struktur Organisasi
Kementerian Perindustrian
Berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian
Nomor 107/MD-IND/
PER/11/2015 Tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian
Perindustrian
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Membidik Investasi
Tiongkok dan Korsel

Saat kunjungan kerja ke
Tiongkok dan Korea Selatan
pada 3-8 Desember 2015,
Menteri Perindustrian Saleh
Husin mengantongi komitmen
investasi dari sejumlah
perusahaan raksasa di kedua
negara industri itu.

S

elama lawatan ke Tiongkok,
Menperin menyambangi markas
Hisense Co Ltd, SAIC-GM-Wuling
(SGMW) Automobile, dan China
Railway Rolling Stock Corporation
(CRRC) Qingdao Sifang Co Ltd. Ketiga
perusahaan ini berlokasi di Qingdao,
tenggara Beijing.
“Kunjungan kerja di Qingdao antara
lain mendiskusikan pengembangan
industri elektronika dan otomotif,”
kata Menperin, yang didampingi
Irjen Kemenperin Soerjono dan
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I
Gusti Putu Suryawirawan.
Hisense merupakan salah satu
perusahaan raksasa di bidang
elektronika dan telematika (ICT),
sementara SGMW adalah produsen alat
angkut terkemuka di China yang telah
berekspansi ke mancanegara, termasuk
Indonesia.
Kunjungan ke pabrik Hisense,
SGMW, dan CRRC dinilai penting
karena bidang usahanya termasuk
dalam industri prioritas, yakni ICT

36

media industri # No. 04 - 2015

dan alat angkut. Sektor andalan ini
diharapkan menjadi penggerak utama
pertumbuhan industri dan ekonomi
nasional.
Di markas besar Hisense,
Menperin meninjau pusat riset
dan pengembangan serta melihat
langsung proses produksi telepon
seluler (ponsel) dan pesawat televisi.
Dia juga mengunjungi ruang pamer
dan berdialog dengan Presiden
Hisense Liu Hongxin.
Saat ini, Hisense hadir di 130
negara dan mengoperasikan 17 fasilitas
produksi yang tersebar di China,
Afrika Selatan, Algeria, dan Mesir, serta
memiliki tujuh pusat R&D (riset dan
pengembangan).
Hisense mampu memproduksi
15 juta unit ponsel per tahun dengan
kapasitas produksi per hari mencapai
3.500 unit ponsel. Bagi Hisense,
Indonesia sangat penting karena
merupakan pasar ponsel terbesarnya di
luar China.
Hisense memproduksi ponsel
berlabel Andromax, yang merupakan

merek ponsel milik PT Smartfren
Telecom Tbk.
Menperin mengharapkan Hisense
tidak hanya merakit, tetapi terus
memperkuat investasinya di Indonesia
dengan membangun basis produksi
untuk pasar ekspor dan meningkatkan
komponen lokal.
Sebagai negara berpenduduk
besar dengan jumlah pengguna
ponsel mencapai 80 juta, lndonesia
merupakan pasar menarik bagi
pabrikan. Oleh karena itu, pabrikan
ditantang untuk membuktikan bahwa
produk mereka memang tangguh.
“Mereka juga kita dorong
membangun pabrik di Indonesia
sehingga ada aliran masuk investasi,
termasuk tumbuhnya industri terkait
seperti komponen ponsel dan bisnis
pengembang aplikasi,” ungkapnya.
Executive Vice President of Hisense
Lin Lan menambahkan Indonesia
merupakan negara besar dan
memiliki potensi besar. “Kami terbuka
untuk bermitra dengan perusahaan
Indonesia, bukan hanya ponsel tapi
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juga produk lain seperti TV dan
perlengkapan rumah tangga,” ujarnya.
Dirjen ILMATE I Gusti Putu
Suryawirawan berharap kehadiran
perusahaan produsen ponsel seperti
Hisense dapat menumbuhkan
dan menggandeng 10-20 industri
komponen pendukung.

Investasi SGMW
Selama di Qingdao, Menperin juga
menyambangi pabrik SGMW dan
melihat langsung fasilitas proses
produksinya. Kunjungan ke SGMW
dinilai penting guna memastikan
investasi perusahaan itu di Indonesia
terlaksana dengan baik.
Pada Agustus 2015, SGMW melalui
PT SGMW Motor Indonesia sudah
melakukan peletakan batu pertama
pembangunan pabrik perakitan mobil
senilai USD 700 juta atau sekitar Rp10
triliun.
Pabrik berlokasi di kawasan industri
Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat,
berdiri di atas lahan seluas 60 hektare
dan bakal menggunakan merek Wuling
di Indonesia.
Menperin menegaskan pemerintah
akan mengawal rencana investasi
tersebut hingga benar-benar
berproduksi. “Kunjungan ini untuk
menunjukkan bahwa pemerintah
mendukung investasi SGMW,” ujarnya.
SGMW merupakan perusahaan
patungan bentukan SAIC Motor
Corporation Ltd dengan porsi saham

50,1 persen, General Motors Company
(44 persen), dan Guangxi Automobile
Group, sebelumnya bernama Liuzhou
Wuling Automobile Group (5,9 persen).
Saleh Husin mengapresiasi rencana
pemilik pangsa pasar mobil terbesar
di Tiongkok itu ke depan. “Mereka
berencana membangun pabrik mesin
di Indonesia. Memang idealnya,
industri otomotif mau dan berani
membangun pabrik mesin, tidak hanya
perakitan,” ujarnya.
Meski Wuling diproduksi untuk
pasar domestik, Menperin menantang
SGMW menjadikan Indonesia sebagai
basis produksi untuk diekspor ke
ASEAN dan Australia. SGMW sudah
berekspansi ke beberapa negara Afrika
, Amerika Latin dan Asia.
Presiden Direktur SGMW Motor
Indonesia Xu Feiyun mengatakan
pihaknya menargetkan pabrik mobil
Wuling beroperasi mulai Juli 2017
dengan produksi 150.000 unit per
tahun.
SGMW juga memboyong industri
komponen ke Indonesia, salah satunya
shockbreaker dan bermitra dengan
pemasok komponen lokal dengan
target Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) menapai 50 persen.
Dirjen ILMATE mengatakan
pemerintah mendorong lokalisasi
produksi melalui pabrikasi di Indonesia
dan pengembangan industri
komponen.
“Industri komponen di dalam

negeri harus kuat, sehingga tidak akan
banyak impor, menaikkan nilai tambah
dan menggerakkan penghiliran
industri bahan baku,” kata Putu.
Hal tersebut sekaligus mendorong
peta jalan industri otomotif nasional,
yang menargetkan produksi mobil
sebanyak 2,5 juta unit pada 2020.

Industri Kereta Api
Di sela-sela kunjungan di Qingdao,
Menperin diundang ke pabrik dan
pusat riset industri kereta api CRRC
Qingdao Sifang. Dalam kesempatan itu,
Saleh Husin juga menawarkan peluang
kerja sama produksi dan riset kepada
CRRC.
Deputi President CRRC Tian Xuehua
menyambut baik tawaran itu dan akan
mengkaji kemampuan calon mitra
lokal.
“Industri kereta api butuh
pasar yang luas dengan kebutuhan
pengembangan jangka panjang. Kami
terbuka pada setiap kesempatan dan
akan melakukan studi karena industri
ini sarat teknologi,” ujarnya.
Menurut Menperin, pertumbuhan
ekonomi nasional dan meningkatnya
mobilitas penumpang serta barang
idealnya disokong pula oleh
transportasi kereta api.
“Seiring pengembangan industri
di luar Jawa, kawasan ekonomi terus
tumbuh dan membutuhkan jaringan
transportasi massal seperti kereta
api. Kita harapkan pembangunan
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jalur kereta api mendorong industri
perkeretaapian,” kata Saleh.
Selain Jawa dan Sumatera,
pemerintah berencana
mengembangkan jaringan kereta api
di Kalimantan (2.428 km) dan Sulawesi
(1.772 km). Rencana ini menjadi
peluang bagi industri kereta api
nasional, termasuk melalui kemitraan
dengan perusahaan global.
Kebutuhan bahan baku dan
komponen kereta api juga sangat
besar dan bisa dimanfaatkan oleh
industri terkait, seperti industri baja
dan alumunium, industri pengolahan
hasil tambang seperti smelter nikel dan
bauksit, serta produsen komponen.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika (ILMATE)
Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan
mengatakan sudah saatnya Indonesia
memiliki fasilitas riset dan produksi
kereta yang terpadu seperti CRRC.
“Saat ini kita sudah ada PT Inka di
Madiun. Jika fasilitasnya ditingkatkan,
kita dapat mengembangkan dan
memproduksi berbagai jenis alat
transportasi massal. Apalagi Indonesia
memiliki semua bahan baku utamanya,
seperti aluminiun (bauksit) dan stainless
steel (nikel),” katanya.

Kunjungan ke Korsel
Setelah kunjungan ke Tiongkok,
Menperin dan rombongan
melanjutkan lawatan ke Korea Selatan.
Di Negeri Ginseng ini, Menperin
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bertemu dengan Chairman dan CEO
Pohang Iron & Steel Company (Posco)
Kwon Oh Joon dan mengunjungi
pabrik baja perusahaan itu di
Gwamyang.
Posco bukan nama baru di
Indonesia. Perusahaan ini bekerja
sama dengan PT Krakatau Steel Tbk
membentuk perusahaan patungan, PT
Krakatau Posco yang mengoperasikan
pabrik baja di Cilegon, Banten.
Pabrik Krakatau Posco itu dirancang
mampu memproduksi 6 juta ton
baja per tahun. Pembangunan tahap
pertama sudah rampung pada 2013
berkapasitas 3 juta ton baja per tahun.
Menperin mengharapkan Posco
tidak tanggung-tanggung berinvestasi
di Indonesia dengan membangun
pabrik terintegrasi dari hulu ke hilir,
termasuk memproduksi baja otomotif.
“Kita undang Posco membangun
pabrik baja hulu hingga hilir dan
memproduksi baja otomotif yang lebih
tipis dan memiliki lebar 1.650 milimeter
sehingga sesuai kebutuhan industri
kendaraan bermotor,” katanya.
CEO Posco mengungkapkan
pihaknya siap memperkuat produksi
baja dan mengembangkan pabrik
terintegrasi di Indonesia. “Kami
berkomitmen membangun dari hulu
ke hilir. Kami memohon dukungan
dari pemerintah Indonesia agar segera
berwujud,” ungkapnya.
Presiden Posco Kim Jin Il mengakui
Indonesia sangat strategis sebagai
basis produksi. Dia mengungkapkan

ekspansi Posco ke Indonesia memang
untuk membangun pabrik baja
terpadu di Asia Tenggara.
Menurut dia, lay-out pabrik
Krakatau Posco di Cilegon didesain
terintegrasi. Salah satunya dibuktikan
dengan rencana pembangunan pabrik
hot strip mill di kawasan Krakatau Posco.
Di pabrik Posco, Menperin melihat
beberapa fasilitas produksi, seperti
blast furnace (tanur tinggi), hot strip
mill, dan ruang kontrol. Pabrik baja di
Gwamyang seluas 800 hektare mampu
memproduksi baja 23 juta ton per
tahun, 8,5 juta ton di antaranya baja
otomotif.
Fasilitas produksi di pantai selatan
Korsel ini, 3-4 jam jika menggunakan
kereta cepat dari Seoul, mengapalkan
baja otomotif antara lain ke Jepang,
Meksiko, dan Amerika, selain diserap
oleh industri otomotif Kosel.
Di Korsel, Menperin juga
menghadiri Sidang Umum Dewan
Kemitraan Korea-Indonesia pada 7-8
Desember 2015.
Saleh mengharapkan kunjungan
kerjanya ke China dan Korsel bisa
menggaet lebih banyak investor.
“Ini salah satu upaya untuk lebih
memantapkan rencana investasi
mereka agar segera terealisasi,
sekaligus memastikan calon investor
memang serius, dan mereka juga
merasa kita serius menanggapi minat
mereka,” ujarnya.
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Forum Komunikasi Kemenperin

BERSINERGI MEMBANGUN
INDUSTRI NASIONAL
Kementerian
Perindustrian dan
pelaku industri
optimistis paket-paket
kebijakan ekonomi
yang diluncurkan
pemerintah sejak
September 2015 akan
membuahkan hasil pada
tahun 2016. Optimisme
ini mencuat dalam
Forum Komunikasi
Pimpinan Kemenperin
dengan Dunia Usaha
dan Instansi Terkait di
Bandung, Jawa Barat,
pada 27 November 2015.

Aneka; Industri Alat Transportasi;
Industri Elektronika dan Telematika/ICT;
dan Industri Pembangkit Energi.
Selain itu, Industri Barang Modal,
Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa
Industri; Industri Hulu Agro;Industri
Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan
Logam; serta Industri Kimia Dasar
Berbasis Migas dan Batubara.
“Untuk membangun industri
prioritas itu diperlukan sinergi
stakeholders, tidak hanya Kemenperin
sebagai pembina sektor industri
tetapi juga pengusaha dan instansi
terkait,” kata Sekjen Kemenperin Syarif
Hidayat, yang membacakan sambutan
Menteri Perindustrian Saleh Husin saat
membuka acara tersebut.

Dia mengharapkan stakeholders
industri berperan aktif dan
menghasilkan aksi positif, tidak hanya
mendukung kemajuan usaha mereka,
tetapi juga mendorong pertumbuhan,
penguatan dan peningkatan daya
saing industri nasional.
Sektor industri prioritas selama
ini berkontribusi besar terhadap
kinerja industri pengolahan nonmigas
nasional. Sebagai gambaran, pada
kuartal III/2015 industri pengolahan
nonmigas tumbuh 5,21 persen atau
lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi nasional
sebesar 4,73persen.
Secara kuantitatif, Kemenperin
menargetkan pertumbuhan sektor

M

eski demikian, seluruh
pemangku kepentingan di
sektor industri perlu bersinergi
guna mewujudkan harapan itu sebab
tantangan pada 2016 cukup berat.
Selain kondisi ekonomi masih belum
benar-benar stabil, industri harus
menghadapi Masyarkat Ekonomi
ASEAN (MEA).
Pemerintah melalui Kemenperin
sudah menyusun strategi untuk
mendorong kinerja sektor industri,
termasuk menetapkan 10 industri
prioritas dalam program 2015-2019.
Sektor andalan ini ditargetkan terus
berkembang sehingga menjadi
penggerak utama dalam pertumbuhan
industri dan ekonomi nasional.
Kelompok industri prioritas itu
adalah Industri Pangan; Industri
Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan
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industri nonmigas mencapai 5,5 persen
pada 2015 dengan kontribusi terhadap
PDB sebesar 18,2 persen.

Langkah Strategis
Dalam Forum Komunikasi tersebut,
juga dipaparkan langkah strategis
pemerintah khususnya Kemenperin
dalam mendorong kinerja dan daya
saing industri nasional melalui paketpaket kebijakan ekonomi.
Pertama, deregulasi, debirokratisasi
dan penegakan hukum dalam
kepastian berusaha melalui
perombakan 89 peraturan dalam
rangka memperlancar kegiatan usaha.
Kedua, persetujuan tax allowance
dan tax holiday dengan mempercepat
layanan investasi dalam bentuk
kemudahan dan kepastian fasilitas
dan memangkas perizinan investasi di
kawasan industri.
Memberikan insentif PPN impor
barang tertentu dengan memberikan
kelonggaran PPN tidak dipungut untuk
industri alat transportasi (utamanya
untuk galangan kapal, kereta api,
pesawat, dan suku cadangnya).
Ketiga, penyesuaian harga energi

10
Industri

prioritas
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melalui penurunan harga gas dan listrik
untuk industri. Selain itu, Kemudahan
KUR melalui penurunan tingkat bunga
dari 22 persen menjadi 12 persen
dengan cakupan penerima KUR
diperluas serta proses persetujuan
investasi.
Keempat, Kredit Modal Kerja
untuk Ekspor melalui pinjaman yang
diberikan maksimal Rp50 miliar per
perusahaan untuk komoditi furiniture,
barang dari kayu, tekstil dan produk
tekstil, dan alas kaki, serta upah
minimum provinsi (UMP) akan naik tiap
tahun untuk memberikan kepastian
bagi pekerja dan dunia usaha.
Kelima, revaluasi aset melalui
perlakuan khusus PPh atas Penilaian
Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan
Perpajakan yang Diajukan Pada 2015
dan 2016.
Keenam, insentif KEK diberikan
melalui PPh (tax holiday dan tax
allowance) dan pembebasan PPN dan
PPnBM importasi serta kepabeanan,
ketenagakerjaan, pertanahan, dan
perizinan.
Ketujuh, insentif PPh bagi pegawai
industri padat karya dan menambah

INDUSTRI PANGAN

INDUSTRI FARMASI,
KOSMETIK, DAN ALAT
KESEHATAN

bidang usaha yang bisa mendapatkan
insentif pajak di seluruh provinsi
tanpa pengecualian. Pemerintah juga
mempermudah sertifikasi tanah bagi
individu, seperti pedagang kaki lima,
untuk membangkitkan usaha kecil.
Melalui Forum komunikasi tersebut,
pengusaha dan pejabat pemerintah
saling bertukar informasi guna
memperkuat kerja sama dan mencari
solusi dari berbagai permasalahan di
dunia industri.
Forum yang diselenggarakan oleh
Pusat Komunikasi Publik (Puskom)
Kemenperin ini dihadiri 200 peserta
dari berbagai kalangan antara
lain pelaku usaha, Kadin, asosiasi
industri, dan para pejabat terkait baik
pemerintah maupun swasta.
Tiga pejabat eselon I Kemenperin
menjadi narasumber pada forum
tersebut, yaitu Dirjen IKM Euis Saedah
membahas mengenai Penguatan
Daya Saing Industri Fashion, Dirjen PPI
Imam Haryono membahas Percepatan
Pembangunan Industri Jawa Barat,
dan Kepala BPPI Haris Munandar
membahas tentang Peningkatan Daya
Saing Industri Nasional.

INDUSTRI PEMBANGKIT
ENERGI
INDUSTRI BARANG MODAL,
KOMPONEN, BAHAN PENOLONG,
DAN JASA INDUSTRI

INDUSTRI TEKSTIL, KULIT,
ALAS KAKI, DAN ANEKA

INDUSTRI HULU AGRO

INDUSTRI ALAT
TRANSPORTASI

INDUSTRI LOGAM DASAR
DAN BAHAN GALIAN
BUKAN LOGAM

INDUSTRI ELEKTRONIKA
DAN TELEMATIKA/ICT

INDUSTRI KIMIA DASAR
BERBASIS MIGAS DAN
BATUBARA
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Infrastruktur
Topang Kawasan
Industri Kaltim
Salah satu penyebab tingginya biaya logistik
di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur.
Kondisi ini menyebabkan harga barang menjadi
mahal sehingga membebani masyarakat. Oleh
karena itu, salah satu fokus pemerintah dalam 5
tahun ke depan adalah memacu pembangunan
infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa.
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P

embangunan infrastruktur
semakin mendesak seiring
dengan upaya pemerintah
mengembangkan kawasan ekonomi
khusus (KEK) dan kawasan industri di
sejumlah daerah.
Pemerintah sudah menetapkan
delapan KEK, yaitu Tanjung Lesung
(Banten), Sei Mangkei (Sumatera
Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung
(Sulawesi Utara), Mandalika (NTB),
Morotai (Maluku Utara), Tanjung
Api-Api (Sumatera Selatan), dan
Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK
(Kalimantan Timur).
Pemerintah juga mengembangkan
14 kawasan industri (KI) di luar Jawa
dan 22 Sentra Industri Kecil dan
Menengah (SIKIM). Bahkan di daerah
tertentu dibangun beberapa KI
sekaligus, sehingga butuh infrastruktur
yang lebih banyak.
Di Kalimantan Timur, misalnya,
pemerintah mengembangkan lima
KI sekaligus sehingga pembangunan
infrastruktur perlu dipercepat.
Kelima KI itu yakni Maloy Batuta
Trans Kalimantan (MBTK) dengan basis
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industri hilirisasi kelapa sawit, Muara
Wahau (industri pengolahan batu
bara), Kariangau (industri batu bara,
minyak, kayu, dan kimia), Buluminung
(industri pengolahan batu bara), serta
Kawasan Industri Bontang (industri
migas dan kondensat).
Salah satu proyek infrastuktur yang
diresmikan Presiden Joko Widodo di
Kaltim adalah jalur rel kereta api dari
Kabupaten Penajam Paser Utara hingga
Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai
Kartanegara.
“Infrastruktur di Kaltim ini untuk
membangun konektivitas antar
kawasan industri sehingga lalu lintas
logistik, pasokan bahan baku terjamin,
begitu juga pemenuhan sumber daya
lainnya,” kata Menteri Perindustrian
Saleh Husin yang mendampingi
Presiden Jokowi meresmikan proyek
jalur kereta api di Kawasan Industri
Buluminung, Penajam Paser Utara,
Kaltim, 19 November 2015.
Di Kaltim, Presiden juga
meresmikan proyek pabrik Pupuk
Kaltim (PKT V) di Bontang dan proyek
lanjutan pembangunan Jalan Tol

Balikpapan hingga Jembatan Mahkota
Samarinda.
Rencananya, jalur kereta api
tersebut terkoneksi dengan kawasan
industri Kariangau di Balikpapan
yang memiliki pelabuhan laut. Selain
mengangkut bahan baku industri, jalur
kereta api itu akan dimanfaatkan untuk
angkutan barang dan penumpang.
Panjang rel yang dibangun
mencapai 275 km yang
pembiayaannya atas kerja sama
Pemerintah Provinsi Kaltim dengan
Perusahaan Rusia atau tanpa
pendanaan APBN.
Perusahaan asal Rusia juga akan
membangun industri ikutannya
yaitu Techno Park yang berlokasi di
Buluminung. Menurut Menperin,
investasi untuk membangun jalur
kereta api dan Techno Park diperkirakan
mencapai Rp72 triliun.
Pemerintah mengapresiasi proyek
ini lantaran tidak melalui hutan lindung
ataupun hutan konservasi dan proyek
ini membuka 2.500 lapangan kerja bagi
masyarakat lokal dan 8.000 pekerja dari
seluruh Indonesia.
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Selain oleh Rusia, pembangunan
rel kereta api juga dilakukan oleh
Ral al-Khaimah Uni Emirat Arab dan
pembangunannya sudah dilakukan
mulai Maret 2015 sepanjang 135 km.
Saleh Husin mengharapkan
pembangunan kawasan industri
di Kaltim mendorong investasi di
industri berbasis potensi sumber daya
daerah, menumbuhkan pusat-pusat
industri yang saling terkoneksi, dan
meningkatkan penyerapan tenaga
kerja.
Ke depan, kawasan industri di
Kaltim diharapkan berkembang
menjadi Kawasan Industri Terpadu
yang berkelanjutan dan menjadi
penggerak utama dalam percepatan
pembangunan industri di luar
Pulau Jawa. “Selain itu juga menjadi
benchmark, semacam rujukan bagi
pembangunan kawasan industri di
Indonesia,” ujarnya.

Proyek Jalan Tol
Selain jalur kereta api, infrastruktur
di Kaltim juga dilengkapi dengan

pembangunan jalan tol yang
menghubungkan Balikpapan dan
Jembatan Mahkota Samarinda. Jalan
tol sepanjang 99,02 km itu sudah
dikerjakan sejak 2011.
Proyek ini terbagi dalam lima
paket antara lain Balikpapan-Samboja,
Samboja - Palaran I, dan SambojaPalaran II dengan investasi Rp9,5 triliun.
Proyek lain yang ditinjau Presiden
adalah pabrik Pupuk Kaltim V, yang
dibangun sebagai pengganti pabrik
PKT I yang operasionalnya sudah tidak
efesiensi. Nilai kontrak pembangunan
proyek pabrik pupuk ini mencapai USD
576 juta.
Pabrik baru ini akan menambah
kapasitas produksi amoniak sebesar
825.000 ton dan urea 1 juta ton.
Presiden juga meresmikan proyek
revamping asam fosfat di Gresik, Jawa
Timur, dengan kapasitas 200.000 ton
asam fosfat dan 600.000 ton asam
sulfat.
Pabrik asam fosfat milik PT
Petrokimia Gresik (Petrogres) yang
menelan investasi USD 203 juta ini
diharapkan menjamin pasokan bahan

baku NPK untuk kebutuhan pertanian
di dalam negeri.
“Tadi disampaikan oleh Dirut Pupuk
Kaltim, bisa menghemat biaya bahan
baku NPK sampai USD 20 juta per
tahun,” ujar Jokowi.
Tahun lalu, kebutuhan pupuk
mencapai 6,7 juta ton urea dan 400.000
ton fosfat. Presiden mengatakan
kebutuhan pupuk akan terus
meningkat sejalan dengan program
ekstensifikasi lahan pangan.
Perluasan lahan pertanian
diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan pangan di berbagai daerah
di Indonesia, terutama kawasan
Indonesia bagian tengah dan bagian
timur.
“Ke depan, pangan sangat strategis
sekali. Oleh sebab itu, saya sudah
sampaikan strategi negara ke depan
selain bisa memenuhi kebutuhan
pangan sendiri, saya meyakini
dalam 3-4 tahun ini kita akan bisa
mengekspor bahan pangan ke luar.
Keyakinan ini harus didukung suplai
pupuk yang cukup,” kata Presiden.
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Pewarna Alami Perkaya
Tenun Indonesia

44

media industri # No. 04 - 2015

EKONOMI & BISNIS

S

esuai dengan namanya, industri
kreatif memang dilakoni
pengusaha-pengusaha kreatif.
Kreativitas mereka tidak hanya dalam
bentuk produk jadi, tetapi juga proses
produksi yang menggunakan bahan
baku ramah lingkungan.
Sebagai contoh, industri kreatif
di bidang tenun dan batik konsisten
dalam memanfaatkan bahan baku
ramah lingkungan. Mereka juga penuh
semangat melestarikan kekayaan adat
dan kearifan lokal melalui penggunaan
serat dan pewarna alami.
Hal itu diungkapkan Menteri
Perindustrian Saleh Husin saat
membuka secara resmi Festival Serat
dan Warna Alam Indonesia ”Swarna
Fest 2015” di Pantai Nemberala,
Kabupaten Rote Ndao, Pulau Rote,
Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan ini melibatkan lebih dari
500 perajin tenun yang menggunakan
serat dan warna alam serta IKM produk
unggulan dari Kabupaten Rote Ndao,
desainer, serta penggiat warna dan
serat alam.
Direktur Jenderal Industri Kecil dan
Menengah Kementerian Perindustrian
Euis Saedah mengatakan pasar
internasional memang cenderung
membangkitkan kembali penggunaan
warna-warna alam.
Kecenderungan pasar itu justru
bisa dimanfaatkan oleh perajin tenun
untuk mengisi kebutuhan konsumen
global yang semakin peduli terhadap
produk ramah lingkungan. Apalagi,
Indonesia memiliki banyak pelaku
industri kreatif dan kaya pewarna alami.
Wakil Gubernur NTT Benny
Alexander Litelnoni, yang hadir pada
acara itu, mengatakan pemakaian
pewarna alami diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan penenun.
“Kreativitas mama-mama penenun
menciptakan nilai tambah dan
menambah kesejahteraan. Sekaligus
mempertahankan hasil budaya NTT,”
ujarnya.
Khusus di Kabupaten Rote Ndao,
Kemenperin memberikan pelatihan
dan bimbingan teknis untuk pakaian

jadi, gula semut, pendampingan
pencelupan warna alam, dan kerangkerangan.
Pelatihan juga bekerja sama
dengan perusahaan besar, seperti PT
Semen Kupang dan PT Arwana Citra
Mulia.
“Pengembangan industri kreatif
di Rote Ndo dilakukan sesuai dengan
potensi daerah dan kreativitas
masyarakat,” terang Bupati Rote Ndao,
Lens Haning.
Dalam pengembangan tenun
Rote dan pewarna alami, Kemenperin
bekerja sama dengan desainer
Merdi Sihombing. Salah satu karya
Merdi yang bermotif tenun Rote
telah dipesan oleh Louis Vuitton dan
dipamerkan di Jakarta Fashion Week.

Indikator Geografis
Saleh Husin optimistis industri kreatif
semakin berkembang seiring dengan
perlindungan pemerintah melalui
pendekatan Indikator Geografis.
Akhir September 2015, enam
kementerian menandatangai nota
kesepahaman tentang perlindungan
dan pengembangan potensi produk
indikasi geografis.
Secara garis besar, indikasi
geografis dipahami sebagai
penggunaan nama lokasi di mana
sebuah produk diproduksi atau
terkait lokasi yang identik dengan
produk. Contohnya, tenun ikat Rote,
kain songket Palembang, kue lapis
talas Bogor, batik Jogja, kopi arabika
Kintamani Bali, mebel ukir Jepara dan
lain-lain.
Menperin berharap industri kreatif
terus meningkatkan kualitas produk
dan kreativitas sehingga memberikan
nilai tambah lebih besar bagi
perekonomian.
Menurut dia, kontribusi industri
kreatif terhadap produk domestik
bruto (PDB) dari tahun ke tahun terus
meningkat, menunjukkan bahwa
industri ini berkembang pesat.
Pada 2013, kontribusinya terhadap
PDB sebesar 6,9 persen, lalu meningkat
menjadi 7,6 persen pada 2014, dan

diperkirakan mencapai 8-9 persen
pada 2015.
Sampai dengan Juni 2015,
sumbangan industri kreatif terhadap
PDB telah mencapai 6,3 persen atau Rp
104,73 triliun. Pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh subsektor kerajinan
dengan laju pertumbuhan ekspor
11,81 persen.
Kemudian, disusul oleh produk
fesyen dengan pertumbuhan 7,12
persen, periklanan sebesar 6,02 persen,
dan arsitektur 5,59 persen.
Peringkat ekspor barang kreatif
Indonesia juga melejit ke posisi 25
pada 2014 dari peringkat 85 pada
tahun sebelumnya.
Industri kreatif turut mendongkrak
peringkat Indeks Inovasi Global
Indonesia pada 2014 ke posisi 87
dari 126 negara berdasarkan hasil
Survei INSEAD (Institute European
d’Administration des Affairs). Pada 2012,
Indonesia masih menempati peringkat
99.
Pembukaan Swarna Fest tersebut
juga dimeriahkan dengan pemecahan
rekor menenun bersama-sama
oleh 304 penenun. Atas prestasi itu,
Museum Rekor Indonesia menyerahkan
piagam rekor kepada Kemenperin
dengan kategori “Menenun Serat
dan Pewarna Alami dengan Peserta
Terbanyak”.
Penyelengaraan acara ini
merupakan kali ketiga. Sebelumnya,
kegiatan serupa dilaksanakan di Bali
dan Alor, NTT.
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Menanti Suku Bunga
Bersahabat Bagi Industri
Selain masalah
infrastruktur dan
birokrasi, kelemahan
yang membuat industri
di dalam negeri sulit
bersaing dengan negara
lain adalah suku bunga
yang tinggi.

D

ibandingkan dengan negara
anggota ASEAN lainnya, suku
bunga acuan di Indonesia
merupakan yang tertinggi yakni 7,50
persen, jauh melampaui Singapura
yang hanya 0,64 persen, Thailand 1,50
persen dan Malaysia 3,25 persen.
Kondisi ini tentu saja sangat
mempengaruhi daya saing industri
di dalam negeri karena harga produk
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menjadi mahal akibat biaya modal
lebih besar untuk investasi dan
mengembangkan usaha.
Kombinasi ketiga masalah itu
menjadikan daya saing Indonesia
semakin lemah menghadapi serbuan
produk impor ataupun bersaing di
pasar ekspor.
Untuk mendongkrak daya saing,
pemerintah lewat kewenangan
fiskalnya sudah berusaha menggenjot
pembangunan infrastruktur dan
memangkas birokrasi. Di sisi lain,
otoritas moneter juga perlu menekan
suku bunga ke level yang kompetitif
bagi dunia usaha.
Kewenangan yang berbeda antara
pemerintah dan Bank Indonsia itu
karena alat ukur keberhasilan keduanya
juga berbeda.
BI selalu mengukur keberhasilan

kebijakan moneternya dari nilai
tukar rupiah dan inflasi, sedangkan
pemerintah mengukurnya dari
pertumbuhan ekonomi dan
lapangan kerja.
Oleh sebab itu, koordinasi
antara pemerintah dan BI
sangat dibutuhkan untuk
menyeimbangkan alat ukur yang
berbeda tersebut.
Dalam rapat koordinasi
pemerintah pusat, pemda dan BI
di Yogyakarta, 13 November 2015,
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengakui suku bunga di Indonesia
belum mendukung pengembangan
industri.
“Di saat kita harus bersaing
secara terbuka dan prospek industri
serta investasi berhasil dijaga,
bunga bank belum mendukung
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pengembangan industri. Bank-bank
kita masih belum ramah dengan rekanrekan industri,” ujar Menperin.

Gerus Daya Saing
Bunga bank yang tinggi
merupakan beban keuangan tersendiri
sehingga mempengaruhi harga jual
produk dan menggerus daya saing.
“Jika bunga diturunkan, cost-nya
pun akan turun. Ini bukan hanya untuk
industri besar tapi juga berpengaruh
bagi industri kecil dan menengah,” kata
Saleh.
Untuk membantu IKM, pemerintah
melalui Paket Kebijakan Ekonomi III
memperluas pemberian kredit modal
kerja. Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)
diturunkan dari 22 persen menjadi
12 persen per tahun dan pada tahun
depan turun lagi menjadi 9 persen.
Selain masalah bunga bank, lanjut
Menperin, pertumbuhan industri
sangat bergantung pada ketersediaan
energi dengan harga kompetitif dan
infrastruktur yang baik.
Rapat koordinasi itu juga dihadiri
oleh Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan
Baldan, Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Mochamad
Basuki Hadimuljono, Gubernur BI
Agus Martowardojo beserta Deputi
Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara,

Deputi Direktur Kebijakan Ekonomi dan
Moneter BI Arif Mahmud dan deputi
lainnya.
Kepala daerah yang hadir antara
lain Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Sri Sultan Hamengku
Buwono X, Wakil Gubernur DKI Jakarta
Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur
Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, dan
lain-lain. Turut hadir pula Deputi
Kementerian BUMN dan para direksi
BUMN.
Berbagai upaya pemerintah untuk
menggenjot kineja industri sedikit
banyak membuahkan hasil. Ini terbukti
dari kinerja industri pengolahan
nonmigas yang tumbuh 5,21 persen
pada triwulan III/2015, lebih tinggi dari
pencapaian pada periode yang sama
2014 sebesar 4,73 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS)
juga mengungkapkan ekspor produk
hasil industri (pengolahan nonmigas)
hingga Agustus 2015 mencapai USD
72,21 miliar yang berkontribusi 70,44
persen terhadap total ekspor nasional.
Pada periode yang sama, impor
produk industri menembus USD
72,49 miliar dan tercatat turun 11,75
persen dari periode yang sama tahun
sebelumnya.
“Penurunan impor ditengarai
karena adanya transformasi bahan
baku yang tidak lagi banyak berasal

dari impor, melainkan menggunakan
produk dalam negeri. Artinya, agenda
membangun industri substitusi impor
mulai membuahkan hasil,” ungkap
Menperin.
Berdasarkan data Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM), investasi
industri substitusi impor dan industri
berorientasi ekspor menunjukkan
peningkatan.
Sepanjang Januari-September
2015, penanaman modal industri
substitusi impor mencapai Rp
34,5 triliun atau naik 15,9 persen
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Adapun investasi industri
berorientasi ekspor Rp 25,7 triliun atau
naik 10,4 persen dibandingkan dengan
periode yang sama 2014.
Kenaikan nilai investasi juga dialami
investasi di sektor industri hilir sumber
daya mineral hingga triwulan III
sebesar Rp 33,2 triliun, naik 66,8 persen
dibandingkan dengan pencapaian
pada periode yang sama tahun
sebelumnya.
Total nilai investasi industri PMA
dan PMDN pada triwulan III/2015
tercatat USD 4,75 miliar, di mana PMDN
tumbuh 7,45 persen dibandingkan
dengan periode yang sama 2014.
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Peluang Besar
di Balik Investasi AS

ebut saja merek-merek
global seperti Coca Cola,
Google, IBM, Intel, HP,
Merck, Nike, Philip Morris, Visa,
MasterCard, Procter and Gamble,
Johnson & Johnson, McLarty
Associates, Monsanto, P&G,
General Electric, Boeing dan Ford.
Di sektor energi dan tambang juga
terdapat nama-nama besar seperti
Chevron, ConocoPhillips, Freeport, Rio
Tinto, BP, Dow, dan ExxonMobil. Mereka
hanya sebagian dari perusahaan AS
yang menanamkan modalnya di
Indonesia.
“Investasi dari AS tidak hanya soal
besaran modal yang masuk. Namanama perusahaan besar itu juga
berpengaruh menarik investasi dari
negara lain ke Indonesia, sebab mereka
rata-rata perusahaan multinasional dan
mengelola brand kelas global,” kata
Menperin.
Delegasi pengusaha asal Negeri
Paman Sam itu berasal dari 27
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Saat menerima kunjungan delegasi US-ASEAN
Business Council pada 12 November 2015, Menteri
Perindutrian Saleh Husin mengakui investasi
industri AS sangat penting bagi Indonesia.
Bukan hanya soal modal, investasi perusahaan
multinasional dari AS bisa meningkatkan
kepercayaan investor dari negara lain.

perusahaan papan atas AS, dipimpin
oleh President & CEO US-ASEAN
Business Council Alexander C Feldman.
Sebelum bertemu dengan Menperin
dan pejabat lainnya, delegasi tersebut
diterima oleh Presiden Joko Widodo di
Istana Negara.
US-ASEAN Business Council

merupakan organisasi penting yang
memberikan arahan bagi perusahaan
AS yang beroperasi di ASEAN dalam
30 tahun terakhir. Anggota konsul
ini menghasilkan pendapatan USD 6
triliun dan mempekerjakan lebih dari
13 juta orang di seluruh dunia.
Menurut Menperin, perusahaan
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AS tidak hanya memanfaatkan
pasar domestik, tetapi menerapkan
teknologi tinggi untuk dioperasikan di
Indonesia oleh tenaga kerja lokal dan
menggunakan bahan baku dari dalam
negeri.
AS merupakan negara penting bagi
Indonesia. Sejak 2010 hingga triwulan
ketiga 2015, nilai investasi negara itu
menduduki peringkat ketiga setelah
Singapura dan Jepang.
Nilai penanaman modal AS tercatat
USD 8,24 miliar. Hingga September
2015, aliran investasi dari negara itu
mencapai USD 853,7 juta.
Berdasarkan kajian Partners in
Prosperity: US Investment in Indonesia,
realisasi investasi AS di Indonesia
diperkirakan mencapai USD 61 miliar
dalam 3-5 tahun ke depan.
Menperin berharap hubungan
bisnis yang lebih kuat antara kedua
negara akan memberikan dampak
positif bagi pengembangan industri di
Indonesia. “Diharapkan semakin banyak

perusahaan AS yang berinvestasi di
industri manufaktur di Indonesia,”
ujarnya.
Peluang investasi semakin terbuka
seiring dengan dikeluarkannya
paket-paket kebijakan ekonomi yang
mengusung semangat kemudahan
investasi untuk menggerakkan
ekonomi dan pengembangan industri
nasional.
Kemenperin juga menegaskan
dukungan terhadap investasi dari
perusahaan-perusahaan AS yang
tergabung dalam US-ASEAN Business
Council dan menyampaikan peluang
industri yang bisa dijajaki oleh
perusahaan-perusahaan tersebut.
Alexander Feldman mengatakan
delegasi tersebut sekaligus
menindaklanjuti hasil kunjungan
Presiden Jokowi ke AS, Oktober silam.
“Pemerintahan saat ini
menunjukkan visi menciptakan
reformasi guna mendorong investasi
serta pertumbuhan yang berkelanjutan

dan inklusif. Keputusan Presiden Jokowi
bergabung ke dalam Trans-Pacific
Partnership (TPP) menjadi langkah
besar untuk menciptakan sebuah
lingkungan bisnis yang mampu
menarik investor berkualitas dari
seluruh Asia Pasifik,” ungkapnya.
Dia mengatakan delegasi AS
bekerja sama dengan pemerintah
akan mempelajari lebih lanjut rencana
pemerintah untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan
merampingkan birokrasi.
Perusahaan-perusahaan itu juga
akan menindaklanjuti dialog positif dan
kesepakatan bisnis senilai USD 20 miliar
dari kunjungan Presiden Jokowi ke
Washington D.C.
Selain itu, kata Alexander Feldman,
peserta misi siap membantu Indolnesia
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, terutama dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN dan TPP.
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Gugus Kendali Mutu IKM

Andalkan
Kreativitas dan
Inovasi Hadapi
MEA

I

ndustri kecil dan menengah
merupakan salah satu tulang
punggung perekonomian nasional,
terbukti dari kontribusinya yang
mencapai 34,56 persen terhadap
pertumbuhan industri pengolahan
nonmigas.
Data Badan Pusat Statistik
menunjukkan pada 2014 terdapat 3,5
juta unit usaha IKM yang mewakili 90
persen dari total unit usaha industri
dan menyerap 8,4 juta tenaga kerja.
Andil IKM yang besar ini tentu
saja sangat mempengaruhi kinerja
perekonomian nasional. Artinya,
apabila IKM terus berkembang dengan
baik, perekonomian nasional akan
semakin kuat.
Pemerintah, baik di tingkat pusat
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maupun daerah, mencurahkan
perhatian besar terhadap IKM agar
mampu berkembang di tengah
persaingan yang kian ketat, terutama
menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) mulai 2016.
Bagi pemerintah daerah, IKM
mendorong pemanfaatan potensi
sumber daya alam dan budaya lokal,
yang pada akhirnya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat.
Pemerintah secara khusus
melakukan terobosan untuk
membangkitkan usaha mikro, kecil dan
menengah melalui Paket Kebijakan
Ekonomi III dan VII. Dalam Paket
Kebijakan III, akses modal diperluas
dan bunga Kredit Usaha Rakyat
(KUR) diturunkan dari 22 persen per

tahun menjadi 12 persen per tahun,
kemudian menjadi 9 persen pada 2016.
Dalam Paket Kebijakan VII,
pemerintah kembali membuat
gebrakan dengan pempermudah
proses pembuatan sertifikat tanah
bagi pedagang kecil agar mereka bisa
mengagunkannya untuk mendapatkan
kredit bank.
Langkah pemerintah ini sejalan
dengan target ambisius Kemenperin
untuk menumbuhkan populasi
industri dalam 5 tahun ke depan, yakni
penambahan industri kecil sebanyak
20.000 unit usaha dan peningkatan
skala usaha 4.500 industri kecil menjadi
industri menengah.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
optimistis target itu bisa dicapai karena
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selain perhatian penuh pemerintah,
IKM juga dinilai memiliki kreativitas
dan kegigihan dalam menghadapi
persaingan usaha yang kian ketat.
Menperin bahkan secara khusus
mengungkapkan kekagumannya
terhadap kemampuan dan inovasi IKM
dari berbagai daerah di Tanah Air saat
meninjau Pameran Visualisasi Temuan
Inovasi Gugus Kendali Mutu di Padang,
Sumatera Utara, pada 10 November
2015.
“Di Bali, saya bertemu dengan
perajin muda yang mengolah
cangkang kerang menjadi kerajinan
lampu. Di Rote, ada mama-mama
penenun yang memakai kelapa dan
damar merah. Sekarang di Padang,
karya inovatif IKM dari seluruh
Indonesia semakin membuktikan
keunggulan itu,” kata Saleh Husin.
Dalam pameran itu, dia meninjau
stan IKM dari sejumlah deraeh, di
antaranya minuman olahan dari sari
buah markisa merek Karaeng produksi
IKM asal Sulawesi Selatan, kerajinan
sulaman benang emas produksi IKM
Kota Pariaman, dan stan waralaba Tom
Burger asal Sumatera Barat.
Kunjungan Menperin ke Padang
untuk membuka secara resmi Konvensi
Nasional Gugus Kendali Mutu-Industri
Kecil dan Menengah (GKM-IKM) 2015
yang digelar Ditjen Industri Kecil dan
Menengah Kemenperin.

Acara itu dihadiri oleh Pejabat (Pj)
Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar
Moenek, Dirjen IKM Euis Saedah,
Kadisperindag Provinsi Sumbar
Mudrika, dan Anggota DPRD Provinsi
Sumbar Marlis.

Gugus Kendali Mutu
Saat membuka konvensi, Menperin
menyampaikan pelaku IKM perlu
menerapkan program Gugus Kendali
Mutu (GKM) dalam menghadapi
persaingan yang kian ketat, terutama
MEA.
Program yang mengaplikasikan
pola manajemen modern tersebut
akan membekali pelaku IKM melakukan
pengembangan dan pemanfaatan
kreativitas dan inovasi sehingga
mampu mendongkrak daya saing
produknya di pasar ekspor.
Dia mengatakan konvensi
GKM-IKM merupakan momentum
yang sangat penting bagi pembina,
fasilitator GKM dan pengusaha IKM
serta anggota GKM-IKM di Indonesia
guna memperkokoh komitmen dan
konsistensi bahwa mutu merupakan
modal dasar untuk bersaing dalam
pasar bebas.
”Saya mengimbau kepada
pembina IKM di daerah agar dapat
mengembangkan program yang
terkait dengan peningkatan mutu,

sementara bagi fasilitator GKM
agar dapat sungguh-sungguh
mengembangkan kompetensinya
guna membekali IKM lebih profesional,”
kata Menperin.
Penerapan GKM diharapkan
meningkatkan kinerja dan
profesionalisme pelaku IKM, serta
mampu melakukan improvisasi, kreasi
dan inovasi dalam rangka perbaikan
mutu kinerja perusahaannya ke
tingkat yang lebih efisien, produktif
dan efektif.
Menurut Dirjen IKM Euis Saedah,
konvensi tersebut mempertemukan
pembina, fasilitator GKM dan para
pengusaha IKM serta anggota GKMIKM di Indonesia guna memperkokoh
komitmen terhadap mutu yang
merupakan modal dasar untuk mampu
berdaya saing dalam pasar bebas.
“Ujung tombak mutu proses
dan hasil produksi adalah rekanrekan fasilitator GKM yang nantinya
membekali IKM lebih profesional,”
ujarnya.
Kemenperin juga memotivasi
IKM dengan program pemberian
penghargaan tertinggi dari pemerintah
bagi IKM yang melakukan perbaikan
mutu. Penghargaan berupa Tropi Kreasi
Prima Mutu ini digelar sejak 2009 dan
diserahkan langsung oleh Presiden
kepada IKM berprestasi.
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Meningkatkan Peran IKM
Komponen Otomotif
Industri komponen kendaraan bermotor merupakan
salah satu ujung tombak bagi pabrikan otomotif
untuk meningkatkan kandungan lokal produknya.
Ini sejalan dengan harapan pemerintah agar industri
otomotif mengurangi ketergantungan komponen
impor, sekaligus untuk memberdayakan industri
kecil menengah di dalam negeri.
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ndustri otomotif nasional yang
berkembang pesat dalam beberapa
tahun terakhir, memberikan peluang
besar bagi industri komponen yang
digeluti sekitar 1.550 perusahaan di
dalam negeri.
Namun, industri komponen
terutama yang berskala kecil
menengah masih menghadapi
sejumlah tantangan untuk menjadi
pemasok utama pabrikan otomotif
ataupun ekspor. Salah satunya adalah
kualitas produk yang bisa memenuhi
standar pemegang merek.
Berbagai upaya dilakukan oleh IKM
komponen, antara lain membentuk
Academic Business Government and
Community (ABGC) yang diprakarsai
oleh Perkumpulan Industri Kecil
Menengah Komponen Otomotif
(PIKKO).
Pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian juga menggulirkan
program restrukturisasi permesinan
komponen otomotif untuk membantu
meningkatkan kualitas produk IKM.
Program difokuskan pada
pengembangan komponen otomotif
dari lima bahan baku, yakni metal
(logam), nonmetal, plastik, karet, dan
penunjuk dalam mobil (part printing).
Di sisi lain, pelaku IKM secara
mandiri terus meningkatkan kualitas
produk berbasis teknologi, baik dengan
bersinergi dengan perguruan tinggi
maupun merestrukturisasi permesinan.
Ada pula IKM yang membangun
industrinya dengan sistem plasma dan

inti usaha seperti yang dilakukan oleh
PT Rekadaya Multi Adiprima (RMA).
Dalam hal ini, RMA menjadi pusat
(inti) plasma, sementara perusahaan
plasmanya adalah PT Rekadaya Kreasi
Indonesia, PT Rekadaya Global Logistik,
PT Rekadaya Prima Indonesia, PT Rama
Fiesta, dan PT Global Mandiri Adira.
Sebagai inti usaha, RMA membantu
para plasma agar dapat berkembang,
memberikan bantuan berupa pelatihan
dan penerapan sistem produksi yang
benar sehingga plasma menjadi lebih
produktif.
Presiden Direktur RMA Rosalina
Faried mengungkapkan melalui
sistem plasma itu pihaknya fokus
menghasilkan komponen berbasis
teknologi, seperti stamping parts,
insulator dush panel, dan furniture
parts, baik untuk kendaraan roda dua
maupun roda empat.
Kini RMA memiliki enam pabrik
yang terletak di daerah Cikeas, Nagrag,
Kabupaten Bogor; satu pabrik di
Sumurkondang, Klari, dan satu pabrik
di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat.
Pabrik pertama RMA dibangun
pada 2000 dikhususkan untuk
memproduksi komponen metal (metal
stamping parts). Adapun pabrik kedua
yang menempati areal seluas 1.200
m2 memproduksi part felt process dan
sebagian untuk stok bahan baku dan
produk jadi.
Pabrik ketiga yang luasnya 2.000
m2 dibangun pada 2004 dan masih
digunakan untuk membangun felt,
termasuk untuk proses komponen
interior dan finishing goods.
Sementara itu, pabrik keempat
yang diresmikan pada 2013
memproduksi felt non woven. Pabrik
ini diresmikan oleh Presiden Komisaris
Astra Mitra Ventura/ Direktur PT
Astra Internasional Tbk Gunawan
Geniusahardja, Presdir PT Astra
Daihatsu Motor Sudirman MR, Direktur
PT Astra Honda Motor Hamdani
Dzulkarnaen dan Presdir Astra Mitra
Ventura Aretta Adrianti,
Untuk pencetakan (printing)

dan packaging, asesori kendaraan
bermotor, dilakukan di pabrik kelima.
Pabrik keenam yang luasnya 4.000
m2 dikhususkan untuk produksi
komponen metal guide cam chain, dan
untuk mess para karyawan.
Pabrik ketujuh dengan luas
2.700 m2 difokuskan untuk produksi
felt, parkir armada pengiriman
(untuk 11 truk), termasuk untuk stok
barang. Pabrik kedelapan seluas
1.300 m2 dipergunakan sebagai
gudang penyimpanan, serta pabrik
kesembilan untuk produksi needle,
vacuum, injection, gudang, dan ruang
pemeliharaan.
Seiring dengan kepercayaan
pelanggan, kata Rosalina, perusahaan
terus mengembangkan usaha melalui
inovasi teknologi dan penguatan
sistem produksi.
“Kami secara ketat memenuhi
standar internasional, Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN),
Standar Nasional Indonesia (SNI), dan
berbagai standar internasional lainnya,”
ungkapnya.
Selama ini, RMA memasok
komponen ke lapis utama (first tier)
ke berbagai agen pemegang merek.
Sebagai contoh, untuk komponen
nonmetal, mitra RMA antara lain
Toyota, Daihatsu, Honda Prospect
Motor, Isuzu, Suzuki, Mitsubishi Motors,
dan Hino. Perusahaan juga menjadi
pemasok di lapis kedua (second tier)
untuk sejumlah perusahaan otomotif
ternama.
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Pameran dan Workshop Batik
Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat memukul gong disaksikan
Kepala BPPI Kemenperin Haris Munandar dan Kepala Balai
Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta Zulmalizar tanda
peresmian Pembukaan Pameran dan Workshop Batik Dalam
Rangka Memperingati Hari Batik Nasional ke VI di BBKB
Yogyakarta, 24 Oktober 2015.

Pelantikan Inspektur Jenderal
Kemenperin
Menteri Perindustrian Saleh Husin menandatangani berita
acara pelantikan Ir. Soerjono MM sebagai Inspektur Jenderal
Kementerian Perindustrian disaksikan Sekjen Syarif Hidayat
dan Dirjen Industri Agro Panggah Susanto di Jakarta, 3
November 2015.

Jakarta Fashion Week 2016

Kunjungan Presiden Posco

Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Dirjen IKM
Euis Saedah (duduk kanan bawah) dan Ketua Umum
Jakarta Fashion Week (JFW) 2016 Svida Alisjahbana (duduk
kiri bawah) memperhatikan peragaan busana karya Merdi
Sihombing pada acara Fashion Show Beginning Ethical
Fashion dalam rangkaian JFW 2016 di Jakarta, 26 Oktober
2015.

Menteri Perindustrian Saleh Husin berbincang-bincang
dengan President of POSCO Mr. Kim Jin-Il di Kementerian
Perindustrian Jakarta, 11 November 2015, mengenai rencana
pelaksanaan Indonesian Steel Development Conference and
Exhibition di Jakarta pada 24–25 November 2015. Acara itu
diselenggarakan oleh PT Krakatau Steel (Persero) bersama PT
Krakatau Posco.

Peninjauan Pabrik Es Balok
Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Dirjen IKM Euis Saedah dan Bupati Donggala Kasman Lassa melihat ikan
tuna hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Donggala, 17 November 2015
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Focus Group Discussion FORWIN
Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian I Gusti Putu
Suryawirawan berbincang-bincang dengan Direktur PT
Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) I Made
Dana M.Tangkas, disaksikan (dari kiri) Koordinator Investasi
untuk Jepang dan Taiwan BKPM Husen Maulana, Dirjen
IKM Euis Saedah, Kepala BPPI Haris Munandar serta Agus
Tjahajana sebelum melakukan Focus Group Discussion
FORWIN di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 19 November
2015

HUT Dharma Wanita Persatuan
Kemenperin
Penasihat DWP Kementerian Perindustrian Andresca Saleh
Husin didampingi Sekretaris Jenderal Kemenperin Syarif
Hidayat serta Ketua DWP Kemenperin Lita Imam Haryono
menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Raditya
Febriansyah dari SD MI Atahiriyah dengan nilai prestasi
8,6. DWP Kemenperin pada tahun 2015 menyerahkan
bantuan kepada 173 anak asuh, 185 anak berprestasi, serta
6 anak prestasi plus senilai Rp 187.400.000 di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, 24 November 2015.

Sertifikat SMM SNI ISO 9001/2008
Sekretaris Jenderal Syarif Hidayat menyaksikan Kepala Biro
Kepegawaian Achmad Sanusi menerima Sertifikat SMM
SNI ISO 9001 / 2008 yang diserahkan oleh ASRI CERT di
Kementerian Perindustrian, Jakarta, 23 November 2015

Munas VII KADIN Indonesia

Lomba Tumpeng HUT KORPRI

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membuka Munas VII KADIN
dengan memukul gong disaksikan oleh Ketua DPD RI Irman
Gusman, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Kepala BKPM
Franky Sibarani, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan
(mantan) Ketua Umum KADIN Indonesia Suryo Bambang
Sulisto di Ballroom The Trans Luxury Hotel, Bandung, 23
November 2015

Menteri Perindustrian berfoto bersama dengan para
pegawai Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian
pada acara lomba tumpeng dalam rangka Ulang Tahun
ke-44 Korpri. Acara diikuti seluruh pegawai Kementerian
Perindustrian, Jakarta, 30 November 2015.
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Pesawat N219

Industri Dirgantara Nasional

Kembali Mengangkasa
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Pesawat terbang N219 menjadi
bukti kebangkitan kembali
industri dirgantara nasional,
setelah pesawat N250 buatan
anak bangsa terbang perdana di
langit Indonesia 20 tahun silam.
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ada 10 Desember 2015,
prototipe pesawat terbang N219
diperkenalkan untuk pertama
kali kepada publik di PT Dirgantara
Indonesia, Bandung. Pesawat hasil
kerja sama antara PT DI dan Lembaga
Antaraiksa dan Penerbangan Nasional
(Lapan) sejak 2006 itu hanya butuh 6
bulan lagi agar bisa terbang.
Setelah itu, N219 diharapkan sudah
mengantongi sertifikasi terbang pada
akhir 2016 dan siap diproduksi mulai
2017.
Program pengembangan pesawat
yang diperkirakan menelan dana
Rp500 miliar ini patut dibanggakan
karena murni dikembangkan oleh
insinyur lokal, mulai dari rancang
bangun, sertifikasi, hingga produksi.
Menurut Ketua Lapan Thomas
Djamaluddin, N219 dirancang khusus
sesuai dengan kondisi wilayah di
Tanah Air. Pesawat ini masuk kategori
perintis (light aircraft) sehingga cocok
untuk melayani daerah terpencil

yang memiliki landasan pendek dan
topografi berbukit.
“N219 menjawab permasalahan
di wilayah seperti itu karena mampu
lepas landas dan mendarat di landasan
kurang dari 800 meter serta mampu
bermanuver di daerah berbukit,”
jelasnya.
Pesawat berkapasitas 19 tempat
duduk ini diklaim mudah dan
sederhana dalam proses perawatannya
sehingga biaya operasinya pun rendah.
Konfigurasi tempat duduknya
dapat diubah dengan cepat dan bisa
untuk mengangkut penumpang dan
kargo, serta cocok digunakan untuk
keperluan sipil maupun militer. Ini
dimungkinkan karena N219 memiliki
volume kabin terbesar di kelasnya
dengan pintu yang fleksibel.
Selain itu, struktur pesawat
dirancang mampu membawa bahan
bakar lebih banyak mengingat tidak
semua bandara di daerah terpencil
memiliki fasilitas pengisian bahan

bakar.
PT DI dan Lapan membekali N219
dengan sertifikasi dasar CASR 23 dan
sepasang mesin PT6A-42 masingmasing berkekuatan 850 daya kuda.
Pesawat ini juga dilengkapi dengan
alat bantu navigasi sehingga mampu
lepas landas dan mendarat di bandara
bandara perintis dengan peralatan
minimal.
Chief Engineering Pesawat N219
Palmana Banandhi menjelaskan N219
mampu mengangkut 500 kilogram
lebih banyak dari pesaingnya,
sementara dari sisi performa hampir
sama.
N219 menggunakan teknologi
1990-an yang menggabungkan
teknologi air foil CN 235 dan N250.
Teknologi ini dinilai lebih unggul
dari sisi aerodinamika dibandingkan
dengan pesawat sekelas, seperti Twin
Otter, yang masih menggunakan
teknologi mesin 1960.
Selain itu, jelas Palmana, N219

Dok. Humas PTDI
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mampu lepas landas atau mendarat di
segala jenis landasan, termasuk yang
tak beraspal atau landasan tanah.
Pesawat ini juga mampu
bermanuver pada kecepatan rendah
sehingga sangat cocok untuk wilayah
Papua yang berbukit-bukit.
Kendati belum rampung
100 persen, sejumlah maskapai
penerbangan sudah antre untuk
membeli pesawat yang akan dijual
sekitar USD 5 juta-6 juta ini.
Thomas optimistis N219 bakal
diterima pasar, apalagi sebagian besar
armada pesawat berkapasitas 10-19
kursi yang beroperasi saat ini sudah
berusia lebih dari 25 tahun. Padahal,
usia pesawat dibatasi maksimal 30
tahun sehingga banyak armada yang
perlu diganti.
Selama ini, sebagian maskapai
penerbangan masih mengoperasikan
pesawat sejenis Twin Otter untuk
melayani daerah terpencil, terutama
di kawasan timur Indonesia. Namun,
jumlah pesawat itu sangat terbatas,
sudah tua, dan melewati masa layak
terbang.

“Saya menyambut baik
pengembangan N219 oleh industri
dalam negeri. Ini akan mempercepat
konektivitas yang menghubungkan
Nusantara,” kata Presiden Joko Widodo
dalam sambutan tertulis yang
dibacakan oleh Menteri Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan
Luhut Binsar Pandjaitan saat acara
penampilan perdana N219 di PT DI
Bandung, 10 November 2015.
Menurut Luhut, Presiden ingin
N219 dikembangkan lebih besar

untuk memenuhi kebutuhan pasar
dunia, tidak hanya di dalam negeri.
“Presiden ingin bangsa ini memiliki
nilai kompetitif tinggi. Pesawat ini
diciptakan anak-anak Indonesia yang
sangat membanggakan,” kata Luhut.
Harapan Presiden sejalan dengan
rencana Lapan dan PT DI yang
memang berencana mengembangkan
sederet pesawat lainnya, yakni N234
untuk 50 penumpang dan N270 untuk
70 penumpang.
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Beberapa hasil temuan
baru Balai Riset dan
Standardisasi Industri
(Baristand Industri)
Padang dimanfaatkan
industri kecil dan
menengah makanan
di daerah setempat.
Kontribusi ini berhasil
meningkatkan daya
saing dan nilai tambah
produk IKM tersebut.

K

etika mengunjungi Baristand
Industri Padang, Menteri
Perindustrian Saleh Husin sempat
terheran saat ditunjukkan beragam
makanan olahan yang dibuat oleh para
pelaku IKM, yang ternyata kesemuanya
berbahan baku bengkoang. Makanan
olahan itu meliputi es krim, donat,
waffle, dan bolu kukus.
Ia pun mencicipi salah satu kue dan
langsung berkomentar bak pengamat
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kuliner. “Tekstur waffle dari bengkoang
ini terasa padat tapi tetap lembut. Kita
yang awam bakal tahu ini bukan dari
tepung seperti kue-kue kebanyakan.
Artinya, kue dari bengkoang punya
daya jual yaitu rasa yang khas,” tuturnya
saat mengunjungi Baristand Industri
Padang, 10 November 2015.
Menperin mengatakan kue-kue
tersebut akan menambah jenis produk
makanan khas Sumatera Barat. Dengan
kemasan yang menarik, kue itu diyakini
dapat menjadi oleh-oleh favorit yang
dicari para pelancong dan pemburu
penganan.
Penelitian bengkoang sebagai
bahan baku makanan, berangkat
dari melimpahnya umbi berwarna
putih ini di Sumbar. Sehingga jika
dikembangkan lebih lanjut untuk
produk jadi, pasokan bahan baku
cukup tersedia.
Pada kesempatan tersebut,
Menperin juga diperagakan alat
pemotong ubi kayu dan pengoles
sambal pada keripik balado yang

dihasilkan oleh Baristand Industri
Padang.
“Selain mempercepat proses
produksi, alat ini juga meningkatkan
higienitas produk. Pasalnya, beberapa
masih menggunakan kuas dalam
mengoleskan sambal di keripik balado,”
ungkapnya.
Untuk itu, Menperin mengajak
pelaku IKM untuk terus memanfaatkan
hasil riset yang telah ditemukan
lembaga litbang di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI) Kementerian Perindustrian. “Ayo,
para pengusaha IKM gunakan hasil
riset kami, gratis!” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Kepala
Baristand Industri Padang, Prima Yudha
Hayati. Pihaknya siap memfasilitasi
pelaku IKM makanan yang mau
memanfaatkan hasil riset dan teknologi
terapan yang telah ditemukan oleh
para peneliti Baristand Industri Padang
guna meningkatkan nilai tambah dan
mutu produk.
Ini sesuai dengan visi Baristand
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Baristand Industri Padang

Tingkatkan Nilai Tambah
Produk IKM Makanan
Industri Padang untuk menjadi
lembaga riset, standarisasi, pengujian,
dan pengembangan kompetensi
industri yang terkemuka dan
profesional terutama bidang industri
pangan pada 2020.
“Kami siap melayani pelaku usaha
berbagai skala bisnis termasuk IKM.
Silakan datang, karena itu justru
menyemangati kami,” tuturnya.
Layanan yang diberikan lembaganya,
antara lain rekayasa produk, pengujian,
kalibrasi, standardisasi, dan litbang.
Selama ini pengguna jasa Baristand
Industri Padang beragam dari
instansi pemerintah, BUMN, hingga
perusahaan swasta. Antara lain, yaitu
Semen Padang, Pertamina, Indah Kiat
Pulp & Paper, RAPP Riau, Indofood,
Garudafood dan rumah sakit-rumah
sakit.
Prima juga menerangkan,
Baristand Industri Padang telah
mengembangkan buah gambir
menjadi tinta pemilu, stempel,
pewarna tekstil, penyamakan kulit dan

antoksidan yang alami.
“Keunggulan stempel dan tinta
dari gambir ini tahan rembes ketika
digunakan pada media kertas. Produk
ini telah dipakai di lingkungan Pemda
Kabupaten Lima Puluh Kota,” paparnya.
Menurut Menperin, kreativitas dan
kegigihan pelaku IKM saat ini diakui
sekaligus diapresiasi oleh pemerintah.
Pasalnya, mereka sigap memberi
sentuhan artistik dan juga cepat
beradaptasi dengan kondisi pasar.
“Dalam hal ini, geliat bisnis
makanan oleh-oleh khas dari daerah
semakin terus dipacu. Tak hanya
menggenjot pemasaran dan promosi,
pengembangan produk juga perlu
ditingkatkan melalui riset dan
teknologi,” tegasnya.
Bahkan Dirjen IKM Kemenperin
Euis Saedah mengatakan, keberadaan
Baristand Industri mampu melahirkan
wirausaha baru.
“Basis teknologi yang digunakan
rekan-rekan ini efektif menumbuhkan
wirausaha terdidik yang terbuka pada

inovasi lebih lanjut. Hasil risetnya juga
aplikatif, ditambah adanya fasilitas uji
produk dan standarisasi,” jelasnya.
Kemenperin selama lima tahun ke
depan membidik target penumbuhan
populasi industri yang cukup besar
untuk industri kecil sebanyak 20.000
dan peningkatan skala usaha 4.500
untuk industri menengah.
Sementara itu, Kepala BPPI
Kemenperin Haris Munandar meminta
kepada seluruh Balai Besar dan
Baristand di bawah jajarannya agar
menerapkan pendekatan berbasis
pasar (market driven-oriented) dalam
kegiatan litbang yang dilakukan.
Selain itu juga diperlukan
keterlibatan SDM litbang yang
berkualitas, kapabel dan kompeten
khususnya para pejabat fungsional
peneliti.
“Temuan-temuan menarik seperti
yang dihasilkan Baristand Padang
itu juga dilakukan di Balai Besar dan
Baristand lainnya dengan hasil riset
yang berbeda,” tegasnya.
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Tantangan Pertumbuhan
Ekonomi dan Industri 2016
Sofyari Rahman, SE, MAPP
Alumnus Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, Jepang

P

erekonomian Indonesia pada
2015 melambat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Sinyal
perlambatan secara nyata terlihat sejak
awal tahun, dimana beberapa indikator
ekonomi seperti konsumsi masyarakat,
ekspor dan impor mengalami
penurunan pertumbuhan. Konsumsi
masyarakat turun akibat tekanan
kenaikan harga bahan bakar minyak
pada akhir 2014, yang diikuti kenaikan
harga beras.
Kinerja ekspor dan impor
juga menunjukkan tren menurun.
Perdagangan internasional tertekan
oleh pelemahan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS. Berdasarkan data
Bank Indonesia, nilai rupiah turun 9,88
persen. Dengan kebutuhan bahan
baku impor yang masih besar, lonjakan
biaya produksi akibat penguatan dolar
AS tidak dapat dihindari.
Di sisi lain, pelemahan
perekonomian global akibat
melambatnya ekonomi Tiongkok
membuat Indonesia tidak bisa
memanfaatkan depresiasi rupiah untuk
menggenjot ekspor. Sepanjang 2015,
kinerja ekspor melambat di tengah
kelesuan ekonomi global.
Kondisi ini menjalar ke berbagai
sektor ekonomi, seperti di sektor
pertambangan dan penggalian yang
mengalami kontraksi pertumbuhan
5,64% pada triwulan ketiga 2015.
Penurunan tajam di sektor ini
disebabkan merosotnya harga
komoditas tambang. Sebagai contoh,
harga batubara menyentuh titik
terendah dalam 10 tahun terakhir,
padahal beberapa tahun belakangan
menjadi salah satu andalan ekspor.
Perlambatan juga dialami sektor
perdagangan besar dan eceran,
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reparasi mobil dan sepeda motor yang
hanya tumbuh 1,49 persen, jauh lebih
rendah dibandingkan dengan capaian
pada triwulan ketiga 2014 yang
tumbuh 4,78 persen.
Perlambatan disebabkan
penurunan daya beli masyarakat,
yang cenderung menahan diri untuk
konsumsi karena menunggu kestabilan
ekonomi. Sektor pengadaan listrik dan
gas juga mengalami perlambatan,
yaitu hanya tumbuh 0,56 persen, lebih
rendah dari triwulan ketiga 2014 yang
mencapai 5,95 persen.
Kelesuan di sektor ekonomi
itu mengindikasikan kondisi yang
sama di industri pengolahan, sebab
kaitan antara sektor-sektor tersebut

cukup besar. Industri pengolahan
nonmigas hanya tumbuh 5,21 persen
pada triwulan ketiga 2015, di bawah
pencapaian pada periode yang sama
2014 sebesar 5,73 persen.
Perlambatan dialami cabangcabang industri nonmigas, bahkan
beberapa cabang industri mencatat
pertumbuhan negatif. Industri tekstil
dan pakaian jadi, misalnya, tumbuh
-6,14 persen dari sebelumnya 1,38
persen, sementara industri kayu,
barang dari kayu dan gabus dan
barang anyaman dari bambu, rotan
dan sejenisnya -3,83persen dari
sebelumnya 7,14 persen.
Pertumbuhan negatif ini perlu
segera diantisipasi mengingat

ARTIKEL
beberapa sektor tersebut merupakan
industri padat karya. Industri di sektor
ini rentan melakukan rasionalisasi
jumlah karyawan untuk menjaga
operasional produksi.
Salah satu langkah yang dapat
dilakukan untuk menahan laju
pertumbuhan negatif ini adalah
melalui peningkatan pengadaan
barang dan jasa untuk produk tekstil
dan penambahan jejaring bisnis
internasional melalui pameran,
mengingat kebijakan untuk
menahan laju ini akan sangat sulit
diimplementasikan pada 2016.
Meski demikian, beberapa
cabang industri masih tumbuh
positif dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, seperti industri kimia,
farmasi dan obat tradisional yang
naik 10,21persen dari sebelumnya
1,12 persen. Pertumbuhan di industri
ini didorong implementasi Jaminan
Kesehatan Nasional. Selain itu, industri
karet, barang dari karet dan plastik
tumbuh 6,26 persen dari sebelumnya
1,92 persen, dipengaruhi oleh kenaikan
harga karet dunia.
Industri barang galian bukan
logam juga tumbuh 5,58 persen dari
sebelumnya 0,77 persen, industri
logam dasar naik 3,96 persen dari
sebelumnya 7,58 persen; industri
barang logam, komputer, barang
elektronik, optik dan peralatan
listrik meningkat 6,35 persen dari
sebelumnya 4,11 persen; dan industri
furnitur tumbuh 4,93 persen dari
sebelumnya 4,63 persen. Berdasarkan
data triwulan ketiga 2015, kinerja
keenam cabang industri ini hingga
akhir 2015 diperkirakan lebih baik
dibandingkan dengan 2014.
Peluang penguatan pertumbuhan
industri pada 2016 terbuka lebar,
seiring dengan kondisi perekonomian
yang menuju keseimbangan.
Berdasarkan kajian National Bureau
of Economic Research (NBER),
situasi perlambatan biasanya akan
berlangsung 1 sampai dengan 2
tahun, setelahnya perekonomian akan
kembali rebound.

Untuk itu, agar penguatan
perekonomian ini dapat berlanjut,
perlu diformulasikan kebijakan lanjutan
yang dapat masuk dalam paket-paket
kebijakan ekonomi yang berdampak
langsung bagi industri dan memiliki
efek jangka panjang.
Namun, paket-paket kebijakan
ini belum sepenuhnya memiliki
keterkaitan langsung dengan industri.
Untuk itu, perlu dievaluasi terlebih
dahulu efektivitas dari paket-paket
tersebut. Berdasarkan analisa terhadap
pola peluncuran paket-paket,
yang dipecah dalam paket-paket
berkesinambungan, dampaknya positif
karena menjaga ekspektasi masyarakat
dan pelaku usaha bahwa langkahlangkah perbaikan telah dikeluarkan
oleh pemerintah.
Dari sisi perekonomian global,
pelaku industri perlu mencermati
penguatan ekonomi Amerika Serikat
dan perlambatan ekonomi Tiongkok.
Penguatan ekonomi AS akan
mendorong Bank Sentral AS (The Fed)
untuk mengoreksi suku bunga menjadi
lebih tinggi.
Pada 2015, The Fed telah
menaikkan suku bunga sebesar 25
basis poin, implikasi kenaikan tersebut
tidak terlalu besar mengingat Bank
Sentral AS itu telah mengirimkan sinyal
kenaikan suku bunga berbulan-bulan
sebelumnya.
The Fed juga telah memberikan
sinyal kenaikan suku bunga pada 2016.
Efek dari kebijakan ini adalah akan
terjadi capital outflow dari negaranegara berkembang ke AS, yang dapat
berimplikasi pada pelemahan rupiah.
Kondisi ini bisa menekan kinerja impor
dan industri Indonesia bila tidak ada
tanda-tanda perbaikan pada konsumsi
domestik.
Faktor selanjutnya adalah
perlambatan ekonomi Tiongkok.
Transisi struktural perekonomian
Tiongkok dari sektor manufaktur dan
investasi ke sektor konsumsi dan
jasa membuat kinerja manufaktur
negara itu menurun sehingga
perekonomiannya akan melambat.

“Agar penguatan
perekonomian
dapat berlanjut,
perlu diformulasikan
kebijakan lanjutan
yang dapat masuk
dalam paket-paket
kebijakan ekonomi yang
berdampak langsung
bagi industri dan
memiliki efek jangka
panjang.”
Keterkaitan antara manufaktur
Tiongkok dan ekspor sumber daya
alam Indonesia sangat erat. Artinya,
penurunan kinerja manufaktur
Tiongkok akan menekan ekspor
sumber daya alam Indonesia. Apalagi
ditambah dengan penurunan
harga berbagai komoditas global,
kinerja ekspor Indonesia pada 2016
kemungkinan masih sama dengan
kondisi 2015.
Pengaruh kondisi global ini akan
terbatas apabila perekonomian
domestik kondusif. Harapan mengenai
membaiknya ekonomi domestik sangat
besar jika melihat pola investasi ke
dalam negeri yang meningkat sejak
2013.
Bila investasi tersebut mulai
bergulir, target pertumbuhan Industri
nonmigas sebesar 6 persen diyakini
bisa tercapai. Namun target ini harus
dijaga dengan perbaikan pada sumber
daya industri dan infrastruktur yang
masih tertinggal.
Oleh karena itu, pemerintah
harus memberikan perhatian yang
besar melalui berbagai program dan
kegiatan pembangunan infrastruktur
serta penyediaan akses sumber daya
industri, terutama bagi pelaku usaha
dari dalam negeri. Dengan demikian,
ketergantungan terhadap impor bisa
dikurangi sekaligus menumbuhkan
nilai tambah dalam negeri dan mengisi
kekosongan struktur industri dari hulu
ke hilir.
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SENGGANG

Lawan Tim Futsal NTT

SALEH HUSIN CETAK 5 GOL
Jangan anggap
remeh Saleh Husin,
terutama untuk urusan
bermain sepak bola.
Menteri Perindustrian
ini ternyata piawai
memainkan si kulit
bundar dan sering
berperan besar
menaklukkan tim lawan.

H

al itu dibuktikan Saleh Husin
ketika meladeni ajakan
bermain bola bersama Tim
Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur
di GOR Flobamora, Kupang, di selasela kunjungan kerja ke Pulau Rote, 6
November silam.
Meski tanpa persiapan, sang
Menteri ternyata mampu melesakkan
lima gol. Berkostum hijau stabilo, ayah
tiga anak itu lincah mengimbangi para
pemain tim utama futsal NTT yang
dipersiapkan menghadapi Pra PON XIX
2016.
“Saya sengaja main bareng untuk
menyemangati mereka, apalagi bisa
bikin gol. Memotivasi anak-anak muda
memang paling mengena jika kita
bersama-sama mereka, kita jadi saling
mengenal secara personal, tanpa jarak
dan membuat mereka percaya diri,”
kata Menperin di sela-sela istirahat
babak pertama.
Saleh mengacungkan jempol
untuk para pemain NTT. “Potensi
atlet-atlet NTT sangat besar. Futsal
NTT berkembang sangat bagus.
Berlatih dengan disiplin dan keras akan
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membawa keberhasilan,” ujar menteri
kelahiran Ba’a, Rote Ndao, 52 tahun
silam itu.
Menurut dia, kondisi alam provinsi
di sisi tenggara Indonesia yang keras
turut membentuk atlet-atlet NTT
menjadi tangguh, gigih dan pantang
menyerah. Pendidikan dan latihan
juga memberi bekal sehingga selalu
optimistis.
Sejak muda, Saleh sendiri
menggemari olah raga pemacu
adrenalin. Selain pemegang sabuk
hitam taekwondo dan sempat
menggeluti balap gokart, dia gemar
merumput di lapangan bola ukuran
stadion sebelum tren futsal belakangan
ini.
Di Jakarta, salah satu menteri
Kabinet Kerja ini juga beberapa
kali bermain futsal bersama
kolega, termasuk para wartawan di
Kementerian Perindustrian dan Istana
Kepresidenan.
“Jika waktunya pas, ayo saja main
bola. Seperti main di Kupang, ini juga
spontanitas,” ujar Saleh yang terbiasa
bermain full-time sebagai penyerang.
Kunjungan Menteri Perindustrian
di NTT untuk meresmikan pembukaan
Festival Serat dan Warna Alam
Indonesia ”Swarna Fest 2015” di Pantai
Nemberala, Kabupaten Rote Ndao,
Pulau Rote.

Siap Dukung
Saleh Husin menegaskan
dukungannya kepada tim futsal NTT
untuk bertanding di Pra PON XIX 2016.
Pesta olahraga nasional itu akan digelar

di Jawa Barat, September 2016.
“Saya siap dukung. Sebagai
putera kelahiran NTT, semua harus
mendukung anak-anak kita yang mau
berprestasi,” tegasnya.
Fun game futsal ini diikuti beberapa
pejabat seperti Kadis Perindag NTT,
Bruno Kupok, Kadis BLH, Frediech
Tielman dan lainnya. Sementara dari
pengurus Asosiasi Futsal Daerah (AFD)
NTT, yang hadir yakni Jimmy Sianto,
Johni Lumba, Anton Rihi, Beni Rado,
Muchlis Lapitonung, Abdul Muis, Alex
Tokan, Sipri Seko dan lainnya.
“Main bareng Pak Menteri ini
kesempatan emas untuk mendongkrak
semangat tim futsal. Asupan mental
seperti ini sama pentingnya dengan
latihan fisik,” ujar Jimmy yang juga Wakil
Ketua Komisi D DPRD Provinsi NTT.
Seusai pertandingan, Saleh
memberi kejutan yaitu menghadiahkan
sepatu futsal yang dikenakannya
kepada pemain tim Pra PON XIX.
Karena ada beberapa pemain yang
sama-sama berukuran sepatu 41, maka
harus dilakukan undian. Akhirnya,
sepatu Sang Menteri jatuh ke tangan
Vicenta Lodo.
“Saya senang sekali karena paling
beruntung di antara teman-teman
yang lain. Seperti amanat Pak Menteri,
saya siap membawa nama baik NTT di
PON tahun depan,” kata guru olahraga
honorer di SMPN 9 Kupang ini.
Melengkapi permainan futsal itu,
Saleh yang didampingi Ibu Andresca
Saleh Husin, mengajak para pemain
makan malam di sentra kuliner seafood
Kampung Solor, Kupang.

SOSOK

Industrialisasi
Suatu
Keharusan
Pada 24 November 2015,
Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia
menggelar Musyawarah
Nasional (Munas) VII di
Bandung, Jawa Barat. Salah
satu agenda Munas saat
itu adalah memilih ketua
umum. Pada saat pemilihan,
mayoritas utusan Kadin
daerah dan asosiasi memilih
Rosan Perkasa Roeslani
(RPR) sebagai Ketua Umum
Kadin Indonesia periode
2015-2020

Rosan Perkasa
Roeslani
Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2020
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K

etika ditemui awal Desember lalu,
Rosan banyak bercerita tentang
tekad, harapan, dan cita-citanya
untuk membesarkan Kadin.Selain
siap menjaga amanah, Rosan berjanji
akan mewakafkan waktu, tenaga, dan
pikirannya untuk kebaikan Kadin serta
Indonesia.
Rosan siap menyuarakan dan
memperjuangkan kepentingan dunia
usaha di berbagai sektor serta menjaga
sinergitas kemitraan erat antara Kadin
dan Pemerintah.
Sebagai pemimpin, Rosan secara
terbuka mengungkapkan keinginan
kuat Kadin untuk berkontribusi positif
dalam mendorong terwujudnya
industrialisasi, pembukaan lapangan
kerja, dan arus masuk investasi ke
dalam negeri.
Bagi Rosan, industrialisasi kini
menjadi sebuah keharusan menyusul
berbagai paket deregulasi yang
diluncurkan pemerintah sejak
September 2015.
Selain akan mendorong arus
masuk investasi yang lebih besar,
industrialisasi diyakini akan membuka
lapangan kerja baru dan menciptakan
multiplier effect di sektor perdagangan.
Bahkan, industrialisasi akan
membuka jalan bagi suatu proses
penciptaan nilai tambah dalam setiap
kegiatan ekonomi, termasuk produksi,
distribusi perdagangan, dan investasi.
“Industrialisasi adalah kenyataan
bagi Indonesia. Kita harus mewujudkan
tekad itu agar Indonesia menjadi
negara maju,” kata Rosan.
Di sisi lain, Rosan berpendapat
bahwa Kadin harus mandiri, berdaya
saing tinggi, dan disegani di pentas
regional maupun global. Pengusaha
yang bernaung di bawah Kadin
juga wajib mempersenjatai diri
dengan pengetahuan, baik ekonomi,
politik, dan budaya. Hal itu wajib
dimiliki seiring kian terbukanya arus
perdagangan regional.
Meskipun berat tugas yang
diamanatkan kepadanya, Rosan
yakin seberat apa pun tugas yang
dibebankan kepadanya, apabila

66

media industri # No. 04 - 2015

dikerjakan dengan penuh tanggung
jawab, fokus, dan bersama-sama, pasti
akan membuahkan hasil.
Dia tidak ragu menghadapi
tantangan dan hambatan yang
menghadang di depan. Sebab, Rosan
banyak belajar dari pengalaman.
Rosan menuturkan, sebelum
menjabat Ketua Umum Kadin
Indonesia, dia pernah diberikan
tanggung jawab sebagai Wakil Ketua
Umum Kadin Indonesia Bidang
Perbankan dan Keuangan periode
2010-2015.
Saat itu, dia menginisiasi berdirinya
Palapa Fund di bawah bendera PT
Palapa Nusantara Berdikari, sebuah
perusahaan pembiayaan usaha kecil
menengah (UKM).
Banyak pihak menyangsikan
proyek itu. Namun Rosan keukeuh
menjalankannya. Bahkan, dia rela
merogoh koceknya sebagai modal.

Industrialisasi adalah
kenyataan bagi Indonesia.
Kita harus mewujudkan
tekad itu agar Indonesia
menjadi negara maju
Terbukti, setelah 5 tahun berjalan,
program itu menjadi salah satu
kampiun Kadin Indonesia dalam
membantu permodalan pengusaha
kecil di berbagai daerah.
“Palapa Fund memaksa saya
berkeliling Indonesia. Sejak tahun
pertama, saya berkunjung ke berbagai
daerah untuk mensosialisasikan Palapa
Fund dan mencairkan dananya. Saya
akui, banyak yang ragu, tapi syukur
Alhamdulillah, Palapa Fund berjalan
baik,” kata Rosan.
Pengalaman itu mendorong
Rosan untuk menghimpun berbagai
keunggulan anggota Kadin.
Dia berharap di masa datang,
anggota Kadin akan tampil sebagai
industrialis kuat dan dihormati,
yang terus berkarya, berinovasi,
meningkatkan pangsa pasar,

memperkuat rantai produksi,
mempercepat distribusi dan
mengundang investasi ke dalam
negeri.
“Saya tulus dan ikhlas menjalankan
amanah ini. Tidak ada beban apa pun.
Saya berbuat apa saja, yang penting
mendapat ridho dari Allah. Saya tidak
mengharapkan balasan dari orang lain.
Tidak,” tutur Rosan.
Pada awal Desember 2015, Presiden
Joko Widodo mengundang Rosan ke
Istana untuk mendiskusikan sejumlah
hal terkait peranan Kadin dalam
pembangunan ekonomi nasional.
Pertemuan dengan Presiden
mendorong Rosan untuk makin
mengakrabkan hubungan antara
Kadin dan pemerintah.
Di sisi lain, Presiden yang
berlatarbelakang pengusaha
memahami serta mendukung
keinginan Rosan untuk menjadikan
Kadin sebagai pembawa suara
kepentingan dunia usaha, baik di
tingkat pusat maupun daerah.
“Ekspektasi berbagai pihak pada
Kadin Indonesia sangat tinggi. Saya
harus fulfill that expectation. Ini hanya
bisa terjawab seiring bergulirnya waktu,”
kata Rosan.
Publik pun berharap, sebagai
nahkoda baru Kadin, Rosan akan tetap
gigih berjuang untuk mengangkat
derajat pengusaha nasional sehingga
dapat menjadi tuan di negeri sendiri.
Bagi Rosan, seorang pengusaha tidak
hanya mampu membidik peluangpeluang bisnis. Namun, pengusaha
juga dituntut melengkapi diri
dengan kemampuan intelektual serta
menganalisa kondisi pasar agar dapat
meningkatkan daya saing.
“Kadin harus menjadi pilihan
pertama dan utama untuk mewakili
suara dan kepentingan dunia usaha
beserta para stakeholder. Kadin harus
kuat. Cita-cita Kadin melindungi
dunia usaha dapat tercapai apabila
digerakkan oleh kepemimpinan yang
kuat, bertanggung jawab, dan rela
berkorban,” katanya.

tampil bangga
menggunakan produk indonesia
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