Edisi No. 01. 2016

industri

Wujudkan
Hilirisasi Industri

Berbasis Sumber Daya Alam
18

26

56

Kebijakan

Ekonomi & Bisnis

Inovasi

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap X:
Revisi DNI Memperkuat UMKMK

Kunjungan Kerja Menperin ke Jepang:
Investasi Makin Kuat, Industri Sehat

PT PAL Indonesia Bangun Kapal Perang
Mutakhir

2

media industri # No. 01 - 2016

PENGANTAR REDAKSI

Hilirisasi Industri
Memacu Ekonomi

S

aat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja
Kementerian Perindustrian 2016 pada 16 Januari
lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution mengakui pemerintah agak terlambat
memberlakukan regulasi perihal hilirisasi industri.
Undang-undang tentang mineral dan batubara
(minerba) baru keluar saat ekonomi dunia melambat
sehingga menambah komplikasi dalam perekonomian.
Meski demikian, Darmin menekankan pentingnya hilirisasi di
sektor industri.
Pernyataan Menko tersebut sejalan dengan tema Rapat
Kerja yakni Hilirisasi Pembangunan Industri Berbasis Sumber
Daya Alam. Rapat dihadiri oleh Menteri Perindustrian Saleh
Husin dan jajaran eselon I di lingkungan Kemenperin.
Industri merupakan salah satu sektor yang signifikan
menyumbang pertumbuhan ekonomi di tengah resesi
ekonomi dunia dalam dua tahun terakhir. Sektor ini
menyerap banyak tenaga kerja, produktivitasnya tinggi, dan
mampu melahirkan keterkaitan dengan sektor lain.
Kinerja industri yang cukup tinggi membuat
perekonomian Indonesia mampu tumbuh lebih baik
dibandingkan dengan negara-negara lain.
Pada 2015, industri nonmigas mampu tumbuh di atas
5,2 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan
produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,8 persen. Kinerja
yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa sektor industri
merupakan motor penggerak perekonomian.
Rapat Kerja tersebut menyepakati pengembangan
industri nasional yang difokuskan pada peningkatan nilai
tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro,
mineral, serta migas dan batubara.
Untuk industri agro, hilirisasi difokuskan pada kelapa
sawit, rumput laut, dan kakao. Industri mineral logam
ditekankan pada besi baja, aluminium, nikel, dan tembaga.

Sementara untuk industri migas dan batubara, hilirisasi
diarahkan pada industri petrokimia atau pupuk.
Hilirisasi industri ini sejalan dengan visi Kemenperin
untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur
industri, menumbuhkan populasi industri, serta menciptakan
lapangan kerja dan peluang usaha.
Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam sangat
relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki kekayaan
hayati, mineral dan tambang melimpah. Di industri agro,
misalnya, Indonesia merupakan produsen terbesar beberapa
komoditas, seperti kelapa sawit, karet, rotan, kakao, lada dan
rumput laut.
Selain itu, Indonesia merupakan produsen gas terbesar
di dunia yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan
industri pupuk, petrokimia, dan industri lainnya. Cadangan
mineral, seperti bijih besi, bauksit, nikel dan batubara, juga
cukup besar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah
tinggi.
Sebagai contoh, Indonesia saat ini merupakan produsen
crude palm oil (CPO) terbesar di dunia dengan produksi 31,5
juta ton per tahun. Hilirisasi CPO akan memperkuat industri
turunan yang masih terbatas, yakni industri pangan (minyak
goreng, margarin, shortening, CBS, vegetable ghee), dan
industri non-pangan yaitu oleokimia (fatty acids, fatty alcohol,
dan glycerin) dan bioenergi/biodiesel).
Indonesia juga merupakan penghasil rumput laut
(kering) terbesar di dunia dengan produksi 237.000 ton per
tahun. Demikian juga produksi kakao yang mencapai 450.000
ton per tahun atau terbesar ketiga dunia.
Kebijakan hilirisasi diharapkan semakin memperkuat
peranan sektor industri dalam perekonomian dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat, apalagi didukung
dengan deregulasi dan debirokratisasi yang gencar dilakukan
pemerintah.
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SURAT PEMBACA

Bagaimana progress dari
pengembangan industri di luar Pulau
Jawa yang dilakukan Kementerian
Perindustrian?
Mariska Lewy - Pontianak

Jawab:
Kontribusi industri pengolahan nonmigas di luar Jawa terus mengalami
peningkatan, dari 29,27 persen
pada 2014 menjadi 30,75 persen
pada 2015. Sebagai contoh, data
BPS menunjukkan bahwa terjadi
pergeseran kontribusi industri Bali dan
Nusa Tenggara. Kedua wilayah tersebut
kontribusinya meningkat dari 2,5
persen pada 2014 menjadi 3,06 persen
pada 2015.
Kontribusi wilayah di luar Pulau
Jawa terhadap sektor industri
nonmigas ditargetkan sebesar
40 persen pada 2035. Untuk itu,
Kemenperin terus melalukan
pemerataan dan penyebaran industri
ke seluruh wilayah Indonesia. Salah
satunya, saat ini ditetapkan Kawasan
Industri Java Integrated Industrial and
Port Estate (JIIPE) di Gresik sebagai
acuan dalam pembangunan kawasan
industri prioritas di luar Jawa.
Sektor Industri Kecil dan
Menengah juga dikembangkan di
luar Pulau Jawa. Saat ini, Kemenperin
memfasilitasi pembangunan sentra
IKM serta fasilitasi penyusunan rencana
pembangunan sentra IKM di beberapa
wilayah di luar Jawa.

Apa tindakan Kementerian
Perindustrian menghadapi isu PHK dan
industri yang hengkang dari Indonesia?

Apa yang menjadi fokus kerja
Kementerian Perindustrian pada tahun
2016 ini?

Gangsar Pambudi Nugroho - Sidoarjo

Samuel Uway - Manado

Jawab:

Jawab:

Isu industri hengkang dari Indonesia
serta PHK massal telah dibantah oleh
Kementerian Perindustrian. Relokasi
pabrik yang dilakukan oleh beberapa
perusahaan elektronik memiliki latar
belakang berbeda-beda, seperti
restrukturisasi perusahaan, efisiensi
akibat perkembangan teknologi, serta
perubahan kepemilikan.
Tidak dipungkiri bahwa terjadi
pemutusan hubungan kerja dengan
adanya relokasi pabrik, namun
dipastikan industri tidak melakukan
PHK massal dan melepaskan tenaga
kerjanya begitu saja.
Pasar industri otomotif dan
elektronika, dua sektor industri yang
banyak diberitakan melakukan PHK
massal dan menghentikan operasinya
di Indonesia, masih prospektif karena
pasar dalam negeri dan peluang ekspor
yang masih terbuka.
Kementerian Perindustrian, dengan
koordinasi bersama pihak-pihak
terkait, memberikan insentif untuk
mendorong masuknya teknologi
baru di sektor industri. Kemenperin
juga memiliki program pelatihanpelatihan teknis kepada tenaga kerja
industri sehingga dapat meningkatkan
kompetensinya dan menyesuaikan
dengan kebutuhan perkembangan
teknologi industri, terutama dalam
menghadapi MEA.
Di samping itu, diharapkan
perusahaan-perusahaan dapat
memberikan pelatihan kepada para
pekerjanya agar bisa mengikuti
perkembangan teknologi di industri
saat ini.
Kemenperin terus berupaya
meningkatkan komunikasi antara
pemerintah dengan pihak industri dan
pekerja untuk antisipasi permasalahan
pada kemungkinan pengurangan
tenaga kerja akibat perbuahan
kebijakan perusahaan.

Fokus program pengembangan
industri 2015-2019 yang dijalankan
oleh Kementerian Perindustrian
merupakan bagian dari kebijakan
pengembangan industri nasional,
yang mengacu pada Rencana Induk
Pengembangan Industri Nasional
(RIPIN) 2015-2035 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (PRJMN) 2015-2019.
Fokus kebijakan pengembangan
industri nasional yakni pertama,
peningkatan nilai tambah sumber daya
alam pada industri hulu berbasis agro,
mineral, serta migas dan batubara
dalam rangka penguatan struktur
industri melalui pembangunan industri
hulu yang diintegrasikan dengan
industri antara dan industri hilirnya.
Kedua, peningkatan kapabilitas
industri melalui peningkatan
kompetensi SDM dan penguasaan
teknologi; dan ketiga, pembangunan
industri di seluruh wilayah Indonesia
melalui pembangunan wilayah pusat
pertumbuhan industri (WPPI), kawasan
peruntukan industri (KPI), kawasan
industri, dan sentra industri kecil dan
menengah (sentra IKM).
Apakah ada rencana untuk
meningkatkan frekuensi terbit majalah
Media Industri?
Agus Setyoko – Purwokerto

Jawab:
Saat ini, Media Industri terbit sekali
dalam tiga bulan. Harapan untuk
meningkatkan frekuensi agar dapat
memberikan informasi yang paling
aktual kepada para pembaca tetap
ada, namun saat ini terkendala oleh
terbatasnya SDM di redaksi MI serta
lamanya proses distribusi.
MI berusaha untuk memberikan
informasi yang lengkap dalam tiap
terbitannya sehingga para pembaca
tidak ketinggalan informasi dari dunia
industri.
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R
WUJUDKAN

HILIRISASI INDUSTRI
BERBASIS SDA

Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
menyepakati pengembangan industri nasional
yang difokuskan pada peningkatan nilai tambah
sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro,
mineral, serta migas dan batubara.

aker yang digelar pada 16-17
Februari 2016 itu mengangkat
tema “Hilirisasi Pembangunan
Industri Berbasis Sumber Daya
Alam”. Tema ini sejalan dengan visi
Kemenperin untuk meningkatkan nilai
tambah dan memperkuat struktur
industri, menumbuhkan populasi
industri, serta menciptakan lapangan
kerja dan peluang usaha.
Raker dibuka secara resmi
oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution dan
dihadiri oleh Pejabat Kementerian/
Lembaga terkait, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala
Balai Besar, Kepala Balai Riset dan
Standardisasi Industri, Direktur
Perguruan Tinggi dan Kepala Sekolah
Kejuruan Industri di lingkungan
Kemenperin, Kadin, pimpinan asosiasi
industri, serta para pelaku usaha.
Melalui raker tersebut, Kemenperin
dan para pemangku kepentingan
industri menyepakati inisiasi untuk
mendorong hilirisasi industri berbasis
sumber daya alam, yakni agro, mineral,
migas dan batubara.
Sekjen Kemenperin Syarif
Hidayat mengatakan struktur industri
nasional akan semakin kuat melalui
pembangunan industri hulu yang
diintegrasikan dengan industri antara
dan industri hilir.
“Peningkatan nilai tambah sumber
daya alam melalui integrasi industri
ini akan membawa dampak pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat,”
kata Syarif pada penutupan raker
tersebut.
Dia mengatakan hilirisasi industri
berbasis sumber daya alam sejalan
dengan Kebijakan Industri Nasional
(KIN) Tahun 2015-2019 sebagai
pelaksanaan amanat UU No. 3 tahun
2014 tentang Perindustrian dan PP No.
14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)
tahun 2015-2035.
Untuk pengembangan industri
agro, ungkap Syarif, Kemenperin
memfokuskan hilirisasi pada industri
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kelapa sawit, rumput laut, dan kakao.
Fokus kebijakan ini mengingat
Indonesia merupakan negara produsen
minyak sawit (CPO), penghasil rumput
laut mentah/kering terbesar di dunia,
dan negara produsen kakao terbesar
ketiga di dunia.
Adapun pengembangan industri
berbasis mineral logam, hilirisasi
difokuskan pada empat kelompok
industri, yaitu besi baja, aluminium,
nikel, dan tembaga.
Syarif mengatakan pengembangan
industri mineral logam ini akan
mendukung kebutuhan sektor penting
lainnya, seperti transportasi, konstruksi
bangunan, permesinan, infrastruktur,
energi, listrik, telekomunikasi, kemasan,
alat rumah tangga, alat kesehatan, dan
elektronik.
Selanjutnya, hilirisasi industri migas
dan batubara akan difokuskan pada
pembangunan industri petrokimia atau
pupuk di Teluk Bintuni dan Aceh.
Untuk industri hulu yang lahap
energi dan padat modal, Kemenperin
menilai perlu diberikan insentif atau
fasilitas berupa subsidi energi dan
bahan baku agar industri dapat
berkembang dan berdaya saing tinggi.
Sebagai negara yang memiliki
sumber daya serta cadangan mineral
dan batubara yang besar serta dapat
mendukung industri hulu dan hilir
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logam, pembangunan industri berbasis
mineral tidak hanya terhenti di industri
dasar pertambangan (ekstraksi).
Industri ini harus dilanjutkan dan
difokuskan pada industri hilirnya
yang memanfaatkan logam sebagai
bahan baku. Dalam hal ini, sinergi
antara sektor pertambangan dan
perindustrian menjadi sangat penting.
Hilirisasi industri juga perlu diiringi
dengan penguatan kapabilitas industri
melalui peningkatan kompetensi SDM
dan penguasaan teknologi.
Pengembangan industri di seluruh
wilayah indonesia juga perlu didorong
melalui pembangunan wilayah pusat
pertumbuhan industri (WPPI), kawasan
peruntukan industri (KPI), kawasan
industri, serta sentra industri kecil dan
industri menengah (Sentra IKM).
Kemenperin akan melibatkan
Badan Litbang Industri guna
mendukung peningkatan nilai tambah
dan pemanfaatan sumber daya alam
serta peningkatan daya saing dan
produktivitas industri.
Langkah strategis yang dilakukan
Badan Litbang Industri, antara lain
pengembangan inovasi dan penerapan
teknologi; peningkatan pencapaian
paten; regulasi teknis pemberlakuan
SNI, ST dan/atau PTC secara wajib di
bidang industri; penerapan prinsipprinsip industri hijau; serta usulan

pemberian insentif melalui tax holiday,
tax allowance, maupun BMDTP.
Sementara itu, peningkatkan
produktivitas dan daya saing industri
kecil menengah (IKM) akan dilakukan
melalui pengembangan produk,
pengembangan sentra, pembangunan
wirausaha industri, restrukturisasi
mesin, peningkatan layanan UPT, serta
fasilitasi promosi dan pameran.
Upaya ini sejalan dengan
kebijakan pemerintah mengakselerasi
pengembangan IKM sejak 2009 guna
menjadikan IKM sebagai basis ekonomi
nasional yang kuat pada 2035.
Saat membuka Raker Kemenperin,
Menko Perekonomian mengatakan
hilirisasi industri berbasis sumber daya
alam selama ini kurang berkembang,
salah satunya karena lambatnya
respons dari sisi regulasi pemerintah.
“Undang-undang minerba
(mineral dan batubara) baru keluar
saat ekonomi dunia melambat, ini
membuat komplikasi jadi banyak,” kata
Darmin Nasution.
Oleh karena itu, Kemenko
Perekonomian, Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) dan
Kementerian Perdagangan tengah
memperbaiki indeks Ease of Doing
Bussiness (EoDB) atau kemudahan
berbisnis di Indonesia secara intensif.
Berdasarkan survei Bank
Dunia, tahun lalu Indonesia berada
di peringkat 109. Pemerintah
menargetkan posisi EoDB Indonesia
berada pada kisaran double digit tahun
ini. Menko berharap, saat berbagai
prosedur usaha telah dibenahi, sektor
industri akan mendominasi untuk
perkembangan ekonomi lebih lanjut.
Dia mengatakan sektor industri
terbukti memiliki andil besar dalam
menopang pertumbuhan ekonomi
Indonesia, di tengah resesi ekonomi
dunia dalam dua tahun terakhir.
Menurut Darmin Nasution,
sektor industri memiliki karakteristik
yang tidak bisa digantikan oleh pilar
ekonomi lain, yaitu menyerap banyak
tenaga kerja, produktivitas yang
relatif tinggi, dan mampu melahirkan
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keterkaitan dengan kegiatan yang lain.

Potret Industri Mineral
Logam
Berdasarkan hasil Rapat Kerja
Kementerian Perindustrian Tahun
2016, salah satu industri berbasis
sumber daya alam yang akan dipacu
hilirisasinya adalah mineral logam.
Hilirisasi industri ini akan
difokuskan pada empat kelompok
industri, yaitu besi baja, aluminium,
nikel, dan tembaga.
Pengembangan industri mineral
logam sangat strategis untuk
mendukung beberapa sektor penting,
seperti transportasi, konstruksi
bangunan, permesinan, infrastruktur,
energi, listrik, telekomunikasi, kemasan,
alat rumah tangga, alat kesehatan, dan
elektronik.
Dari perspektif ekonomi, besi
baja merupakan logam dasar paling
utama dengan nilai penjualan global
mencapai USD 225 miliar per tahun.
Pada 2015, produksi besi baja
dunia mencapai 3 miliar ton. Produsen
utama besi baja adalah Tiongkok yang
berkontribusi 50 persen terhadap
produksi dunia, diikuti Jepang, Amerika
Serikat dan India.
Industri tembaga (copper) berada
di peringkat dua sebagai logam dasar
utama dengan nilai penjualan global
sekitar USD 130 miliar per tahun.
Pada 2015, produksi tembaga dunia
mencapai 18,7 juta ton, dengan
produsen terbesar Chile, diikuti
Tiongkok dan Peru.
Adapun aluminium memiliki nilai
penjualan global USD 90 miliar per
tahun dengan nilai produksi mencapai
49,3 juta ton, dimana produsen
utamanya adalah Tiongkok, disusul
Rusia, Kanada, dan Uni Emirat Arab.
Sementara itu, nilai penjualan nikel
secara global berkisar USD 40 miliar
per tahun, yang kebutuhan utamanya
digunakan sebagai paduan untuk
membuat stainless steel. Pada 2015,
produksi nikel mencapai 2,4 juta ton
dengan produsen utama Brasil dan
Rusia.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika (ILMATE)
Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan
mengungkapkan industri mineral
logam di Indonesia sangat besar.
Indonesia memiliki bahan baku
mineral logam yang melimpah, seperti
pasir besi mencapai 2 miliar ton, bijih
besi 935 juta ton, bijih bauksit 918 juta
ton, bijih nikel 1,5 miliar ton, dan bijih
tembaga 23,8 miliar ton.

dalam negeri berupa bijih tembaga
sebesar 202 juta ton.
Menurut Putu, kebutuhan energi
untuk proyek smelter tembaga
berkapasitas total 1,5 juta ton pada
2025, dibutuhkan kepastian pasokan
energi setara energi listrik sebesar 475
MW.

Aluminium

juta ton.

Produksi aluminium dalam negeri pada
2013 tercatat 0,25 juta ton, sedangkan
kebutuhan hingga 2025 diperkirakan
2,73 juta ton sehingga dibutuhkan
tambahan produksi sekitar 2,5 juta
dalam jangka waktu 12 tahun.
Pada 2016, terdapat penambahan
fasilitas pengolahan bauksit menjadi
alumina dari PT Harvest sebesar 1 juta
ton dan PT Antam sebesar 1,2 juta
ton, termasuk dengan target pada
2018 sudah mendirikan smelter untuk
mengolah alumina menjadi aluminium
ingot sebesar 1,1 juta ton. Selain itu,
hingga 2017 akan ada tambahan
kapasitas produksi 0,15 juta ton dari PT
Inalum.
Dalam upaya memenuhi
kebutuhan produk aluminium
(al ingot) pada 2013-2025, perlu
mengoptimalkan bahan baku dari
dalam negeri berupa bauksit sebesar
74,4 juta ton.
Adapun, kebutuhan energi atas
pembangunan smelter dengan
kapasitas total 3,5 juta ton pada 2025,
dibutuhkan kepastian pasokan energi
listrik 11.200 MW dengan asumsi
untuk menghasilkan 1.000 ton al ingot
membutuhkan 3 MW dan 1.000 ton
alumina membutuhkan 0,32 MW.A

Tembaga

Nikel

Kebutuhan tembaga hingga 2025
diperkirakan mencapai 1,37 juta ton.
Pada 2013, produksi tembaga di dalam
negeri baru 0,18 juta ton sehingga
dalam 12 tahun diperlukan tambahan
1,19 juta ton.
Guna memenuhi kebutuhan
produk tembaga (katoda
tembaga) selama 2013-2025, perlu
mengoptimalkan bahan baku dari

Produksi nikel dalam feronikel pada
2013 sebesar 180.000 ton dan
diperkirakan kebutuhan stainless
steel pada 2025 mencapai 400.000
ton. Untuk memenuhi permintaan
pada 2025 itu, diperlukan tambahan
pembangunan smelter.
PT Antam berencana membangun
pabrik stainless steel pada 2020
dengan kapasitas 600.000 ton per

Besi Baja
Produksi baja di Indonesia pada 2015
naik signifikan menjadi 10 juta ton
dari 6 juta ton pada 2014. Peningkatan
berasal dari kontribusi PT Krakatau
Posco yang mulai berproduksi dengan
kapasitas 3 juta ton crude steel dan
penambahan kapasitas produksi PT
Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar1
juta ton crude steel.
Kebutuhan crude steel di dalam
negeri pada 2025 diperkirakan 20
juta ton, sementara investasi yang
dibutuhkan hingga 2025 guna
membangun fasilitas smelter industri
besi baja dengan total kapasitas 14 juta
ton adalah USD 14 miliar.
Adapun kebutuhan energi sampai
dengan 2025 guna membangun
smelter industri besi baja berkapasitas
total 14 juta ton sebesar 1.174
megawatt (MW).
Untuk memenuhi permintaan
produk besi baja selama 2013-2025
dengan mengoptimalkan bahan
baku dari dalam negeri, diperkirakan
membutuhkan bahan baku bijih besi
sebesar 250 juta ton dan pasir besi 110
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tahun.
Beberapa rencana investasi
proyek smelter feronikel, antara lain
PT Bumi Makmur Selaras, PT Feni
Haltim, PT Antam, PT Weda Bay Nickel,
dan PT Multi Baja Selaras dengan
total kapasitas 1,3 juta ton. Selain
itu, diproyeksikan ada investasi lain
berkapasitas 200.000 ton hingga 2025.
Untuk memenuhi kebutuhan
produk stainless steel dari 2013 hingga
2025, perlu mengoptimalkan bahan
baku dari dalam negeri berupa bijih
nikel sebesar 80 juta ton.
Proyek smelter feronikel dan
pabrik stainless steel hingga 20125
membutuhkan kepastian pasokan
energi setara energi listrik sebesar 1.020
MW.
Putu mengungkapkan kinerja
industri logam cukup kuat dengan
pertumbuhan 6,53 persen pada 2015,
lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan industri nonmigas 5,25
persen ataupun ekonomi nasional 4,86
persen pada periode yang sama.
Jumlah perusahaan terus
bertambah, dari 988 unit pada
2010 menjadi 1.369 unit pada 2014.
Perkembangan ini diiringi dengan
peningkatan jumlah tenaga kerja, yang
mencapai 430.000 orang pada 2015
dari tahun sebelumnya 342.000 orang.
Nilai investasi juga terus meningkat
setiap tahun. Pada 2010, investasi di
industri ini tercatat USD 5,7 miliar, naik
menjadi USD 5,8 miliar pada 2011, USD
5,9 miliar pada 2012, USD 7,7 miliar
pada 2013, USD 9,1 miliar pada 2014,
dan USD 12 miliar pada 2015.
Dari sisi perdagangan internasional,
nilai ekspor produk industri logam
terus naik. Pada 2014 mencapai USD
9,7 miliar, sedangkan tahun sebelumya
USD 9,1 miliar. Sebaliknya, nilai
impornya menurun, dari USD 19 miliar
pada 2013 menjadi USD 17 miliar pada
2014.
Kinerja tersebut membuktikan
industri logam dalam negeri menjadi
salah satu penopang pertumbuhan
ekonomi dan penguatan struktur
industri nasional.
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Kemandirian
Industri Alutsista
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Modernisasi alat utama
sistem pertahanan
(alutsista) TNI menyedot
anggaran negara
yang cukup besar
setiap tahun. Dalam
APBN 2016, pagu
anggaran Kementerian
Pertahanan, termasuk
untuk pembelian
alutsista, mencapai
Rp95,9 triliun. Jumlah ini
terbesar kedua setelah
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat sebesar Rp103,8
triliun.

D

alam APBN 2015, Kemenhan/
TNI bahkan mendapat anggaran
Rp102 triliun dengan alokasi
unatuk alutsista sekitar Rp40 triliun.
Anggaran yang cukup besar itu pun
sebenarnya belum memadai untuk
memodernisasi alutsista TNI secara
ideal.
Sejalan dengan modernisasi
alutsista lewat program Minimum
Essential Force (MEF) Jilid II yang
dicanangkan Kemenhan, pemerintah
mendorong pembelian produk
pertahanan dan persenjataan dari
industri dalam negeri.
Langkah itu mempertegas
keberpihakan terhadap industri
domestik, sekaligus untuk
memaksimalkan kapasitas produksi,
membuka lapangan kerja, dan
menghemat devisa.
Apalagi, kemampuan industri
alutsista di dalam negeri sudah
semakin maju dan beragam, tidak
hanya untuk memenuhi kebutuhan
TNI/Polri tetapi juga kebutuhan
komersial dan ekspor.
Saat ini terdapat sejumlah
produsen alutsista pelat merah, yang
dibagi dua kelompok oleh Kementerian
BUMN yakni BUMN pertahanan
strategis dan teknologi tinggi serta

BUMN industri berat dan perkapalan.
Setiap kelompok dikonsolidasikan oleh
sebuah komite guna membangun
sinergi lebih kuat di antara BUMN
tersebut.
BUMN industri strategis dan
teknologi tinggi terdiri dari PT
Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT
Dahana, PT LEN Industri, PT Inti, dan
PT Inuki. Adapun BUMN industri berat
dan perkapalan melibatkan PT PAL,
PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma
Indra, PT Industri Kapal Indonesia,
Dok Perkapalan Semarang, dan Dok
Perkapalan Koja Bahari.
Selain BUMN, perusahaan swasta
juga terlibat dalam industri alutsista,
di antaranya PT Famatex, PT Lundin
Industry Invest, PT Saba Wijaya Persada,
PT Sari Bahari, PT Palindo Marine,
PT Indo Guardika Cipta Kreasi, PT
Infoglobal Teknologi Semesta, PT Garda
Persada, PT Persada Aman Sentosa, dan
PT Daya Radar Utama.
Kemampuan industri alutsista
nasional yang semakin maju dibuktikan
dengan keberhasilan mengembangkan
berbagai produk mutakhir di bidang
pertahanan dan persenjataan.
PT Pindad, misalnya, berhasil
mengembangkan panser 6x6 yang
dilengkapi dengan kanon 90mm,
sementara PT PAL membangun kapal
Perusak Kawal Rudal (PKR) pesanan
Kemenhan RI dan Strategic Sealift
Vessel (SSV) pesanan Kemenhan
Filipina.
PT Dirgantara Indonesia
bekerja sama dengan Lapan sukses
mengembangkan pesawat N219, yang
juga bisa dimodifikasi untuk kebutuhan
militer.
Tidak hanya itu, PT DI
menggandeng Korea Airspace
Industries sedang mengembangkan
pesawat jet tempur canggih KFX/IFX.
Selain itu, PT DI mendapat kepercayaan
dari Airbus untuk memproduksai NC
212 di Indonesia.
Perkembangan industri alutsista di
dalam negeri cukup membanggakan,
tidak hanya dalam hal produksi tetapi
juga rancang bangun. Meski demikian,

industri ini masih perlu dikembangkan
lagi terutama untuk mengurangi
ketergantungan pada komponen
impor.
Harapan itu juga disampaikan
oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat
mengunjungi pabrik Pindad di
Bandung pada 20 Januari 2016.
“Komponen lokal harus
ditingkatkan agar kita lebih
mandiri. Kendaraan militer produksi
Pindad, misalnya, sebagian besar
komponennya sudah dari domestik
dan mesinnya masih impor. Kita harus
tingkatkan terus,” kata Wapres yang
didampingi Menteri Perindustrian
Saleh Husin.
Menperin mengatakan industri
alutsista tidak hanya untuk memenuhi
kebutuhan persenjataan TNI dan
lembaga negara lainnya, tetapi turut
memacu perkembangan industri
terkait, seperti komponen dan baja.
“Inilah nilai strategis industri ini. Kita
akan lebih mandiri, menghemat devisa,
menguasai teknologi, memperluas
mitra global, sekaligus meningkatkan
komponen lokal,” ujar Saleh Husin.
Begitu pula dengan industri
baja, dari hulu hingga hilir, termasuk
stainless steel akan terserap dalam
proses produksi alat pertahanan. Oleh
karena itu, kata Menperin, industri
pertahanan yang memiliki visi jangka
panjang menjadi salah satu fokus
pemerintah.
Untuk meningkatkan kandungan
lokal, Kementerian Perindustrian
telah melakukan berbagai upaya, di
antaranya mengidentifikasi industri
nasional yang memiliki potensi
sebagai pemasok komponen serta
melaksanakan bimbingan teknis
kepada industri komponen agar
memiliki kompetensi dan standar
dalam pembuatan komponen alutsista.
Untuk komponen pesawat,
misalnya, beberapa bimbingan teknis
yang dilaksanakan Kemenperin antara
lain bimtek rubber seal, interior,
komponen metal, tools dan jig,
standar mutu komponen pesawat,
ban vulkanisir pesawat serta workshop
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pembuatan main dan nose landing
gear untuk pesawat N219.
Kemenperin juga memfasilitasi
sinergi antara industri komponen
yang berpotensi membuat komponen
pesawat udara dengan PT DI dan PT
Regio Aviasi Industri (RAI). Program ini
mendorong industri nasional terlibat
dalam pembuatan komponen pesawat
N219, N245, N270, NC 212, CN 235,
R-80, helikopter dan lain-lain.
“Saat ini telah terfasilitasi
konsorsium industri dalam pembuatan
main dan nose landing gear serta
konsorsium pembuatan windshield
pesawat N219. Hal ini sebagai upaya
mewujudkan target TKDN pada
pesawat N219 sebesar 60 persen,”
ungkap Dirjen Industri Logam Mesin
Alat Transportasi dan Elektronika
(ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan.

Kerja Sama Strategis
Untuk mempercepat penguasaan
teknologi, Menperin mendorong
industri alutsista nasional menjalin
kerja sama strategis dengan luar negeri.
Beberapa negara sudah bekerja sama
dengan Indonesia, seperti Belgia,
Swedia, Jerman, dan Turki.
Pindad, misalnya, menggandeng
perusahaan sistem persenjataan asal
Belgia, CMI Defense dan pabrikan misil
Swedia, SAAB Dynamics AB. Adapun
untuk perawatan dan modifikasi
peralatan TNI, Pindad bekerja sama

14
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dengan RLS dari Jerman.
Sementara itu, PT PAL melakukan
produksi bersama (joint venture)
dengan galangan kapal Belanda,
Damen Schelde Naval Shipbuilding,
dalam proyek Kapal Perusak Kawal
Rudal (PKR).
Menperin memberikan dua syarat
utama dalam kemitraan tersebut,
yakni harus melibatkan industri dalam
negeri serta kerja sama riset dan
pengembangan. Syarat ini juga yang
disampaikan Saleh Husin saat bertemu
dengan delegasi Pemerintah Turki di
Jakarta pada 18 Januari 2016.
“Mereka harus membuktikan
keseriusan dengan dua syarat itu
karena menyangkut kepentingan
nasional. Pertimbangannya, kerja sama
internasional dapat memacu industri
pertahanan yang sudah ada dan
mendongkrak penggunaan komponen
lokal,” ujarnya.
Aktivitas riset dan pengembangan
juga harus menunjukkan visi kerja
sama berorientasi jangka panjang,
selain mendorong transfer teknologi
dan produksi bersama sesuai dengan
kebutuhan militer Indonesia.
Menurut Menperin, kerja sama
tersebut menunjukkan bahwa
Indonesia merupakan negara yang
penting di industri pertahanan,
sekaligus menunjukkan kapabilitas
industri di dalam negeri.
Dalam kerja sama itu, dia juga

mendorong riset dan pengembangan
dengan melibatkan Kementerian
Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi,
Kementerian BUMN, serta Kementerian
Pertahanan.
Delegasi Pemerintah Turki Sahin
Uruc mengungkapkan Turki ingin
menjadikan Indonesia sebagai mitra
industri pertahanan di Asia Tenggara
melalui kerja sama jangka panjang
dengan melibatkan industri domestik.
Kerja sama dengan Turki
menguntungkan Indonesia mengingat
anggota NATO ini memiliki industri
pertahanan yang maju. Salah satu
industri pertahanan Turki, yakni
Aselsan, sudah berkiprah selama 40
tahun.
Perusahaan yang berada di
bawah naungan Turkish Armed
Forces Foundation ini menjalankan
industri mikro-elektronik, optik,
transportasi, energi, radar, sistem satelit,
persenjataan kapal perang hingga
rudal.
Di Indonesia, Aselsan
sudah bermitra dengan LEN
mengembangkan sistem mikroelektronik selama 4 tahun terakhir dan
berencana memperluas kerja sama di
bidang lainnya.
Aselsan juga digandeng Pindad
dalam produksi dan pengembangan
senjata senapan serbu, serta memasok
radio komunikasi tempur untuk TNI
Angkatan Darat.

KEBIJAKAN

Paket Kebijakan Ekonomi IX

Menggenjot Infrastruktur
Listrik, Stabilisasi Harga
Daging dan Efisiensi
Logistik
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Dalam Paket Kebijakan
Ekonomi IX yang
diluncurkan pada
27 Januari 2016,
pemerintah fokus
pada percepatan
pembangunan
infrastruktur
ketenagalistrikan,
stabilisasi harga daging,
dan pengembangan
sektor logistik kotadesa.

P

ercepatan pembangunan
infrastruktur kelistrikan menjadi
salah satu fokus pemerintah
saat ini guna mengejar target
pertumbuhan ekonomi 6 persen per
tahun. Infrastruktur ketenagalistrikan
harus tumbuh 8,8 persen per tahun
guna mencapai rasio elektrifikasi
hingga 97,2 persen pada 2019.
Sampai dengan tahun 2015,
rasio elektrifikasi atau kapasitas listrik
terpasang di dalam negeri mencapai
87,5 persen, yakni sekitar 53 GW
dengan energi terjual mencapai 220
TWH.
Untuk mengejar target
elektrifikasi tersebut, menurut Menko
Perekonomian Darmin Nasution,
diperlukan kebijakan percepatan
pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan berupa penugasan
kepada PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero).
Kebijakan itu dituangkan dalam
Peraturan Presiden guna memberikan
dasar hukum yang kuat bagi PLN.
“Pemerintah akan mendukung
berbagai langkah PLN seperti
menjamin penyediaan energi primer,
kebutuhan pendanaan dalam bentuk
PMN [penyertaan modal negara] dan
lain-lain,” ujar Darmin.
Dukungan lain berupa fasilitas
pengembangan energi baru
terbarukan (EBT),

16
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penyederhanaan perizinan melalui
PTSP, penyelesaian konflik tata ruang,
penyediaan tanah serta penyelesaian
masalah hukum, serta pembentukan
badan usaha tersendiri yang menjadi
mitra PLN dalam penyediaan listrik.
Namun, PLN diwajibkan
mengutamakan penggunaan barang/
jasa dalam negeri melalui proses
pengadaan yang inovatif, misalnya
pengadaan secara openbook, dan
pemberian preferensi harga kepada
penyedia barang/jasa dengan tingkat
kandungan dalam negeri yang tinggi.
Selain itu, penerapan pengadaan
yang memungkinkan pabrikan dalam
negeri menyediakan komponen untuk
sistem pembangkit tenaga listrik.

Stabilisasi Harga Daging
Paket Kebijakan Ekonomi IX juga
menyasar stabilisasi harga daging
melalui kebijakan pasokan ternak
dan/atau produk hewan dalam hal
tertentu seiring dengan meningkatnya
kebutuhan daging sapi dalam negeri
dari tahun ke tahun.
Sebagai gambaran, pada 2016
kebutuhan daging sapi nasional sekitar
2,61 kg per kapita sehingga kebutuhan
nasional mencapai 674.690 ton per
tahun atau setara dengan 3,9 juta ekor
sapi.
Menko Perekonomian mengakui
kebutuhan tersebut belum dapat
dipenuhi oleh peternak dalam negeri
karena produksi sapi hanya mencapai
439.530 ton per tahun atau setara
dengan 2,5 juta ekor sapi. Artinya,
terdapat kekurangan pasokan 235.160
ton yang harus dipenuhi melalui impor.
Pemerintah sebenarnya telah
melakukan langkah-langkah untuk
meningkatkan pasokan atau produksi
daging sapi dalam negeri, antara
lain melalui upaya peningkatan
populasi, pengembangan logistik dan
distribusi, perbaikan tata niaga sapi
dan daging sapi, dan penguatan
kelembagaan melalui Sentra
Peternakan Rakyat (SPR).
Namun karena

upaya tersebut memerlukan waktu,
perlu dibarengi dengan pasokan
dari luar negeri untuk menutup
kekurangan yang ada.
Mengingat terbatasnya jumlah
negara pemasok, pemerintah perlu
memperluas akses dari negara maupun
zona tertentu yang memenuhi syarat
kesehatan hewan—yang ditetapkan
Organisasi Kesehatan Hewan
Internasional (OIE)—untuk menambah
alternatif sumber penyediaan hewan
dan produk hewan.
Untuk itu, Menteri Pertanian akan
menetapkan negara atau zona dalam
suatu negara, unit usaha atau farm
untuk pemasukan ternak dan/atau
produk hewan berdasarkan analisis
resiko dengan tetap memperhatikan
ketentuan OIE.
Dengan demikian, lanjut Menko
Perekonomian, pemasukan ternak
dan produk hewan dalam kondisi
tertentu tetap bisa dilakukan, seperti
dalam keadaan bencana, kurangnya
ketersediaan daging, atau ketika harga
daging sedang naik yang bisa memicu
inflasi dan mempengaruhi stabilitas
harga.
Jenis ternak yang dapat
dimasukkan berupa sapi atau kerbau
bakalan, sedangkan produk hewan
yang bisa didatangkan berupa daging
tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau
kerbau.
“Kebijakan ini diharapkan mampu
menstabilisasi pasokan daging dalam
negeri dengan harga yang terjangkau
dan kesejahteraan peternak tetap
meningkat,” kata Darmin.

Deregulasi Logistik
Seperti dalam beberapa paket
sebelumnya, sektor logistik kembali
menjadi perhatian pemerintah dalam
Paket Kebijakan Ekonomi IX.
Kali ini, pemerintah melakukan
deregulasi lima jenis usaha di sektor
logistik guna meningkatkan efisiensi
dan daya saing, serta membangun
konektivitas ekonomi desa-kota.
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Paket Kebijakan Ekonomi X

REVISI DNI MEMPERKUAT
UMKMK
Revisi Daftar Negatif
Investasi (DNI) menjadi
fokus utama dalam Paket
Kebijakan Ekonomi X yang
diumumkan pemerintah
pada 11 Februari 2016.
Selain memberikan
kesempatan lebih
luas bagi asing untuk
menanamkan modal di
Indonesia, tujuan paling
penting dari kebijakan
ini adalah memperkuat
perlindungan bagi usaha
mikro, kecil, menengah,
dan koperasi (UMKMK).

A
18

da banyak revisi dari Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2014
tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal, atau lebih dikenal
dengan DNI.
Dalam revisi itu, pemerintah
mengeluarkan 35 bidang usaha dari
DNI, menghapus rekomendasi pada
83 bidang usaha, serta membuka 20
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bidang usaha untuk asing dengan
besaran saham tertentu.
Bidang usaha yang dikeluarkan
dari daftar negatif, di antaranya industri
crumb rubber, cold storage, pariwisata
(restoran, bar, kafe, usaha rekreasi, seni,
dan hiburan: gelanggang olah raga),
industri perfilman, dan penyelenggara
transaksi perdagangan secara
elektronik (market place) bernilai Rp100
miliar ke atas, pembentukan lembaga
pengujian perangkat telekomunikasi,
pengusahaan jalan tol, pengelolaan
dan pembuangan sampah tidak
berbahaya, dan industri bahan baku
obat.
Adapun bidang usaha yang
dihapus rekomendasinya, seperti hotel
(non bintang, bintang satu, bintang
dua); motel; usaha rekreasi, seni, dan
hiburan; biliar, boling, dan lapangan
golf.
Perubahan lain yang cukup
mendasar dari revisi DNI adalah
dibukanya 20 bidang usaha untuk
asing, yang sebelumnya hanya boleh
dikuasai 100 persen oleh PMDN.
Bidang usaha itu antara lain jasa
pelayanan penunjang kesehatan (67
persen), angkutan orang dengan

moda darat (49 persen), instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan
tinggi/ekstra tinggi (49 persen), dan
industri perfilman termasuk peredaran
film (100 persen).
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution
menjelaskan revisi DNI diperlukan guna
mendorong investasi, baik dari dalam
negeri maupun luar negeri, dalam
upaya mempercepat pembangunan.
“Peningkatan investasi sangat
penting untuk memacu pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, stabil, inklusif,
dan berkelanjutan, serta mendorong
Indonesia menjadi basis produksi dan
sentra logistik dalam menyesuaikan
posisi Indonesia memanfaatkan
perluasan pasar dalam Masyarakat
Ekonomi ASEAN dan global supply
chain,” katanya saat mengumumkan
Paket Kebijakan Ekonomi X di kantor
Kepresidenan.
Kebijakan investasi juga diperlukan
untuk mendorong penyebaran
investasi ke seluruh Indonesia,
terutama di luar Jawa yang saat ini
baru berkisar 42 persen, komposisi
investasi dengan dominasi di sektor
sekunder dan tidak banyak tersinergi
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berdasarkan value chain.
Apalagi, Indonesia baru menikmati
19 persen dari potensi investasi dunia
yang masuk ke ASEAN yang mencapai
USD 136,2 miliar pada 2014. Negara
asal investor juga masih konvensional,
seperti Singapura, Jepang, Malaysia,
Belanda, dan Inggris.
Namun, Darmin menjamin revisi
DNI ini dibarengi dengan upaya
memperkuat perlindungan bagi
UMKMK, yang dibuktikan dengan
penambahan 19 bidang usaha yang
dicadangkan untuk UMKMK.
Ke-19 bidang usaha itu tercakup
dalam kegiatan jenis usaha jasa
bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang
menggunakan teknologi sederhana/
madya dan/atau risiko kecil/sedang
dan/atau nilai pekerjaan kurang dari
Rp10 miliar.
Dalam DNI sebelumnya,
dipersyaratkan saham asing 55 persen
di bidang-bidang usaha seperti jasa
pra desain dan konsultasi, jasa desain
arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa
arsitektur lainnya, dan sebagainya.
Selain itu terdapat 39 bidang
usaha yang dicadangkan, untuk
UMKMK diperluas nilai pekerjaannya

dari semula sampai dengan Rp1 miliar
menjadi sampai dengan Rp50 miliar.
Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa
konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi
untuk bangunan komersial, bangunan
sarana kesehatan, dan lain-lain.
Untuk memperluas kegiatan
usaha UMKMK itu, bidang usaha
disederhanakan melalui reklasifikasi,
misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/
jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1
jenis usaha. Dengan demikian, jenis/
bidang usaha yang dicadangkan untuk
UMKMK menjadi lebih sederhana dari
139 menjadi 92 kegiatan usaha.
Adapun untuk kemitraan yang
ditujukan agar PMDN dan PMA bekerja
sama dengan UMKMK yang semula 48
bidang usaha, bertambah 62 bidang
usaha sehingga menjadi 110 bidang
usaha. Bidang usaha itu antara lain
usaha perbenihan perkebunan dengan
luas 25 ha atau lebih, perdagangan
eceran melalui pemesanan pos dan
internet, dan sebagainya.
UMKMK juga tetap dapat
menanam modal, baik di bidang usaha
yang tidak diatur dalam DNI maupun
bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan lainnya.

Menurut Darmin, perubahan
DNI ini telah dibahas sejak 2015 dan
sudah melalui sosialisasi, uji publik,
serta konsultasi dengan kementerian/
lembaga, pelaku usaha, dan pemangku
kepentingan lainnya.
Selain meningkatkan perlindungan
terhadap UMKMK, lanjut Darmin,
perubahan DNI juga untuk memotong
mata rantai pemusatan ekonomi yang
selama ini dinikmati oleh kelompok
tertentu.
Harapannya, harga-harga akan
menjadi lebih murah, misalnya harga
obat dan alat kesehatan, untuk
mengantisipasi era persaingan dan
kompetisi Indonesia yang sudah
memasuki MEA. Perubahan DNI
juga akan mendorong daya saing
perusahaan nasional di pasar dalam
negeri dan global.
“Kebijakan ini bukanlah liberalisasi
tetapi upaya mengembangkan potensi
geopolitik dan geo-ekonomi nasional,
antara lain dengan mendorong
UMKMK dan perusahaan nasional
meningkatkan kreativitas, sinergi,
inovasi, dan kemampuan menyerap
teknologi baru dalam era keterbukaan,”
jelas Darmin.
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Pokok-Pokok Kebijakan dalam
Revisi Perpres No. 39 Tahun 2014
Memperkuat efektivitas pelaksanaan DNI dengan menambah ketentuan:
1.
2.
3.
4.

Menegaskan definisi kemitraan sesuai dengan sektor, seperti 20% plasma;
Peningkatan kepastian usaha, seperti mengawasi pelaksanaan bidang usaha yang telah disetujui investasinya tetap
berjalan meskipun terjadi perubahan DNI;
Peningkatan kepatuhan kementerian/lembaga dan pemda dalam pelaksanaan DNI;
Memberikan saluran penyelesaian cepat permasalahan pelaksanaan DNI melalui Tim Nasional Peningkatan Investasi dan
Peningkatan Ekspor.

35 Bidang usaha dikeluarkan dari DNI:
antara lain industri crumb rubber; cold storage; pariwisata (restoran; bar; cafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang
olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp.100
milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan
pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat.

Jenis/bidang usaha yang tertutup:
aa

Berdasarkan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, bidang usaha yang tertutup terdiri dari:
1. tertutup untuk PMA, yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang;
2. bidang usaha yang secara tegas dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang;
3. bidang usaha yang tertutup berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2014.

bb

Dalam DNI saat ini terdapat 20 bidang usaha yang tertutup untuk semua penanaman modal, seperti: budi daya ganja,
penangkapan spesies ikan yang dilarang berdasarkan peraturan internasional (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES), bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan keamanan,
perjudian/kasino.

cc

Di dalam DNI yang baru ditambah lagi 1 bidang usaha yang tertutup dengan alasan kelestarian lingkungan, yaitu
pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/
perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam.

Perlindungan dan pengembangan UMKMK:
aa

Dalam DNI sebelumnya bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK sebanyak 139, antara lain usaha budi daya
tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 ha, usaha pembenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 ha,
usaha pengolahan hasil perikanan secara terpadu dengan penangkapan ikan di perairan umum, agen perjalanan wisata.

bb

Dalam DNI baru bertambah 19 bidang usaha yang tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi
konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau resiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan di
bawah Rp10 miliar, yang sebelumnya dipersyaratkan saham asing 55 persen, seperti jasa pra desian dan konsultasi, jasa
desian arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya.

cc

Selain itu terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK ditingkatkan nilai pekerjaanya dari semula hingga
Rp 1 miliar menjadi hingga Rp50 miliar, yaitu kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan
konstruksi untuk bangunan komersial, pekerjaan konstruksi untuk bangunan sarana kesehatan, pekerjaan konstruksi
lainnya, dsb.

dd

Untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK dilakukan reklasifikasi yang menyederhanakan bidang usaha, misalnya 19
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bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha yang dapat dilakukan oleh UMKMK untuk 19
bidang kegiatan. Oleh karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139
menjadi 92 kegiatan usaha.
ee

Kemitraan yang ditujukan agar PMDN dan PMA bekerja sama dengan UMKMK yang semula 48 bidang usaha, bertambah
62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha, antara lain usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 ha atau
lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.

ff

Di samping yang tegas diatur untuk perlindungan dan pengembangan UMKMK melalui cadangan investasi dan
kemitraan, UMKMK juga tetap dapat melakukan penanaman modal, baik yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang
usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya.

Kelonggaran investasi:
aa

Menghapus rekomendasi 83 bidang usaha, antara lain hotel (non-bintang, bintang satu, bintang dua); motel; usaha
rekreasi, seni, dan hiburan; biliar, bowling, lapangan golf.

bb

Penyatuan bidang usaha menjadi 1 jenis usaha untuk mempermudah perizinan investasi, misalnya 39 bidang usaha
seperti membangun gudang, membuat bangunan, reparasi bangunan menjadi 1 jenis usaha, yaitu jasa konstruksi.

Peningkatan besaran modal asing:
aa

Komposisi saham PMA dalam DNI:
1. 30% sebanyak 32 bidang usaha, antara lain budi daya dan perbenihan hortikulutura, dsb, tetapi tidak berubah
karena UU.
2. 33% sebanyak 3 bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67%, serta cold storage
meningkat menjadi 100%.
3. 49% sebanyak 54 bidang usaha, dimana 14 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti pelatihan kerja, biro
perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara, dsb); dan 8 bidang usaha meningkat menjadi
100% (seperti: sport center, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, dsb); serta 32 bidang usaha tetap
49%, seperti fasilitas pelayanan akupuntur.
4. 51% sebanyak 18 bidang usaha, dimana 10 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: museum swasta, jasa
boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, dsb); dan 1 bidang usaha meningkat menajdi 100%, yaitu
restoran; serta 7 bidang usaha tetap 51%, seperti pengusahaan pariwisata alam.
5. 55% sebanyak 19 bidang usaha, dimana semuanya bidang usaha meningkat menjadi 67%, yaitu jasa bisnis/jasa
konsultansi konstruksi dengan nilai pekerjaan di atas Rp10 miliar.
6. 65% sebanyak 3 bidang usaha, dimana 3 bidang usaha meningkat menjadi 67%, seperti penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, dsb.
7. 85% sebanyak 8 bidang usaha, dimana 1 bidang usaha meningkat menjadi 100%, yaitu industri bahan baku obat;
dan 7 bidang usaha lainnya tetap karena UU, seperti sewa guna usaha, dsb.
8. 95% sebanyak 17 bidang usaha, dimana 5 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti pengusahaan jalan tol,
pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium, dsb); dan 12 bidang usaha tetap
95% karena UU seperti usaha perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih yang teritegrasi dengan unit pengolahan
dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, dsb.

bb

Dari PMDN 100%, asing kini boleh menguasai
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
jasa pelayanan penunjang kesehatan (67%);

saham dengan besaran tertentu pada 20 bidang usaha, antara lain
tinggi/ekstra tinggi (49%); angkutan orang dengan moda darat (49%);
industri perfilman termasuk peredaran film (100%).
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Paket Kebijakan Ekonomi XI

Stimulan Bagi UMKM, Real

Dalam Paket
Kebijakan Ekonomi
XI yang diumumkan
pada 29 Maret,
pemerintah kembali
mempertajam
perhatian pada
beberapa sektor,
baik yang melibatkan
pengusaha kecil
maupun industri
besar.
Ada empat sektor
yang menjadi pusat
perhatian dalam paket
kebijakan tersebut,
yakni kredit usaha
rakyat, Dana Investasi
Real Estat (DIRE),
Indonesia Single Risk
Management (ISRM),
serta industri farmasi
dan alat kesehatan.
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Estat, Logistik dan Farmasi
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Kemenperin Susun
Roadmap Industri
Penunjang Perkeretaapian

24

Kereta api merupakan
salah satu tulang
punggung transportasi
massal masa
depan di Tanah Air
dan diharapkan
menjadi penyokong
pertumbuhan ekonomi
nasional. Oleh karena
itu, industri kereta api
yang merupakan bagian
industri alat transportasi
menjadi sektor proritas
dalam Perpres Nomor
14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk
Pembangunan Industri
Nasional Tahun 20152035.
media industri # No. 01 - 2016

K

ereta api juga menjadi salah satu
fokus utama pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla yang tertuang
dalam Nawa Cita. Ini dibuktikan
dengan digenjotnya pembangunan
infrastruktur kereta api di seluruh
Tanah Air, seperti rel ganda di Jawa,
trans Sumatera, trans Sulawesi, trans
Kalimantan, dan trans Papua yang
sedang dikaji kelayakannya.
Untuk kota-kota besar seperti
Jakarta, Bandung dan Surabaya,
pemerintah mengembangkan kereta
rel listrik (KRL), light rapid transit (LRT),
dan mass rapid transit (MRT). Tidak
hanya itu, Presiden Jokowi mendorong
pengembangan kereta api cepat (high
speed train) Jakarta-Bandung.
Dengan kebutuhan
pengembangan kereta api yang besar
itu, industri penunjang perkeretaapian

menjadi penting untuk segera
dikembangkan sehingga keterlibatan
industri lokal dapat dipacu secara
maksimal.
Apalagi bisnis perkeretaapian di
Indonesia relatif baru berkembang
dan belum ada ketergantuan terhadap
prinsipal.
“Dengan posisi tersebut, diperlukan
penanganan secara khusus agar
Indonesia mendapatkan nilai tambah
yang maksimal. Instansi pemerintah
seperti Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perhubungan, dan
Kementerian BUMN perlu membuat
program bersama dalam penanganan
ini,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi, dan Elektronika
(ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu
Suryawirawan.
Salah satu upaya yang dilakukan
Kemenperin adalah menyusun peta

KEBIJAKAN
panduan atau roadmap industri
penunjang perkeretaapian, yang
mengarah kepada kemandirian dan
pemerataan pembangunan industri
nasional.
Menurut dia, Kemenperin akan
menyusun produk komponen apa
saja yang harus dikuasai dalam jangka
waktu tertentu, baik yang sifatnya
tahunan, lima tahunan sampai dengan
25 tahun ke depan.
“Untuk itu, kami terus
berkoordinasi dengan pemangku
kepentingan terkait, termasuk pelaku
industri,” kata Putu saat memberikan
sambutan pada acara Deklarasi
Indonesia Railway Component
Manufacturer Association (IRCMA)
atau Asosiasi Industri Penunjang
Perkeretaapian Indonesia di Jakarta, 10
Februari 2016.
Dia mengapresiasi pembentukan
IRCMA sehingga dapat menjadi wadah
komunikasi dan kerja sama guna
meningkatkan kemampuan industri
dalam negeri untuk berperan optimal
dalam pengembangan perkeretaapian
di Indonesia.
Melalui asosiasi tersebut,
IRCMA diharapkan bisa segera
mengidentifikasi potensi dan
kemampuan para anggotanya
yang sudah mampu
membuat
komponen
dan

sistem perkeretaapian serta yang akan
dikembangkan.
Saat ini, 50 institusi sudah menjadi
anggota IRCMA, di antaranya BUMN
yang selama ini memasok komponen
kereta api, seperti PT Pindad untuk
rem, PT LEN untuk persinyalan, PT
Barata untuk bogie, dan PT Krakatau
Steel untuk bahan baku baja.
Anggota lainnya termasuk
lembaga litbang serta industri kecil
dan menengah yang berpengalaman
dan memiliki kemampuan memasok
komponen kereta api. Asosiasi ini juga
didukung oleh pakar perkeretaapian
dari universitas dan praktisi.
Putu optimistis industri
perkeretaapian mampu menjadi
mesin pendorong ekonomi sekaligus
kebangkitan teknologi nasional. Untuk
itu, Kemenperin mengajak semua
pihak untuk berkolaborasi dalam
pengembangan dan penguasaan
teknologi kereta api.
Tahun lalu, Kemenperin bersama
Institut Teknologi Bandung
(ITB) dan PT
Industri

Kereta Api (Inka) mendirikan Pusat
Desain dan Rekayasa Industri
Perkeretaapian Nasional di Kampus ITB
Bandung.
Tujuannya antara lain untuk
mendukung pelaksanaan kajian-kajian
pengembangan perkeretaapian,
pelaksanaan program riset
dan pengembangan produk,
pengembangan SDM, serta menjadi
inkubator bisnis dan pengujian produk.
Melalui pusat ini, dapat dilakukan
sinergi dalam melakukan desain dan
engineering komponen serta sistem
perkeretaapian. Selanjutnya melalui
asosiasi juga dapat berkolaborasi
mewujudkan produk fisik sampai
kepada produksi massal.
Dengan demikian, kolaborasi
antara industri, lembaga litbang dan
akademisi serta dengan pemerintah
(triple helix) diharapkan dapat
mewujudkan kemandirian di sektor
perkeretaapian nasional.
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Kunjungan Kerja Menperin ke Jepang

INVESTASI MAKIN
KUAT, INDUSTRI SEHAT
Dalam kunjungan kerja
Menteri Perindustrian
Saleh Husin ke Jepang
pada 18-21 Februari
2016, sejumlah
perusahaan manufaktur
besar di negara itu
kembali menegaskan
komitmen mereka untuk
memperkuat investasi di
Indonesia.
26
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omitmen tersebut menanggapi
permintaan Menperin agar
investor Jepang meningkatkan
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investasi di Indonesia, terutama di
sektor industri yang memberikan nilai
tambah seperti komponen otomotif
dan industri antara serta hilir.
Dalam kunjungan kerja itu,
Menperin bertemu dengan sejumlah
pajabat pemerintahan, asosiasi
pengusaha, dan pimpinan sejumlah
perusahaan raksasa Jepang. Mereka
antara lain Gubernur Aichi-Nagoya
Hideaki Ohmura, Chairman Nagoya
Chamber of Commerce & Industry
Tokuichi Okaya, dan Vice Chairman
Kankeiren Masayuki Matsushita.
Menteri Saleh juga bertemu
dengan Executive Vice President
Toyota Motor Corporation Seiichi Sudo,

President & Chief Operating Officer
Mitsubishi Motor Corporation Tetsuro
Aikawa, Chairman Mitsubishi Materials
Corporation Hiroshi Yao, dan President
Sango Corporation Kozo Tsunekawa.
Dalam kunjungan itu, Menperin
didampingi Dirjen Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
(ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan dan
Atase Perindustrian pada KBRI Tokyo
Doddy Rahardi.
Kunjungan kerja Menperin
ke Jepang sangat penting guna
mendorong investasi Jepang di sektor
industri. Saat ini investasi Jepang di
Indonesia berada di peringkat ketiga,
setelah Tiongkok dan Singapura.

EKONOMI & BISNIS
Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) mencatat realisasi
investasi Jepang di Indonesia
pada 2015 sebesar USD 2,87 miliar,
meningkat 6 persen dibandingkan
dengan pencapaian tahun
sebelumnya.
Kontribusi utama investasi
Jepang masih didominasi oleh sektor
manufaktur, khususnya sektor otomotif,
elektronika dan permesinan, serta
sektor kimia dan farmasi.
Komitmen investasi Jepang pada
2015 mencapai USD 8,1 miliar atau
melonjak 95 persen pada 2015 dari
tahun sebelumnya. Perkembangan
ini menunjukkan peran Jepang
sangat strategis dalam mendorong
perkembangan industri di Tanah Air.
Menperin mengatakan
pendalaman investasi Jepang
diperlukan untuk memperkuat struktur
industri di dalam negeri , terutama
di sektor otomotif, komponen dan
industri hilir.
Saat bertemu dengan Gubernur
Prefektur Aichi-Nagoya Hideaki
Ohmura, Saleh Husin menyampaikan
apresiasi terhadap peran pemerintah
Jepang, khususnya Prefektur Aichi,
dalam mendorong ekspansi di
Indonesia.
Di Aichi terdapat sejumlah industri
besar, seperti Toyota, Mitsubishi
dan industri teknologi tinggi yang
mengembangkan robot dan kereta
supercepat. Perusahaan dari Aichi yang

berinvestasi di Indonesia tercatat 217
perusahaan.
Apresiasi yang sama disampaikan
Menperin saat bertemu dengan
pengurus Kansai Economic Federation
(Kankeiren) di Osaka. “Kami berterima
kasih atas kontribusi Kankeiren
dalam meningkatkan kapasitas
tenaga kerja Indonesia, investasi dan
pengembangan industri bernilai
tambah,” kata Saleh Husin.
Kankeiren adalah organisasi
ekonomi di Jepang yang berdiri
sejak 1946 dan kini beranggota
1.300 industri jasa dan manufaktur,
perguruan tinggi, dan organisasi
lainnya.
“Kankeiren memberi dukungan
kepada perusahaan Jepang yang akan
berinvestasi di luar negeri. Sejak 1980,
kami memberi pelatihan teknologi dan
manajemen. Perusahaan Indonesia
termasuk yang pertama kami gandeng
dalam pelatihan tersebut, tujuannya
untuk meningkatkan kemampuan
SDM dan usaha,” kata Vice Chairman
Kankeiren sekaligus Chairman
International Committee Kankeiren
Masayuki Matsushita. Di korporasi, dia
menjabat Vice Chairman of the Board
Panasonic Corporation.
Untuk menjalin kerja sama
lebih erat, Kankeiren mengunjungi
Indonesia, salah satunya ke
Kemenperin, pada Maret 2016. Tahun
ini mereka akan memberikan pelatihan
moulding kepada industri kecil dan

menengah (IKM) di Indonesia.

Investasi Toyota
Dalam kunjungan tersebut, Menteri
Saleh bertemu dengan sejumlah
pimpinan perusahaan Jepang yang
berinvestasi di Indonesia, antara lain
Toyota Motor Corporation (TMC),
Mitsubishi Motor Corporation (MMC),
Mitsubishi Materials, dan Sango
Corporation.
Dari pertemuan itu, Menperin
memperoleh komitmen investasi dari
perusahaan-perusahaan tersebut.
Grup TMC, misalnya, menyatakan siap
kembali menanamkan modal Rp 5,4
triliun di Indonesia pada tahun ini.
Tahun lalu, Toyota sudah
menggelontorkan investasi Rp5 triliun
di Indonesia. Dalam kurun waktu lima
tahun, sejak 2015 hingga 2019, total
rencana investasi Toyota sebesar Rp20
triliun. Hingga 2014, prinsipal otomotif
itu telah merealisasikan investasi Rp
40 triliun, dan tengah merampungkan
pabrik mesin di Karawang, Jawa Barat.
“Langkah Toyota ini menunjukkan
kepercayaan investor global terhadap
iklim investasi dan prospek industri
otomotif di Indonesia. Pemerintah
mengapresiasi kepercayaan Toyota
yang terus berinvestasi dan menjadikan
Indonesia salah satu tujuan investasi
dan basis produksi,” kata Saleh Husin.
Dia mengajak Toyota tidak
tanggung-tanggung di Indonesia,
dengan meningkatkan investasi
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terutama bahan baku dan komponen,
serta mulai secara bertahap melakukan
R&D sehingga memperkuat struktur
industri otomotif Jepang di Indonesia.
Ajakan itu disambut baik oleh
Seiichi Sudo. Dia mengatakan
Indonesia merupakan negara penting
bagi Toyota. Indonesia adalah pasar
terbesar Toyota keempat di dunia,
setelah Amerika Serikat, Jepang, dan
China.
“Ke depan, kami akan menjadikan
Indonesia sebagai basis industri
berorientasi ekspor dan Toyota ingin
berkontribusi bagi penguatan industri
otomotif yang memberikan nilai
tambah,” ujar Seiichi Sudo.
Selain mengunjungi Toyota,
Menperin juga meninjau pabrik dan
pusat pengembangan (Development
Group Headquarters) Mitsubishi di
Okazaki, yang disambut langsung oleh
President & Chief Operating Officer
MMC Tetsuro Aikawa.
Pada kesempatan itu, Saleh Husin
menemui 78 karyawan Mitsubishi asal
Indonesia yang sedang mengikuti
pendidikan dan pelatihan di Jepang.
Jumlah tersebut merupakan bagian
dari total 102 orang yang akan
menjalani pelatihan serupa.
Puluhan karyawan itu disiapkan
untuk bekerja di pabrik Mitsubishi
Motors Krama Yudha Indonesia yang
tengah dibangun di Karawang dengan
investasi Rp 6 triliun.
Menperin juga sempat menjajal
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beberapa kendaraan mutakhir
Mitsubishi, seperti seri Outlander
PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle),
All New Pajero Sport dan mobil listrik
i-MiEV di lintasan uji produk milik
Mitsubishi.
Di Naoshima, Saleh Husin
mengunjungi smelter tembaga milik
Mitsubishi Materials. Di Indonesia,
Mitsubishi Materials telah membangun
dan mengoperasikan PT Smelting di
Gresik, Jawa Timur.
Menggenggam saham mayoritas,
Mitsubishi Materials bermitra dengan
pemegang saham lainnya yaitu
PT Freeport Indonesia, Mitsubishi
Corporation dan Nippon Mining and
Metals Co Ltd.
“Sebagai perusahaan multinasional
yang menguasai teknologi, saya
minta Mitsubishi mengembangkan
pengolahan tembaga lebih lanjut
di Indonesia. Karena, smelter yang
di Gresik baru menghasilkan katoda
tembaga,” kata Menperin.
Katoda tembaga masih terbatas
untuk memasok industri kabel
listrik. Untuk itu, smelter diminta
mengembangkan industri antara yang
selanjutnya mengolah tembaga untuk
industri otomotif dan elektronika.
Tembaga juga digunakan dalam
beragam industri seperti produksi
peralatan rumah tangga, komputer,
telepon seluler, kereta, hingga pesawat
terbang.
“Ekspansi smelter akan

meningkatkan nilai tambah,
penghiliran hasil tambang, dan
memperkuat industri lainnya. Apalagi,
produk yang dihasilkan industri antara
dan hilir lebih tahan terhadap fluktuasi
harga komoditas bahan mentah,” kata
Saleh Husin.
Chairman Mitsubishi Materials
Hiroshi Yao mengatakan Indonesia
sebagai salah satu pemasok utama
tembaga dunia merupakan mitra
penting perseroan dalam pengusahaan
dan pengolahan tembaga.
Presiden Director PT Smelting
Kenichi Watase mengatakan smelter
Mitsubishi di Naoshima menggunakan
bahan baku yang sebagian besar
diimpor dari Chili, disusul Kanada,
Peru, Papua Nugini, dan Indonesia
yaitu dari PT Freeport Indonesia dan PT
Newmont Nusa Tenggara.

IKM Komponen
Dukungan Jepang dalam
pengembangan industri otomotif,
khususnya IKM komponen, juga datang
dari Pemerintah Prefektur Fukuoka.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur
Prefektur Fukuoka Hiroshi Ogawa saat
bertemu dengan Menperin di Jakarta
pada 1 Februari 2016.
Prefektur Fukuoka merupakan
basis produksi otomotif terbesar kedua
di Jepang setelah Prefektur Aichi.
Beberapa produsen otomotif besar dan
industri pendukungnya yang berada
di Prefektur Fukuoka, antara lain Nissan
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Motor, Toyota Motor Kyushu, Daihatsu
Motor Kyushu, Nissan Shatai Kyushu,
Denso Manufacturing Kitakyushu, dan
Mitsui High-tec.
“Prinsipal Jepang seperti Mitsubishi
Motor Corp, Suzuki Motor Corp,
Daihatsu Motor Co, dan Toyota Motors
Corp telah menetapkan ekspansi
bisnisnya di Indonesia pada 2015, 2016
dan 2017,” ungkap Saleh Husin.
Excecutive Management Astra
International FX Sri Martono, yang
hadir dalam pertemuan tersebut,
mengatakan pihaknya akan
mempertemukan 15 IKM komponen
Indonesia dengan pelaku industri
otomotif Fukuoka. “Interaksi intens
ini nantinya bermuara hingga
pembentukan joint venture antara
industri Jepang dan IKM komponen
kita,” katanya.
Menurut Menperin,
pengembangan industri komponen
otomotif menjadi penting bagi
produsen yang ingin membangun
basis produksinya di Indonesia. Dia
menilai pemasok lokal untuk industri
otomotif di Indonesia saat ini masih

sedikit, yakni 709 pemasok. Sebagai
perbandingan, Thailand sudah memiliki
lebih dari 2.000 pemasok untuk industri
otomotif.
Saat ini, produksi mobil Jepang di
Indonesia baru mencapai 1 juta unit
per tahun atau separuh dari kapasitas
produksi. Sementara, Thailand dengan
jumlah penduduk 64 juta jiwa mampu
memproduksi 2,5 juta mobil per tahun.
Saleh Husin mengatakan Indonesia
dengan jumlah penduduk lebih dari
250 Juta orang dan jumlah penduduk
berpenghasilan menengah sekitar
74 juta orang, seharusnya mampu
memproduksi lebih dari yang dicapai
saat ini.
Menperin mengharapkan adanya
kerja sama dari pertemuan itu untuk
meningkatkan kemampuan vendor
atau pemasok lokal di Indonesia
guna memenuhi kebutuhan industri
otomotif, baik untuk pasar domestik
maupun ekspor.
Menanggapi Menperin, Gubernur
Fukuoka Hiroshi Ogawa mengatakan
langkah perusahaan asal Jepang
memperkuat industri di luar negeri,

termasuk Indonesia, adalah hal
penting.
“Pasar Indonesia tumbuh pesat
dan menjadi pasar terbesar di ASEAN.
Dari sisi industri, juga telah menjadi
basis produksi terdepan. Inisiatif
mengembangkan industri komponen
sebenarnya telah dimulai sejak 2012
dan pada 2014 kami makin fokus
ke arah produksi melalui kemitraan
dengan perusahaan komponen
Indonesia, termasuk pembicaraan
investasi,” ujarnya.
Indonesia dan Jepang sebenarnya
telah memiliki kerja sama di bidang
otomotif dalam kerangka Kerjasama
Ekonomi Komprehensif antara
Indonesia dan Jepang (IJEPA), yaitu
sub kelompok kerja otomotif di bawah
program Manufacturing Industry
Development Center (MIDEC).
Kerja sama itu meliputi program
peningkatan kompetensi sumber daya
manusia, standarisasi, serta penelitian
dan pengembangan. “Kami berharap
kerja sama ini dapat lebih diperdalam,”
kata Menperin.
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Muhammad Kusrin:

Mengurus SNI Ternyata
Mudah dan Murah

A
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da yang istimewa dari acara
penyerahan Sertifikat Produk
Penggunaan Tanda-Standar
Nasional Indonesia (SPPT-SNI)
kepada Muhammad Kusrin di kantor
Kementerian Perindustrian Jakarta
pada 19 Januari 2016.
Pengusaha perakitan televisi
asal Karanganyar, Jawa Tengah, ini
menerima sertifikat SNI langsung dari
Menteri Perindustrian Saleh Husin, serta
disaksikan oleh Bupati Karanganyar
Juliyatmono, Dirjen Industri Kecil
Menengah Euis Saedah, Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri
Haris Munandar N, dan sejumlah
pejabat lainnya.
Tidak hanya itu, didampingi oleh
Menperin, Kusrin diundang bertemu
dengan Presiden Joko Widodo di
Istana Merdeka Jakarta pada 25 Januari
2016. Kusrin pun mendapat apresiasi
dan dukungan Presiden untuk terus
mengembangkan usahanya.
Perhatian khusus kepada Kusrin
bukan tanpa alasan. Pemilik UD Haris
Elektronik ini sempat ramai diberitakan
karena terjerat masalah hukum akibat
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TV rakitannya belum bersertifikat SNI.
Masyarakat menilai Kusrin sebagai
contoh pengusaha kecil yang kreatif
dan ulet.
Kusrin dianggap melanggar
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian dan Perubahan
Permendagri tentang Pemberlakuan
Barang SNI.
Akibatnya, dia divonis penjara
enam bulan dengan masa percobaan
satu tahun serta denda Rp2,5 juta
subsider dua bulan kurungan. Tidak
hanya itu, semua TV rakitan Kusrin
dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri
Karanganyar dan usahanya sempat
terhenti.
Kasus Kusrin ini menyita perhatian
masyarakat, hingga sampai ke
Kemenperin. Sebagai pembina
IKM, Kemenperin bertindak cepat
dengan memberikan pembinaan dan
pendampingan kepada Kusrin hingga
berhasil mendapatkan sertifikat SNI.
“Kasus Pak Kusrin yang ramai
diberitakan, saya harapkan tidak terjadi
lagi. Ke depan, beliau dapat turut
menginformasikan kepada rekan-rekan

sesama IKM tentang pengalaman
memperoleh SNI,” ujar Saleh saat
penyerahan SPPT-SNI kepada Kusrin.
Menperin mengaku turut senang
atas keberhasilan Kusrin memperoleh
sertifikat SNI sehingga usahanya
kembali berjalan dan berkembang,
serta menjadi inspirasi bagi IKM lainnya.
Menurut Saleh, penerapan SNI
tidak hanya untuk melindungi produk
dalam negeri dari serbuan impor, tetapi
juga melindungi konsumen, serta
meningkatkan daya saing dan nilai jual
produk.
Menperin mengharapkan
dinas perindustrian di daerah terus
mengidentifikasi IKM yang belum
memiliki SNI, serta berkoordinasi
dengan Kemenperin untuk diberikan
pembinaan dan pendampingan
kepada IKM tersebut.
“Saya mengapresiasi pembina
IKM, baik di tingkat pusat maupun
daerah, yang telah mencurahkan
tenaga dan pikiran untuk membantu
IKM dalam berkarya dan berusaha,
mengembangkan kreatifitas dan
inovasi pelaku usaha,” ujarnya.
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Kusrin mengucapkan terimakasih
atas perhatian dan pendampingan dari
Kemenperin sehingga sertifikasi SNI
berjalan lancar. “Saya senang, sudah
plong dan lega. Apalagi, mengurus
sertifikat SNI ini ternyata mudah dan
murah, dan sekarang saya dapat fokus
kembali bekerja,” ujar pria berusia 37
tahun ini.
Kusrin mengajukan Aplikasi
Permohonan SPPT SNI ke Lembaga
Sertifikasi Produk (LSPro) Baristand
Surabaya untuk Ruang lingkup
sertifikasi TV CRT (SNI 04-6253-2003)
pada 18 Mei 2015.
Pada 26–27 Juni 2015, dilakukan
Audit Kesesuaian (Lapangan) oleh
Tim Auditor LSPro Baristand Industri
Surabaya dan Petugas Pengambil
Contoh dari B4T-Bandung.
Selanjutnya, pada 28 Juni 2015,
dilakukan tindakan koreksi atau
perbaikan atas 19 ketidaksesuaian yang
ditemukan, dan pada 29 September
2015 seluruh ketidaksesuaian
dinyatakan telah selesai diperbaiki
dengan memuaskan.
Pada 28 Desember 2015, Sertifikat
Uji diterbitkan oleh Laboratorium
Uji B4T-Bandung dan dinyatakan
memenuhi syarat mutu SNI 04-62532003 TV CRT.
Kemudian, pada 13 Januari 2016,
Sertifikat Uji tersebut diterima LSPro
Baristand Industri Surabaya dan telah
menunjuk tim teknis untuk melakukan
evaluasi teknis terhadap permohonan
SPPT SNI TV CRT dari UD Haris
Elektronika.
Pada 14-15 Januari 2016, dilakukan
perbaikan dokumen dan melengkapi
kekurangan berkas oleh Koordinasi Tim
Pembimbing dan Pabrik.
“SNI ini untuk tiga merek TV, yakni
Veloz, Zener, dan Maxreen. Semua
sama, yang membedakan hanya
warna untuk memberikan pilihan bagi
konsumen. Harga jual Rp400.000Rp500.000 dan saya distribusikan ke
Karesidenan Solo sampai Yogyakarta.
Per hari saya memproduksi sampai 150
unit,” ujar Kusrin.
UD Haris Elektronika sendiri sudah

memiliki kelengkapan izin sejak 2011,
yakni TDI, Izin Gangguan, TDP, dan SIUP.
Pada proses produksinya, Kusrin sudah
menggunakan beberapa komponen
elektronika yang baru, seperti casis,
casing, dan kabel.
Adapun untuk tabung TV masih
menggunakan barang bekas (monitor
komputer) tetapi telah melalui proses
pengujian mutu di Balai Besar Bahan &
Barang Teknik Bandung.
Bupati Karanganyar Juliyatmono
mengatakan pihaknya mendukung
langkah Kemenperin yang sigap
memberikan bimbingan. Dia berjanji
akan aktif melakukan identifikasi lebih
lanjut potensi IKM lain di daerah.
“Kami siap bekerja sama sehingga
menjadi percepatan pengembangan
industri kecil menengah, baik kualitas,
kuantitas dan pemenuhan SNI,”
katanya.

Patut Dicontoh
Menperin mengatakan, inovasi yang
dilakukan oleh Kusrin melalui TV
buatannya, hingga dinyatakan lolos
uji di B4T dan berhak mendapatkan
Sertifikat SNI, patut dijadikan role
model oleh pelaku usaha IKM lainnya.
“Kreativitas dan inovasi ditambah
koordinasi dengan aparat pembina
dapat meningkatkan kualitas produk
IKM dan menghindari pelanggaran
hukum,” ujarnya.
Menurut Saleh, pengalaman UD
Haris Elektronik menunjukkan edukasi

tentang aturan-aturan terkait SNI yang
berlaku, terutama bagi produk yang
SNI-nya diberlakukan secara wajib,
penting untuk disosialisasikan secara
kontinyu. Hal tersebut juga diharapkan
menjadi motivasi bagi pelaku usaha
yang lain.
“Ini tentu sangat positif dalam
rangka memberikan apresiasi dan
menumbuhkan motivasi pelaku
industri khususnya IKM melalui karyakarya yang produktif, kreatif dan penuh
inovasi,” ungkapnya.
Kemenperin telah menunjuk
lembaga penilaian kesesuaian
dalam rangka pemberlakuan dan
pengawasan penerapan SNI terhadap
tiga produk elektronika secara wajib,
yaitu pompa air, seterika listrik dan
audio video (TV tabung).
Lembaga yang ditunjuk adalah
Baristand Surabaya sebagai LSPro serta
Balai Besar Barang dan Bahan Teknik
(B4T) Bandung sebagai Laboratorium
Penguji.
Dirjen IKM Kemenperin Euis
Saedah mengatakan pihaknya siap
memfasilitasi IKM lainnya yang
berencana mengajukan SPPT SNI.
Dia mengharapkan pemda
menginformasikan apabila ada IKM
yang membutuhkan fasilitasi SPPT
SNI, agar kejadian seperti Kusrin dapat
ditangani dengan prosedur pembinaan
yang baik dan terhindar dari masalah
hukum di kemudian hari.
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Memacu Industrialisasi di
Luar Jawa
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S

aat membuka Rapat
Koordinasi Direktorat Jenderal
Pengembangan Perwilayahan
Industri (PPI) di Solo, Jawa Tengah, 24
Februari 2016, Menteri Perindustrian
Saleh Husin kembali menegaskan
komitmenya untuk memfasilitasi
industrialisasi di daerah.
“Saya tegaskan, jika gubernur
dan bupati temui masalah, hubungi
saya. Kemenperin siap bersinergi dan
memfasilitasi industrilisasi di daerah,”
katanya dalam rakor yang mengusung
tema Pemerataan dan Penyebaran
Industri Melalui Pengembangan
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri,
Kawasan Industri dan Sentra Industri
Kecil Menengah itu.
Rakor tersebut digelar Direktorat
Jenderal PPI Kemenperin bersama
dengan pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
Saleh didampingi oleh Sekjen
Kemenperin Syarif Hidayat dan Dirjen
Pengembangan Perwilayahan Industri
(PPI) Imam Haryono, dan disambut
oleh Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.
Menperin mengatakan pemerintah
daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kota, sangat berperan
dalam mengembangkan industri.
Apalagi, Kemenperin terus melakukan
pemerataan dan penyebaran industri
ke seluruh wilayah Indonesia.
Sumbangan industri pengolahan
nonmigas terhadap ekonomi nasional
terus meningkat. Pada 2014, kontribusi
terhadap produk domestik bruto (PDB)
tercatat 17,89 persen, kemudian naik
menjadi 18,18 persen pada 2015.
Data Badan Pusat Statistik yang
diolah Kemenperin juga menunjukkan
pergeseran kontribusi industri di Jawa,
Bali dan Nusa Tenggara. Sumbangan
industri Pulau Jawa terhadap PDB
mencapai 58,29 persen pada 2015,
menyusut dibandingkan dengan tahun
sebelumnya 58,51 persen.
Sementara itu, kontribusi Bali dan
Nusa Tenggara terus bertambah, yakni
dari 2,5 persen pada 2014 menjadi 3,06
persen setahun kemudian.

Kementerian Perindustrian
mencatat kontribusi industri
pengolahan di luar Jawa sebesar
29,27 persen pada 2014 dan setahun
berikutnya menembus angka 30,75
persen. Pada 2035, kontribusi industri
di luar Jawa diproyeksikan mencapai
40 persen.
Dalam Rapat Koordinasi Ditjen
PPI dengan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah
Sumatera dan Kalimantan Tahun 2016
di Batam pada 10 Maret, Menperin
kembali menegaskan keinginannya
untuk mendorong industrialisasi di luar
Jawa.

“Kemenperin
siap bersinergi
dan memfasilitasi
industrilisasi di daerah,”
Dia memproyeksikan kontribusi
industri pengolahan nonmigas di luar
Jawa meningkat menjadi 28,06 persen
pada 2016 dibandingkan dengan
capaian pada 2015 sebesar 27,73
persen dan 2008 sebesar 24,63 persen.
Keseriusan Kemenperin
mengembangkan industri di luar
Jawa antara lain tercermin dari
pengembangan 14 kawasan industri
prioritas di luar Jawa.
Kawasan industri itu yakni Bintuni
(Papua Barat), Buli Halmahera Timur
(Maluku Utara), Bitung (Sulawesi Utara),
Palu (Sulawesi Tengah), Morowali
(Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi
Tenggara) dan Bantaeng (Sulawesi
Selatan).
Selain itu, Batulicin dan Jorong
(Kalimantan Selatan), Ketapang dan
Landak (Kalimantan Barat), Kuala
Tanjung dan Sei Mangke (Sumatera
Utara), serta Tanggamus (Lampung).
Meski demikian, pengembangan
kawasan industri di Jawa tetap
dilakukan, seperti Kawasan Industri
Kendal, Jawa Tengah, dan Kawasan
Industri Java Integrated Industrial and
Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan PP No. 14 Tahun

2015 tentang Rencana Induk
Pengembangan Industri Nasional,
telah ditetapkan 22 wilayah pusat
pertumbuhan industri di seluruh
Indonesia, yang 10 di antaranya berada
di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Selanjutnya, melalui Peraturan
Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional, ditetapkan pula
kawasan industri dan kawasan
ekonomi khusus di wilayah Sumatera
dan Kalimantan sebagai salah satu
proyek strategis nasional, yaitu
Kawasan Industri Kuala Tanjung, Sei
Mangkei, Tanjung Api-Api, Landak,
Ketapang, Tanggamus, Batulicin,
Jorong, dan Maloy Batuta Trans
Kalimantan. Termasuk di dalamnya
proyek pembangunan smelter di Kuala
Tanjung dan Ketapang.
Untuk kawasan industri eksisting,
pemerintah juga terus mendorong
peningkatan daya saing kawasan
industri khususnya terkait dengan
dukungan infrastruktur wilayah
terutama penurunan biaya logistik,
penyediaan tenaga listrik dan air baku
industri, peningkatan kualitas tenaga
kerja dan insentif, serta kemudahan
perizinan.
Pengembangan industri kecil
dan menengah juga terus digenjot.
Direktorat Pengembangan Wilayah
Industri III sedang memfasilitasi
pembangunan Sentra IKM di
Kabupaten Sumbawa, Kabupaten
Kupang, dan Sikka serta membantu
penyusunan rencana pembangunan
sentra IKM di Bangkalan, Pamekasan
dan Kabupaten Majalengka.
Sementara itu, Direktorat
Pengembangan Wilayah Industri
II memfasilitasi pembangunan
Sentra IKM di Kabupaten Seruyan,
memfasilitasi penyusunan kegiatan
perencanaan teknis (Detail Engineering
Design/DED) Sentra IKM di Kota
Tarakan dan Kabupaten Murung Raya,
serta mefasilitasi penyusunan pola
pengembangan IKM di Kabupaten
Bangka Tengah dan Kabupaten
Seruyan.
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Fakta di Balik Isu PHK
Massal di Sektor Industri

su pemutusan hubungan kerja
(PHK) massal di sektor industri yang
tiba-tiba mencuat awal tahun ini
mengundang keprihatinan, sekaligus
pertanyaan besar apakah kenyataannya
benar demikian?
Berita yang beredar menyebutkan
Panasonic dan Toshiba menutup
pabriknya di Indonesia dan melakukan
PHK terhadap 2.500 pekerja. Kedua
perusahaan besar asal Jepang itu
disebut hengkang dari Indonesia
lantaran tidak mampu bersaing di
tengah kelesuan ekonomi.
Isu ini seolah melengkapi beberapa
kabar negatif sebelumnya, termasuk
penghentian operasi Ford Motor
di Indonesia mulai tahun ini dan
penutupan pabrik General Motors
Indonesia pada Juni 2015.
Berbagai informasi itu sempat
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menimbulkan kekhawatiran mengenai
kondisi industri dan iklim investasi di
dalam negeri. Kekhawatiran ini wajar
tetapi akan lebih bijak jika didasarkan
pada data dan fakta yang sebenarnya.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I
Gusti Putu Suryawirawan menegaskan
isu mengenai PHK massal di sejumlah
industri itu tidak akurat. Menurut dia,
yang terjadi adalah industri melakukan
restrukturisasi seiring dengan
perkembangan teknologi dan pasar,
serta memperkuat daya saing.
“Panasonic Indonesia, misalnya,
mereka justru sedang melakukan
restrukturisasi perusahaan karena
pertimbangan efisiensi usaha dan
perkembangan teknologi (lampu)
terkini,” kata Putu.
Pernyataan Putu dibenarkan oleh

Presiden Komisaris PT Panasonic
Gobel Indonesia Rachmat Gobel.
Dia menjelaskan, PHK yang terjadi di
perusahaannya tidak sebesar seperti
yang diberitakan. Pekerja yang terkena
PHK tidak sampai ribuan orang,
melainkan rencana PHK sekitar 500
orang dari 5.000 pekerja.
Rachmat Gobel juga menegaskan
Panasonic tidak menutup pabrik, tetapi
hanya mengurangi pekerja dalam
rangka efisiensi untuk memperkuat
daya saing menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA).
Dari tiga pabrik, Panasonic
melakukan perampingan dengan
menggabungkan dua pabrik
sehingga nantinya tinggal dua pabrik.
PT Panasonic Gobel Eco Solution
Manufacturing Indonesia digabung
dengan PT Panasonic Lighting
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Indonesia (PLI) dan akan menjadi satu
pabrik yang berlokasi di Cileungsi, Jawa
Barat.
Langkah ini dilakukan karena
permintaan lampu hemat energi jenis
compact fluorescent lamp (CFL), yang
diproduksi PLI, mulai turun di pasar
dunia. Tren pasar lampu di dunia
termasuk Indonesia kini mengarah
pada lampu jenis light emitting diode
(LED), yang diproduksi oleh PGESMI di
Cikarang.
Adapun untuk Toshiba, menurut
informasi yang diperoleh Putu, unit
perusahaan itu diakuisisi oleh Skyworth
Corp yang merupakan perusahaan
elektonika besar asal China.
“Kami masih menunggu
laporan resmi dari mereka. Tapi,
kami hormati masalah mereka, yaitu
kepemilikan Toshiba home appliances
dipindahtangankan ke perusahaan
baru. Perusahaan baru tersebut
merencanakan restrukturisasi,” ujarnya.
Putu memastikan, kedua
perusahaan elektonika asal Jepang itu
masih tetap beroperasi di Indonesia
dan tidak akan melakukan PHK secara
massal. “Mereka masih produksi dan
saya yakin tidak akan melepas tenaga
kerjanya begitu saja. Jadi tidak ada PHK
massal,” ujarnya.
Isu PHK itu menjadi perhatian
serius Kemenperin. Pasalnya, industri
elektronika dan otomotif merupakan
sektor prioritas untuk dikembangkan
karena masih mencatat pertumbuhan
tinggi.
Badan Koordinasi Penanaman
Modal menepis informasi bahwa
penutupan Panasonic dan Toshiba
mencermikan lesunya kondisi industri
elektronika di Indonesia.
Investasi di industri elektronika
dan telematika terus tumbuh di
tengah kondisi ekonomi global yang
menekan daya beli masyarakat. Pada
2015 investasi di industri ini tercatat
USD 6,6 miliar, meningkat dari tahun
sebelumnya USD 5,9 miliar.
Peningkatan berasal dari kontribusi
besar produk elektronika konsumsi
sebesar USD 2,4 miliar, disusul produk

telematika USD 5,5 juta dan produk
komponen USD 3,6 miliar.
Industri elektronika dan telematika
juga mampu menambah tenaga kerja
sebanyak 499 orang pada 2015 dari
tahun sebelumnya 488 orang.
Data Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) mengungkapkan
komitmen investasi yang ditandai
dengan diterbitkannya izin prinsip,
untuk Januari 2016 mencapai Rp 530
milar atau tumbuh 85 persen dari

“Industri otomotif
nasional tetap
prospektif, apalagi
peluang pasar domestik
dan ekspor maih cukup
besar.”
bulan yang sama tahun sebelumnya
Rp 286 miliar.
Meningkatnya komitmen investasi
itu merupakan salah satu indikator
bahwa kepercayaan investor di sektor
elektronika tetap tinggi.

Kinerja Industri Otomotif
Selain elektronika, industri otomotif
juga terus berkembang meskipun ikut
terimbas kelesuan ekonomi global.
Pada 2015, total produksi mobil di
dalam negeri mencapai 1.098.780 unit
dengan volume penjualan 1.013.291
unit.
Pada 2020, produksi mobil
diperkirakan tembus 2,5 juta unit
dengan target ekspor lebih dari
600.000 unit. Produksi diproyeksikan

terus meningkat hingga mencapai 4,1
juta unit pada 2025.
Hingga saat ini, kendaraan
bermotor produksi dalam negeri
telah diekspor ke lebih dari 80 negara.
Total ekspor kendaraan secara utuh
(completely built-up/CBU) pada 2014
sebesar 202.273 unit dan meningkat
menjadi 207.691 unit pada 2015.
Adapun, ekspor kendaraan dalam
bentuk terurai (completely knockeddown/CKD) pada 2014 tercatat 108.580
unit dan naik menjadi 108.770 unit
pada 2015.
Melihat perkembangan tersebut,
Putu optimistis industri otomotif
nasional tetap prospektif, apalagi
peluang pasar domestik dan ekspor
masih cukup besar.
Oleh karena itu, dia menilai
penghentian operasi PT Ford Motor
Indonesia sebagai agen pemegang
merek (APM) Ford di Indonesia tidak
berpengaruh terhadap industri
otomotif di dalam negeri.
“Mereka tidak memiliki pabrik di
Indonesia, tetapi hanya melakukan
kegiatan penjualan CBU,” kata Putu.
Namun, dia memastikan Ford
akan tetap menjadikan Indonesia
sebagai pasar potensial mengingat
penjualannya selama ini telah
mencapai 7.000 unit mobil per tahun.
“Saya yakin potensi pasar tersebut
tidak akan diserahkan begitu saja
kepada perusahaan otomotif lainnya.
Ford akan menggunakan strategi lain
untuk menjual produknya, selain
tetap berkomitmen menyediakan
kesinambungan layanan purna jual,”
ujarnya.
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PT Adiluhung Saranasegara Indonesia

Bangun Kapal Ternak Pertama
Buatan Dalam Negeri

Kemampuan industri
galangan kapal di dalam
negeri saat ini tidak
perlu diragukan lagi.
Berbagai jenis kapal
sudah mampu dibangun,
termasuk kapal yang
belum pernah dikerjakan
sebelumnya seperti
kapal perang dan kapal
ternak.

G
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alangan yang berhasil
membangun kapal ternak
pertama buatan dalam negeri
adalah PT Adiluhung Saranasegara
Indonesia (ASSI), yang berbasis di
Madura, Jawa Timur. Anak perusahaan
pelayaran PT Dharma Lautan Utama
ini telah membangun kapal ternak
berukuran 2.000 GT (gross tonnage) itu
dalam waktu 15 bulan.
Berbekal pengalaman membangun
50 kapal, galangan ini berhasil
menyerahkan kapal ternak pesanan
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Kementerian Perhubungan itu sesuai
dengan target waktu dan target mutu.
Direktur Utama ASSI Anita Puji
Utami mengungkapkan proses
pembangunan kapal ternak cukup
detil sehingga membutuhkan waktu
dan tenaga lebih banyak dibandingkan
kapal yang sudah pernah dibangun.
“Kapal ternak itu merupakan yang
pertama dibangun di dalam negeri dan
merupakan kapal Prototype. Regulasi
di Indonesia juga belum detil terkait
dengan kapal ternak,” kata Anita.
Kapal ternak yang dibangun
Adiluhung mengacu pada Australian
Maritime Safety Authority (AMSA) Five
Freedom terkait dengan kesejahteraan
hewan. Acuan ini cukup rumit karena
ada sejumlah standar yang harus
dipenuhi, seperti sistem ventilasi
dan supplai udara agar ternak tidak
kepanasan dan stres.
Anita mengatakan Adiluhung pada
dasarnya bisa membangun berbagai
jenis kapal sesuai dengan permintaan
pelanggan, seperti kapal ternak
ataupun kapal penumpang dll, karena

pembangunan kapal sebenarnya sama.
Kapal ternak merupakan salah satu
dari 10 kapal pesanan Kementerian
Perhubungan yang dibangun di
Adiluhung. Dari jumlah tersebut, tiga
kapal dijadwalkan rampung tahun ini
dan tujuh lainnya ditargetkan selesai
pada 2017.
“Program pembangunan kapal
baru di Kemenhub sangat signifikan,
sehingga dalam tiga tahun ke depan
masih akan ada pembangunan kapal
baru,” ungkapnya.
Saat ini ASSI memiliki kemampuan
membangun kapal baru berkapasitas
hingga 2.000 DWT. Galangan ini
juga memiliki fasilitas lainnya, seperti
floating dock berkapasitas hingga 3200
TLC, slipway (tempat peluncuran kapal),
dan reparasi kapal (docking repair)
hingga bobot 3.000 DWT.
Anita mengungkapkan
pengembangan galangan
terus dilakukan seiring dengan
meningkatnya pesanan kapal baru
dan reparasi. Kapasitas bangunan
baru Adiluhung sudah bertambah 100
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persen setelah dilakukan perluasan
lahan, penambahan fasilitas dan
sumber daya manusia.
Pengembangan kapasitas dan
fasilitas reparasi kapal sampai dengan
menampung total tujuh kapal dengan
kapasitas hingga 10.000 GT per
tahun. Fasilitas dermaga dengan daya
tampung sepanjang 220 meter ini
mampu menampung kapal berukuran
150-200 meter.
“Kami memiliki lahan sekitar 15
hektare, dan saat ini baru dimanfaatkan
sekitar 50 persen. Pengembangan
tahap pertama sudah dilakukan, yakni

dermaga dilengkapi dengan perizinan
sebagai terminal khusus untuk
mengakomodasi kapal-kapal yang
mengalami emergency,” ungkapnya.

Lokasi Strategis
Keunggulan utama dari Adiluhung
adalah lokasinya yang strategis
karena berada di muara Selat Madura
sebelah timur, sehingga galangan
ini bisa berfungsi sebagai maintence
facility bila ada kapal yang mengalami
keadaan darurat, baik di Laut Jawa
maupun perairan lainnya.
Apalagi, Surabaya merupakan hub

pelabuhan-pelabuhan di kawasan
timur Indonesia (KTI) yang ramai
dilintasi kapal sehingga keberadaan
galangan Adiluhung semakin strategis.
Fasilitas Adilihung sangat memadai
sebab memiliki kedalaman laut
lebih dari 10 meter bahkan akan
diperdalam hingga 15 meter sehingga
bisa melayani kapal generasi ketiga
(panamax).
Selain melayani kebutuhan
internal (PT. Dharma Lautan Utama)
dan kapal-kapal yang beroperasi di
sekitar perairan Surabaya dan Madura,
Adiluhung juga melayani kegiatan
penunjang fasilitas lepas pantai
(offshore) yang banyak beroperasi di
perairan Jawa Timur.
Tidak heran jika galangan yang
berdiri sejak 1992 ini tidak hanya biasa
mereparasi kapal penumpang, tetapi
juga berbagai jenis kapal lainnya
dengan berbagai ukuran, seperti kapal
kargo, kapal tunda dan tongkang, LCT,
kapal patroli, kapal offshore, pinisi, dan
kapal pesiar.
Peralatan bengkel dengan
kapasitas yang terus ditingkatkan
menjadikan Adiluhung sebagai
maintenance facilitator, tidak hanya
dalam perawatan terhadap konstruksi
kapal tetapi juga perawatan sistem
permesinan kapal.
Tidak kalah penting adalah
kesiapan SDM untuk memenuhi
berbagai kebutuhan pelanggan.
Selain tim internal dan sinergi dengan
galangan lainnya, untuk rancang
bangun Adiluhung dibantu oleh
tenaga ahli dari sejumlah perguruan
tinggi, seperti Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS), Universitas
Hasanuddin (Unhas), Universitas
Pattimura (Unpati).
Adiluhung saat ini memiliki sekitar
200 karyawan, sementara jumlah
tenaga kerja kontraktor kapal lebih
dari 1.000 orang. “Dengan semua
kemampuan yang ada, kami yakin
Indonesia sudah siap dan mampu
menjadi pusat galangan kapal regional,
bahkan dunia,” ujar Anita.
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Lembaga Litbang Kemenperin

PUSAT INOVASI DAN
TEKNOLOGI INDUSTRI
Untuk memperkuat daya
saing produk dalam
negeri, inovasi industri
memegang peranan
penting. Sayangnya,
inovasi dalam proses
penelitian dan
pengembangan (litbang)
untuk menghasilkan
paten bernilai komersial
di dalam negeri masih
rendah.

K
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ondisi ini menyebabkan jumlah
permohonan paten dari Indonesia
melalui biro internasional World
Intellectual Property Organization
(WIPO) di Jenewa, masih tertinggal
dibandingkan dengan negara lain di
ASEAN. Apalagi dibandingkan dengan
negara-negara maju di luar kawasan
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tersebut.
Sebagai gambaran, dari 8.023
jumlah permohonan paten yang
didaftarkan di Indonesia pada 2014,
hanya 10 persen yang diajukan oleh
warga Indonesia dan sisanya diajukan
oleh warga asing. Dari 10 persen paten
dalam negeri itu, sekitar 50 persen saja
yang terkait dengan sektor industri.
Menurut Kepala Balai Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI)
Kementerian Perindustrian Haris
Munadar, rendahnya permohonan
paten mengindikasikan litbang untuk
menghasilkan paten bernilai komersial
masih rendah dan kurang serius,
sehingga dirasa tidak layak didaftarkan
melalui WIPO.
“Kekurangseriusan ini karena lebih
suka menjadi konsumen daripada
membuat atau mencipta. Selain
itu kebanyakan ilmuwan hanya
menggunakan atau memodifikasi

teknologi yang sudah ada untuk
mengerjakan proyek-proyek mereka,”
ujarnya.

Komersialisasi Inovasi
Untuk mempercepat hasil inovasi
agar dapat dikomersialisasikan,
Haris mengatakan ada beberapa
strategi yang perlu dilakukan, antara
lain peneliti mencari solusi dari
permasalahan yang kerap dihadapi
pelaku industri seperti meminimalkan
jumlah energi yang digunakan dan
jumlah limbah yang dihasilkan dalam
proses produksi.
Selain itu, peneliti mencari solusi
untuk mensubstitusi ketergantungan
impor bahan baku atau bahan
penolong dari berbagai kelompok
industri dalam rangka menghemat
devisa negara.
Peneliti atau perekayasa sudah
saatnya mengubah orientasi dengan
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melakukan kegiatan litbang yang
menghasilkan paten bernilai komersial.
“Semakin banyak permohonan paten
di suatu negara, semakin kompetitif
negara tersebut,” kata Haris.
Oleh karena itu, Kemenperin
mendorong kegiatan litbang dan
inovasi di bidang industri untuk
memperkuat daya saing produk
dalam negeri. Peran penting ini juga
dimainkan oleh lembaga litbang
Kemenperin, khususnya Balai Besar dan
Baristand Industri.
“Kami berharap riset yang
dilakukan Balai Besar dan Baristand
Industri dilanjutkan secara intensif ke
jenjang terapan sehingga bisa lebih
banyak digunakan oleh pelaku industri,”
kata Haris dalam Business Gathering
Hasil Litbang Balai Besar Industri Agro
di Bogor, 23 Februari 2016..
Business Gethering itu digelar guna
mempercepat proses penyampaian
informasi, baik dari pihak Balai
mengenai hasil litbang dan jenis
layanan teknologi maupun dari pihak
industri dalam mengemukakan
berbagai permasalahan yang dihadapi
untuk dicarikan solusinya.
Lembaga litbang juga diharapkan
mampu memfasilitasi pengembangan
industri baru berbasis inovasi teknologi,
yang mampu menerapkan hasil litbang
menjadi produk terapan berdaya saing
tinggi, yaitu melalui layanan science &
techno park serta inkubator bisnis.
Salah satu lembaga litbang
Kemenperin yang menyediakan
layanan tersebut adalah Balai Besar
Industri Agro. Balai ini memiliki
berbagai fasilitas teknologi di bidang
pangan, antara lain untuk pengasapan
ikan, serta pembuatan pelet pakan
ternak dan bahan bakar padat biomas.
Selain itu, pengolahan tepung
singkong (mokaf ) dan diversifikasi
produk mokaf, pengolahan kakao
dan diversifikasi produk cokelat, serta
pengolahan kelapa parut kering
(desiccated coconut).
Fasilitas tersebut dapat
dimanfaatkan oleh IKM maupun
instansi lainnya yang ingin melakukan

inovasi atau pengembangan usahanya
dalam bidang tersebut.
“Kunci sukses dalam berinovasi
adalah dengan memprioritaskan
masalah yang dihadapi dan selalu
mengupayakan pemecahan masalah.
Oleh karena itu, pelayanan yang
baik berawal dari identifikasi dan
pemecahan masalah di industri yang
kemudian akan mendorong terjadinya
inovasi,” ungkap Haris.
Inovasi aplikatif juga
dikembangkan oleh Litbangyasa
Industri, yakni regenerative burner
combustion system (RBCS). Teknologi
ini merupakan bagian dari upaya
mitigasi
emisi gas rumah kaca (GRK) di
sektor industri oleh Kemenperin.
RBCS merupakan teknologi
yang digunakan pada tungku
pemanasan ulang (reheating furnace)
dengan fungsi untuk melakukan

pemanfaatan kembali gas buang yang
masih mengandung energi cukup
besar sehingga bisa menghemat
penggunaan energi di industri. Dengan
teknologi ini, konsumsi bahan bakar
berbasis gas dapat dihemat sekitar 30
persen.
“Teknologi RBCS akan menghasilkan
sebuah high performance industrial
furnace atau tungku pemanas industri
yang berkinerja tinggi. RBCS memiliki
konduktivitas yang cepat menerima
dan menghantarkan panas”.
Haris mengatakan, teknologi RBCS
telah dimanfaatkan oleh industri besi
dan baja di Indonesia. Pada 2006, alih
teknologi ini diaplikasikan oleh PT
Gunung Garuda, yang merupakan hasil
kerja sama industri antara Pemerintah
Indonesia dengan New Energy and
Industrial Technology Development
Organization (NEDO) Jepang.
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Sinergitas Pengembangan
Mobil Listrik Nasional
Kendaraan hemat energi
dan ramah lingkungan
sudah menjadi tuntutan
dan tren global
sehingga hampir semua
produsen otomotif
mengembangkan
konsep kendaraan masa
depan ini, khususnya
mobil listrik.
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D

i Indonesia, semangat
pengembangan mobil listrik
cukup tinggi, bahkan sebagian
besar dilakoni oleh perusahaan lokal
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yang tergabung dalam Asosiasi
Pengembang Kendaraan Listik
Bermerek Nasional (Apklibernas).
Kementerian Perindustrian sejak
awal mendorong pengembangan
mobil listrik sebagai salah satu konsep
kendaraan ramah lingkungan masa
depan. Ini sejalan dengan komitmen
pemerintah untuk menurunkan emisi
gas buang sebesar 29 persen di bawah
business as usual pada 2030.
Apalagi, pengembangan mobil
listrik secara mandiri oleh industri
dalam negeri terbuka luas sebab
teknologinya masih berkembang dan
belum ada pemain yang dominan di
industri ini.

Meski demikian, pengembangan
mobil listrik di dalam negeri harus
berdaya saing dan sejalan dengan
tuntutan pasar. Artinya, kendaraan
ini perlu didukung regulasi, industri
pendukung dan infrastruktur yang
memadai, sehingga harganya
kompetiif serta aman dan nyaman
dikendarai.
Oleh karena itu, kata Menteri
Perindustrian Saleh Husin,
pengembangan mobil listrik tidak bisa
dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus
ada sinergi antara regulator dan dunia
usaha.
“Berbagai macam komponen harus
dipersiapkan. Bukan sekadar yang
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penting saya proklamirkan bahwa saya
buat mobil listrik, lalu produksinya
bagaimana? Jadi, bukan produksi
untuk kepentingan sendiri tetapi untuk
kepentingan nasional,” ujarnya.
Saleh menilai industri otomotif
dunia kini sudah masuk ke pasar mobil
listrik. Artinya, mobil listrik sudah layak
secara bisnis untuk dikembangkan.
Saat ini, populasi mobil listrik di dunia
sekitar 4 juta unit dan diperkirakan
mencapai 10 juta unit pada 2020.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika (ILMATE)
Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan
mengungkapkan pemerintah
menjadikan mobil listrik sebagai target
pasar untuk pengembangan industri
otomotif nasional di masa depan.
“Kalau perkembangan teknologi
ini tidak segera diantisipasi, nanti kita
hanya menjadi pengguna,” ujarnya
dalam Focus Group Discussion (FGD)
Pengembangan Mobil Listrik di
Kementerian Perindustrian Jakarta
pada 24 Februari 2016..
Mobil listrik hanya salah satu
teknologi kendaraan hemat energi
dan ramah lingkungan, di samping
advance diesel/petrol engine, bahan
bakar alternatif (biofuel), bahan bakar
gas (CNG atau LGV), hybrid, dual fuel
(bensin-gas) dan fuelcell (hidrogen).
Menurut Putu, diperlukan sinergi
dan dukungan dari berbagai instansi
terkait untuk melakukan penelitian
dan pengembangan serta penetapan
regulasi terkait dengan perkembangan
teknologi tersebut.
Untuk mobil listrik, kata Putu,
teknologi yang perlu dikembangkan
antara lain charging station, battery,
dan motor listrik.

Kolaborasi
Kemenperin telah membuat langkah
strategis yang disebut triplex helix,
yakni kolaborasi antara pemerintah
dengan asosiasi industri dan akademisi.
“Bila perlu kerja sama yang selama ini
sudah terjalin dapat terus diperkuat
dalam pengembangan bersama,”
ujarnya.

Kemenperin mendukung
pembentukan engineering center
sebagai salah satu wadah kerja sama
pengembangan mobil listrik. “Kita
harus berbagi peran agar bisa saling
mengisi. Misalnya ada institusi yang
fokus pada pengembangan baterei,
motor, charging station, dan lain-lain,”
kata Putu.
Dari sisi pemerintah, Kemenperin
akan berkoordinasi dengan
Kementerian Perhubungan untuk
menyamakan pendapat tentang
operasional mobil listrik. Saat ini,
kategorisasi mobil dalam peraturan
pemerintah hanya berdasarkan
kapasitas mesin (cc), belum
mengakomodasi mobil listrik dalam
kwH.
Kepala Subdirektorat Bina
Keselamatan Angkutan Umum Ditjen
Perhubungan Darat Kemenhub Karlo
Manik mengatakan pihaknya sedang
menyusun ketentuan persyaratan
untuk mobil listrik.
“Untuk detil persyaratan,
sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
mobil konvensional,” ujarnya. Namun,
ada beberapa persyaratan khusus
yang akan diterapkan untuk mobil
listrik dengan mengutamakan aspek
keselamatan.
“Jadi mungkin ada yang kita
kurangi, misalnya uji emisi untuk mobil
listrik tidak ada. Tapi mungkin suaranya
harus ada supaya orang tahu kalau ada
mobil listrik yang melintas,” kata Karlo.
Selain pelaku industri, keterlibatan
akademisi juga tidak kalah penting
dalam pengembangan mobil listrik
nasional. Institut Teknologi Sepuluh
November (ITS), misalnya, membentuk
Tim Mobil Listrik Nasional (Molina)
yang melakukan berbagai riset
pengembangan mobil listrik.
Ketua Tim Molina ITS Muhammad
Nur Yuniarto mengatakan pihaknya
sudah mengembangkan beberapa
komponen mobil listrik yang bisa
dimanfaatkan oleh pelaku industri di
dalam negeri.
“Jadi riset memang tugasnya
perguruan tinggi, tinggal bagaimana

hasil ini bisa dimanfaatkan oleh
pihak industri. Semua hasil penelitian
perguruan tinggi itu milik negara,
tinggal dimanfaatkan saja,” ucapnya.
Proyek pembuatan komponen
mobil listrik tersebut dibiayai
Kementerian Riset dan Teknologi.
Beberapa perguruan tinggi ikut serta di
tempatnya masing-masing, seperti ITB,
UI, dan UNS. ITS sendiri mendapatkan
dana riset dari Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun
lalu.
Mobil listrik ITS sudah diuji coba
dengan perjalanan dari Surabaya
ke Jakarta. Sekali isi baterei (charge)
selama 4 jam, mobil listrik bisa melaju
sejauh 100 km.
Jika teknologinya sudah sempurna,
kata Nur, mobil listrik ini bisa
mengefisienkan biaya operasional.
Berdasarkan perbandingan, untuk
mobil listrik menghabiskan biaya
operasional USD 5.200, hybrid
sebanyak USD 9.000, dan konvensional
USD 9.000.
Para pengembang mobil
listrik lokal yang tergabung dalam
Apklibernas mengharapkan
dukungan penuh pemerintah dalam
pengembangan mobil listrik buatan
dalam negeri.
Agar proyek mobil listrik nasional
bisa berjalan di Indonesia, kata
Ketua Umum Apklibernas Sukotjo
Herupramono, pemerintah melalui
Kemenperin perlu membuat peta jalan
(roadmap) yang jelas. Di dalamnya,
terdapat ketentuan seperti arah
pengembangan dan target waktu.
Pemerintah juga harus mengatur
pasar mobil listrik di Indonesia
sehingga memberikan kesempatan
usaha yang adil bagi prinsipal nasional
dan asing.
Apklibernas mengharapkan pasar
mobil listrik dengan tenaga motor
listrik 75 kWh ke bawah tidak dibuka
untuk asing, untuk memberikan
kesempatan bagi prinsipal nasional
mengembangkan pasar.
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INDUSTRI PULP INDONESIA SIAP
MASUK PERINGKAT 6 DUNIA
“Indonesia unggul dalam pasokan
bahan baku karena iklim yang cocok
bagi tanaman HTI, seperti akasia
dan eucalyptus,” kata Menteri
Perindustrian Saleh Husin.
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P

eta industri pulp dan kertas dunia
yang terus bergeser dari Amerika
Utara dan Scandinavia (Eropa
Utara) ke kawasan Asia, termasuk
Indonesia, negara-negara Asia Timur
dan Amerika Latin. Pergeseran ini
menciptakan peluang bagi Indonesia
untuk mengembangkan industri
tersebut.
Apalagi, kebutuhan kertas dunia
diproyeksikan terus meningkat dari
394 juta ton pada saat ini menjadi
490 juta ton pada 2020. Peluang
besar bagi Indonesia didukung
kesinambungan pasokan bahan baku
dari pengembangan Hutan Tanaman
Industri (HTI).
“Indonesia unggul dalam pasokan
bahan baku karena iklim yang cocok
bagi tanaman HTI, seperti akasia dan
eucalyptus,” kata Menteri Perindustrian
Saleh Husin.
Keyakinan itu dia ungkapkan saat
meninjau penyelesaian pembangunan
pabrik PT OKI Pulp & Paper Mills di Desa
Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,
Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,
pada 1 Maret 2016. Perusahaan ini
merupakan salah satu unit usaha Asia
Pulp & Paper (APP) Grup Sinar Mas.
Saat ini, industri bubur kertas (pulp)
Indonesia menduduki peringkat 9
dunia dan industri kertas di peringkat
6. Khusus di Asia, industri pulp dan
kertas nasional menempati peringkat
3. Dengan pengoperasian pabrik PT
OKI, Saleh Husin berharap industri pulp
nasional naik peringkat ke posisi 6
besar dunia.
Pabrik PT OKI dengan infrastruktur
seluas 1.700 ini mampu memproduksi
2 juta ton pulp dan 500.000 ton
kertas tissue per tahun. Kedua produk
tersebut sebagian besar akan diekspor
dengan porsi pulp 80 persen dan
kertas 95 persen.
Direktur OKI Pulp & Paper Suhendra
Wiriadinata mengungkapkan proyek
itu menelan investasi Rp40 triliun
dan ekspor produk berpotensi
menyumbang devisa USD 1,5 miliar
atau setara Rp 20 triliun per tahun.
Berdasarkan kalkulasi PT OKI,

keberadaan keberadaan pabrik
tersebut akan mendongkrak ekspor
Sumsel sekitar 45 persen dan
pertumbuhan ekonomi daerah 6,2
persen.
Pabrik yang akan beroperasi
mulai pertengahan atau akhir 2016 ini
diharapkan menyerap 3.500 kaaryawan
langsung dan 15.000 pekerja tidak
langsung yang sebagian besar berasal
dari Sumsel.
Adapun kebutuhan bahan baku
akasia untuk pabrik akan dipasok dari
lahan HTI seluas 472.000 hektare (ha)
yang berada di Ogan Komering Ilir dan
Musi Banyuasin.
“Kami harapkan pabrik beroperasi
mulai kuartal ketiga tahun ini. Kami
juga ingin kehadiran PT OKI dapat
mendongkrak posisi industri pulp dan
kertas Indonesia dan di mata dunia,”
kata Managing Director Sinar Mas G
Sulistiyanto.

Insentif Fiskal
Guna mendukung investasi besar oleh
Grup Sinarmas tersebut, pemerintah
memberikan fasilitas berupa
kemudahan impor barang modal dan
penghapusan pajak badan dalam
waktu tertentu (tax holiday).
Terkait dengan insentif fiskal,
Menteri Perindustrian telah
meneruskan permohonan tax holiday
PT OKI kepada Menteri Keuangan pada
November 2013. Akhirnya, berdasarkan
hasil rapat komite verifikasi, perusahaan
ditetapkan mendapatkan fasilitas tax
holiday selama 8 tahun melalui KMK
No. 803/KMK.010/2015.
Saat ini, Grup Sinar Mas memiliki
empat pabrik bubur kertas dan kertas,
yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper
Tbk, PT Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli
Pulp and Paper Mills, dan PT Lontar
Papyrus Pulp and Paper. Total kapasitas
keempat pabrik tersebut mencapai
10,5 juta ton pulp dan kertas.
Dirjen Industri Agro Kemenperin
Panggah Susanto menjelaskan,
pengembangan industri pulp dan
kertas dilakukan dengan pendekatan
klaster industri, dengan inti industri

kertas dan fokus pengembangannya
di Pulau Jawa. Adapun industri
pulp diarahkan ke luar Pulau Jawa,
khususnya Sumatera, Kalimantan dan
Papua.
Kemenperin juga mendorong
pengembangan industri pulp yang
terpadu dengan HTI, terutama
diarahkan ke kawasan timur Indonesia
dengan tetap memperhatikan
kaidah pelestarian lingkungan. Untuk
merangsang investasi di industri pulp
dan kertas, pemerintah menawarkan
insentif fiskal berupa tax holiday
ataupun tax allowance.
Indonesia diyakini berpeluang
mengembangkan industri ini karena
didukung pasar domestik dan ekspor.
Negara ini juga memiliki keunggulan
komparatif, seperti lahan yang cukup
luas sebagai sumber bahan baku kayu,
iklim tropis yang memungkinkan
tanaman tumbuh lebih cepat,
ketersediaan bahan baku alternatif, dan
telah dikuasainya teknologi proses.
Menperin mengakui kondisi
perekonomian dunia diperkirakan
cenderung stagnan pada 2016
sehingga mempengaruhi kinerja
perdagangan Indonesia. Namun, dia
optimistis industri pulp dan kertas
nasional tetap bisa tumbuh 3-4 persen.
“Sebab pulp dan kertas merupakan
komoditas yang akan terus dikonsumsi
seiring dengan tumbuhnya populasi
penduduk dunia,” ujar Saleh Husin.
Kebutuhan kertas dunia
diperkirakan tumbuh rata-rata 2,1
persen per tahun. Kapasitas terpasang
industri pulp dan kertas per tahun
masing-masing mencapai 7,932 juta
ton dan 12,986 juta ton dengan jumlah
industri sebanyak 81 unit.
Ekspor pulp dan kertas masing–
masing sebesar 3,5 juta ton pulp
dengan nilai sebesar USD 1,72 miliar
dan 4,35 juta ton kertas dengan nilai
USD 3,74 miliar. Kemenperin mencatat,
hampir semua jenis produk kertas
sudah dapat diproduksi di dalam
negeri.
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MENGIKIS IMPOR
BAHAN BAKU OBAT
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alah satu kendala utama dalam
pengembangan industri farmasi
nasional selama ini adalah
ketergantungan pada bahan baku
obat yang sangat tinggi, mencapai
95 persen. Kondisi ini menghambat
penelitian dan pengembangan obat,
selain menyedot devisa cukup besar.
Padahal, bagi negara berpenduduk
besar seperti Indonesia dengan
kebutuhan obat yang terus meningkat,
industri farmasi yang kuat dan mandiri
merupakan suatu keniscayaan. Jika
tidak, Indonesia akan selalu bergantung
pada impor, baik bahan baku maupun
produk jadi.
Oleh karena itu, pemerintah
berusaha mempercepat penguatan
produksi obat-obatan oleh industri
di dalam negeri. Salah satu upaya
yang dilakukan pemerintah adalah
meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi
terkait dengan industri farmasi.
Indonesia sebenarnya sangat
potensial menjadi basis industri farmasi.
Di ASEAN, pasar farmasi Indonesia
mencapai 27 persen dari total pasar
kawasan. Dari jumlah itu, sekitar
70 persen didominasi oleh pemain
nasional yang menjadikan Indonesia
satu-satunya negara di ASEAN yang
didominasi oleh industri lokal.
Nilai pasar produk farmasi
Indonesia sendiri pada 2016
diproyeksikan sebesar Rp 69,07 triliun
dan diharapkan meningkat menjadi Rp

102,05 Triliun pada 2020. Adapun, nilai
perdagangan produk farmasi intraASEAN mencapai USD 1,11 miliar.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengatakan pasar Indonesia yang
besar itu merupakan peluang bagi
industri, tetapi harus diiringi dengan
peningkatan kualitas melalui riset
dan pengembangan (R&D) yang
komprehensif, mengingat impor bahan
baku sangat tinggi.
Untuk mengurangi ketergantungan
impor, dia mendorong penelitian
independen pada produk bioteknologi
dan alami sebagai substitusi bahan
baku obat berbasis kekayaan alam yang
terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menperin mengakui investasi
menjadi salah satu isu penting dalam
pengembangan industri farmasi
nasional menuju kemandirian produksi
obat dan bahan baku obat. Oleh
karena itu, tuturnya, pemerintah
mengapresiasi investasi di industri ini,
khususnya bahan baku obat.
Hal itu disampaikan Saleh saat
meninjau pembangunan pabrik obat
biologis milik PT Kalbe Farma Tbk di
Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada 27
Januari 2016.
Pabrik dari anak perusahaan Kalbe
Farma ini akan mulai memproduksi
obat biologis dan bahan baku obat
biologis pada semester kedua 2016.
Produksi obat biologis ini merupakan
hasil kerja sama antara Kalbe dengan

Genexine Inc dari Korea Selatan.
Kedua perusahaan itu membentuk
perusahaan patungan bernama
PT Kalbe Genexine Biologics dan
selanjutnya akan melakukan riset dan
pengembangan obat biologis.
“Pemerintah mengapresiasi Kalbe
Farma atas realisasi investasi di sektor
bahan baku obat berbasis bioteknologi
ini. Investasi ini akan mengurangi
ketergantungan kita pada bahan baku
obat impor,” kata Saleh.

Terintegrasi
Presiden Direktur Kalbe Farma Irawati
Setiady menjelaskan pembangunan
pabrik obat biologis ini merupakan
komitmen perseroan untuk
mendukung terciptanya industri
farmasi yang terintegrasi, mulai dari
produksi bahan baku, penguasaan
teknologi dan peningkatan ekspor.
Pihak Genexine juga antusias
dengan kemitraan bersama Kalbe
Farma dalam memproduksi obat
biologis bagi pasar ASEAN.
Pada tahap awal, menurut CEO
dan Presiden Direktur Genexine
Michael Keyoung, kerja sama akan
dimulai dengan produksi salah satu
obat biologis paten, EPO-HyFc, untuk
memenuhi kebutuhan kedokteran
klinis di kawasan.
Kalbio Global Medika memiliki
fasilitas memproduksi obat biologis
(biosimilar dan biobetter) yang
berlokasi di Kawasan Industri Delta
Silicon Cikarang dan berdiri di atas
tanah 10.000 meter persegi.
Pabrik ini memiliki keunggulan
fasilitas teknologi mutakhir, sistem
mutu dan fasilitas berstandar
internasional serta ramah lingkungan.
Sementara itu, Kalbe Genexine
Biologics fokus kepada uji klinis
dan komersialisasi next generation
recombinant proteins.
Perusahaan ini juga berencana
mengembangkan vaksin DNA yang
akan dipasarkan di dalam negeri dan
ASEAN, Australia, Selandia Baru, Taiwan,
Timur Tengah, Afrika Utara, Nigeria, dan
Srilanka.
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JIIPE Jadi Model Kawasan
Industri Prioritas
Kementerian
Perindustrian
mendorong percepatan
pembangunan kawasan
industri Java Integrated
Industrial Ports and
Estate (JIIPE) di Gresik,
Jawa Timur. Kawasan
industri terpadu itu akan
menjadi percontohan
bagi pengembangan
14 kawasan industri
prioritas di luar Pulau
Jawa.

J
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IIPE dikategorikan sebagai kawasan
industri generasi ketiga karena
mampu menjadi kota industri baru
yang modern dan mandiri. Kawasan
industri ini tidak hanya dipenuhi
dengan pabrik, tetapi juga dilengkapi
dengan kawasan pemukiman, bisnis,
pendidikan, hiburan dan olahraga.
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Ketika mengunjungi JIIPE pada 14
Februari 2016, Menteri Perindustrian
Saleh Husin mengharapkan
pengoperasian JIIPE bisa menurunkan
biaya logistik hingga 10%-20% dari
total biaya produksi.
Hal ini dikarenakan JIIPE
mengedepankan integrasi antara
kawasan industri dan infrastruktur
logistik yang meliputi pelabuhan,
jaringan kereta api dan jalan tol.
Infrastruktur multimoda ini sekaligus
mendukung rencana JIIPE menjadi
pusat logistik berikat.
JIIPE merupakan kerja sama
antara PT Pelabuhan Indonesia III
(Persero) dan PT AKR Corporindo
Tbk yang memiliki luas lahan hingga
2.933 ha dengan total investasi Rp 50
triliun. Kawasan ini termasuk fasilitas
pelabuhan seluas 406,1 ha, lahan
industri 1.761,4 ha dan perumahan
765,77 ha. Saat ini sekitar 1.400 ha
lahan telah dibebaskan.
Industri yang akan dikembangkan

dalam kawasan JIIPE, antara lain
industri berat, industri berbasis CPO,
industri mengenah, industri ringan
dan dan otomotif. Hingga kini, lima
perusahaan sudah masuk ke kawasan
industri ini, antara lain perusahaan
smelter, petrokimia, dan pengolahan
garam untuk industri.
Kelima perusahaan itu sedang
melakukan konstruksi dan menyerap
sekitar 5.000 tenaga kerja langsung.
Seluruh kawasan industri ini
ditargetkan menyerap sekitar 60.000
tenaga kerja langsung.
Jika telah beroperasi penuh,
kawasan ini mampu menyerap
tenaga kerja sekitar 100.000 orang.
Saat ini dalam tahap konstruksi, JIIPE
telah melibatkan 3.000 tenaga kerja
langsung, 90 persen di antaranya
berasal dari masyarakat sekitar.
Direktur Utama PT Pelindo III
Djarwo Surjanto mengungkapkan
hingga kini pihaknya sudah
mengucurkan komitmen investasi
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hingga Rp5,5 triliun untuk
mengembangkan JIIPE.
Berdasarkan perhitungan pada
2014, menurut Djarwo, investasi
infrastruktur membutuhkan Rp35
triliun yang akan dilakukan secara
bertahap sesuai dengan pertumbuhan
penggunaan kawasan industri di sana.
Direktur Utama PT Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera—yang mengelola
kawasan industri, Bambang Soetiono,
memaparkan investasi tersebut
digunakan untuk membangun
berbagai fasilitas yang mendukung
JIIPE agar efektif menurunkan biaya
logistik.
Selain memiliki fitur utama sebagai
kawasan industri yang terkoneksi
langsung dengan pelabuhan laut
dalam dengan kedalaman mencapai
-16 meter LWS, JIIPE memiliki fasilitas
lengkap, seperti sumber energi berupa
listrik dan gas ramah lingkungan,
pengolahan limbah, serta pasokan
air dari penampungan air hujan,
pengolahan, dan sumber alam.
Untuk memastikan bebas banjir
selama 100 tahun, kawasan ini
dikelilingi tanggul setinggi 6 meter dan
selebar 30 meter.
Menurut Djarwo, pihaknya juga
menyiapkan infrastruktur bekerja sama
dengan berbagai pihak, di antaranya
pembangunan simpang susun menuju
akses jalan tol dan akses rel kereta
api ke Stasiun Duduk Sampean yang
berada tidak jauh dari lokasi JIIPE.
Untuk akses laut, Pelindo III belum
lama ini menyelesaikan revitalisasi
dengan mengeruk Alur Pelayaran Barat
Surabaya menjadi sedalam -13 meter
LWS dan selebar 150 meter, sehingga
kapal besar dapat bersandar dan arus
lalu lintas semakin lancar.
Selanjutnya, diperlukan
dukungan pemerintah pusat untuk
mengintegrasikan aspek jaringan
transportasi guna memastikan JIIPE
menjadi pusat logistik berikat yang
sangat efisien, sehingga manfaatnya
dapat dirasakan oleh masyarakat
karena daya saing Indonesia
meningkat.

Infrastruktur lain yang
sedang disiapkan di JIIPE adalah
pembangunan rel kereta api yanag
diusulkan sepanjang 12 km ke stasiun
terdekat.
JIIPE juga berencana membangun
tiga pembangkit listrik yang terdiri
dari PLTG 15 MW (konstruksi mulai
kuartal pertama 2017), PLTG 500 MW
(konstruksi mulai kuartal keempat
2018), PLTB 600 MW (konstruksi mulai
kuartal keempat 2020).
Lahan untuk pembangunan
pembangkit listrik 15 dan 500 MW
telah siap dan sedang menunggu surat
rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur
untuk mengurus perizinan pengajuan
wilayah usaha listrik di BKPM.
Untuk pasokan gas, Menperin
mengungkapkan PT PGN dan
PT Pertagas sudah memberikan
dukungan. Adapun sumber gas, sesuai
usulan SKK Migas, dapat dipasok dari
lapangan Bontang dan Tangguh.
Mengenai pengolahan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3),
ada usulan pembangunan pengolahan
limbah B3 di Lamongan, sedangkan
rencana lokasi di Mojokerto masih
dalam tahap penyusunan studi
kelayakan.

Pertumbuhan Ekonomi
Menperin mengharapkan,
pembangunan kawasan industri JIIPE
akan memacu pertumbuhan ekonomi
lokal dan mampu menjawab berbagai
tantangan dari aspek ekonomi, sosial,
budaya dan lingkungan.
Menurut Saleh, kemajuan sektor
industri harus didukung dengan
penyediaan kawasan industri yang
dilengkapi dengan berbagai fasilitas
infrastruktur pendukung sehingga
industri memiliki daya saing.
“Untuk itu, penyediaan kawasankawasan industri menjadi salah
satu prioritas dalam program
pembangunan industri nasional ke
depan,” ujarnya.
Dirjen Pengembangan
Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin
Imam Haryono mengatakan

peran kawasan industri terhadap
pengembangan sektor industri
nasional sangat strategis dan signifikan.
Kawasan industri menyumbang
sekitar 40 persen dari nilai total ekspor
non-migas dan menarik investasi
60 persen dari total investasi sektor
industri serta sekaligus memberikan
kontribusi cukup besar terhadap
penerimaan negara dalam bentuk
berbagai macam pajak.
Sampai saat ini, jumlah kawasan
industri di Indonesia tercatat sebanyak
74 kawasan industri dengan total luas
lahan mencapai 30.000 ha. Namun
lokasi kawasan industri tersebut 67
persen di antaranya masih terpusat di
Jawa.
Oleh karena itu, menurut Imam,
pemerintah telah menyusun arah
kebijakan sektor industri nasional
yang mendorong pengembangan
perwilayahan industri ke Luar
Jawa, baik dalam bentuk kawasan
peruntukan industri, kawasan industri,
maupun sentra industri kecil dan
menengah.
Pemerintah juga terus mendorong
penumbuhan populasi industri
serta peningkatan daya saing dan
produktivitas khususnya bagi industri
di Luar Jawa.
“Pemerintah akan bekerja keras
untuk terus mendorong upaya
pembangunan kawasan-kawasan
industri baru terutama di luar Jawa
sebagai bagian dari upaya pemerataan
industri,” ujarnya.
Pada 2035, diharapkan persentase
penyebaran industri di luar Jawa
meningkat menjadi 40 persen dari saat
ini sebesar 27,22 persen.
Untuk mencapai itu, pemerintah
telah menetapkan 14 kawasan industri
prioritas yang dibangun di luar Jawa
dengan perincian 7 kawasan industri
dibangun di wilayah Timur dan sisanya
di wilayah Barat.
Pembangunan kawasan industri
baru akan diarahkan untuk bisa
tumbuh menjadi kota-kota industri
baru yang mandiri dan modern.
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Kerja Sama Industri
RI-Belgia Sangat Menjanjikan

K
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unjungan misi ekonomi Belgia
ke Indonesia yang dipimpin
langsung oleh Putri Astrid
membuka peluang kerja sama
lebih erat antara kedua negara di
berbagai bidang, khususnya di sektor
manufaktur serta penelitian dan
pengembangan teknologi industri.
Belgia merupakan salah satu
negara anggota Uni Eropa yang
memiliki keunggulan di bidang
penelitian dan pengembangan.
Kegiatan R&D (research and
development) di negara kerajaan ini
tumbuh subur berkat adanya insentif
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pajak yang sangat menarik.
Pemerintah Indonesia membuka
peluang sebesar-besarnya bagi kerja
sama di bidang inovasi dan R&D
dengan Belgia guna mendukung
pengembangan industri pengolahan
di dalam negeri.
Apalagi, kerja sama kedua negara
di bidang ekonomi selama ini sudah
berjalan baik. Belgia merupakan salah
satu eksportir terbesar dari Uni Eropa
ke Indonesia. Ketika ekspor Uni Eropa
turun ke level 2 persen pada 2015,
ekspor Belgia ke Indonesia justru naik
0,5 persen.

Ekspor Belgia ke Indonesia
mencapai 41 miliar euro atau 30
persen dari total nilai ekspor Uni Eropa.
Barang-barang utama yang diekspor
adalah produk kimia atau obat-obatan.
Di sisi lain, Belgia juga mengimpor
produk Indonesia seperti tekstil, suku
cadang kendaraan, dan plastik. Nilainya
sekitar 140 miliar euro atau 35 persen
dari nilai impor Uni Eropa ke Indonesia.
Pada 2015, nilai perdagangan
bilateral Indonesia dengan Belgia
mencapai USD 1,67 miliar, sementara
nilai investasi lebih dari USD 7
juta. Hingga saat ini, sekitar 2.000
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perusahaan Belgia beroperasi di
Indonesia.
Perkembangan tersebut
menunjukkan Indonesia merupakan
negara mitra yang penting bagi Belgia.
Tidak heran jika negara ini mengirim
misi ekonomi dengan jumlah delegasi
cukup besar ke Indonesia, bahkan
dipimpin langsung oleh Putri Astrid
dari Kerajaan Belgia.
Misi ekonomi bertajuk BelgiumIndonesia Technology Partnership
itu diikuti lebih dari 300 pengusaha
Belgia dari 127 perusahaan dan digelar
selama 12-19 Maret 2016.
Perusahaan Belgia itu antara
lain bergerak di sektor konstruksi,
infrastruktur, energi, teknologi
hijau, teknologi komunikasi dan
informasi, makanan dan minuman,
jasa keuangan, transportasi, logistik,
agroindustri, marketing, dan
pendidikan.
Selain menemui Presiden Joko
Widodo, delegasi Belgia menggelar
pertemuan dengan kalangan
pengusaha dan perguruan tinggi di
Indonesia, serta pejabat pemerintahan
termasuk Menteri Perindustrian Saleh
Husin.

Pacu Ekonomi
Menurut Menperin, peluang kerja
sama Belgia dan Indonesia sangat
menjanjikan, termasuk investasi di
sektor industri, inovasi dan penelitian
dan pengembangan teknologi
industri, selain kemitraan di sektor
perdagangan.

“Kerja sama tersebut akan
meningkatkan nilai tambah,
produktivitas, daya saing, sekaligus
menghemat devisa, memperkecil
impor dan menyerap tenaga kerja lebih
banyak,” kata Menperin saat pertemuan
dengan delegasi Belgia pada 14 Maret
2016.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh
Duta Besar Belgia untuk Indonesia
Patrick Herman, Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Franky Sibarani, Dirjen
Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional Achmad
Sigit Dwiwahjono, dan Ketua Kadin
Indonesia Rosan P. Roeslani.
Saleh Husin berharap hubungan
baik kedua negara semakin kuat
sehingga meningkatkan kerja
sama yang saling menguntungkan,
khususnya investasi industri antara
kedua negara.
Menteri Perdagangan
Internasional Belgia Pieter De
Crem mengungkapkan, pihaknya
menggandeng beberapa kalangan
di Indonesia untuk bekerja sama, baik
korporasi maupun perguruan tinggi.
Selama kunjungan, delegasi
Belgia menandatangani 20 nota
kesepahaman (memorandum of
understanding/MoU) dengan sejumlah
korporasi dan universitas di Indonesia.
Menperin mengatakan
Pemerintah Indonesia terus melakukan
pembenahan internal guna
mewujudkan komitmennya untuk
melakukan reformasi dan menyehatkan

iklim investasi. Pembenahan untuk
memacu perekonomian dilakukan
secara cepat sejak September
2015, ditandai dengan peluncuran
seraingkaian paket kebijakan ekonomi.
Upaya tersebut, kata Saleh Husin,
sekaligus untuk menjaga kinerja
industri pengolahan yang terus
berkembang seiring dengan strategi
meningkatkan nilai tambah dari bahan
baku mentah.
Pada 2015, industri pengolahan
menyumbang 20,84 persen terhadap
pertumbuhan ekonomi (produk
domestik bruto), sementara industri
pengolahan nonmigas berkontribusi
87,21 persen terhadap pendapatan
industri pengolahan.
Industri pengolahan nonmigas
selama 2015 mampu tumbuh 5,04
persen atau melampaui pertumbuhan
ekonomi yang tercatat 4,79 persen.
Ini menunjukkan sektor tersebut
merupakan salah satu penggerak
utama perekonomian nasional.
Dalam rangka menambah
daya tarik investasi, kata Menperin,
Pemerintah Indonesia juga
menyediakan fasilitas untuk penguatan
struktur dan peningkatan daya saing
industri.
Fasilitas itu antara lain insentif
fiskal (pembebasan/pengurangan
pajak penghasilan), insentif
non-fiskal (kemudahan usaha di
kawasan ekonomi khusus, perizinan
keimigrasian bagi tenaga kerja asing)
dan moneter (keringanan pinjaman
bank).
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SDM Berkualitas Dukung
Ekspansi Industri TPT
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ndustri tekstil dan produk tekstil
(TPT) merupakan sektor penting
dalam perekonomian Indonesia
karena kontribusinya terhadap produk
domestik bruto cukup signifikan.
Hingga triwulan ketiga 2015, sektor
ini mampu menyumbang 1,17 persen
terhadap PDB.
Industri TPT juga merupakan
sektor penghasil devisa karena neraca
perdagangannya yang selalu positif.
Sampai dengan triwulan ketiga 2015,
sektor ini mencatat surlpus USD 3,34
miliar dengan nilai ekspor USD 9,27
miliar dan impor USD 5,93 miliar. Nilai
ekspor itu setara dengan 8,06 persen
ekspor nasional pada periode yang
sama.
Bahkan, industri TPT merupakan
sektor padat karya yang mampu
menyerap tenaga kerja sebanyak 1,5
juta orang atau 10,36 persen tenaga
kerja di sektor industri.
Guna menciptakan iklim usaha
yang kondusif bagi keberlangsungan
industri TPT, pemerintah melalui
Kementerian Perindustrian telah
melakukan sejumlah langkah strategis,
di antaranya memfasilitasi pemberian
insentif fiskal, program restrukturisasi
mesin dan peralatan Industri, serta
peningkatan kemampuan SDM.
Selain itu, pengelolaan impor
dan pengamanan pasar dalam negeri
melalui kebijakan non-tariff measures
dan SNI Wajib, serta mendorong
industri melakukan diversifikasi produk
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dengan mengembangkan technical
textile, home textile, geo textile atau
medical textile.
Pemerintah juga menjamin
ketersediaan bahan baku melalui
fasilitasi pendirian logistic base for
cotton, promosi produk dalam negeri
melalui fasilitas pameran domestik dan
internasional, Program Peningkatan
Penggunaan Produksi Dalam Negeri
(P3DN), serta program national
branding untuk pakaian jadi (garmen).
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengatakan selain menciptakan
lapangan kerja yang cukup banyak,
industri TPT memenuhi kebutuhan
sandang dalam negeri serta memiliki
peranan yang strategis dalam proses
industrialisasi.
Oleh karena itu, kata Menperin,
pemerintah mendukung penuh
investasi di industri TPT sehingga dapat
terus berkembang di tengah kondisi
ekonomi global yang belum pulih dan
persaingan yang semakin ketat.
Industri TPT di dalam negeri tetap
melakukan ekspansi, terutama ke
industri hulu, sehingga mengurangi
ketergantungan terhadap bahan baku
impor.
Salah satu bahan baku tekstil yang
dikembangkan sebagai substitusi
benang, yakni rayon. Bahan baku ini
diolah dari pulp yang dapat dihasilkan
dari hutan tanaman industri eucalyptus
di Indonesia.
PT Sri Rejeki Isman Tbk

(Sritex), produsen TPT terintegrasi,
mengembangkan produksi rayon
dengan membangun pabrik PT Rayon
Utama Makmur di Sukoharjo, Jawa
Tengah.
Realisasi pabrik ini sudah mencapai
85 persen dan ditargetkan mulai
produksi pada Juli-Agustus 2016.
Fasilitas produksi terdiri dari 2 line
dengan total kapasitas 80.000 ton per
tahun.
“Selain dana yang kuat, perusahaan
garmen punya passion yang kuat dan
agresif untuk masuk ke hulu. Itu harus
kita hargai dengan membantu dan
mengawal mereka agar lekas terealisasi
memproduksi bahan baku,” kata
Menperin saat mengunjungi pabrik
garmen Sritex, 23 Januari 2016.
Sehari sebelumnya, Presiden Joko
Widodo juga meresmikan tiga agenda
sekaligus terkait dengan industri padat
karya di Wonogiri, Jawa Tengah.
Agenda itu meliputi peresmian PT
Nesia Pan Pacific Clothing, peresmian
Akademi Komunitas Industri Tekstil
dan Produk Tekstil Surakarta, serta
peluncuran Program Investasi Padat
Karya Menciptakan Lapangan Kerja di
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Dalam rangkaian acara, Presiden
menyaksikan penandatanganan dua
MoU, yaitu SMK Negeri 2 Wonogiri
dengan PT Nesia Pan Pacific Clothing
dan Pusdiklat Industri Kemenperin
dengan PT Nesia Pan Pacific Clothing.
Selanjutnya, Presiden

EKONOMI & BISNIS
menandatangani prasasti peresmian
pabrik PT Nesia Pan Pacific Clothing,
didampingi Menperin, Kepala BKPM
Franky Sibarani, Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo, dan Direktur Utama PT
Nesia Pan Pacific Clothing.
PT Nesia Pan Pacific Clothing
merupakan PMA asal Korea Selatan
dengan induk perusahaannya
Pan-Pacific Co. Perusahaan tersebut
telah merealisasikan investasi USD
14,5 juta hingga akhir 2015 untuk
pembangunan dua pabrik garmen.
Perusahaan yang didirikan di atas
lahan seluas 12 hektare di Kecamatan
Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri ini
akan menambah investasinya pada
2016 sebesar USD 14,5 juta untuk dua
pabrik dan pada 2017 sebesar USD 31
juta untuk tiga pabrik.
PT Nesia Pan Pacific Clothing
menyiapkan investasi USD 60 juta
untuk membangun tujuh pabrik dalam
tiga tahap tersebut dan akan menyerap
tenaga kerja 12.600 orang.
Kapasitas produksi perusahaan ini
mencapai 24,1 juta potong per tahun
dari 126 lini yang dimiliki. Seluruh
produknya berupa pakaian jadi seperti
celana, jaket, dan gaun akan dikirim ke
pasar ekspor.
PT Nesia Pan Pacific Clothing telah
bekerja sama dengan H&M, Gap, Old

Navy, Target, dan Tommy & Columbia
yang memiliki kualifikasi dan standar
pembeli internasional.

Siapkan SDM
Perkembangan investasi tersebut
diimbangi dengan ketersediaan
sumber daya manusia yang berkualitas.
Salah satu inisiasi Kemenperin adalah
mendirikan Akademi Komunitas
Industri TPT Surakarta, yang berlokasi di
Gedung Solo Technopark.
Akademi ini untuk menjawab
permasalahan industri TPT yang
kesulitan memperoleh tenaga
kerja kompeten karena terbatasnya
perguruan tinggi vokasi yang
menyelenggarakan pendidikan dengan
spesialisasi teknologi di bidang TPT.
“Pendirian Akademi Komunitas
Industri TPT ini telah mendapatkan
persetujuan dari Kementerian
Ristek dan Pendidikan Tinggi serta
Kementerian PAN dan RB, sehingga
secara kelembagaan telah resmi
sebagai Perguruan Tinggi Vokasi
Industri di bawah Kemenperin,” jelas
Saleh.
Industri TPT di Jawa Tengah
berkembang pesat dalam beberapa
tahun terakhir, baik investasi baru,
perluasan pabrik, maupun relokasi

pabrik dari wilayah Jabotabek. Selama
ini, industri TPT Jateng terpusat di
wilayah Solo, Boyolali, Sukoharjo,
Sragen, dan Wonogiri.
Perkembangan itu meningkatkan
kebutuhan tenaga kerja industri
TPT, khususnya di wilayah Solo dan
sekitarnya, termasuk untuk tingkat
kepala regu (setara Diploma I dan
diploma II) yang mencapai 4.670 orang.
Pendidikan Diploma II Akademi
Komunitas Industri TPT Surakarta
merupakan program beasiswa dengan
ikatan kerja pada perusahaan industri.
Seluruh mahasiswa dibebaskan dari
biaya pendidikan dan setelah lulus
akan langsung ditempatkan bekerja
di perusahaan tekstil di Solo dan
sekitarnya.
Menurut Menperin, Akademi
Komunitas Industri TPT Surakarta
sangat baik untuk dijadikan contoh
pendidikan vokasi industri berbasis
kompetensi serta link and match
dengan dunia industri.
Hal ini karena kurikulum yang
diterapkan mengacu pada SKKNI
bidang tekstil serta telah dilengkapi
mini plant atau teaching factory
dengan mesin dan peralatan yang
digunakan di industri. Selain itu,
memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
untuk melakukan sertifikasi terhadap
mahasiswa dan lulusannya.
Pendidikan pada Akademi
Komunitas Industri TPT Surakarta telah
dimulai pada Oktober 2015 dengan
jumlah mahasiswa 123 orang, yang
berasal dari masyarakat umum (60
persen) dan pegawai pabrik yang
membutuh peningkatan kompetensi
(40 persen).
Program Studi yang
diselenggarakan meliputi Teknik
Pembuatan Benang (Pintal), Teknik
Pembuatan Kain Tenun, dan) Teknik
Pembuatan Garmen. “Pendidikan
dilaksanakan dengan sistem blok
waktu, yaitu dalam setiap semester
kuliah dan praktik di kampus selama
dua bulan dan praktik kerja di industri
selama tiga bulan,” ujar Menperin.
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Perombakan Pejabat untuk
Kinerja yang Lebih Baik

S

ebagai implementasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian, Menteri Perindustrian Saleh Husin melakukan perombakan besar-besaran terhadap para
pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Perombakan ini dalam rangka mengisi jabatan yang kosong karena ada pejabat yang telah memasuki usia pensiun, mutasi,
atau rotasi jabatan untuk penyegaran dan menambah wawasan pegawai, serta promosi pegawai yang dinilai mempunyai
kinerja yang baik. Perombakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan
pembangunan nasional di sektor industri
Ada 54 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mengalami perombakan, dimana 43 orang dilantik
pada 11 Januari 2016 dan 11 orang dilantik pada 29 Februari 2016, dengan nama-nama sebagai berikut.
NAMA
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JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1

Setia Utama

Kepala Bidang Pelayanan Informasi Industri Pusat Data dan Informasi

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

2

Eko Suseno Agung Cahyanto

Sekretariat Kabinet

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

3

Hartono

Kepala Pusat Komunikasi Publik

Kepala Pusat Data dan Informasi

4

Sanwani Mahmud

Kepala Biro Perencanaan

Kepala Biro Perencanaan

5

Achmad Sanusi

Kepala Biro Kepegawaian

Kepala Biro Kepegawaian

6

Fauzi Saberan

Kepala Biro Keuangan

Kepala Biro Keuangan

7

Mujiyono

Kepala Pusdiklat Industri

Kepala Pusdiklat Industri

8

Edy Sutopo

Kepala Sub Direktorat Industri Hasil
Perkebunan - Direktorat Industri Makanan,
Hasil Laut, dan Perikanan

Direktur Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan

9

Willem Petrus Riwu

Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Makassar

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau,
dan Bahan Penyegar

10

Enny Ratnaningtyas

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro

11

Abdul Rochim

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan
Perikanan

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan
Perikanan

12

Herman Supriadi

Kepala Sub Direktorat Program, Evaluasi dan
Pelaporan - Direktorat Industri Material Dasar
Logam

Direktur Industri Kimia Hilir

13

Setio Hartono

Sekretaris Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Tekstil, dan Aneka

14

Muhammad Khayam

Direktur Industri Kimia Dasar

Direktur Industri Kimia Hulu

15

Muhdori

Kepala Biro Umum

Direktur Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan
Aneka

16

Toeti Rahajoe

Direktur Industri Kimia Hilir

Direktur Industri Barang Galian Non Logam

17

Yan Sibarang Tandiele

Kepala Subdirektorat Industri Komponen Direktorat Industri Alat Transportasi Darat

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi,
dan Alat Pertahanan

18

Hasbi Assiddiq Syamsudin

Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan
Alat Pertahanan

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika

19

Zakiyudin

Kepala Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak
Kekayaan Intelektual

Direktur Industri Elektronika dan Telematika

20

Arus Gunawan

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian

21

Budi Irmawan

Direktur Industri Material Dasar Logam

Direktur Industri Logam

22

Roy Sianipar

Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah II Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah

23

media
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industri # No. 01 - 2016Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri Semarang

Direktur Industri Kecil Menengah Pangan,
Barang Dari Kayu, dan Furnitur

24

Gati Wibawaningsih

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Direktur Industri Kecil Menengah Kimia,
Sandang, Aneka, dan Kerajinan

25

Endang Suwartini

Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah
III

Direktur Industri Kecil Menengah Logam,
Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut

26

Restu Yuni Widayati

Direktur Kerjasama Industri Internasional
Wilayah II dan Regional

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengembangan Perwilayahan Industri

27

Budhi Setyanto

Direktur Pengembangan Fasilitasi Industri
Wilayah II

Direktur Pengembangan Wilayah Industri I

28

Busharmaidi

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah

Direktur Pengembangan Wilayah Industri II

29

Ignatius Warsito

Direktur Industri Elektronika dan Telematika

Direktur Pengembangan Wilayah Industri III

30

Riris Marhadi

Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama
Industri Internasional

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri Internasional

31

Anastasius Riyanto

Direktur Kerjasama Industri Internasional
Wilayah I dan Multilateral

Direktur Akses Sumber Daya Industri dan
Promosi Internasional

32

Dody Widodo

Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Direktur Ketahanan Industri
- Sekretariat Direktorat Industri Kecil dan
Menengah

33

Putu Juli Ardika

Atase Perindustrian pada Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Brussels

Direktur Akses Pasar Industri Internasional

34

Zulmalizar

Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik
Yogyakarta

Sekretaris Inspektorat Jenderal

35

Pranata

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Inspektur I

36

Edy Waspan

Inspektur II

Inspektur II

37

Prayono

Kepala Biro Hukum

Inspektur III

38

Kris Widiarso

Inspektur IV

Inspektur IV

39

Yang Yang Setiawan

Sekretaris Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim,
dan Mutu Industri

Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri

40

Tony T.H. Sinambela

Kepala Pusat Standardisasi

Kepala Pusat Standardisasi

41

Teddy Caster Sianturi

Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual

42

Made Dharma Harthana

Kepala Pusat Data dan Informasi

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kebijakan Iklim Usaha Industri

43

Lintong Sopandi Hutahahean

Kepala Balai Besar Keramik

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

44

Budi Susanto

Kepala Bidang Standardisasi - Balai Besar Bahan Kepala Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
& Barang Teknik Bandung
Bandung

45

Isananto Winursito

Kepala Balai Riset dan Standarisasi Manado

Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik
Yogyakarta

46

Titik Purwati Widowati

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Kulit,
Karet dan Plastik Yogyakarta

Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri Semarang

47

Abd Rachman Supu

Kepala Bagian Tata Usaha - Balai Besar Industri
Hasil Perkebunan Makassar

Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Makassar

48

Supomo

Kepala Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Bandung

Kepala Balai Besar Keramik Bandung

49

Umar Habson

Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta

Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan
Jakarta

50

Rochmi Widjajanti

Kepala Balai Besar Industri Agro Bogor

Kepala Balai Besar Industri Agro Bogor

51

Andoyo Sugiharto

Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung

Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung

52

Sony Sulaksono

Kepala Balai Besar Tekstil Bandung

Kepala Balai Besar Tekstil Bandung

53

Eddy Siswanto

Kepala Balai Besar Logam dan Mesin Bandung

Kepala Balai Besar Logam dan Mesin
Bandung

54

Ramelan Subagyo

Kepala Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik
Yogyakarta

Kepala
Balai
Besar Kulit,
dan Plastik
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Menteri Perindustrian Saleh Husin berfoto bersama dengan
President, COO Mitsubishi Motors Corp Tetsuro Aikawa
(kanan) dan Presiden Direktur PT Krama Yudha Tiga Berlian
Motors Hisashi Ishimaki (kiri) pada Peluncuran Mitsubishi All
New Pajero Sport di Jakarta, 29 Januari 2016.

Menteri Perindustrian Saleh Husin berfoto bersama
dengan Founder Mahaka Media Erick Thohir (kanan) dan
Direktur Utama Republika Agus Yusron di sela-sela acara
Malam Penganugerahan Tokoh Perubahan Republika 2015
di Jakarta, 21 Maret 2016.

54

Dirjen IKTA Harjanto berfoto bersama Dubes RI di Roma
Italia HE August Parengkuan dan Dirjen KPAII Achmad Sigit
Dwiwahjono beserta jajaran Kementerian Perindustrian,
Kedutaan Besar RI di Roma, dan ITPC Milan di booth
Indonesia di salah satu pameran kosmetik terbesar dunia, di
sela acara Indonesia Business Forum Cosmoprof 2016, yang
diselenggarakan di Bologna, Italia, 19 Maret 2016

Menteri Perindustrian Saleh Husin berbincang-bincang
dengan President of Posco Kim Jin-IL dalam rangka
perkenalan di Kementerian Perindustrian,Jakarta, 21 Januari
2016

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin berfoto bersama dengan Jajaran Pimpinan dan
Karyawan PT Nestle Indonesia seusai kunjungan ke Pabrik PT Nestle Indonesia di Bandar Lampung, 13 Februari 2016.
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Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Dirjen IKM Euis Saedah menunjukkan kain bermotif khas Aceh di sela-sela Rapat
Koordinasi Nasional Penyusunan Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Tahun 2017 di Banda Aceh, 27 Maret 2016.
Menperin didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh Arifin Ilham dan Sekretaris Daerah Provinsi
Aceh Muzakar A. Gani.

Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Andresca
Saleh Husin memberikan ucapan selamat kepada para
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian
Perindustrian, 11 Januari 2016.

Menteri Perindustrian Saleh Husin berbincang-bincang
dengan President PT Samsung Electronics Indonesia Mr.
Jaehoon Kwoon mengenai aturan tingkat komponen dalam
negeri (TKDN) ponsel khususnya perangkat 4G LTE pada
pertemuan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 30 Maret
2016.

Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Dirjen Industri
Agro Panggah Susanto (kiri) berbincang-bincang dengan
Direktur PT House of Rattan (HR) Zainal Arifin ketika meninjau
pabrik pengolahan rotan PT HR di Cirebon, 14 Januari 2016.

Dirjen IKTA Harjanto meninjau mesin pengolahan pupuk
organik yang merupakan bantuan Kementerian Perindustrian
ketika meninjau pabrik pupuk organik di Cianjur, Jawa Barat,
13 Januari 2016.
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INOVASI

PT PAL INDONESIA BANGUN

KAPAL PERANG
MUTAKHIR

56
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PT PAL Indonesia (Persero) pada 18 Januari 2015
meluncurkan kapal Perusak Kawal Rudal (PKR)
pesanan Kementerian Pertahanan RI dan kapal
Strategic Sealift Vessel (SSV) pesanan Kementerian
Pertahanan Filipina. Peluncuran ini membuktikan
galangan kapal nasional mampu membangun dan
mengekspor kapal berteknologi tinggi.

57
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INOVASI

P

KR merupakan kapal perang
canggih kelas frigate yang
dibangun PAL Indonesia bekerja
sama dengan DSNS Belanda melalui
alih teknologi, Adapun kapal SSV
merupakan hasil karya mandiri anak
bangsa, sekaligus menjadi kapal
perang pertama yang diekspor
Indonesia.
Menteri Koordinator Maritim
dan Sumber Daya Rizal Ramli sangat
antusias saat menghadiri peluncuran
kedua kapal itu di galangan PAL
Indonesia, Surabaya. Dia menyebut
peluncuran itu sebagai hari bersejarah
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bagi PAL dan bangsa Indonesia karena
mampu mengekspor kapal perang
canggih.
Eskpor kapal perang ini sekaligus
momentum bagi industri galangan
kapal nasional, khususnya PAL, untuk
membuktikan kemampuan sekaligus
melebarkan sayap di pasar global.
Menurut Rizal, galangan kapal di
Indonesia unggul dari sisi biaya tenaga
kerja dan produksi bahan baku baja
sehingga lebih kompetitif.
Dia mengatakan industri kapal
sudah bergeser dari Jepang ke Korea
Selatan, bahkan kini mulai berpindah

ke Indonesia dan Vietnam karena biaya
produksi di Jepang dan Kosel makin
mahal.
“Inilah momentum kita karena
industri kapal sangat labour dan
material intensive. Kita punya Krakatau
Steel. Saya minta KS memproduksi baja
khusus untuk industri kapal,” ujar Rizal
Ramli.
Acara peluncuran itu juga dihadiri
oleh Menteri Pertahanan RI, Menteri
Pertahanan Filipina, KSAL Filipina
serta pejabat Angkatan Laut Filipina,
Duta Besar Kerajaan Belanda untuk
Indonesia, Duta Besar Filipina untuk

INOVASI
Indonesia, dan CEO Damen.
Turut hadir KSAL RI, Dewan
Komisaris dan Direksi PAL Indonesia,
Pejabat KKIP, Gubernur Jawa Timur,
Walikota Surabaya, Ketua DPR RI Komisi
I, VI, dan IX, serta duta besar negara
sahabat.
Menurut Rizal, industri kapal
Eropa yang dulu sangat berjaya
mulai tidak kompetitif sehingga PAL
perlu menggandeng mereka untuk
bersinergi dalam bentuk aliansi
strategis.
PAL membutuhkan transfer
teknologi dan dukungan manajamen
serta pendanaan, sementara industri
kapal Eropa memerlukan pasar baru
agar terus hidup dan berkembang.
“Saya yakin, bangsa Indonesia
adalah bangsa pemenang. Kita bisa
maju dalam industri perkapalan di
masa depan. Untuk itu, saya minta PT
PAL menyelesaikan pesanan 2-3 pekan
lebih cepat dari jadwal,” ujarnya.
Direktur Utama PAL Firmansyah
Arifin menyatakan siap mempercepat
pembangunan dan pengiriman
Strategic Sealift Vessel (SSV) pertama
pesanan Filipina. Dia bahkan yakin
pengiriman SSV kedua bisa lebih cepat
lagi karena sudah berpengalaman
membangun SSV.

Firmansyah menjelaskan PKR
melaksanakan pemotongan pelat
pertama (first steel cutting) pada
15 Januari 2014, peletakan lunas
(keel laying) pada 16 April 2014, dan
diserahterimakan kepada Kementerian
Pertahanan RI pada Januari 2017.
Kapal PKR memiliki panjang 105,11
meter, lebar 14,2 meter, kecepatan 28
knot. Kapal ini dapat berlayar sampai
5.000 nm pada 14 knot dan ketahanan
berlayar 20 hari.
Pembangunan PKR menggunakan
pendekatan modular yang terdiri dari
6 modul. Empat modul dibangun di
galangan PAL, dan 2 modul lainnya
dibangun dan diuji sepenuhnya di
galangan Damen, Vlissingen-Belanda,
yang kemudian diintegrasikan
keseluruhannya di PAL.
Pendekatan modular tersebut
memungkinkan fleksibilitas yang
lebih besar, lebih hemat biaya dan
memungkinkan untuk membangun
kapal di berbagai lokasi di seluruh
dunia.
Adapun SSV yang merupakan hasil
karya mandiri anak bangsa, sekaligus
menjadi kapal perang pertama
yang diekspor Indonesia. Kapal ini
melaksanakan first steel cutting pada
22 Januari 2015 dan keel laying pada 5

Juni 2015.
Setelah peluncuran, SSV pesanan
pertama ini akan melalui proses
finishing, pengujian hingga sea trial,
sebelum diserahterimakan kepada
Kementerian Pertahanan Filipina pada
Mei 2016.
SSV merupakan pengembangan
dari kapal pengangkut jenis Landing
Platform Dock (LPD) yang didesain
dengan panjang 123 meter, lebar 21,8
meter, kecepatan maksimal 16 knot
dengan ketahanan berlayar 30 hari.
Pengembangan kapal ini bekerja
sama dengan galangan DSME-Korea
yang juga melalui transfer teknologi
dengan memenangkan tender
internasional pembangunan SSV.
Selain peluncuran kapal PKR dan
SSV, juga dilakukan upacara keel laying
untuk kapal SSV kedua dan pemberian
nama untuk kapal SSV pertama oleh
Menteri Pertahanan Filipina.
“Acara ini sebagai momentum yang
tepat bagi PAL untuk mempromosikan
kemampuan rancang bangun kapal
perang kepada negara lain, serta
wujud nyata kesiapan perseroan dalam
menerima penugasan dari pemerintah
untuk memproduksi alutsista,” kata
Firmansyah.
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Membangun Kekuatan
Industri Berbasis
Sumber Daya Alam
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ndonesia merupakan negara yang
dianugerahkan kekayaan sumber
daya alam melimpah. Negara ini juga
sangat beruntung karena dilalui poros
maritim internasional.
Selat Malaka, misalnya, dilewati
lebih dari 100.000 kapal dengan total
muatan sekitar 120 juta twenty-foot
equivalent units (TEUs) setiap tahun.
Selat sepanjang 500 mil atau 805 km ini
memisahkan beberapa negara ASEAN,
yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, dan
Singapura.
Keunggulan ini jika dikombinasikan
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dengan jumlah penduduk Indonesia
yang besar merupakan pasar raksasa
yang sangat potensial apabila ditopang
dengan pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan.
Sayangnya, berbagai keunggulan
itu selama ini kurang dimanfaatkan
secara optimal. Indonesia belum
mampu memanfaatkan kekayaan
sumber daya alamnya untuk diolah
menjadi produk bernilai tambah
tinggi, ataupun memanfaatkan posisi
strategisnya guna menyedot investasi
dan perdagangan global.
Dari 120 juta TEUs petikemas
yang diangkut melalui Selat Malaka,
pelabuhan-pelabuhan Indonesia
hanya disinggahi kurang dari 10
persen muatan kapal. Sisanya dinikmati

oleh pelabuhan-pelabuhan besar di
Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Selama bertahun-tahun, Indonesia
juga terlena mengekspor komoditas
dan bahan mentah sehingga tidak
menciptakan visi industri yang jelas.
Ketika harga komoditas anjlok, sektor
ini pun kolaps, apalagi setelah adanya
pelarangan ekspor bahan mentah.
Di sisi lain, upaya pemerintah
mendorong pemurnian bahan
tambang dengan mewajibkan industri
membangun smelter menjadi kurang
menarik ketika harga komoditas rendah
seperti sekarang.
Meski demikian, hilirisasi
merupakan suatu keniscayaan guna
membangun struktur industri nasional
yang kuat dan mandiri. Namun,

ARTIKEL
pemerintah harus fokus pada hilirisasi
industri yang benar-benar bisa
diandalkan atau memiliki daya saing
tinggi.
Kementerian Perindustrian sendiri
telah menetapkan hilirisasi industri
berbasis sumber daya alam unggulan,
yakni agro, mineral logam, serta migas
dan batubara.
Untuk sektor agro, Kemenperin
memfokuskan hilirisasi industri kelapa
sawit, rumput laut, dan kakao. Adapun
sektor mineral logam diprioritaskan
pada industri besi baja, aluminium,
nikel, dan tembaga. Sementara itu,
untuk sektor migas dan batubara,
hilirisasi ditekankan pada petrokimia
atau pupuk.
Hilirisasi industri ini sudah
sepatutnya. Namun, agar lebih
efektif, harus diselaraskan dengan
pengembangan kawasan yang
sudah direncanakan, terutama
kawasan industri prioritas, kawasan
ekonomi khusus (KEK), dan kawasan
perdagangan bebas (free trade zone/
FTZ).
Tidak hanya itu, pemerintah harus
memperkuat sinergi antar instansi,
lembaga, dan badan usaha milik
negara (BUMN) sehingga hilirisasi
bukanlah kebijakan parsial atau hanya
ambisi sesaat.
Selain harus dekat dengan sumber
bahan baku, pengembangan industri
hilir akan berdaya saing jika didukung
dengan infrastruktur dan fasilitas
memadai, khususnya di kawasan
industri, KEK atau FTZ.
Ada tiga jalur laut internasional
yang melalui wilayah Indonesia, yakni
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1
yang melintasi Laut Cina Selatan, Selat
Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda.
Di wilayah tengah terdapat ALKI
2 yakni Laut Sulawesi, Selat Makassar,
Laut Flores, Selat Lombok. Adapun ALKI
3 di wilayah timur melintasi Samudera
Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut
Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu.

Industri Prioritas
Kementerian Perindustrian sendiri

sedang mengembangkan 14 kawasan
industri prioritas sesuai dengan
konsentrasi dan bahan baku yang
dihasilkan daerah terkait.
Kawasan industri itu yakni Bintuni
Papua Barat (migas dan pupuk),
Buli Halmahera Timur, Maluku Utara
(smelter ferronikel, stainless steel, dan
hilir stainless steel), Bitung Sulawesi
Utara (agro dan logistik), Palu Sulawesi
Tengah (rotan, karet, kakao dan
smelter).
Adapun, kawasan industri di
Morowali Sulawesi Tengah, Konawe
Sulawesi Tenggara dan Bantaeng
Sulawesi Selatan difokuskan pada
industri smelter ferronikel, stainless steel,
dan hilir stainless steel.
Di Kalimantan, kawasan industri
di Batulicin Kalsel (besi baja), Jorong
Kalsel (bauksit), Ketapang Kalbar
(alumina) dan Landak Kalbar (karet,
CPO). Di Sumatera, dikembangkan
kawasan industri Kuala Tanjung Sumut
(aluminium, CPO), Sei Mangke Sumut
(pengolahan CPO), dan Tanggamus
Lampung (industri maritim dan
logistik).
Selain kawasan industri, terdapat
sejumlah KEK yang juga difokuskan
pada keunggulan daerah setempat,
seperti KEK Sei Mangkei Sumut, KEK
Tanjung Api-api Sumsel, KEK Tanjung
Lesung Banten, KEK Palu, dan KEK
Bitung Sulut.
Keberadaan kawasan industri dan
KEK tersebut akan lebih efisien apabila
disinergikan dengan FTZ. Jika perlu,
pemerintah bisa menambah KEK atau
FTZ di wilayah lain yang dinilai strategis
dan memiliki potensi wisata yang
besar.
Indonesia bisa memanfaatkan
posisi Aceh, khususnya Sabang, untuk
memikat investor membangun basis
produksi dan ekspornya, baik untuk
pasar Asia Tengah, Afrika dan Eropa
ataupun untuk pasar Asia Timur seperti
Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang.
Namun, status Sabang sebagai FTZ dan
pelabuhan bebas perlu diperkuat agar
lebih menarik bagi investor.
Di kawasan tengah Indonesia,

terdapat beberapa daerah yang juga
potensial dikembangkan menjadi KEK
dengan berbagai keunggulan yang
dimilikinya, seperti Surabaya, Bali, dan
Baubau (Sulawesi Tenggara).
Baubau, misalnya, sangat strategis
karena berada di tengah-tengah
antara Pulau Jawa dan kawasan timur
Indonesia. Selain kaya sumber daya
alam dan potensi wisata eksotis,
Baubau dikaruniai pelabuhan laut
dalam sehingga bisa melayani kapalkapal besar.
Keberadaan KEK di wilayah ini akan
menjadikan Baubau sebagai basis
ekspor-impor sekaligus tempat transit
untuk pelayaran domestik maupun
internasional.
Kawasan industri, KEK, ataupun FTZ
tentu saja harus dilengkapi infrastruktur
dan fasilitas bertaraf internasional,
terutama pelabuhan laut dan bandar
udara, guna memudahkan rantai
pasok, sekaligus menarik kunjungan
investor dan konsumen mancanegara.
KEK harus menjadi kawasan
ekonomi yang menampung industri
produk khusus sehingga semua
fasilitas, baik lahan maupun bahan
baku industri tidak kena pajak termasuk
permesinan. Hasil industri ini kemudian
dijual di FTZ sehingga harga barang
menjadi sangat kompetitif.
FTZ perlu menyediakan lahan
untuk outlet dan perkantoran, serta
seluruh fasilitas pendukung termasuk
perbankan, asuransi, hingga notaris
yang bertaraf internasional. Sumber
daya manusia juga harus disiapkan,
sebab FTZ membutuhkan tenaga ahli
di berbagai bidang seperti marketing
dan penjualan.
Produk lokal yang dipedagangkan
harus memiliki karakter, kalaupun sama
harus mampu bersaing dengan produk
luar negeri, baik dari sisi mutu, harga
dan lain-lain.
Lokasi FTZ pun harus dekat dengan
wilayah industri yang mengolah
produk hilir tambang, agro, dan
sebagainya. Dengan demikian, biaya
logistik bisa ditekan sehingga harga
produk menjadi lebih murah.
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Perpustakaan Ternyata
Asyik Buat Relaksasi

erpustakaan tidak lagi identik
dengan suasana sunyi dan koleksi
buku-buku lama. Di perpustakaan
kantor pusat Kementerian
Perindustrian beberapa waktu lalu,
suasana justru sangat meriah.
Puluhan pegawai tampak asyik
mewarnai gambar menggunakan
berbagai alat yang mereka bawa
sembari melihat-lihat koleksi pustaka.
Aktivitas mewarnai memang
sedang menjadi tren di kalangan orang
dewasa. Tabrak warna, begitulah istilah
kerennya. Istilah tersebut merujuk pada
komunitas dengan sebutan sama,
yang aktif mempromosikan kegiatan
mewarnai sebagai sarana relaksasi bagi
orang dewasa.
Komunitas ini semakin besar
jumlah anggotanya lewat media sosial,
seperti Instagram dan blog, serta
acara kopi darat di berbagai kota yang
mereka gelar.
Menurut komunitas Tabrak Warna,
mewarnai bagi orang dewasa berguna
untuk mengisi waktu senggang atau
me time, mengurangi stress, serta
melatih otak kanan yang terkadang
jarang digunakan.
Berangkat dari tren positif
tersebut, Perpustakaan Kementerian
Perindustrian menggelar kegiatan
serupa. Sekitar 30 orang pegawai
mengikuti kegiatan tersebut dengan
antusias.
Tak sedikit yang membawa alat
gambar milik anak-anak mereka, ada
pula yang menggunakan krayon,
spidol atau pensil warna sendiri.
Antusiasme para pegawai cukup besar,
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sebagian dari mereka bahkan sudah
sering beraktivitas mewarnai sebelum
mengikuti kegiatan ini.
Lebih dari sekedar kumpul-kumpul
dan mewarnai bersama, ada misi lain
di balik kegiatan tersebut. “Kegiatan
mewarnai adalah salah satu sarana
untuk mengenalkan perpustakaan
Kemenperin kepada pegawainya,”
ujar Ghita Morinda Agus, Kepala
Subbidang Pengelolaan Informasi dan
Perpustakaan pada Biro Hubungan
Masyarakat Kemenperin.
“Beberapa waktu lalu Pak Sekjen
(Sekretaris Jenderal Kemenperin)
meninjau perpustakaan. Beliau
mengimbau agar sering diadakan
kegiatan di perpustakaan untuk
meningkatkan jumlah pengunjung,”
Morin menjelaskan.
Berawal dari imbauan tersebut, tim
perpustakaan kantor pusat Kemenperin
menyusun berbagai kegiatan yang
rencananya diselenggarakan sebulan
sekali. Kegiatan yang dilakukan
beragam, seperti bedah novel,
konsultasi psikologi, klub buku, atau
nonton bareng.
Tidak perlu jauh-jauh
mendatangkan pembicara atau
narasumber, program-program yang
dikemas dengan konsep fun dan
informal tersebut menghadirkan
talenta-talenta yang juga merupakan
pegawai Kemenperin sendiri.
Program ini berangkat dari tren
yang juga sedang digemari, yaitu untuk
terlibat dalam komunitas dan kegiatan
interaktif.
Lewat program tersebut,

Perpustakaan Kemenperin ingin
mengembangkan fungsinya yang lain,
tidak hanya sebagai sumber informasi,
tetapi juga sebagai tempat rekreasi.
Karenanya, Perpustakaan
Kemenperin terus meningkatkan
fasilitas selain koleksi pustaka
untuk mewujudkan perpustakaan
yang lengkap dan nyaman bagi
pengunjungnya.
Perpustakaan Kemenperin juga
berusaha menjangkau pengunjung
lewat sosial media, antara lain
Instagram, Facebook dan Twitter.
Alasannya, lewat sosial media
informasi dapat lebih mudah
disampaikan. Selain itu, sosial
media memudahkan Perpustakaan
Kemenperin berinteraksi dengan para
pengunjung.
Perpustakaan Kementerian
Perindustrian mengelola sekitar 35.000
judul pustaka, 5.000 judul di antaranya
ada di kantor pusat Kementerian
Perindustrian. Biro Humas Kemenperin
saat ini membina 35 pustakawan
yang bekerja di kantor pusat maupun
unit pelayanan teknis dan lembaga
pendidikan yang dimiliki Kemenperin.
Pengembangan program di
perpustakaan juga diharapkan
mampu meningkatkan kinerja
serta mengembangkan karir para
pustakawan di Kemenperin.
Perpustakaan Kementerian Perindustrian
Gedung Kementerian Perindustrian Lantai 21
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta
Selatan-12950
Website/katalog online: lib.kemenperin.go.id
Twitter: @KemenperinLib
Instagram: libkemenperin

SENGGANG

TURNAMEN FUTSAL FORWIN

Memupuk Sportivitas dan
Optimisme

M

enteri Perindustrian Saleh
Husin kembali membuktikan
kepiawaiannya menggiring
si kulit bundar dalam Turnamen Futsal
Menperin Cup 2016 yang digelar
Forum Wartawan Industri (Forwin)
pada 19-20 Maret lalu.
Bersama skuatnya, Menperin
berhasil mencetak empat gol ke
gawang tim Forwin
dengan total skor 6-2. Tim
Menperin diperkuat Direktur Utama
BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto,
Direktur Industri Permesinan dan Alat
Mesin Pertanian Kemenperin Arus
Gunawan, dan pihak sponsor.
Bagi Saleh Husin, futsal bukan
hal baru. Selain menjaga kebugaran,
olahraga ini dimanfaatkan sebagai
ajang rekreasi dan sosialisasi. Bahkan,
antusiasme dari kegiatan fisik ini
mampu menepis rasa lelah.
“Aktivitas sangat padat, nyaris
tanpa istirahat. Meski lelah, tapi bagi
saya futsal ini sekaligus rekreasi. Jadi
capeknya dibuat capek sekalian,”
selorohnya..
Turnamen futsal Menperin Cup

2016 diikuti 32 peserta yang meliputi
tim di lingkungan Kemenperin, forum
wartawan, dan 13 tim korporasi.
Peserta antara lain dari tim di
lingkungan Kemenperin, Forum
Wartawan Bursa, Forum Wartawan
Hiburan, serta tim dari perusahaan
seperti Toyota, PGN, Panin Bank, Surya
Toto dan Wilmar.
Menperin mengapresiasi Forwin
dalam penyelenggaraan Menperin
Cup 2016. Dia mengharapkan
kegiatan ini semakin mempererat
rasa kekeluargaan, semangat,
optimisme dan sportivitas yang
diimplementasikan pada setiap
pekerjaan..
Turnamen futsal yang akan
digelar setiap tahun ini dimenangkan
oleh tim Pertamina Lubricants, yang
menaklukkan tim iNews TV dengan
skor 2-1. Adapun juara ketiga diraih
tim PT Inti Ganda Perdana, pendorong
komponen otomotif.
Tropi jawara turnamen ini
diserahkan langsung oleh Menperin
yang didampingi oleh Sekjen
Kemenperin Syarif Hidayat, Kepala

Biro Humas Setia Utama, dan Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus
Susanto. Turut hadir Dirjen Industri
Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin
Euis Saedah.
Forwin merupakan organisasi
kewartawanan yang aktif berkegiatan,
baik dalam hal peningkatan kapasitas
anggotanya seperti penyelenggaraan
seminar dan focus group discussion
(FGD) mengenai perkembangan
industri ataupun kegiatan sosial dalam
upaya mempererat hubungan baik
dengan berbagai pihak.
Sekjen Kemenperin mengatakan
Forwin merupakan mitra strategis
karena atas dukungan dan kerja
kerasnya, segala informasi tentang
dunia industri dapat tersampaikan
kepadastakeholders dan masyakarat
luas.
“Saya mengucapkan terima kasih
atas kiprah Forwin hingga saat ini
dan berharap agar kerja sama yang
sudah terjalin dengan baik dapat terus
berlanjut,” kata Syarif Hidayat.
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Samsung Galaxy

Ponsel 4G Mutakhir Produksi
Dalam Negeri

P

64

onsel pintar terbaru besutan
Samsung Electronics yang
meluncur di Indonesia sejak 1
Maret lalu adalah Galaxy S7. Produk
ini merupakan generasi mutakhir dari
Galaxy S6 yang sukses menguasai
segmen pasar handset 4G kelas atas.
Kesuksesan Galaxy S6 dan diyakini
bakal diikuti Galaxy S7 tidak terlepas
dari keputusan Samsung memproduksi
ponsel canggih itu di Indonesia.
Langkah berani perusahaan asal
Korea Selatan ini untuk memenuhi
aturan TKDN (tingkat kandungan dalam
negeri) minimal 30 persen bagi ponsel
4G yang dipasarkan di Indonesia.
Pabrik PT Samsung Electronics
Indonsia (SEIN) di Cikarang, Jawa Barat,
sejak 2015 memproduksi hampir
semua jajaran ponselnya yang dijual di
Indonesia, seperti Galaxy Grand Prime,
Galaxy Note 4, Galaxy Tab S, Galaxy Tab
S2, Galaxy Tab A, Galaxy S6, Galaxy S6
Edge, dan Galaxy S7.
Selain meluncurkan Galaxy S7,
Samsung juga memperkenalkan
Galaxy S7 Edge di pasar Indonesia. Dari
sisi desain, ponsel ini tampil mewah
dengan dimensi kecil dan ramping,
namun menyajikan layar 5 dan 5,5 inci
yang paling diminati saat ini.
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Desain mewah diimbangi dengan
beragam teknologi mutakhir yang
dijejali ke dalam smartphone yang
menjalankan sistem operasi Android
6.0.1 Marshmallow ini.
Galaxy S7 maupun S7 Edge dibekali
chipset Exynos 8890 dan RAM sebesar
4GB. Spek baru ini membuat kinerja
CPU Galaxy S7 dan S7 Edge melejit 30
persen dan GPU melonjak 60 persen
dibandingkan dengan pendahulunya,
Galaxy S6 dan S6 Edge.
Untuk fotografi, Galaxy S7 dan
S7 Edge sama-sama mengusung
teknologi dual pixel, yang
memungkinkan kamera menangkap
fokus dengan waktu singkat yakni 0,2
detik.
Sensor kamera utama (belakang)
beresolusi 12 megapiksel didukung
bukaan lensa f1.7 untuk menghasilkan
detil gambar dalam kondisi minim
cahaya atau backlight sekalipun.
Resolusi ini memang lebih kecil dari
seri sebelumnya yang menggunakan
kamera 16MP. Namun, teknologi ini
diklaim memiliki kemampuan 100
persen phase detection pixel. Sebagai
perbandingan, Galaxy S6 hanya
memiliki 0,78 phase detection pixel.
Alhasil, kamera Galaxy S7 mampu

Layar: 5,1 inci (1440 X 2560), Super AMOLED,
Force Touch dengan TouchWIZ UI
Prosesor: Octa Core Snapdragon 820, Exynos
8890, 64 bit
Dimensi: 142,4 X 69,6 X 7,9 mm, 152 gram
SIM: Nano SIM, Samsung Pay
Proteksi: Corning Gorilla Glass 5, anti air dan debu
IP68
GPU: Adreno 530, Mali-T880 MP12 kerapatan
pixel ~577 ppi
OS: Android v6.0 (Marshmallow OS)
RAM: 4 GB
Memori: 32/64 GB, Micro SD hingga 200 GB
Kamera: 12 MP f/1.7 (utama), 26 mm 5 MP
(depan) dengan dual video call
Jaringan: 2G, 3G, 4G LTE, HSPA, GSM support v4.2
Bluetooth, NFC, Wi-Fi, A-GPS, GLONASS
Sensor: Sidik jari, pemindai retina, Auto HDR, Gyro,
OIS, Accelerometer, Barometer, Proximity, Heart
Rate dll
Baterei: 3000 mAh Non-Removable
Warna: Hitam, silver, emas, putih

menangkap fokus pada objek dengan
jauh lebih cepat.
Fitur unggulan lainnya adalah
Always on Display (AOD) yang
memungkinkan pengguna
menampilkan Time, Calender, dan
Personalize, meskipun layar sedang
tidak aktif.
Khusus Galaxy S7 Edge terdapat
tambahan fitur Edge UX untuk
menampilkan lebih banyak aplikasi
pada layar Edge yang melengkung.
“Samsung menyatukan desain dan
teknologi pada Galaxy S7 dan Galaxy
S7 Edge. Tim R&D kami bekerja selama
berbulan-bulan untuk mendesain
smartphone ini. Saat memegang
handset ini, Anda akan merasakan
dimensi yang kecil dan ramping,
dengan garis yang tipis. Namun
dengan luas layar yang diinginkan yaitu
5 dan 5,5 inci,” ujar Marketing Director IT
& Mobile SEIN Vebbyna Kaunang.

SOSOK

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Melalui Budaya Kerja Kemenperin

R

eformasi birokrasi dan revolusi
mental yang dicanangkan
Pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla menuntut kesiapan seluruh
kementerian/lembaga, termasuk
Kementerian Perindustrian.
Apalagi, Presiden Jokowi sudah
menegaskan keinginannya agar
aparatur pemerintahan bekerja
lebih keras, efektif, dan cepat guna
memenuhi harapan publik di tengah
kondisi ekonomi yang penuh
tantangan.
Sektor industri, yang menjadi
pendorong utama perekonomian
nasional, menjadi salah satu fokus
reformasi birokrasi. Ini antara lain
tercermin dari Paket Kebijakan
Ekonomi yang sebagian besar
menyasar sektor industri agar mampu
tumbuh lebih kuat.
Ritme kerja pemerintahan
yang cepat ini tentu saja menuntut
kesigapan kementerian, khususnya
Sekretariat Jenderal yang menjadi
fasilitator utama dan mengelola
berbagai hal teknis maupun nonteknis
di kementerian.

Kemampuan organisasi dan
koordinasi secara internal dan eksternal
yang dijalankan Sekjen menjadi
kunci dalam mendukung reformasi
birokrasi. Tujuannya tidak lain untuk
memperkuat pelayanan publik
sehingga memacu pertumbuhan
industri dan ekonomi nasional.
Hal tersebut merupakan salah satu
fokus perhatian Syarif Hidayat sejak
diangkat menjadi Sekjen Kemenperin
pada Juni 2015. Sejauh ini, koordinasi
seluruh biro dan direktorat sudah
berjalan dengan baik. Tidak hanya
mengandalkan saluran konvensional,
koordinasi itu juga memanfaatkan
semua fasilitas teknologi informasi,
seperti whatsapp, twitter, dan
sebagainya.
Guna memaksimalkan layanan,
Kemenperin membangun dan
mengembangkan sistem pelayanan
publik yaitu e-Licensing untuk
pengurusan rekomendasi dan
pertimbangan teknis. Peraturan
menteri terkait dengan sistem
online itu sudah disiapkan. Sistem
informasinya sendiri sudah selesai dan
segera disimulasikan.

Sejalan dengan rencana itu,
Kemenperin juga akan menerapkan
Sistem Informasi Industri Nasional
mulai 2016 sehingga pengajuan
permohonan rekomendasi dan
pertimbangan teknis dilakukan secara
online.
Unit Pelayanan Publik (UPP)
Kemenperin saat ini melayani
sedikitnya 93 jenis rekomendasi dan
pertimbangan teknis yang terdapat
pada tiga Direktorat Jenderal (Ditjen),
yakni Ditjen Industri Agro, Ditjen
Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA),
serta Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan Elektronika (ILMATE).
Syarif juga mencurahkan perhatian
terhadap bidang pendidikan guna
mencetak sumber daya manusia
berkualitas di bidang industri. Sekolah
dan balai di lingkungan Kemenperin
terus diperkuat agar sesuai dengan
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kebutuhan dunia industri.
Upaya yang dilakukan antara
lain menyesuaikan kurikulum serta
membenahi fasilitas sekolah dan balai
sehingga menjadi pusat vokasi yang
bisa menjawab kebutuhan industri.
Fasilitas gedung dan laboratorium terus
dibenahi dan dilengkapi, termasuk
dengan menyediakan pabrik-pabrik
mini di sekolah dan politeknik binaan
Kemenperin.
Bidang kehumasan juga tidak luput
dari perhatian. Syarif menginginkan
humas menjadi ujung tombak dalam
berkomunikasi dengan masyarakat.
Oleh karena itu, publikasi diharapkan
lebih menonjol, segar, cepat dan
bermanfaat bagi masyarakata umum
dengan memanfaatkan berbagai
media dan teknologi informasi.
Situs web Kemenperin terus
disempurnakan sehingga bisa
memfasilitasi semua unit kerja dalam
rangka meningkatkan pelayanan
kepada publik, sebagai pelaksanaan
atas UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Syarif menargetkan
semua sistem pelayanan publik yang
sudah dibangun dapat dijalankan
dengan baik.
Semua web unit kerja akan
diintegrasikan ke dalam situs web
Kemenperin. Syarif sudah menugaskan
Biro Humas untuk memetakan seluruh
web yang dibangun setiap unit kerja
di lingkungan Kemenperin guna
memastikan web tersebut berjalan
dengan baik. Pasalnya, sistem informasi
tersebut mencerminkan kinerja
kementerian.
Selama ini kinerja Kemenperin
mendapatkan penghargaan
dari sejumlah lembaga. Hal ini
sejalan dengan komitmen untuk
terus menjaga akuntabilitas dan
meningkatkan pelayanan kepada
publik.
Sebagai contoh, Kemenperin
berhasil mempertahankan predikat
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
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“

Implementasi
nilai-nilai dan budaya
kerja sebagai bentuk
revolusi mental untuk
mendukung reformasi
birokrasi

”

atas audit Laporan Keuangan 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.
Prestasi lainnya yakni penghargaan
peringkat ke-3 (tiga) 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).
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.
Berbagai penghargaan itu justru
melecut Kemenperin agar terus
meningkatkan kinerja dan pelayanan
kepada publik. Bagi Syarif, perbaikan
kinerja harus dimulai dari internal, yakni
bagaimana membangun budaya kerja
yang baik.
Kemenperin telah memiliki
nilai-nilai seperti tercermin dalam
logo Kemenperin, yakni integritas,
profesional, inovatif, produktif,
dan kompetitif. Nilai-nilai tersebut
diturunkan menjadi perilaku dan
budaya kerja yang harus dilaksanakan
oleh seluruh pegawai.

Untuk itu, Syarif mengharapkan
adanya implementasi nilai-nilai dan
budaya kerja sebagai bentuk revolusi
mental, untuk mendukung reformasi
birokrasi dengan tujuan peningkatan
kinerja Kemenperin.
Contoh penerapan budaya kerja
dalam kehidupan sehari-hari adalah
4S, yaitu Senyum, Salam, Sopan, dan
Santun. Di dalam lift misalnya, siapapun
yang bertemu saling menyapa/
memberi salam dan tersenyum.
Pembiasaan budaya kerja tersebut
dapat mempererat komunikasi dan
hubungan antar personal sekaligus
mewarnai suasana kerja. Suasana kerja
yang senang dan nyaman tentu dapat
meningkatkan produktivitas kinerja
dan kualitas pelayanan kepada publik.
Karena dinilai sangat penting,
pihaknya kini tengah menyiapkan
petunjuk teknis pelaksanaan budaya
kerja tersebut dalam bentuk peraturan
menteri.
Syarif berharap, budaya kerja
ini akan menjadi legacy yang
terus dilanjutkan oleh generasi
mendatang, khususnya para pegawai
muda Kemenperin yang masa
pengabdiannya masih panjang.

Biodata
Nama: Syarif Hidayat
Lahir: Bogor, 13 Desember 1956
Keluarga: 1 Istri, 3 anak, 1 cucu
Hobi: Olahraga sepeda
Pengalaman kerja:
• Direktur Industri Alat
Transportasi Darat (8 Agustus
2005-22 Oktober 2008)
• Direktur Industri Elektronika dan
Telematika (22 Oktober 2008-15
Maret 2011)
• Sekretaris Ditjen Industri
Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi (15 Maret 2011-3 Maret
2014)
• Inspektur Jenderal (3 Maret
2014-6 Juni 2015)
• Sekretaris Jenderal (6 Juni
2015-sekarang)
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