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PENGANTAR REDAKSI

Kinerja Industri Tetap Tinggi

B

erdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri
nonmigas hanya tumbuh 4,46 persen pada JanuariMaret 2016, lebih rendah dibandingkan dengan
pencapaian periode yang sama tahun lalu sebesar
5,26 persen. Kinerja industri ini juga lebih rendah dari
pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,92 persen.
Perlambatan ini memang di luar harapan. Pasalnya,
Kementerian Perindustrian mematok target pertumbuhan
industri nonmigas tahun ini sebesar 5,6 persen. Meski
demikian, bukan berarti kondisi ini menguburkan harapan
tersebut.
Sejauh ini, Kementerian Perindustrian belum
berencana merevisi target tersebut.
Optimisme diungkapkan oleh
Menteri Perindustrian saat itu Saleh
Husin, bahwa pertumbuhan industri
nonmigas akan berada di atas
proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,3
persen pada tahun ini.
Optimisme itu bukan sekadar
impian tanpa kerja keras. Berbagai
upaya terus dilakukan untuk
menggerakkan roda
perekonomian,
terutama
sektor industri
yang selama ini
menjadi andalan
pertumbuhan
ekonomi.
Pemerintah telah
menggulirkan serangkaian
Paket Kebijakan Ekonomi I-XII guna
memberikan kemudahan berusaha, baik bagi
pelaku usaha besar maupun usaha mikro, kecil menengah
dan koperasi (UMKMK).
Berbagai regulasi terkait dengan Paket Kebijakan
Ekonomi itu segera tuntas sehingga bisa berjalan efektif
tahun ini juga. Di sisi lain, pemerintah bersama otoritas
moneter terus menjaga makro ekonomi di tengah ekonomi
dunia yang masih lesu. Alhasil, sejauh ini ekonomi Indonesia
cukup kuat menghadapi tantangan global.
Di sektor industri, ada beberapa faktor yang
mempengaruhi peningkatan kinerja hingga akhir tahun ini.
Salah satunya adalah mulai beroperasinya sejumlah investasi

besar di industri pupuk, smelter, kendaraan bermotor, dan
tekstil.
Proyek-proyek infrastruktur juga terus digenjot sehingga
meningkatkan permintaan terhadap produk industri dalam
negeri. Selain itu, permintaan domestik melonjak menjelang
Lebaran dan Natal pada semester kedua, yang otomatis
berdampak pada peningkatan aktivitas industri lokal.
Beberapa sektor industri mencatat pertumbuhan cukup
tinggi pada triwulan pertama dan diharapkan berlanjut
hingga semester kedua tahun ini. Sektor industri itu yakni
industri mesin dan perlengkapan yang tumbuh 15,35 persen;
industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (9,21 persen); dan
industri logam dasar (8,99 persen).
Selain itu, industri barang logam, komputer, barang
elektronik, optik dan peralatan listrik (8,38 persen); serta
industri makanan dan minuman (7,55 persen). Dilihat
dari kontribusinya, industri makanan dan minuman
(mamin) paling tinggi terhadap
industri nonmigas, yakni 31,51
persen pada triwulan pertama
tahun ini.
Kontribusi dominan
industri mamin menunjukkan
sektor ini sangat strategis bagi
perekonomian, mengingat
industri pengolahan
nonmigas sendiri
menyumbang 18,41
persen terhadap PDB
nasional.
Kementerian
Perindustrian optimistis
industri mamin akan tumbuh
lebih tinggi hingga akhir tahun ini,
didorong oleh momen bulan puasa,
Lebaran, dan Natal. Hingga akhir 2016,
industri ini diproyeksikan tetap tumbuh di atas 7 persen
asalkan pasokan bahan baku, terutama gula dan garam,
terpenuhi dengan baik.
Kinerja sektor industri strategis yang cukup tinggi pada
triwulan pertama memberikan harapan bahwa industri
nonmigas berpeluang tumbuh lebih tinggi pada tiga
triwulan berikutnya. Apalagi, pertumbuhan sektor industri
tersebut sejauh ini sejalan dengan proyeksi Kementerian
Perindustrian.
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SURAT PEMBACA

Bagaimanakah tata cara ikut
berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan
Penilaian Industri Hijau?

Dokumen persyaratan untuk
mengikuti penilaian Penghargaan
Industri Hijau adalah sebagai berikut:
1. Dokumen legalitas usaha (fotokopi
Izin Usaha Industri atau Tanda
Daftar Industri, dan HO)
2. NPWP dan SPT Pajak Penghasilan
tahun terakhir
3. Lembar pengesahan dokumen
AMDAL atau UKL dan UPL atau
SPPL
4. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan
Hidup 1 tahun terakhir bagi
industri yang wajib dilengkapi
dokumen AMDAL atau UKL dan
UPL
5. Deskripsi proses produksi yang
dilengkapi dengan diagram alir
6. Neraca massa/bahan, neraca energi
dan neraca air
7. Matriks self assessment perusahaan
industri terhadap kriteria penilaian.
Informasi selengkapnya mengenai
Tata Cara Industri Hijau juga dapat
diperoleh melalui tautan website:
www.kemenperin.go.id/pengumuman

M. Teguh Pratama – Bontang

Jawab:

Bagaimana tata cara pendaftaran produk

Penghargaan Industri Hijau
merupakan program tahunan
Kementerian Perindustrian yang
bertujuan untuk memberikan
motivasi kepada perusahan industri
agar menerapkan prinsip Industri
Hijau (Green Industry) dalam proses
produksinya. Penilaian dibagi menjadi
3 kategori, yaitu Industri Besar, Industri
Menengah, dan Industri Kecil. Program
ini terbuka bagi seluruh pengusaha
industri nasional.
Proses verifikasi dan penilaian
dilakukan oleh Tim Teknis dan Dewan
Pertimbangan yang berasal dari unsur
pemerintah, perguruan tinggi, lembaga
penelitian, dan instansi terkait lainnya.

agar mendapatkan sertifikat Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN), termasuk
kelengkapan dokumennya?
Arif Rahman - Jakarta

Jawab:
Kementerian Perindustrian telah
menunjuk dua lembaga surveyor
independen untuk keperluan sertifikasi
TKDN, yaitu PT. Surveyor Indonesia dan
PT. Sucofindo (Persero). Pelaku usaha
yang ingin mendaftarkan produknya
bisa menghubungi kedua perusahaan
tersebut.
Dokumen yang perlu disiapkan
cukup banyak, antara lain: Akta
Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar

Perusahaan, Laporan Hasil Produksi
satu tahun terakhir, dan lain-lain.
Selanjutnya, pihak surveyor akan
melakukan verifikasi proses produksi,
mesin yang digunakan, tenaga kerja
(langsung dan tidak langsung), biaya
tidak langsung pabrik (penggunaan
listrik, gas, telepon), dan lain-lain.
Adapun biaya yang dibebankan sangat
tergantung dengan jenis produk yang
akan disurvey.
Sampai saat ini, telah ada 6.297
jenis produk yang telah mendapatkan
sertifikat TKDN dan masih berlaku,
dan jumlah ini masih akan terus
bertambah.
Informasi lengkap mengenai TKDN
dan tatacara sertifikasi TKDN dapat
dilihat di: www.tkdn.kemenperin.go.id

Persyaratan apa saja yang harus
disiapkan untuk membuat izin usaha
industri pengepakan kembali?
Dina Kurniawati – Jakarta

Jawab:
Untuk mendirikan Perusahaan
Industri, tidak terdapat kewajiban
harus berbentuk badan usaha tertentu,
Perusahaan Industri dapat berbentuk
perorangan, badan usaha dan/atau
badan hukum (CV/PT/Koperasi/
Kelompok Usaha Bersama).
Namun sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 107 tahun 2015
tentang Izin Usaha Industri (IUI),
untuk setiap kegiatan usaha industri
diwajibkan untuk memiliki IUI.
Mengenai klasifikasi, persyaratan, dan
cara pemberian izin telah dijelaskan
secara lengkap dalam peraturan
tersebut.
Untuk implementasinya, dapat
berkoordinasi dengan dinas Perindag
tingkat kab/provinsi yang terdapat di
wilayah masing-masing.
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Meskipun masih
terpapar dampak
krisis ekonomi
global, industri
pengolahan
nonmigas di dalam
negeri masih
mampu memberikan
kontribusi
signifikan terhadap
perekonomian
nasional.

P
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ada triwulan pertama 2016,
pertumbuhan industri yang
menjadi penopang pertumbuhan
ekonomi nasional ini memang
melambat dibandingkan dengan
periode yang sama tahun lalu. Kinerja
industri ini juga lebih rendah dari
pertumbuhan ekonomi yang mencapai
4,92 persen.
Namun, industri nonmigas tetap
memberikan kontribusi paling besar
terhadap produk domestik bruto
(PDB) nasional, yakni 18,41 persen
selama tiga bulan pertama tahun ini.
Kontribusi ini naik dari periode yang
sama tahun lalu sebesar 18,31 persen,
bahkan tertinggi sejak 2012.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik, industri nonmigas tumbuh
4,46 persen pada Januari-Maret 2016,
lebih rendah dibandingkan dengan
pencapaian tiga bulan pertama tahun
sebelumnya sebesar 5,26 persen.
Selain pasar global belum pulih,
perlambatan pertumbuhan industri
nonmigas juga dipengaruhi oleh
El Nino yang menyebabkan musim
hujan bergeser. Kondisi iklim ini sedikit
berdampak, terutama terhadap industri
makanan dan minuman (mamin) yang
selama ini menjadi penopang kinerja
industri nomigas.
Peran industri mamin selama
ini paling tinggi yakni rata-rata di
atas 5 persen terhadap PDB industri
nonmigas. Bahkan di tengah
perlambatan kinerja industri nonmigas
pada triwulan pertama 2016, kontribusi
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mamin justru naik menjadi 5,80 persen
atau tertinggi sejak 2012.
Melihat perkembangan tersebut,
Menteri Perindustrian saat itu
Saleh Husin tetap optimistis target
pertumbuhan industri nonmigas
sebesar 5,6 persen akan tercapai
pada tahun ini, di atas pertumbuhan
ekonomi yang ditargetkan 5,3 persen.
Berbagai upaya terus dilakukan
pemerintah untuk menarik investasi ke
dalam negeri, termasuk menggulirkan
serangkaian paket kebijakan ekonomi.
Kementerian Perindustrian juga terus
memfasilitasi pelaku industri guna
memperkuat daya saing menghadapi
pasar yang semakin kompetitif.

“Berbagai kemudahan terus
diberikan. Presiden Joko Widodo
menetapkan kemudahan usaha di
Indonesia harus turun, sebelumnya dari
120 menjadi 109 dan harus diturunkan
lagi,” kata Menperin.
Sekretaris Jenderal Kemenperin
Syarif Hidayat yakin pertumbuhan
industri nonmigas akan kembali
melampaui pertumbuhan ekonomi.
“Bagaimanapun, harusnya industri
menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
Sekarang kita dorong melalui hilirisasi
industri,” ujarnya.
Industri nonmigas bakal tancap
gas pada semester kedua tahun ini,
seiring dengan realisasi sejumlah
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investasi di industri pupuk, kendaraan
bermotor, dan tekstil mulai berjalan.
Pertumbuhannya turut dipengaruhi
oleh lonjakan permintaan domestik
menjelang Lebaran dan Natal pada
semester kedua.
”Sekarang kelihatan menurun tapi
dari sisi fisik investasi tambah terus
meski pertumbuhan industri masih di
bawah pertumbuhan ekonomi. Nanti
kita lihat setelah semester pertama
ini seperti apa, yang jelas kami tetap
optimistis,” ungkap Syarif.
Pada triwulan pertama 2016, sektor
industri yang tertekan antara lain
industri karet, barang dari karet dan
plastik (-4,13 persen); industri kertas
dan barang dari kertas, percetakan
dan reproduksi media rekaman (-2,38
persen).
Selain itu, industri kimia, farmasi
dan obat tradisional (-1,82 persen);
industri furnitur (0,56 persen); serta
industri pengolahan lainnya, jasa
reparasi dan pemasangan mesin dan
peralatan (0,11 persen).
Adapun sektor yang mencatat
pertumbuhan paling tinggi yakni
industri mesin dan perlengkapan

yakni 15,35 persen; diikuti industri
kulit, barang dari kulit dan alas kaki
(9,21 persen); industri logam dasar
(8,99 persen); industri barang logam,
komputer, barang elektronik, optik
dan peralatan listrik (8,38 persen); serta
industri makanan dan minuman (7,55
persen).
Berdasarkan skala industri, menurut
data BPS, produksi industri pengolahan
setahun terakhir mengalami
pertumbuhan 4,08 persen untuk
industri sedang dan besar, sementara
industri mikro dan kecil tumbuh 5,91
persen.
Untuk industri sedang dan besar,
empat industri mencatat pertumbuhan
produksi cukup signifikan, yakni
farmasi, produk obat kimia dan
obat tradisional, naik 10,5 persen
pada triwulan pertama tahun ini
dibandingkan periode yang sama 2015.
Porsi industri farmasi, produk obat
kimia dan obat tradisional naik sebesar
0,54 persen. Produksi barang galian
bukan logam juga naik 8,58 persen
dibandingkan triwulan pertama 2015.
Demikian juga produksi logam dasar
naik 7,61 persen.

Adapun produksi industri makanan
tumbuh 4,54 persen, dengan porsinya
yang dominan terhadap industri
pengolahan yakni sebesar 26,85
persen.
Di level industri mikro dan kecil,
pertumbuhan produksi terbesar terjadi
pada komputer, barang elektronika,
dan optik yakni naik 24,26 persen
dibandingkan dengan triwulan
pertama 2015.
Selain itu, mesin dan perlengkapan
YTDL (yang tidak termasuk dalam
lainnya) juga naik 24,17 persen,
sementara percetakan dan reproduksi
media rekaman naik 23,31 persen.
Sejauh ini, kinerja sektor industri
tersebut masih sejalan dengan proyeksi
Kementerian Perindustrian pada tahun
ini.
Untuk industri mamin, misalnya,
Kemenperin memproyeksikan
pertumbuhan tahun ini di kisaran
7,4-7,8 persen, industri kimia, farmasi
dan obat tradisional 8,5-8,7 persen,
dan industri barang logam, komputer,
barang elektronik, optik dan peralatan
listrik 8,0-8,2 persen.
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Industri Makanan &
Minuman Jadi Andalan
Makanan dan minuman
(mamin) termasuk
sektor andalan di
industri pengolahan
nonmigas. Ini dibuktikan
dengan kinerja yang
positif dalam beberapa
tahun terakhir, bahkan
hingga triwulan pertama
tahun ini.

P

ada periode Januari-Maret
2016, kontribusi sektor mamin
mencapai 31,51 persen terhadap
industri pengolahan nonmigas.
Pertumbuhan industri mamin tercatat
7,55 persen, melampaui pencapaian
periode yang sama tahun lalu sebesar
7,54 persen.
Bahkan, kinerja industri mamin
melampaui pertumbuhan industri
nonmigas pada triwulan pertama 2016
sebesar 4,46 persen.
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Kontribusi dominan mamin
terhadap industri pengolahan
nonmigas menunjukkan sektor ini
sangat strategis bagi perekonomian,
mengingat industri pengolahan
nonmigas sendiri berkontribusi 18,41
persen terhadap PDB nasional.
Kinerja positif juga ditunjukkan
dari kontribusi ekspor produk mamin
sebesar USD 5,6 miliar pada 2015,
sedangkan pada triwulan pertama
2016 mencapai USD 2,37miliar.
Investasi di sektor tersebut juga
terus meningkat. Realisasi investasi
pada triwulan pertama 2016 tercatat
Rp 8,9 triliun untuk penanaman modal
dalam negeri (PMDN) dan USD 468,86
juta untuk penanaman modal asing
(PMA).
Dirjen Industri Agro Kemenperin
Panggah Susanto optimistis industri
mamin akan tumbuh lebih tinggi
hingga akhir tahun ini, didorong oleh
momen bulan puasa, Lebaran, dan
Natal.

Hingga akhir 2016, industri ini
diproyeksikan tumbuh di atas 7 persen
dengan harapan pasokan bahan baku,
terutama gula dan garam, terpenuhi
dengan baik.
Staf Ahli Menteri Perindustrian
Bidang Penguatan Struktur Industri
Ngakan Timur Antara mengatakan
pemerintah juga terus memfasilitas
industri mamin nasional melalui
berbagai kebijakan, termasuk pameran.
Kemenperin, misalnya, selalu
menggelar kegiatan promosi yang
rutin dilaksanakan setiap tahun, antara
lain Pameran Industri Makanan dan
Minuman serta Bazaar Lebaran di Plasa
Pameran Industri Kemenperin.
“Kegiatan ini diharapkan
menjadi wahana pendorong bagi
pengusaha di industri mamin untuk
memperkenalkan produk, kualitas
dan citra merek serta memperoleh
berbagai masukan dari pelanggan,”
katanya.
Direktur Industri Makanan, Hasil
Laut, dan Perikanan Kemenperin Abdul
Rochim mengatakan pemerintah
mendorong industri mamin memenuhi
aspek utama dalam penyediaan produk
siap saji yang aman, bergizi, dan
bermutu.
Langkah yang dilakukan
Kemenperin antara lain mendorong
penerapan SNI, Cara Produksi Pangan
Olahan yang Baik (CPPOB), Hazard
Analysis and Critical Control Point
(HACCP), Food Hygiene, Food Safety, dan
Food Sanitation.
Selanjutnya, memberlakukan
Standar Pangan Internasional (Codex
Alimentarius) yang menjamin bahwa
perusahaan menerapkan cara
pengolahan dan sistem manajemen
keamanan pangan yang baik,
mulai dari pemilihan bahan baku,
pengolahan, pengemasan, serta
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distribusi dan perdagangannya.
Abdul Rochim mengatakan
Indonesia saat ini berpartisipasi aktif
di dalam forum Codex Allimentarius
Commission (CAC) guna menghadapi
persaingan global yang kian ketat,
termasuk di industri mamin. Forum ini
bertujuan untuk membahas standar
mutu dan keamanan pangan dunia
yang terkait dengan kepentingan
industri.
Apalagi, dalam proses integrasi
ASEAN Economic Community (AEC)
mulai tahun ini, sektor pangan
termasuk salah satu sektor yang akan
dipercepat pelaksanaannya.
Oleh karena itu, kesiapan pelaku
usaha mamin di dalam negeri sangat
krusial, yang perlu disertai dengan
dukungan regulasi guna mendorong
investasi dan meningkatkan daya saing
industri.
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Siap Lanjutkan

Program Prioritas
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residen Joko Widodo kembali
merombak jajaran menterinya di
Kabinet Kerja. Perombakan kali
kedua, yang diumumkan Presiden
di Istana Negara pada 27 Juli 2016
ini, diharapkan mempercepat
penyelesaian masalah utama, seperti
kesenjangan ekonomi.
Oleh karena itu, Presiden makin
memperkuat tim ekonomi di
kabinetnya dengan memilih orangorang yang dipercaya mampu
menghadapi dampak kondisi
perekonomian global yang sedang
melambat dan penuh persaingan.
“Saya ingin selalu berusaha
maksimal agar Kabinet Kerja bisa
bekerja lebih cepat dan efektif. Dalam
tim yang solid dan saling mendukung
akan menghasilkan kerja yang nyata
dalam waktu secepat-cepatnya,”
tuturnya.
Saat pengumuman tersebut,

media industri # No. 02 - 2016

Presiden didampingi Wakil Presiden
Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara
Pratikno, dan Menteri Sekretaris
Kabinet Pramono Anung.
Salah satu tokoh yang masuk ke
dalam Kabinet Kerja adalah Airlangga
Hartarto, yang menggantikan Saleh
Husin sebagai Menteri Perindustrian.
Putra mantan Menteri Perindustrian
era Presiden Soeharto, yakni Ir. Hartarto
ini, dinilai memiliki pengalaman
panjang di DPR RI terutama di Komisi
yang membidangi sektor industri.
“Presiden meyakini penugasan
yang akan diberikan kepada Airlangga
Hartarto bisa dilakukan dengan baik,”
kata Pramono Anung saat menjelaskan
singkat profil Airlangga.
Ketika memberikan sambutan saat
Serah Terima Jabatan di Kementerian
Perindustrian, Airlangga memaparkan
sejumlah catatan yang disampaikan
Presiden kepadanya.

Catatan itu antara lain soal
kesenjangan ekonomi. Kesenjangan
ini tak hanya antara warga
berpenghasilan tinggi dan rendah,
tetapi juga kesenjangan antara
wilayah manufaktur dan wilayah
nonmanufaktur.
“Jadi, harus mendorong
pemerataan berkualitas. Kami mau
mengembangkan kewilayahan, bisa
dalam bentuk kawasan industri,
kawasan ekonomi khusus, dan kawasan
perbatasan yang harus diisi kegiatan
kreatif atau kegiatan industri,” ujarnya.
Salah satu hal yang juga
diperhatikan Presiden, menurut
Airlangga, adalah pendidikan vokasi.
“Saya tadi sampaikan kalau dunia usaha
perlu diberikan insentif, tentu mereka
(pelaku usaha) dengan senang hati
mau membangun vokasi. Kami akan
koordinasikan dengan Kementerian
Keuangan,” katanya.
Kemenperin juga akan
berkoordinasi dengan Kementerian
Tenaga Kerja serta kementerian di
bidang pendidikan untuk mendorong
pelaksanaan pelatihan profesional
sesuai kebutuhan industri.
“Kami akan mengajak pihak swasta
untuk melaksanakan pendidikan
vokasi ini agar anak-anak bangsa siap

LAPORAN UTAMA
bekerja,” tegasnya seraya mengatakan
akan mendorong investasi agar terjadi
reindustrialisasi dengan menggandeng
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM).
Tugas Mulia
Airlangga mengatakan
kepercayaan yang diberikan oleh
Presiden kepadanya sebagai Menteri
Perindustrian merupakan tugas
mulia yang harus diemban dengan
sebaikbaiknya demi kemajuan industri
di masa mendatang.
Dalam kesempatan itu, dia
menyampaikan terima kasih kepada
Saleh Husin yang telah memimpin
Kemenperin dengan baik sejak Oktober
2014 hingga Juli 2016.
Airlangga juga mengharapkan
kerja sama dari jajaran pejabat dan
seluruh karyawan di lingkungan
Kemenperin agar dapat melaksanakan
tugas dengan baik selaku ujung
tombak bagi pembangunan industri
nasional.
“Saya mengharapkan bantuan
dan kerja sama dari bapak dan
ibu di lingkungan Kemenperin
untuk bersama-sama melanjutkan
pengembangan industri dan
mewujudkan industri yang tangguh
serta mampu menyejahterakan rakyat,”
ujarnya.
Berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019,
Kemenperin diamanahkan untuk
melaksanakan pengembangan
perwilayahan industri di luar Pulau
Jawa.
Kemenperin memfasilitasi
pembangunan 14 kawasan industri
serta 22 sentra industri kecil dan
menengah di seluruh Indonesia. Selain
itu, menumbuhkan populasi industri
sebanyak 9.000 usaha berskala besar
dan sedang, yang 50 persen tumbuh di
luar Jawa, serta menumbuhkan industri
kecil sekitar 20.000 unit usaha.
Target lainnya yakni peningkatan
daya saing dan produktivitas
melalui peningkatan efisiensi
teknis, penguasaan IPTEK/inovasi,
pengembangan produk baru, dan
pembangunan faktor input.
“Kemenperin tidak dapat bekerja
sendiri tanpa dukungan dan koordinasi

dengan kementerian dan lembaga
terkait serta pelaku usaha dan asosiasi
industri,” tutur Airlangga.
Oleh sebab itu, dukungan
pemangku kepentingan sangat
diperlukan dalam perumusan kebijakan
industri dan memenuhi infrastruktur
bagi pembangunan industri.
Pesan untuk Airlangga

Mantan Menteri
Perindustrian Saleh Husin:
“Saya optimistis Pak Airlangga
mampu mengemban amanat
Presiden Joko Widodo sebagai Menteri
Perindustrian karena beliau selama
di parlemen selalu konsen dalam
membidangi sektor perindustrian
sekaligus sebagai pelaku indutri. Jadi
menurut saya, nggak salah kalau saya
memberikan tongkat estafet ini kepada
beliau”.

Mantan Menteri Perindustrian
MS Hidayat:
“Mudah-mudahan dengan
waktu tiga tahun lebih, dia bisa
menyelesaikan masalah industri
terutama manufaktur, karena
memberikan nilai tambah dan revenue.
Selain itu, industri di Indonesia
masih tetap membutuhkan investasi
yang arahnya untuk subtitusi impor,
misalnya sektor industri petrokimia
dan baja, serta melakukan hilirisasi
khususnya barang-barang tambang
dan kelapa sawit agar bisa diteruskan
produk turunannya”.

Ketua Umum Partai Golkar
Setya Novanto:
“Saya juga memberikan
penghargaan yang setinggi-tingginya
atas kepercayaan Presiden Jokowi
kepada salah satu kader Golkar, yaitu
pak Airlangga Hartarto sebagai Menteri
Perindustrian. Beliau merupakan sosok
yang berkompeten di bidangnya.”.

Ketua Umum Kadin
Indonesia Rosan Roeslani:
“Saya mengharapkan Pak Airlangga
dalam kebijakannya ada skala prioritas
dalam membangun industri dalam
negeri. Selain itu, kita harapkan
industri menjadi tulang punggung
pertumbuhan ekonomi nasional”.

Ketua Umum Gabungan
Pengusaha Makanan dan
Minuman Indonesia (GAPMMI)
Adhi S. Lukman:
“Sebaiknya nanti Pak Airlangga
tidak membuat program baru dulu
tapi melanjutkan program yang
ada. Itu lebih baik dikejar dulu
dengan memperkuat koordinasi dan
komunikasi, baik di dalam Kemenperin
maupun dengan kementerian terkait”.
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Paket

Kebijakan Ekonomi

Xii

Karpet Merah Kemudahan Berusaha
Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB)
di Indonesia, menurut Bank Dunia, saat ini berada pada
peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini
tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
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urvei Bank Dunia menempatkan
Singapura di peringkat 1, Malaysia
peringkat 18, Thailand peringkat
49, Brunei Darussalam peringkat 84,
Vietnam peringkat 90, dan Filipina
peringkat 103.
Kondisi ini menjadi keprihatinan
dan perhatian serius Presiden Joko
Widodo. Dalam beberapa rapat
kabinet, Presiden menekankan
pentingnya menaikkan peringkat EODB
hingga ke posisi 40.
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution
menindaklanjuti perintah Presiden
itu dengan membentuk tim khusus,
serta berkoordinasi dengan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
beberapa kementerian dan lembaga
terkait.
Sejumlah langkah perbaikan
regulasi untuk meningkatkan
EODB kemudian dituangkan dalam
Paket Kebijakan Ekonomi XII. Paket
ini diumumkan langsung oleh
Presiden pada 28 April 2016, di Istana
Kepresidenan Jakarta.
Untuk mendongkrak peringkat
kemudahan berusaha, sejumlah
perbaikan dilakukan pada seluruh
indikator EODB.
Bank Dunia menetapkan 10
indikator EODB, yakni Memulai Usaha
(Starting Business), Perizinan terkait
Pendirian Bangunan (Dealing with
Construction Permit), dan Pembayaran
Pajak (Paying Taxes),
Selain itu, Akses Perkreditan
(Getting Credit), Penegakan Kontrak
(Enforcing Contract), Penyambungan
Listrik (Getting Electricity), dan
Perdagangan Lintas Negara (Trading
Across Borders).
Indikator lainnya adalah
Penyelesaian Perkara Kepailitan
(Resolving Insolvency), dan Perlindungan
Terhadap Investor Minoritas (Protecting
Minority Investors).
Dari ke-10 indikator itu, jumlah
prosedur yang sebelumnya 94
prosedur, dipangkas menjadi 49
prosedur. Begitu pula perizinan yang
sebelumnya berjumlah 9 izin, dipotong
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menjadi 6 izin.
Jika sebelumnya waktu yang
dibutuhkan mencapai 1.566 hari, kini
dipersingkat menjadi 132 hari. Total
waktu ini belum menghitung jumlah
hari dan biaya perkara pada indikator
Resolving Insolvency karena belum
ada praktik dari peraturan yang baru
diterbitkan.
Pada indikator memulai usaha,
misalnya, pelaku usaha sebelumnya
harus melalui 13 prosedur yang
memakan waktu 47 hari dengan biaya
berkisar Rp6,8 juta–Rp7,8 juta.
Izin yang harus diurus meliputi
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta
Pendirian, Izin Tempat Usaha, dan Izin
Gangguan.
Kini pelaku usaha hanya akan
melalui 7 prosedur selama 10 hari
dengan biaya Rp2,7 juta. Izin yang
diperlukan bagi UMKM adalah SIUP
dan TDP yang terbit bersamaan, dan
Akta Pendirian.

Permodalan UMKM
Kemudahan lain yang diberikan kepada
UMKM adalah persyaratan modal dasar
pendirian perusahaan. Berdasarkan
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, modal minimal
untuk mendirikan PT adalah Rp50 Juta.
Dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan Modal Dasar
Perseroan Terbatas, modal dasar PT
tetap minimal Rp50 Juta. Namun,
untuk UMKM modal dasar ditentukan
berdasarkan kesepakatan para pendiri
PT yang dituangkan dalam Akta
Pendirian PT.
Begitu pula dengan perizinan
yang terkait pendirian bangunan.

Kalau sebelumnya harus melewati
17 prosedur yang makan waktu 210
hari dengan biaya Rp86 juta untuk
mengurus 4 izin (IMB, UKL/UPL, SLF,
TDG), kini hanya ada 14 prosedur
dalam waktu 52 hari dengan biaya
Rp70 juta untuk 3 perizinan (IMB, SLF,
TDG).
Untuk akses perkreditan, sudah
dirampungkan satu buku yang
menyangkut 20 kementerian/
lembaga. Izin kepada dua biro
kredit swasta/lembaga pengelola
informasi perkreditan (LPIP) juga telah
diterbitkan.
Sistem jaminan fidusia online
sudah bisa diakses oleh notaris dan
pihak lain di luar notaris. Kemudian
migrasi data dilakukan secara online
untuk pulau Jawa.
Penyederhanaan prosedur
juga mencakup pembayaran pajak,
dari sebelumnya melalui 54 kali
pembayaran, kini dipangkas menjadi
hanya 10 kali pembayaran dengan
sistem online.
Adapun pendaftaran properti
yang sebelumnya melewati 5 prosedur
dalam waktu 25 hari dengan biaya 10,8
persen dari nilai properti, dikurangi
menjadi 3 prosedur dalam waktu 7
hari dengan biaya 8,3 persen dari nilai
properti/transaksi.
Dalam hal penegakan kontrak,
untuk penyelesaian gugatan sederhana
sebelumnya belum diatur. Begitu pula
waktu penyelesaian perkara tidak
diatur. Berdasarkan hasil survei EODB,
waktu penyelesaian perkara adalah 471
hari.
Dengan terbitnya Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana, untuk kasus
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gugatan sederhana sekarang bisa
diselesaikan melalui 8 prosedur dalam
waktu 28 hari.
Bila ada keberatan terhadap hasil
putusan, masih dapat melakukan
banding.Namun jumlah prosedurnya
bertambah 3 prosedur, sehingga

total menjadi 11 prosedur. Waktu
penyelesaian banding ini maksimal 10
hari.
Meski survei Bank Dunia hanya
terbatas pada wilayah Provinsi DKI
Jakarta dan Kota Surabaya, pemerintah
menginginkan kebijakan ini bisa

berlaku secara nasional.
Presiden optimistis langkahlangkah dalam Paket Kebijakan XII akan
mempermudah memulai usaha di
Indonesia, terutama bagi usaha mikro,
kecil, dan menengah.
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Insentif PPh

Gairahkan Industri Garmen dan Alas Kaki
Pemerintah menambah
jumlah industri yang
bisa menikmati
pengurangan pajak
penghasilan atau
tax allowance, guna
memacu investasi
dan mempercepat
penyerapan tenaga
kerja.

20

I

nsentif pajak tersebut khusus
diperuntukkan bagi penanaman
modal baru ataupun perluasan usaha
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di beberapa bidang usaha tertentu
yang semuanya berasal dari sektor
padat karya.
Bidang usaha itu, yakni industri
pakaian jadi (konveksi) dari tekstil dan
kulit, industri alas kaki untuk keperluan
sehari-hari, industri sepatu olah raga,
serta industri sepatu teknik lapangan/
keperluan industri.
Ketentuan baru ini tertuang
dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 9 Tahun 2016 tentang PP No.
18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal
di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/
atau di Daerah-Daerah Tertentu.

PP ini ditandatangani oleh Presiden
Joko Widodo pada 15 April 2016 dan
mulai berlaku 15 hari sejak tanggal
diundangkan oleh Menteri Hukum dan
HAM Yasonna H. Laoly pada 22 April
2016.
Insentif pajak penghasilan (PPh)
sebagaimana dimaksud dalam PP
tersebut, yaitu pertama, pengurangan
penghasilan neto sebesar 30 persen
dari jumlah penanaman modal berupa
aktiva tetap berwujud, termasuk tanah
yang digunakan untuk kegiatan utama
usaha.
Pengurangan PPh dibebankan
selama 6 tahun masing-masing sebesar
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5 persen per tahun yang dihitung
sejak saat mulai berproduksi secara
komersial.
Kedua, penyusutan yang
dipercepat atas aktiva berwujud dan
amortisasi yang dipercepat atas aktiva
tak berwujud yang diperoleh dalam
rangka penanaman modal baru dan/
atau perluasan usaha, dengan masa
manfaat dan tarif penyusutan serta tarif
amortisasi.
Ketiga, pengenaan PPh atas
dividen yang dibayarkan kepada
wajib pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap di Indonesia sebesar 10
persen, atau tarif yang lebih rendah
menurut perjanjian penghindaran
pajak berganda yang berlaku. Keempat,
kompensasi kerugian yang lebih lama
dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10
tahun.
Wajib pajak yang memperoleh
fasilitas PPh berdasarkan PP ini tidak
dapat lagi dikenakan PPh yang bersifat
final sebagaimana diatur dengan
atau berdasarkan PP Nomor 46 Tahun
2013 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Pemerintah sebelumnya telah
memperbesar batas maksimal fasilitas
pengurangan PPh badan yang bisa
diterima oleh pelaku industri pionir,
yakni dari maksimal 50 persen menjadi
100 persen.
Ketentuan yang dimuat dalam
PMK Nomor 159/PMK.010/2015 ini
menetapkan kisaran pengurangan
PPh badan yang bisa diberikan kepada
pelaku industri paling sedikit 10 persen
dan paling banyak 100 persen.
Insentif PPh ini bahkan dapat
diberikan paling lama 15 tahun
dan paling singkat lima tahun sejak
kegiatan produksi dimulai secara
komersial.
Bahkan, atas pertimbangan
tertentu, Menteri Keuangan bisa
memberikan pengurangan PPh
melebihi jangka waktu yang sudah
ditentukan, yakni paling lama 20 tahun.
Sebelumnya, insentif ini hanya bisa

diberikan maksimal 10 tahun.
Insentif PPh hanya diberikan
kepada industri pionir yang tercatat
sebagai wajib pajak baru dan berstatus
badan hukum minimal sejak 15
Agustus 2015. WP baru tersebut harus
mempunyai rencana penanaman
modal paling sedikit Rp 1 triliun.
Calon penerima fasilitas juga
diwajibkan menyampaikan surat
pernyataan kesanggupan untuk
menempatkan dana di perbankan
paling sedikit 10 persen dari total
rencana penanaman modal.
Pemerintah juga menetapkan
sepuluh bidang usaha yang masuk
kategori investasi hijau atau green
investment untuk mendapatkan tax
allowance.
Penetapan tersebut seiring dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal
di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
sebagai peraturan pengganti dari
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
2011.
Kesepuluh bidang usaha
yang masuk kategori hijau dan
mendapatkan fasilitas itu adalah
investasi di bidang pengusahaan
tenaga panas bumi, industri pemurnian
dan pengolahan gas alam, industri
kimia dasar organik yang bersumber
dari hasil pertanian (fragrance) dan
industri lampu tabung gas (LED).
Kemudian, sektor pembangkit
tenaga listrik, pengadaan gas alam dan
buatan, penampungan penjernihan
dan penampuang air bersih, angkutan
perkotaan yang ramah lingkungan,
kawasan pariwisata, serta pengelolaan
dan pembuangan sampah yang tidak
berbahaya.

Revisi PMK
Untuk memperlancar pemberian
insentif PPh badan, Kementerian
Keuangan mengubah PMK Nomor 159/
PMK.010/2015 dengan menerbitkan
PMK Nomor 103/PMK.010/2016.
Melalui PMK 103 yang

ditandatangani Menkeu Bambang
Brodjonegoro pada 27 Juni 2016 ini,
batasan nilai rencana penanaman
modal baru dapat diturunkan
menjadi Rp500 miliar untuk industri
pionir telekomunikasi, informasi, dan
komunikasi.
Adapun kriteria wajib pajak yang
dapat diberikan fasilitas tersebut sama
seperti PMK sebelumnya, antara lain
merupakan wajib pajak baru, industri
pionir, dan mempunyai rencana
penanaman modal baru paling sedikit
Rp1 triliun.
Selain itu, menyampaikan surat
pernyataan kesanggupan untuk
menempatkan dana di perbankan
di Indonesia paling sedikit 10 persen
dari total rencana penanaman modal,
serta berstatus sebagai badan hukum
Indonesia yang pengesahannya
ditetapkan sejak atau setelah 15
Agustus 2011.
Fasilitas ini tidak berlaku jika wajib
pajak badan dimiliki langsung oleh
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, atau kepemilikannya terdiri
atas saham-saham yang terdaftar pada
bursa efek Indonesia.
Industri pionir yang dimaksud
dalam PMK tersebut adalah logam
hulu; pengilangan minyak bumi atau
industri dan infrastruktur pengilangan
minyak bumi; serta kimia dasar organik
yang bersumber dari migas.
Industri lainnya yakni permesinan
yang menghasilkan mesin industri;
pengolahan berbasis pertanian,
kehutanan, dan perikanan;
telekomunikasi, informasi, dan
komunikasi; serta tranportasi kelautan.
Fasilitas pengurangan PPh badan
dapat dimanfaatkan wajib pajak
sepanjang memenuhi persyaratan,
yakni telah berproduksi secara
komersial; dan telah merealisasikan
investasi paling sedikit sebesar rencana
penanaman modalnya.
Syarat lain adalah bidang usaha
penanaman modal harus sesuai
dengan rencana bidang usaha
penanaman modal dan termasuk
dalam cakupan industri pionir.
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Kriteria Impor Barang
Modal Bekas
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Pemerintah membuka
keran impor barang
modal bekas dengan
persyaratan, yang
tertuang dalam
Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor
14 tahun 2016 tentang
Kriteria Teknis Impor
Barang Modal Dalam
Keadaan Tidak Baru.
Peraturan Menperin ini merupakan
tindak lanjut dari Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 127 tahun 2015
tentang Ketentuan Impor Barang
Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
Barang modal yang dimaksud
adalah barang sebagai modal usaha
atau untuk menghasilkan sesuatu yang
masih layak dipakai atau direkondisi,
remanufakturing, difungsikan kembali
dan bukan scrap.
Impor barang modal bekas dapat
dilakukan oleh perusahaan pemakai
langsung, perusahaan rekondisi, dan
perusahaan manufakturing.
Barang modal bekas yang dapat
diimpor antara lain untuk kebutuhan
kelompok industri alat transportasi
darat, maritim, elektronika dan
telematika, serta permesinan, dengan
pos tarif atau kode HS 84, 85, 87, 89,
dan 90.
Khusus barang modal bekas untuk
industri alat transportasi darat, dapat
diimpor apabila berusia maksimal
15 tahun. Selain itu, impor generator
dan alternator hanya diberikan untuk
tujuan ekspor.
Perusahaan yang ingin mengimpor
barang modal bekas, diwajibkan
memiliki izin usaha industri, profil
perusahaan, rencana dan alasan
pemanfaatan barang modal bekas,
fasilitas mesin dan peralatan yang
sesuai dengan jenis produksinya,
jaminan garansi, serta sumber daya
manusia yang kompeten di bidangnya.
Bagi perusahaan pemakai langsung

yang termasuk dalam kelompok
industri permesinan dan sudah
berproduksi, diwajibkan memiliki
laporan produksi dua tahun terakhir.
Adapun perusahaan pemakai
langsung dari kelompok industri
maritim diwajibkan memiliki sertifikat
pembuatan kapal (builder certificate)
dan sertifikat tonase kotor kapal (gross
tonnage certificate).
Salinan bukti syarat-syarat tersebut
kemudian disampaikan kepada
Kementerian Perdagangan pada saat
pengajuan permohonan persetujuan
impor.
Laporan itu juga wajib dilengkapi
dengan pertimbangan teknis dari
Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
(ILMATE). Saat proses penerbitan
persetujuan impor, persyaratan
administratif yang diwajibkan itu
disertakan di dalam laporan hasil
survei.
Dirjen ILMATE akan melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan impor barang modal
bekas ini setiap 6 bulan sekali atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Permeperin ini mulai berlaku sejak
diundangkan pada 25 Februari 2016.
Daftar barang modal: regulasi.
kemenperin.go.id
Menteri Perindustrian saat itu Saleh
Husin mulai saat ini memperketat
aturan impor barang modal bekas yang
masuk ke Indonesia. “Daftar barang
modal bekas yang dapat diimpor
hanya untuk kebutuhan kelompok
industri,” tutur Menteri Saleh dalam rilis
tertulis kepada Tempo pada Senin, 4
April 2016.
Saleh mengatakan pihaknya
membatasi impor modal hanya bisa
dilakukan untuk kelompok industri
jenis maritim, industri elektronika dan
telematika, alat transportasi darat,
serta industri permesinan. Aturan itu,
ia tuangkan dalam Peraturan Menteri
(Permen) Nomor 14 Tahun 2016
tentang Kriteria Teknis Impor Barang
Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
Menurut dia, Permen itu

diterbitkan atas dasar adanya Permen
Perdagangan Nomor 127 Tahun 2015
tentang Ketentuan Impor Barang
Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
Kriteria barang modal bekas, kata dia,
hanya dibatasi pada jenis barang yang
masih bisa dipakai. Baik itu rekondisi,
remanufakturing, atau difungsikan
kembali bukan skrap.
“Oleh karena itu, impor barang
modal bekas dapat dilakukan oleh
perusahaan pemakai langsung,
perusahaan rekondisi, dan perusahaan
manufakturing,” ujarnya. Khusus
barang modal bekas untuk industri
alat transportasi darat, dapat diimpor
apabila berusia maksimal 15 tahun.
“Selain itu, impor generator dan
alternator hanya diberikan untuk
tujuan ekspor.”
Dia memberi syarat, perusahaan
pengimpor modal bekas wajib
memiliki izin usaha industri. Mulai dari
badan usaha, profil perusahaan, dan
perencanaan serta alasan pemanfaatan
barang bekas tersebut. Dia juga
mensyaratkan jaminan garansi barang
modal bekas, termasuk adanya sumber
daya manusia yang kompeten di
bidangnya.
Perusahaan dalam kelompok
industri permesinan juga diwajibkan
memiliki laporan produksi dua tahun
terakhir. Sedangkan, perusahaan
pemakai langsung yang termasuk
dalam kelompok industri maritim,
juga diwajibkan memiliki sertifikat
pembuatan kapal (builder certificate)
dan sertifikat tonase kotor kapal (gross
tonnage certificate).
Selanjutnya, salinan bukti syaratsyarat tersebut perlu disampaikan
kepada Kementerian Perdagangan
pada saat pengajuan permohonan
persetujuan impor. Laporan itu juga
wajib dilengkapi pertimbangan teknis
dari Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
(ILMATE) Kementerian Perindustrian.
Dirjen ILMATE akan melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan impor barang modal
bekas ini setiap enam bulan sekali.
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INSAN OKE
Wujudkan Nilai dan
Budaya Kerja Kemenperin
Seluruh aparatur di
lingkungan Kementerian
Perindustrian kini
memiliki acuan jelas dan
tekad yang sama dalam
mewujudkan program
Revolusi Mental dan
Reformasi Birokrasi
melalui penerapan nilai
dan budaya kerja.
24

P

enerapan nilai dan budaya kerja
Kemenperin sejalan dengan
Peraturan Presiden Nomor 81
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Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025,
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 20152019, serta program Revolusi Mental
yang dicanangkan oleh Presiden Joko
Widodo.
Menurut Menteri Perindustrian
saat itu Saleh Husin, penerapan
nilai dan budaya kerja merupakan
langkah strategis guna mendorong
kemampuan menghadapi perubahan
global yang menuntut peningkatan
kualitas layanan kepada masyarakat.

“Nilai dan budaya kerja ini
merupakan bagian dari revolusi mental
untuk mewujudkan manusia yang
berintegritas, mau bekerja keras dan
semangat bergotong royong. Langkah
ini diharapkan berdampak positif bagi
pertumbuhan industri nasional,” kata
Menperin saat pencanangan program
itu pada 25 Mei 2016.
Nilai dan budaya kerja juga
diharapkan mempercepat penerapan
reformasi birokrasi dalam rangka
penguatan budaya integritas, kinerja
dan melayani bagi seluruh pegawai
Kemenperin.
Nilai-nilai yang ditetapkan
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Kemenperin terdiri dari integritas,
profesional, inovatif, produktif, dan
kompetitif atau disebut dengan INSAN
OKE.
“Nilai-nilai itu harus diketahui,
dipahami, dan diamalkan oleh semua
aparatur Kemenperin sehingga
menjadi INSAN OKE dalam bekerja,
bersikap dan berkontribusi dalam
pengembangan industri nasional,” kata
Menperin.
Dalam proses internalisasi, nilai inti
tersebut akan dilatih dan diperkuat
dengan aktualisasi budaya kerja melalui
lima kegiatan.
Pertama, penciptaan satu inovasi

pada setiap unit kerja per tahun. Ini
untuk mendorong para pegawai
melakukan inovasi yang terbaik
dan bermanfaat bagi unit kerjanya
masing-masing, bahkan di lingkungan
Kemenperin atau dunia industri.
Kedua, aktualisasi budaya kerja
melalui berbagai informasi industri
setiap minggu. Tujuannya untuk
membentuk manajemen pengetahuan
(knowledge management) di setiap
unit kerja agar memberikan manfaat
bagi pengembangan kebijakan dan
pembinaan industri nasional.
Ketiga, menjalankan tiga aksi positif
melalui gerakan 3M (Mulai dari diri

sendiri, Mulai dari yang kecil dan Mulai
dari sekarang) untuk Perubahan; hadir 3
menit sebelum rapat jadwal kehadiran;
dan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) demi
masa depan.
Hal ini diharapkan dapat melatih,
membiasakan, dan menumbuhkan
kedisiplinan pegawai dan pejabat
Kemenperin serta menghargai
komitmen dan kesepakatan sehingga
tercapainya efektivitas dan efisiensi
pekerjaankerja.
Keempat, melakukan kebiasaan 4S,
yakni Senyum, Sapa, Salam Sopan dan
Sopan Santun kepada pihak internal
maupun eksternal untuk memudahkan
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tegas Menperin yang mengutip Henry
Ford, seorang industrialis terkemuka,
yang mengatakan, “If everyone moving
forward together, then success takes
care it self”.
Acara tersebut juga dihadiri
oleh Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro, Deputi Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Bidang
Kebudayaan Haswan Yunaz, dan
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja.
Menkeu mengapresiasi
pencanangan nilai dan budaya kerja di
Kemenperin. Dia memaparkan
pengalaman dan tahapan
Kemenkeu merumuskan
dan menjalankan budaya
kerja.

kerja sama dan sinergi.
Kelima, aktualisasi budaya kerja
melalui implementasi 5K (Keteraturan,
Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian dan
Kedisplinan).
“Budaya kerja 5K yang telah
diterapkan sejak 2009 ini diharapkan
menjadi salah satu semangat
perubahan di lingkungan kerja agar
dapat meningkatkan produktivitas
kinerja,” ujar Menperin.
Pencanangan nilai dan budaya
kerja dilakukan secara simbolis dengan
penandatanganan komitmen oleh
Menperin, Sekjen, Irjen, para Dirjen
dan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri melalui
piagam kesepakatan dengan sketsa
karikatur pewayangan.

26

media industri # No. 02 - 2016

Pola Pikir dan
Kebiasaan
Menperin mengharapkan, tekad
bersama dalam pelaksanaan formulasi
dan penerapan nilai dan budaya kerja
tersebut menjadi bagian perubahan
pola pikir dan kebiasaan yang
lebih baik pada setiap pegawai di
lingkungan Kemenperin.
“Kita menyadari bahwa untuk
meraih keberhasilan dan kesuksesan,
memerlukan sebuah instrumen
dan panduan yang akan menjadi
asas bagaimana kita melaksanakan
pekerjaan serta dasar atas tingkah laku
kita semua. Oleh karena itu, nilai dan
budaya kerja merupakan instrumen
yang akan menjadi asas dan dasarnya,”

“Melalui
perumusan,
nilai-nilai di Kemenkeu
ialah intergritas, profesionalisme,
sinergi, pelayanan dan
kesempurnaan. Peluncuran
nilai-nilai itu dilakukan dalam
acara yang lebih formal,
massif dan berkelanjutan,”
katanya.
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Menurutnya, lingkungan dan etos kerja
yang baik akan berdampak pada pencapaian
kinerja institusi bersangkutan.
Menkeu juga menyatakan siap bahumembahu dengan Kemenperin untuk
mengembangkan dan memperkuat industri
manufaktur Indonesia.
Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat
mengatakan melalui Revolusi Mental dan
Reformasi Birokrasi, pada 20125 Indonesia
diharapkan berada pada fase yang benarbenar bergerak menuju negara maju dengan
mewujudkan pemerintahan kelas dunia.
Saat itu, pemerintahan memiliki
profesionalisme dan berintegritas tinggi
yang mampu menyelenggarakan pelayanan
prima kepada masyarakat dan manajemen
pemerintah yang demokratis serta mampu
menghadapi tantangan abad ke-21 melalui
tata pemerintahan yang baik.
Dengan penerapan perilaku yang
konsisten dari nilai-nilai tersebut, budaya
organisasi yang kuat diharapkjan menjadi
keunggulan Kementerian Perindustrian
di masa yang akan datang.
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Ekspansi Epson Dongkrak
Ekspor Elektronika
Industri elektronika dan
telematika termasuk
sektor andalan karena
selain padat modal dan
teknologi, industri ini
menyerap tenaga kerja
cukup besar.

P
28

emerintah pun terus mendorong
perkembangn industri ini
dengan memberikan berbagai
insentif, baik berupa pengurangan
pajak maupun bea masuk ditanggung
pemerintah, serta fasilitas lainnya.
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Saat ini terdapat sekitar 250
produsen elektronika dan komponen
di dalam negeri, baik yang berorientasi
ekspor maupun domestik. Salah satu
produsen berorientasi ekspor dan terus
berekspansi adalah PT Indonesia Epson
Industry.
Epson yang merupakan salah satu
pabrikan printer terkemuka dunia ini
beroperasi di Indonesia sejak 1995,
tepatnya di Kawasan Industri EJIP
Cikarang-Bekasi, Jawa Barat.
Pabrik Epson menempati kawasan
seluas lebih dari 255.000 meter
persegi, menyerap total tenaga kerja

14.000 orang dan direncanakan terus
bertambah.
Pada 22 April 2016, perusahaan
asal Jepang ini kembali meresmikan
pabrik printer terbarunya yang
menelan investasi USD30 juta. Epson
sebelumnya telah membenamkan
modal USD94,6 juta atau sekitar Rp1,25
triliun, termasuk investasi terakhirnya
pada 2012.
Menteri Perindustrian saat itu Saleh
Husin mengapresiasi ekspansi Epson
di Indonesia, sekaligus mendukung
langkah perusahaan itu untuk
mencapai cita-cita sebagai manufaktur
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printer nomor satu di dunia.
“Kita optimistis Indonesia semakin
banyak mengapalkan printer ke pasar
dunia dan menjadi basis produksi
global. Ekspansi ini juga menunjukkan
bahwa Indonesia merupakan pilihan
menarik dan tepat untuk berinvestasi,”
kata Saleh Husin saat meresmikan
pabrik baru Epson tersebut.
Dia mengharapkan ekspansi
produsen printer itu semakin
memperkuat tingkat kandungan
lokal. Saat ini, kandungan lokal Epson
telah mencapai 70 persen sehingga
memberikan ruang bagi tumbuhnya
industri penunjang dalam negeri, yang
kini telah melibatkan 129 perusahaan.
Ekspansi industri elektronika, lanjut
Menperin, menjadi salah satu andalan
mendongkrak kinerja ekspor. Pangsa
ekspor Indonesia ke ASEAN saat ini
mencapai 23 persen (tumbuh 11,39
persen) dan ke luar ASEAN sebesar 77
persen.

Pertumbuhan ini ditargetkan naik 1
persen per tahun sehingga pada 2030
pangsa ekspor Indonesia ke ASEAN
diharapkan mencapai 40 persen.
Hal tersebut menjadi tantangan
bagi pemerintah untuk terus
mengambil langkah pengembangan
fasilitas yang mendukung
pertumbuhan industri, seperti
pembangunan infrastruktur, energi dan
transportasi serta fasilitasi lainnya guna
meningkatkan daya saing industri.
Selama ini, Epson mengekspor
sebagian besar dari produksinya yang
mencapai 8,15 juta unit per tahun,
sehingga berkontribusi penting
bagi pertumbuhan ekspor produk
manufaktur.
Sebagai basis produksi, Menperin
meminta Epson membangun pusat
riset dan pengembangan (R&D) di
Indonesia serta terus memberikan
pelatihan kepada tenaga kerjanya agar
semakin terampil dalam menunjang

aktivitas perusahaan.
“Setelah menjadikan Indonesia jadi
basis produksi, aktivitas R&D sebaiknya
dilakukan juga di sini,” ujar Saleh Husin.
Presiden Direktur PT Indonesia
Epson Industry Eiichi Abe mengatakan
Indonesia merupakan mitra bisnis
yang strategis. “Ke depan, semakin
dibutuhkan hubungan yang kuat
dengan pelaku industri pendukung
dan masyarakat,” katanya.
Acara peresmian itu juga dihadiri
oleh mantan Menteri Perdagangan
Rahmat Gobel, Duta Besar Jepang
Tanizaki Yasuaki, Managing Director
Seiko Epson Corporation Koichi Kubota,
dan anggota DPR Daniel Lumban
Tobing.
Selain itu, Dirjen Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
(ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu
Suryawirawan dan Direktur Industri
Elektronika dan Telematika Zakiyudin.
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Menularkan Keunggulan
SDM Industri Jerman
Hubungan bilateral yang
erat antara Indonesia
dan Jerman selama
lebih dari 60 tahun
terakhir terus berlanjut.
Tidak hanya di bidang
ekonomi, hubungan itu
lebih dalam lagi hingga
ke bidang pendidikan
dan sosial budaya.

D
30

i bidang ekonomi, kerja
sama antara Indonesia
dan Jerman tidak terbatas
pada kegiatan investasi tetapi juga
sektor pendukungnya, termasuk
pengembangan sumber daya manusia
melalui pendidikan vokasi.
Komitmen Jerman mendukung
pengembangan industri di Indonesia
disampaikan langsung oleh Wakil
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Menteri Ekonomi dan Energi Republik
Federasi Jerman Uwe Beckmeyer.
Bersama Delegasi Bisnis Jerman,
Beckmeyer bertemu dengan Menteri
Perindustrian saat itu Saleh Husin
di Jakarta, 18 Mei 2016. Kunjungan
delegasi Jerman ke Indonesia
merupakan tindak lanjut dari
kunjungan kenegaraan Presiden Joko
Widodo ke Berlin pada 18 April 2016.
Kerja sama pendidikan vokasi
antara Indonesia dan Jerman dipayungi
dalam kerangka kerja sama Sustainable
Economic Development through
Technical and Vocational Education and
Training (SED-TVET) yang bertujuan
meningkatkan kualitas pendidikan
vokasi di Indonesia dan tingkat serapan
lulusan di sektor industri.
Selama 2010–2015, program
SED-TVET di Indonesia dikoordinasikan
oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Aktivitas utama dalam SED-TVET
antara Kemenperin dan GIZ Jerman
adalah pengembangan kelembagaan
pendidikan vokasi industri dari aspek
manajemen, pengembangan SDM, dan
dukungan sarana prasarana.
Institusi pendidikan Kemenperin
yang mendapat dukungan kerja sama
itu meliputi empat perguruan tinggi
vokasi, yakni Politeknik STTT Bandung,
Politeknik AKA Bogor, Politeknik ATK
Yogyakarta, dan Politeknik ATI Makassar.
Dukungan diberikan juga kepada
empat sekolah menengah kejuruan
, yakni SMK-SMAK Bogor, SMK-SMTI
Pontianak, SMK-SMAK Makassar, dan
SMK-SMTI Makassar.
Implementasi program SED-TVET
di Kemenperin antara lain penyusunan
School Development Plan (SDP)
sebagai instrumen perencanaan dan
monitoring pengembangan lembaga
pendidikan vokasi yang efektif dan
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efisien.
Selain itu, pelaksanaan Teaching
Factory sebagai konsep pembelajaran
yang efektif dan efisien dalam rangka
persiapan percepatan transisi ke dunia
kerja, serta fasilitasi dalam penyusunan
aspek hukum implementasi
pengelolaan Teaching Factory pada
lembaga pendidikan.
Selanjutnya, penyediaan tenaga
ahli dari Jerman untuk membantu
pengembangan pendidikan vokasi
Kemenperin seperti penempatan satu
orang tenaga ahli di Politeknik AKA
Bogor, yang dilaksanakan pada awal
2016.
Bantuan lainnya yakni pengadaan
peralatan pendidikan industri
dalam bentuk pinjaman untuk
pengembangan Teaching Factory pada
lembaga pendidikan vokasi senilai
Rp75 miliar.
Beckmeyer mengatakan kunjungan
delegasi bisnis Jerman menunjukkan
kepercayaan terhadap peluang
investasi dan ekonomi Indonesia. Salah
satu keunggulan investasi Jerman
adalah fokus pada pengembangan
riset, selain didukung aktivitas
pendidikan sains dan teknologi.
“Dalam pengembangan vokasi,

melalui kerja sama kami berharap
semakin banyak sekolah dan tenaga
pendidik vokasi dengan mengirim
pengajar vokasi Indonesia ke Jerman
atau mengundang tenaga ahli vokasi
dari Jerman,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemenperin,
investasi Jerman terus meningkat
dalam beberapa tahun terakhir, tidak
hanya jumlah proyek tetapi juga nilai
investasinya.
Pada 2013, perusahaan Jerman
membangun 105 proyek dengan nilai
investasi USD53,3 juta, kemudian naik
menjadi 144 proyek senilai USD 50,1
juta pada 2014.
Pada 2015, investasi Jerman
tercatat 169 proyek senilai USD 57 juta
dan diproyeksikan meningkat pada
2016. Hingga triwulan I/2016 saja,
tercatat 29 proyek investasi Jerman
senilai USD 24,6 juta.
Dilihat dari sektor tujuan investasi,
Jerman memang lebih banyak masuk
ke industri berteknologi tinggi, seperti
alat angkutan dan transportasi; logam
dasar, barang logam, mesin dan
elektronik; serta kimia dasar, barang
kimia dan farmasi.
Beberapa tahun terakhir,
perusahaan Jerman yang aktif dalam

berinvestasi di Indonesia antara lain
Heidelberg Cement, Fresenius, Airbus
dan Rheinmetall.
Siemens juga berencana
berinvestasi di bidang lokomotif kereta
api dengan teknologi AC/AC yang
memiliki keunggulan mesin yang
kuat, perawatan yang lebih simple, irit
bahan bakar dan emisi gas buang yang
rendah.
Bahkan, Volkswagen berencana
membuka pabrik di Indonesia untuk
menjadi basis produksi bagi kawasan
Asia Tenggara. “Ferrostaal GmbH juga
akan membangun industri petrokimia
di Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan
total investasi USD 2,9 miliar,” ungkap
Menperin.
Saleh Husin mengharapkan
pelaku industri Jerman terus menggali
peluang investasi di Indonesia,
sekaligus membantu peningkatan SDM
di bidang Industri.
Dia mendorong perusahaan yang
telah berinvestasi agar meningkatkan
peran perusahaan lokal dalam rantai
pasokan suplai, seperti yang telah
dilakukan oleh perusahaan Jerman di
bidang pembangkit listrik, otomotif
dan lain-lain.

INVESTASI JERMAN DI INDONESIA

2013

2014

2015

2016*
*) Triwulan I

Jumlah Proyek
105
Nilai (USD)
53,3 jt

Jumlah Proyek
144
Nilai (USD)
50,1 jt

Jumlah Proyek
169
Nilai (USD)
57 jt

Jumlah Proyek
29
Nilai (USD)
24,6 jt

SEKTOR TUJUAN INVESTASI
industri alat angkutan dan transportasi
industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik
industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi
industri tekstil

industri kulit, barang dari kulit dan sepatu
industri karet, barang dari karet dan plastik
industri mineral non-logam
industri lainnya.

industri makanan
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Industri

MRO

Semakin Bergairah
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Sektor penerbangan
nasional yang tumbuh
pesat dalam dekade
terakhir mendorong
perkembangan industri
terkait, salah satunya
adalah perawatan dan
perbaikan pesawat atau
MRO (maintenance,
repair, and overhaul).

M
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enurut catatan Kementerian
Perindustrian, penerbangan
rute domestik dan
internasional pada 2014 masingmasing tumbuh 18 persen dan 32
persen dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Bahkan angkutan barang
melalu udara melonjak 91 persen pada
rute domestik dan 71 persen pada rute
internasional.
International Air Transport
Association (IATA) memproyeksikan
jumlah penumpang udara di Indonesia
mencapai 270 juta orang pada
2034 atau tumbuh lebih dari 300
persen dibandingkan dengan 2014
sebanyak 90 juta orang. Saat itu, pasar
penerbangan Indonesia akan masuk
lima besar dunia pada 2034.
Perkembangan ini secara paralel
meningkatkan kebutuhan terhadap
armada pesawat berikut perawatannya.
Saat ini, terdapat 61 maskapai
penerbangan niaga didukung oleh 750
pesawat, yang beroperasi terjadwal
dan tidak terjadwal. Jumlah pesawat
diproyeksikan mencapai 1.030 unit
pada 2017.
Selain itu terdapat 182 buah
pesawat lainnya yang dimiliki oleh
sekolah penerbangan dan perusahaan
perkebunan dan pertambangan.
Sayangnya, hanya 30 persen
pesawat yang dirawat di fasilitas MRO
dalam negeri, sisanya masih melakukan
perawatan di luar negeri. Ini jelas
menunjukkan bahwa potensi pasar
MRO di Indonesia sangat menjanjikan.
Menurut Menteri Perindustrian saat
itu Saleh Husin, potensi bisnis MRO di
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dalam negeri diperkirakan mencapai
USD920 juta dan diproyeksikan tembus
USD2 miliar dalam 4 tahun mendatang.
“Banyak alasan kita harus
mendorong industri MRO. Jasa
penerbangan domestik dan
internasional terus tumbuh, jumlah
penumpang naik dan otomatis jumlah
pesawat bertambah sehingga ini
menjadi peluang besar bagi industri
MRO,” katanya.
Apalagi, lanjut Menperin, Indonesia
merupakan salah satu sumbu lalu lintas
udara di Asia dan dunia, berdampingan
dengan Singapura dan negara lain
seperti Malaysia dan Australia. Posisi
strategis ini tentu saja memberikan
keuntungan bagi Indonesia sebagai
pusat MRO.
Untuk menggairahkan MRO
di dalam negeri, pemerintah telah
meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi
VIII, yang membebaskan bea masuk
21 pos tarif komponen pesawat udara.
Insentif ini menyusul empat pos tarif
komponen pesawat yang diusulkan
Kemenperin telah dibebaskan sejak
2013.
Pemerintah juga telah menerbitkan
PP No. 69 Tahun 2015 tentang Impor
dan Penyerahan Alat Angkutan
Tertentu dan Penyerahan Jasa
Kena Pajak terkait Alat Angkutan
Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu
alat angkut yang mendapat insentif ini
adalah pesawat udara.
Selain itu, Kemenperin
memfasilitasi industri komponen
pesawat guna mewujudkan
kemandirian industri kedirgantaraan
nasional (industri pesawat udara,
komponen pesawat dan jasa
perawatan pesawat) yang ingin dicapai
pada 2025.
Kesiapan SDM
Ketua Dewan Pimpinan IAMSA
Richard Budihardianto mengatakan
bisnis MRO sangat menggiurkan,
dilihat dari anggaran pemeliharaan
setiap maskapai yang sedikitnya USD1
miliar atau sekitar Rp13,2 triliun per
tahun.

Tidak heran jika perusahaan MRO
di luar negeri terus meningkatkan
kapasitas dan fasilitas mereka untuk
menarik minat maskapai dari seluruh
dunia, termasuk Indonesia.
“Dengan kenaikan jumlah
penumpang rata-rata 15 persen per
tahun, bahkan lebih, industri MRO
nasional juga harus meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas. Jika kita tidak
bangun sendiri, asing yang akan ambil
peluang,” katanya.
Salah satu upaya IAMSA yakni
meningkatkan kualitas SDM industri
perawatan pesawat dengan
menambah politeknik dirgantara.
Apalagi, Indonesia masih kekurangan
teknisi penerbangan karena sekolah
yang ada hanya menghasilkan 200
tenaga ahli per tahun, jauh dari
kebutuhan yang mencapai 1.000 orang
setiap tahun.
IAMSA memperkirakan Indonesia
membutuhkan 12.000-15.000 tenaga
ahli hingga 15 tahun ke depan.
“Pendirian politeknik, termasuk
mengubah politeknik umum menjadi
fokus ke teknik dirgantara menjadi
upaya menyiasati pemenuhan
kebutuhan ini,” ujarnya.
Selain insentif bea masuk dan PPN,
pengembangan kawasan industri
dirgantara (aerospace park) bisa
meminimalkan belanja perawatan
pesawat ke luar negeri sehingga
menghemat devisa.
Kawasan industri dirgantara
yang sedang dikembangkan antara
lain Bintan Airport & Aerospace
Industry Park di Bintan, Kepulauan
Riau. Kawasan ini dilengkapi dengan
areal bandara seluas 800 hektare dan
kawasan industri terintegrasi seluas 510
ha, termasuk untuk MRO.
“Bandara mengakomodasi bisnis
penerbangan umum, fasilitas MRO
dan pusat logistik. Panjang landasan
mencapai 3.000 meter dan bisa didarati
pesawat berbadan lebar sehingga
memungkinkan maskapai nasional dan
internasional yang akan melakukan
pemeliharaan,” kata Direktur Utama
Bintan Aviation Investments Frans
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Gunara.
Selain membangun landasan
pacu, pihaknya tengah membangun
terminal penumpang dan kawasan
industri. Ke depan, juga akan dibangun
pelabuhan laut (offshore marine
center), pembangkit listrik, kawasan
bisnis komersial dan pemukiman.
Dermaga digunakan untuk
pengangkutan produk dari dan
ke kawasan industri serta menjadi
dermaga ferry yang terkoneksi dengan
terminal ferry Tanah Merah Singapura.
Khusus penyediaan energi, telah
dibangun pembangkit listrik bertenaga
batu bara 21 MW dan rencananya
ditambah dengan pembangkit 2x15
MW.
Bintan Investment melakukan
peletakan batu pertama Bandara
Bintan pada 2012, kemudian pada
2015 dibangun runway, taxiway, apron,
fasilitas MRO dan terminal. Targetnya,

Bandara Bintan dibuka pada kuartal
kedua 2018.
“Kami juga akan memdirikan
politeknik khusus MRO untuk
mendukung penyediaan dan
peningkatan kapasitas SDM.
Terdapat tiga pelatihan yaitu Aircraft
Maintenance Basic Training, Aircraft
Maintenance Type Training dan Spesific
Training,” kata Managing Director
Bintan Investment Michael Wudy.
Adapun industri MRO yang sudah
beroperasi saat ini, antara lain PT GMF
AeroAsia (anak perusahaan PT Garuda
Indonesia Tbk) dan Batam Aero Technic
(fasilitas perawatan pesawat Lion Air
Group).
Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika (ILMATE) Kemenperin I
Gusti Putu Suryawirawan mengatakan
MRO merupakan industri strategis
karena berteknologi tinggi dan

mempekerjakan tenaga kerja
berkompetensi tinggi.
“MRO merupakan industri
berkarakter khusus karena padat
modal sekaligus padat karya. Perbaikan
pesawat tidak bisa diotomatisasi
sehingga jumlah SDM harus tersedia
dengan kemampuan unggul, salah
satunya melalui pembangunan
politeknik yang fokus ke industri
dirgantara,” katanya.
Menurut Putu, industri MRO
berpotensi menjadi klaster penghela
di kawasan terkait. Industri ini juga
diyakini dapat menumbuhkan industri
komponen pesawat dan selanjutnya
memacu industri pesawat baru.
Kawasan industri di Bintan
diharapkan mampu mendorong
dibangunnya fasilitas MRO serupa
di beberapa lokasi di daerah
lainnya, seiring dengan tingginya
pertumbuhan sektor penerbangan.
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Momentum Kebangkitan
Industri Otomotif
Pasar otomotif nasional yang terus berkembang
menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar,
tetapi sudah berkembang menjadi basis produksi
dan ekspor yang diperhitungkan di dunia.

S
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ejumlah prinsipal otomotif global
sudah menggelontorkan modal
cukup besar untuk membangun
basis produksi di Indonesia. Tidak hanya
itu, mereka juga memboyong industri
komponen guna mendukung kegiatan
produksi dan purnajual.
Beberapa prinsipal yang sudah
memiliki basis di Indonesia terutama
dari Jepang, seperti Toyota, Daihatsu,
Mitsubishi, Suzuki, Honda, Isuzu, dan
Hino. Ada juga prinsipal asal Eropa,
antara lain Mercedes-Benz dan BMW.
Bahkan, prinsipal dari China juga
sudah mulai membangun fasilitas
produksi skala besar, seperti yang
dilakukan oleh Wuling dengan
menggelontorkan investasi hingga
Rp11 triliun di Karawang, Jawa Barat.
Pemain otomotif global lainnya
juga memandang Indonesia sebagai
pasar yang sangat potensial, sehingga
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mereka berani membangun jaringan
penjualan dengan investasi tidak
sedikit.
Optimisme para pelaku otomotif ini
antara lain tercermin dalam Indonesia
International Motor Show (IIMS) 2016
yang digelar di Jakarta International
Expo pada 7-17 April 2016.
Pameran yang dibuka oleh Wakil
Presiden Jusuf Kalla ini tidak hanya
diikuti oleh agen pemegang merek
(APM) otomotif, tetapi juga industri
komponen dan pendukung lainnya,
serta perguruan tinggi.
Menurut Wapres, ada tiga faktor
utama yang membuat potensi pasar
mobil di Indonesia semakin besar.
Pertama, jumlah penduduk
Indonesia terbesar di ASEAN dan
masuk dalam empat besar negara
dengan penduduk terbanyak di dunia.
Kedua, pertumbuhan ekonomi

relatif stabil sehingga pendapatan
masyarakat meningkat, dan ketiga
pembangunan infrastruktur jalan.
“Tiga faktor itu bisa berpengaruh
jika pemerintah mampu membangun
infrastruktur sehingga menaikkan
industri otomotif nasional,” ujar Jusuf
Kalla.
Menteri Perindustrian saat itu
Saleh Husin, yang mendampingi
Wapres saat meninjau pameran
tersebut, mengatakan pemerintah
terus mendesak perusahaan otomotif
untuk membangun pabrik mesin dan
komponen, bukan sekadar perakitan.
Saleh Husin mengaku tidak segansegan menyampaikan permintaan itu
dalam setiap kesempatan bertemu
dengan pimpinan puncak otomotif
yang memasarkan produknya di
Indonesia.
“Pendekatannya beragam. Kadang
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saya sindir, saya goda, juga saya
tawarkan dengan memaparkan fasilitas
fiskal dan non-fiskal. Bahkan saya
terus terang bilang, jangan tanggungtanggung berbisnis otomotif di
Indonesia. Pemerintah sudah serius,
jangan sampai momentum baik ini
mereka lewati dan justru diambil
kompetitor,” ujarnya.
Menperin mengungkapkan potensi
pasar yang besar itu dapat dilihat dari
penjualan kendaraan bermotor yang
terus meningkat dalam beberapa
tahun terakhir. Pada 2015, penjualan
mobil tercatat 1,1 juta unit.
“Kami optimistis industri kendaraan
bermotor dalam negeri semakin
berkembang dan terus mengalami
pertumbuhan pesat,” tuturnya.
Pemerintah melalui Kemenperin
memprioritaskan pengembangan
industri otomotif nasional melalui

berbagai langkah strategis, terutama
untuk menarik investasi baru dan
mendorong peningkatan kapasitas
produksi.
Langkah strategis yang dilakukan
Kemenperin dalam mewujudkan visi
tersebut, antara lain memperkuat
struktur industri melalui peningkatan
kemampuan industri komponen dan
infrastruktur teknologi, peningkatan
daya saing melalui peningkatan
kemampuan SDM dan manajemen
industri, serta peningkatan penguasaan
teknologi dan R&D industri otomotif.
Menperin mengatakan industri
otomotif tidak hanya memberikan
sumbangan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi
juga mampu mendorong peningkatan
kemampuan sumber daya manusia.
Industri ini memberikan efek ganda
cukup besar terhadap kegiatan sektor

ekonomi lainnya, terbukti dengan
tingginya penyerapan tenaga kerja
yang mencapai 1,5 juta orang.
Jumlah itu terdistribusi pada
berbagai sektor, mulai dari industri
perakitan, industri komponen lapis
pertama, kedua dan ketiga, sampai di
tingkat bengkel resmi, penjualan, servis
dan suku cadang.
Upaya lain yang dilakukan
pemerintah adalah meningkatkan nilai
tambah industri otomotif nasional
melalui program peningkatan
penggunaan produk dalam negeri
(P3DN).
Selain itu, mendorong
pengembangan mobil ramah
lingkungan dengan memberikan
fasilitasi agar harganya terjangkau dan
bisa diproduksi secara massal di dalam
negeri.
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Memperkuat Daya Saing

Industri TPT
38
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Industri tekstil dan
produk tekstil (TPT)
masih menjadi
andalan di sektor
manufaktur. Di
samping investasi
dan ekspornya
terus meningkat,
industri ini
menyerap banyak
tenaga kerja.

S

aat ini industri TPT menempati
peringkat ketiga ekspor nasional
dan menyerap hingga 2,79 juta
tenaga kerja atau 10,6 persen dari total
tenaga kerja di industri manufaktur,
serta hasil produksinya mampu
memenuhi 70 persen kebutuhan
sandang dalam negeri.
Pada 2015, sektor TPT memberikan
kontribusi 1,22 persen terhadap produk
domestik bruto (PDB) dan surplus
ekspor sebesar USD4,31 miliar atau naik
3,19 persen dari tahun sebelumnya.
Nilai ekspor TPT mencapai
USD12,28 miliar atau menyumbang
8,17 persen terhadap total nilai ekspor
nasional pada tahun lalu. Hingga April
2016, ekspornya mencapai USD 3,96
miliar.
Adapun investasi di sektor TPT
pada 2015 tercatat Rp573 triliun,
naik 16,9 persen dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Sektor ini
menyumbang 5,05 persen investasi
asing (PMA) dan 3,07 persen investasi
domestik (PMDN).
Meskipun kinerja industri tekstil
sempat menurun 4,79 persen pada
2015 akibat krisis ekonomi global,
peluang pertumbuhan pada tahun
ini masih sangat besar seiring dengan
pemulihan permintaan pasar ekspor
dan domestik.
Kinerja ini menunjukkan TPT
memiliki daya saing cukup kuat.
Aktivitas produksi tekstil pun
telah terintegrasi dari hulu sampai
hilir, bahkan produknya dikenal

memiliki kualitas yang baik di pasar
internasional.
Sebagai bagian dari diversifikasi
produk sekaligus perluasan pasar
ekspor, industri TPT mulai menyasar ke
tekstil ke non-woven.
Produk ini antara lain digunakan
untuk material pembangunan jalan tol,
agro-textiles, medis, industri makanan
dan minuman, industri otomotif, serta
industri manufaktur konsumsi lainnya.
Dalam lima tahun terakhir,
permintaan tekstil non-woven ratarata tumbuh 9,9 persen per tahun,
sementara Indonesia baru bisa
memasok 0,47 persen dari kebutuhan
dunia.
Pengembangan produk ini
memperkuat daya saing yang menjadi
modal kuat bagi industri TPT nasional.
Apalagi, pasar tekstil masih luas dan
permintaannya besar.
Menteri Perindustrian saat itu
Saleh Husin mengaku optimistis pasar
global TPT akan terus membaik dengan
diikuti kenaikan permintaan. Untuk itu,
peluang yang ada perlu dimanfaatkan
sebaik mungkin dengan terus
memperkuat daya saing dan perluasan
ekspor ke pasar non-tradisional.
Di sisi lain, potensi pasar dalam
negeri harus tetap dijaga. “Sebagai
negara dengan jumlah penduduk
terbesar keempat di dunia dan tingkat
pendapatan per kapita yang terus
meningkat, akan menjadi pasar yang
sangat potensial bagi industri TPT,”
katanya.
Saat pembukaan Musyawarah
Nasional API ke-14 sekaligus
meresmikan Pameran Indo Intertex,
Inatex, Indo Dyechem, dan Indo
Texprint 2016 di JI-Expo Jakarta, 27
April lalu, Menperin menekankan
pentingnya penguatan daya saing
industri TPT.
Selain mutu yang baik, industri TPT
harus memenuhi standar produk yang
menjamin kesehatan, keselamatan, dan
keamanan bagi penggunanya, serta
aman untuk lingkungan. Harga juga
harus kompetitif dan dapat diterima
pasar.

“Untuk mencapai daya saing
tersebut, dibutuhkan keterlibatan
semua elemen pemerintahan, baik
pusat maupun daerah, serta seluruh
stakeholders terkait, termasuk dunia
usaha dan asosiasi,” kata Saleh Husin.
Pemerintah sendiri telah
menggulirkan berbagai paket
kebijakan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan industri
nasional, antara lain melakukan
deregulasi dengan memangkas
berbagai peraturan, perizinan, dan
birokrasi yang menghambat.
Paket kebijakan juga memperbaiki
sistem pengupahan, penurunan
harga gas, diskon dan penundaan
pembayaran rekening listrik bagi
industri. Selain itu, pengembangan
pusat logistik berikat yang
menyediakan bahan baku industri dan
penyangga ekspor.
Sejalan dengan itu, Kemenperin
telah mencanangkan sejumlah
program pengembangan industri TPT.
Pertama, menjamin ketersediaan
dan kemudahan perolehan bahan baku
melalui koordinasi dengan instansi
terkait dan kemitraan serta integrasi
antara sisi hulu dan sisi hilir didukung
oleh infrastruktur yang memadai.
Kedua, menyiapkan SDM yang
kompeten melalui keadilan dan
kepastian pengupahan, serta pendirian
lembaga pendidikan dan penerapan
SKKNI.
Ketiga, meningkatkan Iklim
usaha seperti insentif investasi.
Keempat, pemenuhan dan penguatan
kebutuhan untuk industri dalam
negeri dan peningkatan ekspor, kelima,
mengusulkan biaya energi yang lebih
murah bagi industri.
Kemenperin juga mengkaji
pemberian insentif khusus berupa
program energy refund untuk
mendongkrak ekspor produk
industri, dimana TPT menjadi proyek
percontohannya.
Program energy refund merupakan
dana yang diberikan pemerintah
kepada industri untuk mengganti biaya
listrik yang dikeluarkan.
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Garbarata Bukaka Menjalar
Hingga Mancanegara
Kemampuan industri dalam negeri memproduksi garbarata atau jembatan
berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang ke
pintu pesawat terbang tidak diragukan lagi. Di peta industri garbarata dunia,
kemampuan Indonesia sejajar dengan negara lain

I
40

ndonesia termasuk negara utama
produsen garbarata di dunia, selain
Amerika Serikat, Jepang, China, dan
Jerman. Tidak heran jika garbarata
buatan Indonesia mampu menembus
ke mancanegara, termasuk ke negara
produsen produk tersebut.
Salah satu produsen garbarata
terbesar di Indonesia yakni PT Bukaka
Teknik Utama Tbk (BUKK) bahkan telah
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mengekspor garbarata ke13 negara,
bahkan ke negara-negara produsen
utama seperti Jepang dan China.
Prestasi tersebut mendapat
apresiasi Menteri Perindustrian saat
itu Saleh Husin saat pelepasan ekspor
garbarata Bukaka Teknik Utama ke
Jepang di Cileungsi, Bogor, 2 Mei 2016.
“Ini memberikan bukti nyata
dalam hal kemampuan mendesain

dan memproduksi garbarata. Saya
mengapresiasi Bukaka yang terus
mencetak pencapaian membanggakan
bagi Indonesia melalui produk
garbarata yang diakui secara
internasional,” kata Menperin.
Menperin menegaskan pihaknya
konsisten mendorong industri nasional
agar terus meningkatkan perluasan
dan penguasaan pasar, baik di dalam
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maupun luar negeri.
Kemenperin juga terus mengawal
penggunaan dan pembelanjaan
anggaran untuk menyerap barangbarang yang telah bisa diproduksi di
dalam negeri.
“Garbarata kita sudah seperti
menjadi salah satu duta produk
nasional yang berkelas dunia. Di atas
pintu di ujungnya dan menempel
dekat pintu pesawat, penumpang
internasional bisa membaca jelas di
situ, made in Indonesia,” katanya.
Menperin berharap keberhasilan
Bukaka mengekspor ke 13 negara bisa
menjadi pijakan untuk menembus
bandara-bandara di Eropa.
Bukaka Teknik Utama memproduksi
garbarata yang lazim disebut
passenger boarding bridge (PBB) sejak
1989.
Menurut Presiden Direktur Bukaka
Teknik Utama Irsal Kamaruddin,
perseroan menggunakan komponenkomponen berkualitas yang diproduksi
oleh tenaga terampil dalam negeri.

Standar industri
Jembatan penumpang itu pun mampu
memenuhi standar industri aviasi yang
ditetapkan oleh konsultan internasional
dan otoritas bandara hingga diekspor
pertama kali ke Jepang pada 1991 dan
berlanjut ke negara lain.
Garbarata yang dikirim untuk
Bandara Yamaguchi Ube, Jepang kali
ini merupakan produksi Bukaka ke-700
dan ekspor ke-474. Di Negeri Sakura itu,
garbarata Bukaka telah berjumlah 98
unit atau 18 persen dari total jembatan
penumpang ke pesawat.
Selain Jepang, garbarata Bukaka
telah menjalar ke mancanegara, antara
lain Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina,
Bangladesh, Myanmar, Thailand, Hong
Kong, India, hingga menyeberangi
Samudera Pasifik yakni ke Cile, Amerika
Selatan. Di India, pangsa pasar
garbarata Bukaka bahkan mencapai 80
persen.
Di dalam negeri, garbarata Bukaka
sudah banyak digunakan di bandara
internasional, antara lain Bandara

Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.
Hingga kini, sebanyak 35 unit garbarata
Bukaka sudah melayani mobilitas
penumpang.
Dengan pembangunan tambahan
infrastruktur seperti Terminal 3, produk
perseroan yang dipasok ke bandara itu
bertambah 5 unit lagi.
Aktivitas produksi Bukaka juga telah
menyerap hingga 700 tenaga kerja dan
kapasitas produksi mencapai 70 unit
garbarata per tahun.
“Kami mampu tingkatkan produksi
hingga tiga kali lipat ketika pesanan
melonjak,” ujar GM Boarding Bridge
Bukaka Age Triobowo. Selain untuk
pesawat, Bukaka juga memproduksi
produk serupa untuk penumpang
kapal laut.
Selain garbarata, Bukaka
menggarap bisnis lainnya yaitu menara
baja untuk telekomuniasi dan transmisi
listrik, jembatan baja, pembangkit
listrik, galvanize, peralatan konstruksi
jalan raya, alat produksi minyak dan
gas, dan kendaraan untuk kebutuhan
khusus.

Bukaka juga menggarap
komponen otomotif. Saban tahun,
sebanyak 2,5 juta setang sepeda motor
Honda diproduksi untuk memenuhi
pesanan Grup Astra.
Dirjen Industri Logam Mesin, Alat
Transportasi dan Elektronika (ILMATE)
Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan
mengatakan pemerintah terus
mendorong industri nasional berperan
mewujudkan kemandirian bangsa
melalui penciptaan lapangan kerja dan
penguasaan teknologi.
Pemerintah juga terus berupaya
meningkatan peran pelaku industri
nasional dalam kegiatan pembangunan
ekonomi Indonesia melalui program
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN).
Program P3DN diharapkan
mendorong industri dalam negeri
terlibat aktif dalam setiap program
pembangunan, seperti Program
Infstruktur Ketenagalistrikan 35.000
MW, Program Pembangunan Rumah
Murah, Program Pembangunan
Jembatan Nasional, dan sebagainya.
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SVLK Melapangkan Ekspor
Furnitur ke Eropa
Penerapan Sistem
Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) secara
wajib atau mandatory
untuk semua produk
berbahan kayu semakin
melapangkan akses
ekspor produk furnitur
Indonesia, terutama ke
Uni Eropa.

P
42

asalnya, pemberlakuan SVLK
menghilangkan kewajiban uji
tuntas (due diligence) produk
olahan kayu yang diekspor ke kawasan
itu. Selama ini, due diligence menjadi
beban biaya bagi eksportir, apalagi
sebagian besar pelaku usaha furnitur
merupakan industri kecil menengah.
Sebagai gambaran, biaya yang
dikeluarkan eksportir untuk due
diligence sekitar USD 1.000-2.000 per
kontainer ukuran 20-40 feet. Dengan
dihilangkannya kewajiban itu, biaya
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ekspor furnitur otomatis menjadi lebih
murah.
Tidak hanya itu, penerapan SVLK
berhasil mengantarkan Indonesia
sebagai negara pertama di dunia yang
mendapatkan skema lisensi FLEGT
bagi semua ekspor produk kayu ke-28
negara di Uni Eropa.
FLEGT adalah singkatan dari
Forest Law Enforcement Governance
and Trade atau Penegakan Hukum,
Tata Kelola dan Perdagangan Bidang
Kehutanan.
Negosiasi antara Indonesia
dan Uni Eropa dalam rangka FLEGT
Voluntary Partnership Agreement,
dipimpin oleh Kementerian Luar
Negeri dan melibatkan para
pemangku kepentingan, baik dari
unsur pemerintahan, industri maupun
masyarakat.
“Berlakunya SVLK secara wajib
untuk seluruh produk berbahan
kayu diharapkan berdampak positif
terhadap industri hilir pengolahan
kayu, terutama furnitur kayu, karena

meningkatkan kepercayaan buyer
terutama dari Uni Eropa bahwa produk
olahan kayu kita dijamin legalitasnya,”
kata Menteri Perindustrian saat itu
Saleh Husin.
Menperin menyampaikan hal
itu dalam jumpa pers bersama
Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya,
Menteri Perdagangan saat itu Thomas
Lembong dan Menteri Luar Negeri
Retno Marsudi di Jakarta, 12 Mei 2016.
Aturan SVLK secara wajib tertuang
dalam Peraturan Menteri Perdagangan
No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan
No.89/M-DAG/PER/10/2015 tentang
Ketentuan Ekspor Produk Industri
Kehutanan.
Ketentuan ini memuat perubahan
prinsip dari peraturan sebelumnya,
dimana penerapan SVLK berlaku secara
mandatory untuk semua produk
berbahan baku kayu. Sebelumnya,
penerapan SVLK voluntary untuk 15 HS,
termasuk furnitur kayu.
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Menurut Saleh, aplikasi penuh
SVLK di Uni Eropa diharapkan segera
diberlakukan. Skema ini menggunakan
Dokumen V-Legal sebagai dokumen
eksportasi produk kayu ke pasar
internasional khususnya Uni Eropa.
SVLK juga menjadi upaya
perbaikan tata kelola kehutanan
yang perlu didukung oleh para pihak
terkait. “Diharapkan tidak menjadi
beban bagi pelaku usaha tetapi justru
dapat menjadi investasi perbaikan
manajemen industri pengolahan kayu,”
ujar Menperin.

Dukung UKM
Menteri Perdagangan saat itu Thomas
Lembong mengatakan kebijakan

tersebut merupakan respons
pemerintah terhadap dinamika
perdagangan kayu dunia yang
menuntut produk bersertifikat legal
dan berasal dari hutan yang dikelola
secara lestari.
“Pelaku usaha furnitur dan kerajinan
katu skala kecil dan menengah tidak
perlu khawatir terhadap aturan baru
ini. Pemerintah melalui KemenLHK
dan Kemenperin akan memberikan
pendampingan dan dukungan untuk
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) baik secara sendiri maupun
berkelompok,” ujarnya.
Saat ini sekitar 93% pelaku IKM
furnitur dan kerajinan kayu telah
memiliki S-LK. Untuk itu, pemerintah
akan terus melanjutkan pemberian
pendampingan dan dukungan bagi
IKM untuk mendapatkan S-LK.
Menurut Mendag, Indonesia
memiliki peluang kuat untuk
mengembangkan industri pengolahan
kayu karena didukung terbukanya
peluang pasar baik di dalam maupun
luar negeri dan adanya keunggulan

komparatif.
Selain itu, masih memiliki sumber
bahan baku kayu yang relatif besar,
sudah menguasai teknologi proses,
tersedianya SDM cukup banyak dengan
upah yang kompetitif.
Wakil Ketua Asosiasi Industri
Permebelan dan Kerajinan Indonesia
(Asmindo) Hari Basuki mengatakan
dengan diperolehnya FLEGT License
pertama di dunia, industri hilir
pengolahan kayu memiliki keunggulan
komparatif dibandingkan dengan
negara penghasil kayu lainnya.
“Karena pertama di dunia, jadi
secara riil lisensi ini memperkuat daya
saing kita dari negara produsen lainnya
seperti Vietnam dan China. Kita satu
langkah di depan dan ini momentum
yang menguntungkan,” katanya.
Produk industri kehutanan
merupakan salah satu produk ekspor
nasional yang memberikan kontribusi
dengan tren yang terus meningkat
selama 5 tahun terakhir sebesar 2%.
Nilai ekspor produk industri kehutanan
tercatat US$10,6 miliar pada 2015 atau
8% dari total ekspor nonmigas.
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Menambang Dolar dari
Pengolahan Bauksit
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Kementerian
Perindustrian terus
mendorong hilirisasi
industri berbasis
sumber daya alam,
termasuk pemurnian
dan pengolahan bauksit.
Selain menawarkan nilai
tambah tinggi, hilirisasi
bauksit sangat strategis
karena dibutuhkan
beragam industri.
media industri # No. 02 - 2016
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auksit merupakan bahan mentah
yang diolah menjadi smelter grade
alumina (SGA) dan selanjutnya
menghasilkan alumunium ingot .
Aktivitas pengolahan bernilai
tambah ini bermuara pada industri
antara dan hilir, seperti kabel, pipa, alat
rumat tangga, konstruksi, furnitur, alat
olah raga, otomotif, bahkan industri
penerbangan.
Bauksit juga dapat diolah menjadi
chemical grade alumina yang
dimanfaatkan untuk pemurnian air,
kosmetika, farmasi, keramik dan plastic

filler.
Industri ini menggerakkan industri
lain yang menyerap banyak tenaga
kerja, memberikan pendapatan bagi
karyawan dan masyarakat sekitar, serta
menggerakkan ekonomi daerah dan
pendapatan devisa.
Tidak heran jika perhatian Menteri
Perindustrian saat itu Saleh Husin
terhadap industri bauksit sangat tinggi.
Guna memastikan perkembangan
industri ini, Menperin mengunjungi
sejumlah fasilitas pemurnian bauksit di
daerah.

EKONOMI & BISNIS
Salah satu fasilitas refinery bauksit
yang dikunjungi Menperin adalah
PT Well Harvest Winning di Sungai
Tengar, Mekar Utama, Kendawangan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pabrik itu berjarak cukup jauh dari
Pontianak, yakni sekitar 480 km atau
17 jam perjalanan darat dari ibu kota
Kalbar itu.
“Saya sengaja berkunjung dan
berkeliling untuk melihat sendiri
bagaimana progres proyek dan
realisasi investasi. Investor sangat
serius dan berorientasi jangka panjang
meningkatkan nilai tambah. Jadi, yang
bisa kita percepat, akan kita lancarkan
karena dampaknya riil dan luas,” kata
Saleh Husin.
Berdasarkan perhitungan
Kemenperin, nilai tambah industri
bauksit berkali lipat dibandingkan
dengan bahan mentah.
Kalkulasinya, bijih bauksit
sebanyak 6 ton yang sekitar USD
3,85 per ton (nilai penjualan USD
23,1) menghasilkan metallurgical
grade bauxite (MGB) sebanyak 3 ton
yang harganya USD 38 per ton (nilai
penjualan USD 114).
Dari 3 ton MGB tersebut, jika diolah
maka menghasilkan SGA sebanyak 1
ton yang nilainya USD 325 per ton. “Jika
dibandingkan dengan bahan mentah
bauksit, maka terjadi peningkatan
nilai tambah hampir 85 kali lipat,” jelas
Menperin.
Investasi pemurnian bauksit
tersebut mendapat dukungan penuh
dari Pemerintah Provinsi Kalbar
karena dinilai berkontribusi besar bagi
ekonomi daerah.
“Proyek ini memotivasi dan
menambah kepercayaan diri kami
untuk mengembangkan sumber daya
alam dan meningkatkan kemampuan
SDM,” kata Gubernur Kalbar Cornelis,
yang mendampingi Menperin dalam
kunjungan tersebut.
Well Harvest menanamkan modal
USD 1,2 miliar atau setara Rp 15, 8
triliun untuk merealisasikan fasilitas
pemurnian bauksit tersebut.
“Investasi itu hanya untuk refinery

saja. Jika berlanjut ke smelter maka
investasi lebih tinggi lagi. Begitu juga
benefit-nya,” kata Wakil Direktur Well
Harvest Ronald Sulistyanto.
Proyek terbagi dua tahap dan
sampai dengan akhir April realisasi
investasi sudah mencapai Rp 8,8 triliun.
Well Harvest dimiliki oleh
pemegang saham yaitu PT Cita Mineral
Investindo Tbk (30%), China Hongqiao
Group Ltd (56%), Winning Investment
(HK) Ltd (9%), dan Shandong Weiqiao
Aluminium & Electricity Co Ltd (5%).
Untuk mendukung fasilitas
tersebut, perseroan membangun
pembangkit listrik berkapasitas 160
MW untuk kebutuhan sendiri, yang
terdiri 4x25 MW dan 2x30 MW.

Pertama di Indonesia
Fasilitas pemurnian Well Harvest ini
merupakan industri pengolahan
bauksit pertama yang menghasilkan
smelter grade alumina (SGA) di
Indonesia. Hasilnya akan dipasok ke
Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera
Utara, dan diekspor.
Ronald memperkirakan produksi
smelter tersebut akan menghasilkan
devisa USD 765 juta atau sekitar Rp
10,1 triliun per tahun. Penghematan
devisa yang bisa diraih diperkirakan

mencapai USD 85 juta per tahun.
“Pohon industri SGA sangat luas
dan proyek ini berlokasi di daerah
terpencil yang dapat mendorong
percepatan dan perluasan
pembangunan daerah di sekitarnya,”
kata Ronald.
Proyek pemurnian ini akan
menghasilkan SGA sebanyak 2 juta
ton per tahun yang beroperasi mulai
Mei 2016. Proyek ini juga dilengkapi
dengan pelabuhan untuk keperluan
sendiri dengan kapasitas dermaga
6x8000 DWT dan 5 unit crane.
Ke depan, Well Harvest bisa
mengembangkan kawasan industri
untuk mendukung pengembangan
industri hilir.
“Jadi di area tersebut dapat
memungkinkan produksi industri
turunan, misalnya bisa langsung
membuat blok logam dan lain-lain,”
kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan Elektronika (ILMATE)
Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan.
Apalagi, Ketapang merupakan
cluster alumina bersama Kuala Tanjung,
Sumut. Lokasi Ketapang juga strategis
karena termasuk jalur lalu lintas laut
internasional sehingga mempercepat
ekspor.
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Indonesia Perkuat Kerja
Sama Industri di Forum D-8
Negara-negara
berkembang yang
tergabung dalam
Developing Eight (D8) memperkuat kerja
sama di sektor industri
melalui pertemuan di
Kairo, Mesir pada 9-11
Mei 2016. Kerja sama
diwujudkan melalui The
9th Working Group on
Industrial Cooperation
dan The 5thMinisterial
Meeting D-8 on
Industrial Cooperation.

D
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alam pertemuan tersebut, D-8
membentuk 13 satuan tugas
(task force), yang masing-masing
fokus pada IKM, Otomotif, Petrokimia,
Semen, Elektronik dan ICT, Permesinan,
Kerja Sama Teknologi, Standardisasi
dan Akreditasi, Energi, Industri
Makanan, Besi Baja, Kaca dan Keramik,
serta Tekstil dan Garmen.
Indonesia sendiri berpartisipasi
dalam lima satgas, yaitu IKM, Industri
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Makanan, Otomotif, Petrokimia, serta
Tekstil dan Garmen. Delegasi Indonesia
dalam pertemuan itu dipimpin oleh
Direktur Jenderal Ketahanan dan
Pengembangan Industri Internasional
(KPAII) Kementerian Perindustrian
Achmad Sigit Dwiwahjono.
“Secara umum, Indonesia
mengusulkan harmonisasi standar
di antara negara anggota D-8. Hal
ini dimaksudkan untuk mengurangi
berbagai hambatan teknis untuk
meningkatkan akses pasar terhadap
negara-negara anggota,” papar Sigit.
Pertemuan kali ini memang
berfokus pada pembahasan kerja
sama sektor industri di antara negara
anggota D-8, yang terdiri dari
Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran,
Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.
Adapun bentuk aktual kerja
sama industri yang ditawarkan
oleh Kementerian Perindustrian
RI adalah Mutual Recognition
Agreement, conformity assessment
untuk laboratorium uji sertifikasi, joint
research, capacity building, dan transfer
teknologi.
Selain itu, masing-masing
task force menekankan perlunya

kontinuitas komunikasi dan koordinasi
antar negara anggota, sehingga
diusulkan penunjukan focal point
dan pengembangan website sebagai
media untuk saling berbagi data dan
informasi.
Pada pertemuan Satgas IKM,
dibahas mengenai pengumpulan
profil IKM, business matching antar IKM,
pertukaran tenaga ahli, serta berbagai
pelatihan dan benchmarking antar
IKM masing-masing negara anggota
D-8. Pertemuan itu juga mengusulkan
pengembangan IKM khusus untuk
pemuda dan wanita.
Adapun pada pertemuan Satgas
Industri Makanan, perwakilan
delegasi Indonesia dari Direktorat
Jenderal Industri Agro Kemenperin
mengusulkan adanya Mutual
Recognition Agreement (MRA) antara
negara-negara anggota D-8 terkait
dengan sertifikasi halal.
Usulan ini mengingat salah satu
persamaan fundamental dari negaranegara anggota D-8 adalah mayoritas
penduduknya beragama Islam, yang
sangat berkepentingan terhadap
ketersediaan produk halal bagi
masyarakatnya.
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Guna meningkatkan promosi
mengenai produk halal, juga disepakati
agar masing-masing negara anggota
D-8 berpartisipasi aktif dalam pameran
dan misi dagang.
Satgas ini juga menyepakati
pembentukan steering committee
yang bertugas mengoordinasikan,
menindaklanjuti dan mengevaluasi
hal-hal yang direkomendasikan dalam
pertemuan.
Sementara itu, pada pertemuan TF
on Automotive, dibahas berbagai isu
dan rekomendasi seperti pertukaran
informasi terkait asosisasi otomotif dan
focal point di masing-masing negara
anggota.
Selain itu, dibahas juga regulasi
teknis untuk menghindari hambatan
non tarif, pembuatan database
otomotif dan utiliasi website,
penjajakan kerja sama B to B di sektor
otomotif, serta upaya promosi dan
kerja sama litbang dan teknologi.
Pada pertemuan TF on
Petrochemical, dibahas mengenai
tindak lanjut dari asosiasi petrokimia
negara anggota D-8, terkait penentuan
sekretariat dari asosiasi tersebut dan
lokasi kantornya, yang saat ini masih

dipegang oleh Iran, dan selanjutnya
akan ditangani oleh Mesir.
Pada pertemuan itu, salah satu
perusahaan petrokimia Mesir, Egyptian
Petrochemicals Holding Co. (Echem)
memaparkan berbagai potensi proyek
kerja sama.
Sedangkan, pada pertemuan TF
on Textile and Garments, delegasi

Salah satu pembahasan
yang cukup mendapat
perhatian adalah
rencana kerja sama
PT Industri Kereta Api
(INKA) dengan BUMN di
Mesir
Indonesia mengusulkan harmonisasi
standar pengujian dan sertifikasi
untuk produk tekstil serta penjajakan
berbagai pontesi kerja sama dalam
rangka menjamin pasokan bahan baku
dan rantai suplai untuk industri tekstil
di antara negara anggota D-8.
Beberapa negara anggota D-8
termasuk Indonesia memanfaatkan
kerja sama internasional ini guna

meningkatkan pengembangan industri
di tingkat bilateral.
“Kami melakukan pertemuan
dengan Duta Besar RI untuk Mesir
Helmy Fauzi. Pertemuan tersebut
membahas berbagai potensi kerja
sama di bidang industri antara
Indonesia dan Mesir, baik yang sedang
diinisiasi maupun yang berpotensi
menguntungkan kedua negara,”
ungkap Sigit Dwiwahjono.
Salah satu pembahasan yang
cukup mendapat perhatian adalah
rencana kerja sama PT Industri Kereta
Api (INKA) dengan BUMN di Mesir yang
saat ini dalam tahap negosiasi.
Menurut Sigit, INKA berencana
menjalin kerja sama industri dan
perdagangan dengan salah satu BUMN
terkemuka di Mesir, untuk pengadaan
gerbong kereta api dan kepala truk,
serta membangun fasilitas perawatan
dan perbaikannya di Mesir.
Selain itu, kerja sama bantuan
teknis dan transfer teknologi sebagai
tahap lanjutan dari kerja sama tersebut
yang ditujukan untuk menjamin akses
pasar produk INKA ke pasar Mesir dan
negara-negara sekitarnya.
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Mengurangi
Impor
Garam
Industri
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Ketergantungan
impor garam
industri terus
ditekan dengan
dengan mendorong
investasi baru di
bidang pengolahan
garam, salah
satunya adalah PT
UNIChemCandi
Indonesia.

U

NIChem membangun pabrik
pengolahan garam di kawasan
industri Java Integrated
Industrial Port and Estate (JIIPE) di
Manyar, Gresik, Jawa Timur.
Pabriik tersebut menggunakan
proses washing dan proses refinery,
serta merupakan satu-satunya industri
pengolah garam yang menggunakan
teknologi Pure Vacum Dry (PVD).
UNIChem menggelontorkan
investasi Rp600 miliar ini untuk
membangun pabrik berkapasitas
terpasang 250.000 ton per tahun dan
dapat ditingkatkan hingga 450.000
ton per tahun. Pabrik ini dijadwalkan
berproduksi mulai Juli ini.
Presiden Direkur PT UNIChemCandi
Indonesia Unn Haris menjelaskan
produksi Unichem terdiri dari refine salt
70.000 ton per tahun dan washing salt
180.000 ton per ton.
Keberadaan pabrik ini turut
menyerap garam lokal karena bahan
baku refine salt merupakan 100 persen
garam lokal, bahkan berkualitas
terendah. Sedangkan washing salt
menggunakan campuran garam lokal
dan garam impor.
Potensi penyerapan bahan baku
garam lokal diperkirakan mencapai
200.000-250.000 ton.
Menteri Perindustrian saat itu
Saleh Husin mengapresiasi investasi
UNIChem tersebut karena sejalan
dengan program pemenuhan
kebutuhan bahan baku industri
nasional.
“Tentu saja, Kemenperin

mendukung industri pengolahan
garam karena kemampuan produksi
sendiri ini juga demi mengamankan
salah satu industri pemakai garam,
yaitu industri makanan minuman,”
katanya saat mengunjungi pabrik
UNIChem pada 26 April 2016.
Jika bisa memproduksi garam
sendiri, kata Menperin, ketergantungan
impor akan berkurang dan kontinuitas
produksi lebih terjamin.
Data Kementerian Perindustrian
menunjukkan, pada 2015 kebutuhan
garam nasional mencapai 3,73 juta ton.
Dari angka itu, garam konsumsi atau
yang lazim dipakai untuk kebutuhan
rumah tangga, memasak dan lain-lain
hanya 783.780 ton.
Sisanya sebanyak 2,95 juta ton
merupakan garam industri. Rinciannya,
industri aneka pangan menyerap
400.000-450.000 ton, pengasinan ikan
575.364 ton, industri CAP dan farmasi
1,975 juta ton, dan industri non-CAP
(perminyakan, kulit, tekstil, sabun dll)
275.000 ton.
Sementara itu, produksi garam
di Indonesia hanya 1,8 juta ton
yang seluruhnya merupakan garam
konsumsi dan bukan garam industri.
Menurut Menperin, sektor industri
yang paling banyak menggunakan
garam adalah industri chlor alkali
plant (soda kostik), aneka pangan, dan
farmasi.
“Satu hal yang perlu diinformasikan
adalah industri membutuhkan garam
yang kualifikasinya memang berbeda
dengan garam konsumsi. Garam
industri mensyaratkan NaCL di atas 97
persen, sedangkan garam konsumsi
hanya 94 persen,” jelas Menperin.
Dia mengatakan meskipun
Indonesia memiliki laut luas dan garis
pantai yang panjang, namun secara
alami garam yang dihasilkan tidak
memenuhi kebutuhan garam industri.
Hanya daerah tertentu saja yang
punya potensi mampu menghasilkan
garam dengan NaCL di atas 97 persen
dan ini faktor alam. Begitu juga dengan
negara lain. Artinya, tidak semua
daerah atau negara yang memiliki

wilayah laut luas bisa menghasilkan
garam industri.
Apalagi, kualitas garam yang
dibutuhkan oleh industri tidak hanya
terbatas pada NaCl yang tinggi
tersebut.
Demi keamanan produk pangan,
industri membutuhkan batas maksimal
kandungan logam berat seperti
kalsium dan magnesium yang tidak
boleh melebihi 400 ppm untuk industri
aneka pangan.
Adapun untuk industri chlor alkali
plan (soda kostik) menetapkan ambang
batas maksimal 200 ppm serta kadar
air yang rendah, sementara garam
untuk industri farmasi yang digunakan
untuk memproduksi infuse dan cairan
pembersih darah harus mengandung
NaCL 99,9-100 persen.
Menperin mengatakan pemerintah
mendorong industri pengolahan
garam seperti yang dilakukan oleh
UNIChem untuk menghasilkan garam
industri melalui penerapan teknologi.
Dia yakin investor tertarik
menanamkan modalnya di industri
pengolahan garam karena kebutuhan
industri pangan di dalam negeri sangat
besar, selain menawarkan nilai tambah
yang tinggi.
Berdasarkan perhitungan,
dengan merujuk data 2013, total
impor garam industri untuk industri
makanan minuman hanya sekitar USD
17 juta namun nilai ekspor produk
industri makanan dan minuman yang
menggunakan bahan baku garam
mencapai USD 4,83 miliar.Ini belum
termasuk produk PVC dan kertas.
“Artinya, nilai tambah yang
dihasilkan berlipat-lipat. Jangan lupa
juga, rentetannya adalah aktivitas
produksi terus berjalan, investasi masuk
dan tenaga kerja terserap,” kata Saleh.
Oleh karena itu, Menperin menilai
industri pengolahan garam ini efektif
memberikan nilai tambah tinggi dan
mengurangi impor. Dia mengharapkan
langkah UNIChem diikuti oleh
perusahaan pengolahan garam lainnya
guna memperkuat struktur industri
nasional.
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Sebagai penghasil
rumput laut terbesar
di dunia, Indonesia
berpeluang menikmati
nilai tambah dari
pengolahan komoditas
tersebut. Sayangnya,
industri di dalam negeri
baru mampu mengolah
35 persen dari total
produksi rumput laut
yang mencapai 238.000
ton.

S

elama ini, sebagian besar
atau 64 persen dari produksi
rumput laut masih diekspor
dalam bentuk kering atau mentah.
Selain nilai tambahnya minim, ekspor
produk mentah ini menyebabkan
industri pengolahan di dalam negeri
kekurangan bahan baku.
Berdasarkan perkiraan Kementerian
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Perindustrian, industri pengolahan
rumput laut kekurangan sekitar 43.800
ton dari total kebutuhan bahan baku
yang mencapai 128.600 ton.
Produksi olahan rumput laut
juga relatif kecil, yakni kurang lebih
17.000 ton dari total kapasitas industri
nasional sekitar 25.000 ton per tahun.
Artinya, utilisasi indusrtri ini hanya 68
persen, dengan produk utama berupa
karaginan dan agar-agar.
Kementerian Perindustrian terus
memaksimalkan utilisasi agar produksi
meningkat sehingga pendapatan
pengolah dan petani daya rumput laut
lebih baik.
Beberapa upaya yang dilakukan
Kemenperin antara lain memperkuat
kemitraan dan integrasi antara industri
hulu dan hilir agar pasokan bahan baku
lebih terjamin.
Selain itu, harmonisasi dan
penyesuaian pos tarif rumput laut
beserta produk olahannya, seperti
menurunkan bea masuk untuk
komponen pendukung dan pemisahan

kode HS untuk produk olahan rumput
laut.
Kemenperin juga menyusun
Standar Nasional Indonesia (SNI)
sebagai jaminan kualitas produk
olahan rumput laut dan meningkatkan
dukungan riset dan pengembangan
(R&D) guna mengembangkan inovasi
produk hilirnya.
Menteri Perindustrian saat itu Saleh
Husin mengatakan potensi rumput
laut harus dimanfaatkan semaksimal
mungkin karena banyak produk
turunannya yang memberikan nilai
tambah tinggi.
Ada lebih dari 500 jenis produk
turunan rumput laut, dimana Indonesia
mengolah tiga jenis produk, yaitu
karagenan, agar, dan alginat.
Karagenan sendiri bisa diolah
menjadi pangan, saus, pakan ternak,
dan farmasi, sementara agar dapat
diproses lebih lanjut menjadi produk
akhir pangan, farmasi, kosmetik, dan
tissue. Adapun, alginat diolah menjadi
pangan, saus, tekstil, kosmetik dan
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Mengolah

Potensi Raksasa

Rumput Laut
farmasi.
Selain menggenjot utilisasi industri,
Kemenperin juga mendorong ekspor
produk olahan rumput laut yang
tercatat mencapai USD 45,2 juta pada
2015.
Nilai ekspor ini setara Rp 610 miliar
dengan asumsi nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS pada 2015 sekitar
Rp 13.500. Ekspor terdiri dari USD 35,1
juta karagenan dan US$ 10,1 juta agar,
sedangkan impornya USD 4,5 juta
terdiri dari USD 4,2 juta karagenan dan
USD 300.000 agar.

Potensi Sulsel
Salah satu daerah penghasil rumput
laut kering terbesar di Indonesia adalah
Sulawesi Selatan, terutama di wilayah
pesisir.
Panjang garis pantai Sulsel
mencapai 1.900 kilometer, tetapi yang
dimanfaatkan untuk budidaya rumput
laut baru sekitar 568 kilometer. Ini
menunjukkan potensi rumput laut
di provinsi ini sesungguhnya sangat

besar, selain bisa memberdayakan
masyarakat pesisir.
Untuk meningkatkan nilai tambah
dari pengolahan rumput laut kering,
Kemenperin memberikan bantuan
mesin peralatan aneka olahan rumput
laut kepada Pemerintah Provinsi Sulsel
pada 2015.
Bantuan mesin peralatan aneka
olahan rumput laut itu dikelola oleh
Koperasi Serikat Pekerja Merdeka
Indonesia (Kospermindo) yang
bergerak dalam memperdayakan dan
mengembangan budidaya rumput laut
di wilayah Sulsel dan Sulawesi Tengah
sejak 2002.
Satu-satunya koperasi di
Kawasan Industri Makassar (KIMA) ini
menghasilkan beberapa produk olahan
rumput laut berupa makanan siap
konsumsi, seperti kue, roti, mi, otakotak, dan sosis.
Saat meninjau fasilitas produksi
Kospermindo beberapa waktu
lalu, Menperin mengatakan
pengembangan industri olahan

rumput laut diharapkan memperkuat
daya saing industri makanan minuman
serta ketahanan pangan nasional.
“Industri makanan minuman
merupakan salah satu andalan di
industri pengolahan nonmigas. Industri
ini terus tumbuh dan memberikan
kontribusi positif terhadap
perekonomian,” ujar Saleh Husin.
Pada triwulan pertama 2016,
industri makanan minuman tumbuh
7,55 persen lebih besar dibandingkan
dengan pencapaian pada periode yang
sama 2015 sebesar 7,54 persen.
Kontribusinya terhadap industri
pengolahan nonmigas cukup dominan
yakni mencapai 31,51 persen, dimana
industri pengolahan nonmigas
berkontribusi 18,41 persen terhadap
PDB nasional. Nilai ekspor produk
makanan minuman pada triwulan
pertama 2016 juga tinggi, yaitu
mencapai US$ 2,37 miliar.
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Menguji Keandalan
Panser Badak Pindad
Keberhasilan PT
Pindad (Persero)
mengembangkan
panser Badak mendapat
apresiasi dari Wakil
Presiden Jusuf Kalla
saat berkunjung ke
pabrik BUMN itu di
Bandung, 20 Januari
2016. Panser 6x6 yang
dibekali kanon 90mm
ini sukses menjalani
uji tembak dan
mengantongi sertifikasi
dari TNI.
52
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usuf Kalla patut bangga sebab
dialah yang meresmikan
nama Badak saat panser ini
diperkenalkan pertama kali dalam
pameran IndoDefence 2014 di Jakarta.
Dia juga yang paling getol mendukung
pengembangan panser Anoa, varian
yang menjadi basis pengembangan
panser Badak.
Badak lahir dari hasil studi dan kerja
sama awak Pindad dengan tim dari
Cockerill Maintentance & Ingenierie SA
Defence (CMI), perusahaan pertahanan
dari Belgia.
Pindad mengembangkan Badak
dengan basis rancang bangun Anoa
yang dimodifikasi dengan mesin diesel
6 silinder berkekuatan 340 tenaga kuda,
monocoque body yang bisa menahan
tembakan amunisi hingga 12,7 mm,
dan penggunaan teknologi double

wishbone independent suspension untuk
menjaga kestabilan kendaraan saat
menembakkan kanon 90 mm.
Sementara itu, CMI yang dikenal
dengan merek dagang Cockerill
untuk kanonnya di seluruh dunia,
dalam kerja sama ini melakukan
proses alih teknologi dan rancang
bangun bersama awak Pindad dalam
memproduksi sistem persenjataan
(turret) kanon 90 mm.
Akhir 2015, Badak sukses menjalani
uji tembak, yang merupakan bagian
untuk mendapatkan sertifikasi dari
Dinas Penelitian dan Pengembangan
(Dislitbang) TNI AD. Uji tembak
berlangsung pada 10-12 Desember
2015 di Pusat Pendidikan Infanteri
(Pusdikif ), Cipatat, Kabupaten Bandung.
Badak menjalani uji tembak untuk
mengukur akurasi tembakan senjata
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utama yaitu turret 90 mm. Panser
buatan anak bangsa ini melakukan
serangkaian materi uji seperti zeroing,
yaitu proses penentuan arah senjata
untuk masuk ke titik tengah sasaran.
Selanjutnya, uji penembakan arah
jam 12 dimana turret dan kendaraan
mengarah ke arah target; penembakan
arah jam 6 dimana turret mengarah
ke arah target dan badan kendaraan
berbalik 180 derajat.
Selain itu, uji penembakan arah
jam 3 dimana turret mengarah ke
arah target dan badan kendaraan
menghadap ke kanan 90 derajat.
Semua penembakan mengenai
target sasaran berukuran 4x4 m
dengan jarak kurang lebih 1 km dan
kondisi kendaraan yang stabil dan
terkendali saat dilakukan penembakan.
Rangkaian uji tembak tersebut
merupakan bagian dari proses
sertifikasi untuk memastikan performa
panser Badak sesuai dengan Ketentuan
Standardisasi Umum (KSU) TNI AD.
Dalam pengujian ini, Pindad
didukung oleh Kepala Staf Angkatan
Darat (KASAD), Kementerian
Pertahanan, Asisten Logistik KASAD,
Dislitbang TNI AD, Gudang Pusat
Amunisi Bojong Koneng dan Pusdikif
di Cipatat.
“Kami berharap dengan
kerjasama baik ini, Badak dapat segera
memperkuat jajaran alutsista TNI AD
pada 2016,” kata Direktur Utama Pindad
Silmy Karim.

Alih Teknologi
Dalam proses pengembangan Badak,
awak Pindad bekerja sama dengan
CMI Defence untuk memperoleh
keahlian dalam manufaktur turret
90mm sebagai bagian dari proses alih
teknologi.
“Staf yang terlibat dalam program
manufaktur turret 90mm telah
menyelesaikan proses pelatihan dan
mulai kegiatan manufaktur di Pindad,
jadi produk kendaraan dan senjata
utama Badak pada fase produksi massal
nanti merupakan karya anak bangsa,”
kata Silmy.

Pada fase produksi, Pindad akan
memproduksi 25 hingga 30 panser
Badak setiap tahun dari pabrik di
Bandung. “Kapasitas produksi ini bisa
kami tingkatkan untuk menyesuaikan

“Kemampuan dan
kegigihan awak Pindad
dalam merancang dan
membuat kendaraan
tempur, persenjataan
dan amunisi patut
diapresiasi. Saya
minta agar TNI, Polri,
Kementerian Pertahanan
dan lembaga negara
lainnya memberikan
order yang lebih tinggi
kepada Pindad pada
2016 dan ke depannya,”
ujar Wapres.
dengan kebutuhan TNI AD atau
Kementerian Pertahanan,” ujar Silmy.
Setelah uji tembak, beberapa mata
pengujian lain seperti uji laboratorium
dan uji jelajah eksternal akan
dilaksanakan bersama Dislitbang AD.
Semua pengujian ini guna memastikan
panser Badak menjadi salah satu
produk unggulan Pindad di masa

depan dan menjadi kebanggaan TNI
dan bangsa Indonesia.
Selain memproduksi Badak, pada
triwulan pertama 2016 Pindad juga
akan memperkenalkan produk senjata
baru kepada publik, yakni senapan
serbu terbaru SSX 7,62 mm. Senapan
mutakhir ini disebut-sebut sebagai
saingan senapan AK-47 buatan Rusia
yang keandalannya sudah terkenal di
seluruh dunia.
“Kami bertekad melahirkan
berbagai produk baru pada tahun ini,
satu produk per triwulan, di antaranya
tank boat dengan kanon 105mm.
Semua inovasi ini merupakan upaya
kami untuk mengemban amanah
Undang-Undang No. 16 Tahun 2012
yang memerlukan upaya pemasaran
dan penjualan kepada jajaran
pemerintah, Kementerian Pertahanan,
TNI, Polri dan pengguna produk
alutsista lainnya termasuk di luar
negeri,” ungkap Silmy.
Dukungan seluruh pemangku
kepentingan membuat Pindad
berhasil membukukan peningkatan
kontrak hingga 59 persen pada
2015. Silmy menargetkan Pindad
bisa membukukan penjualan
hingga Rp3 triliun pada 2016,
sekaligus memperkokoh lini usaha,
pengembangan bisnis, dan inovasi
produknya di masa depan.
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Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Euis
Saedah menunjukan salah satu Sepatu buatan Indonesia
dengan kualitas premium bermerk Ekuator dalam
pembukaan Pameran Sepatu dan Produk Kulit di Plasa
Kementerian Perindustrian, Jakarta, 26 Juli 2016.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berjabat tangan
dengan dua orang pendahulunya, yaitu Saleh Husin dan
MS Hidayat pada acara serah terima jabatan Menteri
Perindustrian di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 27 Juli
2016.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan
sambutan pada acara Pengukuhan DPP dan DPD Himpunan
Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) di
Kementerian Perindustrian, Jakarta, 28 Juli 2016.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi
sejumlah Pejabat Eselon I meninjau gedung Kementerian
Perindustrian,Jakarta, 29 Juli 2016. Menperin berkeliling
memantau pekerjaan pegawai terutama yang berkaitan
dengan pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan paparan pada Kuliah Umum Kehumasan, dengan narasumber
lainnya Juru Bicara Presiden Johan Budi dan Kepala Perhumas Agung Laksamana, dan moderator Sekjen Kemenperin Syarif
Hidayat di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 Agustus 2016.

media industri # No. 02 - 2016

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Menteri Perdagangan dan Investasi Australia H.E. Mr. Steven
Ciobo MP di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 2 Agustus 2016, dalam rangka membahas kelanjutan perundingan IndonesiaAustralia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melakukan
pertemuan dengan Presiden Republik Tajikistan H.E. Mr.
Emomali Rahmon didampingi Menteri Luar Negeri Republik
Tajikistan Mr. Aslov Sirodjidin, usai menjemput beliau di ruang
VVIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 31 Juli 2016.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berjabat tangan
dengan Menteri Perindustrian dan Pertambangan Aljazair
Abdessalem Bouchouareb seusai menandatangani MoU
tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan Sektor
Industri di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 Agustus
2016.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, bersama Direksi
Toyota dan Direksi Astra Daihatsu Motor meluncurkan
produk kolaborasi mobil kategori LCGC berupa Daihatsu
Sigra dan Toyota Calya di Karawang, Jawa Barat, 2 Agustus
2016.
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Balai Besar Industri Agro (BBIA)

Mendorong Litbang
Bernilai Komersial
Lembaga penelitian
dan pengembangan
Kementerian
Perindustrian terus
meningkatkan
pelayanan menjadi
pusat inovasi
dan teknologi
yang dibutuhkan
pelaku industri
nasional. Upaya ini
guna mendorong
peningkatan daya
saing produk dalam
negeri di pasar
domestik dan
ekspor.

D
56

alam rangka mendukung
pertumbuhan industri agro
berbasis inovasi, Balai Besar
Industri Agro (BBIA) menggelar business
gathering untuk memasyarakatkan
hasil riset dan pengembangan
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(invensi) menjadi produk komersial dan
melahirkan perusahaan rintisan (start
up company).
Business gathering tahun ini
mengangkat tema Peran Balai Besar
Industri Agro (BBIA) Dalam Mendukung
Peningkatan Daya Saing Nasional
Komoditas Agro Melalui Program
Inkubasi Bisnis.
Kegiatan tersebut, selain
membahas berbagai informasi
dan upaya-upaya terkait dengan
peningkatan daya saing industri
agro, juga diperagakan profil
Science & Technology Park (STP) yang
dikembangkan oleh BBIA.
Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Kemenperin Haris Munandar
mengatakan peneliti atau perekayasa
sudah saatnya mengubah orientasi
dengan melakukan kegiatan litbang
yang menghasilkan paten bernilai
komersial.
Karena semakin banyak
permohonan paten di suatu negara,
semakin kompetitif negara tersebut.

Perlu diketahui bahwa selama
periode 2009-2014, jumlah
permohonan paten dari Indonesia
melalui biro internasional World
Intellectual Property Organization
(WIPO) di Jenewa, masih tertinggal
dibandingkan dengan negara lain di
kawasan ASEAN. Apalagi dibandingkan
dengan negara-negara maju di luar
kawasan tersebut.
Pada 2014, dari 8.023 jumlah
permohonan paten yang didaftarkan
di Indonesia, hanya 10 persen yang
diajukan oleh warga Indonesia dan
sisanya diajukan oleh warga asing. Dari
10 persen paten dalam negeri, hanya
sekitar 50 persen terkait dengan sektor
industri.
Rendahnya permohonan
paten tersebut mengindikasikan
inovasi dalam proses litbang untuk
menghasilkan paten bernilai komersial
di dalam negeri masih rendah dan
terkesan kurang serius, sehingga dirasa
tidak layak didaftarkan melalui WIPO.
Untuk mempercepat hasil inovasi
agar dapat dikomersialisasikan,

INSERT

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.
Lembaga litbang juga diharapkan
mampu memfasilitasi pengembangan
industri baru berbasis inovasi teknologi,
yang mampu menerapkan hasil litbang
menjadi produk terapan yang berdaya
saing tinggi, yaitu melalui layanan STP
dan inkubator bisnis.

Fasilitas Teknologi
Salah satu lembaga litbang
Kemenperin yang menyediakan
layanan tersebut adalah BBIA yang
memiliki berbagai fasilitas teknologi di
bidang pangan.

Fasilitas itu antara lain untuk
pengasapan ikan, pembuatan pelet
pakan ternak dan bahan bakar padat
biomas, pengolahan tepung singkong
(mokaf ) dan diversifikasi produk mokaf,
pengolahan kakao dan diversifikasi
produk cokelat, serta pengolahan
kelapa parut kering (desiccated
coconut).
Fasilitas ini dapat dimanfaatkan
oleh industri kecil menengah
(IKM) maupun instansi lainnya
yang ingin melakukan inovasi atau
pengembangan usahanya dalam
bidang tersebut.
Selain fasilitas teknologi di bidang
pangan, BBIA sebagai institusi yang
memberikan jasa pelayanan teknis
kepada masyarakat industri juga
memiliki layanan jasa, yaitu Pengujian;
Kalibrasi; Riset; Sertifikasi; Konsultasi;
Pelatihan; Rancang Bangun dan
Perekayasaan Peralatan Industri;
Penyelenggaraan Uji Profisiensi serta
Survei Kepuasan Pelanggan.
Layanan ini sesuai dengan visi
BBIA yaitu menjadi unit kerja yang

profesional, berkualitas, semakin
mandiri dan terkemuka dalam
memberikan jasa pelayanan teknis.
BBIA juga mengemban misi untuk
meningkatkan sarana, prasarana,
SDM, serta sistem manajemen mutu
pendukung jasa pelayanan teknis
meliputi kerja sama litbang, pengujian,
kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, rancang
bangun dan perekayasaan peralatan
industri, konsultasi dan inspeksi teknis.
Mengutip pernyataan Kepala BPPI
bahwa 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 untuk mewujudkan
pengembangan industri yang berdaya
saing, baik secara nasional maupun
internasional.
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Strategi Menang
Melawan Raksasa
Oleh Kevin Wu

A
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lkisah, tersebutlah bangsa Filistin
yang berasal dari Pulau Kreta
di Laut Tengah. Mereka bangsa
pengarung samudra yang telah pindah
ke Palestina dan menetap di sepanjang
pantai. Di sisi lain terdapat bangsa
Israel yang hidup bergerombol di
pegunungan, di bawah kepemimpinan
Raja Saul.
Pada paruh kedua abad kesebelas
sebelum masehi, bangsa Filistin
mulai bergerak ke timur menyusuri
dasar Lembah Elah. Tujuan mereka
adalah merebut pegunungan dekat
Bethlehem dan membelah dua
kerajaan Saul.
Bangsa Filistin berpengalaman
dalam perang dan berbahaya, serta
merupakan musuh bebuyutan
bangsa Israel. Saul yang waspada
langsung mengumpulkan rakyatnya
dan bergegas turun gunung untuk
menghadapi musuh.
Pasukan Filistin mendirikan
perkemahan di punggung selatan
Elah. Pasukan Israel berkemah di
sisi seberangnya, di pungung utara,
sehingga kedua pasukan itu bisa saling
pandang menyeberangi lembah.
Kedua pihak sama-sama tak berani
maju lebih dulu. Menyerang lebih dulu
berarti turun punggung bukit lalu
menantang bahaya dengan mendaki
bukit yang ditempati musuh.
Akhirnya orang-orang Filistin
kehabisan kesabaran. Mereka utus
prajurit terhebat Filsitin ke dasar
lembah untuk memecah kebuntuan
dengan bertarung satu-lawan-satu.
Sang prajurit adalah seorang
raksasa, tingginya minimal dua meter,
mengenakan helm perunggu dan zirah
(baju perang yang terbuat dari logam)
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lengkap. Dia membawa lembing,
tombak dan pedang. Seorang bujang
mendampinginya, membawakan
perisai besar.
Si raksasa menghadapi pasukan
Israel dan berteriak menantang:
“Pilihlah bagimu seorang, dan
biarlah ia turun mendapatkan aku.
Jika ia dapat berperang melawan
aku dan mengalahkan aku, kami
akan menjadi hambamu; tetapi jika
aku dapat mengungguli dia dan
mengalahkannya, kamu akan menjadi
hamba kami dan takluk kepada kami”
Kubu Israel ketakutan; tak seorang
pun bergerak maju. Siapa yang dapat
menaklukkan musuh semengerikan
itu! Lalu, seorang bocah gembala
yang tadinya turun dari Bethlehem
untuk membawakan makanan kepada
kakak-kakaknya melangkah maju dan
mengajukan diri.
Saul menolak: “Tidak mungkin
engkau dapat menghadapi orang
Filistin itu untuk melawan dia, sebab
engkau masih muda, sedangkan dia
sejak dari masa mudanya telah menjadi
prajurit.” Tapi si gembala bersikeras. Dia
sudah pernah menghadapi lawanlawan yang lebih ganas, katanya.
“Apabila datang singa atau
beruang, yang menerkam seekor
domba dari kawanannya,” katanya
kepada Saul, “maka aku mengejarnya,
menghajarnya dan melepaskan domba
itu dari mulutnya.”
Saul tak punya pilihan lain. Dia
akhirnya membiarkan si bocah
gembala berlari menyongsong si
raksasa yang berdiri di dasar lembah.
“Hadapilah aku, maka aku akan
memberikan dagingmu kepada
burung-burung di udara dan kepada

binatang-binatang di padang,” seru si
raksana ketika melihat lawannya tiba.
Dan dimulailah salah satu pertarungan
paling terkenal sepanjang sejarah.
Nama si raksasa adalah Goliath. Si
bocah gembala adalah David.
Kita tahu bagaimana akhir
dari kisah heroik ini, David dengan
bersenjatakan katapel ayun mampu
menjatuhkan sang raksasa Goliath
dalam satu hempasan ke titik vital di
dahinya. Kisah ini saya kutip dari kisah
pembuka dalam buku David and
Goliath karya Malcolm Gladwell yang
diterbitkan oleh Gramedia Pustaka
Utama.
Rasanya masih terasa relevan
untuk kita bahas saat ini. Mengingat
kondisi bangsa Indonesia yang baru
saja memasuki era baru bersama
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),
banyak pengusaha lokal yang menjadi
bimbang bahkan ciut nyalinya karena
harus berhadapan dengan para
perusahaan raksasa yang sudah mapan
di kawasan Asia Tenggara.
Bisa jadi kisah ini dapat menjadi
sepercik harapan untuk kita tidak
berkecil hati apalagi menyerah. Karena
bisa saja yang selama ini dianggap
‘raksasa’ dapat ditaklukkan oleh seorang
anak ingusan yang tidak punya
pengalaman bertarung sama sekali.
Hal ini bukan isapan jempol
semata. Sudah banyak contoh
pemegang tahta bisnis dalam
sebuah industri ditaklukkan oleh
sang penantang yang awalnya tidak
dipandang.
Sebut saja raja produk elektronik
dunia dari Jepang, Sony yang saat
ini takluk di hampir semua lini oleh
Samsung yang sempat diremehkannya.

ARTIKEL
Yahoo sebagai jawara yang
dipecundangi oleh Google yang para
pendirinya adalah junior mereka. Dan
masih banyak contoh lainnya.
Di dalam negeri kita tau bagaimana
Pertamina sebagai pemain ‘kampung’
mampu tampil sebagai jawara setelah
digempur habis-habisan oleh para
raksasa energi dunia seperti Shell,
Petronas, Total, dan lain lain.
Juga kisah bagaimana Dunkin
Donuts yang merupakan salah satu
restoran terbesar di dunia dengan
hampir 7.000 cabang di lebih dari
35 negara dapat ditaklukkan oleh
sang penantang ‘igusan’ J.Co yang
merupakan brand asli Indonesia.
Kisah-kisah ini akhirnya membuat
saya mengambil sebuah kesimpulan
sederhana. Kunci keberhasilan si kecil
dapat menaklukan sang raksasa adalah
dengan strategi 4 S.

tersebut. Alhasil kesempatan emas si
kecil akan kandas.

SPEED
David memiliki tubuh yang ringan
tanpa zirah dan tameng yang besar.
Hal ini membuatnya mampu bergerak
lebih leluasa dan gesit. Berbeda
dengan si raksasa yang bobot
badannya sudah tinggi besar ditambah
lagi dengan semua perlengkapan
perang standar yang harus dipikulnya.
Hal ini membuatnya menjadi kaku dan
lamban.

SOCIAL IMPACT
David bersedia mempertaruhkan jiwa
raganya melawan sang raksasa ganas
bukan demi kemasyuran namanya,
ia tidak egois mengejar kemenangan
untuk keuntungan pribadinya

semata, namun ia bertarung demi
menyelamatkan orang banyak.
Khusus bagian ini saya ingin
menambahkan bahwa berbisnis
di era digital saat ini aspek social
menjadi begitu penting. Bisnis yang
hanya mementingkan keuntungan
semata, mudah ditinggalkan oleh
konsumennya. Namun bisnis yang
bertujuan untuk kebermanfaatan bagi
banyak oranglah yang akhirnya akan
keluar sebagai pemenang. Selamat
bertarung saudaraku!
*) Pengusaha muda, pembicara public,
penulis buku #QualityImplementation
#EverythingIsPossible dan
#BerubahAtauPunah, Wakil Ketua Komite
Tetap KADIN Indonesia. Twitter @KevinWu_
Wow

SMART
Si kecil sebagai penantang dan pemain
baru tidak bisa ikut bertarung pada
laga yang sudah dikuasi sang raksasa.
Si kecil dipaksa untuk mencari cara
lain di luar kebiasaan yang ada. Dalam
kasus David melawan Goliath, David
tidak meladeni permintaan Goliath
untuk bertarung dalam jarak dekat
seperti kebiasaan bertarung zaman
itu, jika itu dilakukan jelas David hanya
akan menjadi daging cincangan bagi
si raksasa ganas tersebut. Ia memilih
cara bertanding lain, yakni dengan
jarak tanding yang dia kuasai dengan
senjata katapelnya.

SHARP
Ketika si kecil mampu mengenali
kelemahan si raksasa, pukulan yang
disarangkan haruslah tajam dan terarah
di titik vital dalam sebuah gerakan
yang sangat efisien. Jika saja ayunan
pertama David gagal mengenai
titik vital Goliath secara telak, maka
akan sulit mengulang momentum
serupa di kesempatan-kesempatan
berikutnya, karena sang raksasa akan
segera menyadari kelemahannya
dan bergegas melindungi titik lemah
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Berbagi
di Bulan Suci
K
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etika menjalankan ibadah puasa
di bulan Ramadan, tidak menjadi
alasan untuk lebih bersantai
dalam melakukan pekerjaan. Justru,
merupakan momentum penting untuk
menambah pahala berlipat dengan
meningkatkan kegiatan-kegiatan
positif dan bermanfaat.
Hal tersebut disampaikan Menteri
Perindustrian saat itu Saleh Husin pada
acara buka puasa bersama Alumni
Kursus Reguler Angkatan (KRA) 39
Lemhanas di rumah dinasnya, Komplek
Widya Chandra III, Jakarta, 26 Juni 2016
Saleh menceritakan, sepanjang
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Ramadan tahun ini, kegiatannya
sebagai pejabat negara justru semakin
padat. Di samping menghadiri
undangan buka puasa, dia juga
disibukkan dengan beragam jadwal
seperti rapat koordinasi dengan
kementerian terkait, pembukaan
pameran dan peninjauan bazar
Ramadan, serta kunjungan ke objekobjek industri.
Menurutnya, agenda buka puasa
bersama merupakan ajang silaturahmi
yang efektif, di tengah kesibukan
para koleganya. Selain itu, disela-sela
acara,d ia juga bisa menyosialisasikan

pencapaian-pencapaian kementerian
yang dipimpinnya, termasuk menjawab
isu-isu terbaru soal dunia industri di
tanah air.
“Sabtu kemarin, saya sempat
melakukan kunjungan kerja ke
Bandung untuk meninjau industri
tekstil dan meletakan batu pertama
pembangunan pesantren sekaligus
menyerahkan wakaf Al-Qur’an dan
Juz’amma secara simbolis dari PT Sinar
Mas. Berangkat pagi, pulang tengah
malam,” paparnya.
Saleh mengakui, menjalankan
pekerjaannya pada hari libur itu

SENGGANG
dengan senang hati karena sebagai
ibadah. “Tentu sebagai umat muslim,
saya menjalankan dengan ikhlas agar
mendapatkan berkah,” ujarnya.
Pria kelahiran Pulau Rote, Nusa
Tenggara Timur ini mengatakan, puasa
tidak sekadar belajar mengendalikan
hawa nafsu dan melatih kesabaran.
Tetapi juga sebagai momentum
introspeksi, mawas diri, serta
merasakan apa yang dialami masyakat
yang kurang mampu.
Hal itu dirasakannya ketika turut
melayani penjualan minyak goreng
ke masyarakat pada Bazar Rakyat di
Kendal, Jawa Tengah pada Jumat,
(24/6/2016). “Saya mendapatkan
kepuasan batin ketika ibu-ibu yang ikut
dalam antrian itu senang mendapatkan
minyak goreng murah,” ujarnya.
Ketika itu, Menperin juga
mengimbau kepada masyarakat
agar tidak membeli kebutuhan

atau sembako secara berlebihan.
“Belilah sesuai kebutuhan,” katanya
mengingatkan.
Saleh memastikan, Pemerintah
terus berupaya menjamin ketersediaan
kebutuhan pokok masyarakat.
“Kementerian Perindustrian bersama
pelaku industri siap memasok dan
mendistribusikan kebutuhan pokok
masyarakat secara cukup dan efisien
selama bulan puasa hingga Lebaran,”
tandasnya.
Soal menu saat sahur atau berbuka,
Saleh mengaku tidak pilih-pilih. Apa
saja yang disediakan, akan dinikmati.
“Apa saja, air putih, buah, sama yang
empuk, puding. Kalau makanan yang
berprotein, ikan daging dan sayuran.
(Kalau) yang berminyak dijaga,”
ungkapnya.
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TV Polytron Cinemax Wave

Menikmati
Tontonan Secara
Personal
Pasar elektronika di
dalam negeri tidak
hanya dikuasai oleh
merek asing karena
beberapa perusahaan
lokal sudah mampu
mengembangkan
produk berteknologi
canggih, salah satunya
adalah PT Hartono
Istana Teknologi.
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rodusen elektronika nasional yang
mengusung merek Polytron ini
terus mengembangkan jajaran
produknya, mulai dari produk audio,
video, telepon seluler, peralatan
listrik rumah tangga, hingga aksesori
elektronik.
Salah satu produk terbaru yang
diperkenalkan perusahaan itu barubaru ini adalah televisi seri terbaru yang
diberi nama Cinemax Wave.
TV LED ini merupakan
pengembangan dari Cinemax Pro yang
telah lebih dulu dikenal dengan sistem
tata suaranya yang canggih, selain
keberadaan fitur Mirroring dengan EZ
Cast. Keunggulannya ini membuat
Cinemax Pro digolongkan sebagai TV
pintar (Smart TV).
Generasi terbaru Cinemax Wave
juga mengusung teknologi suara yang
selama ini menjadi andalan Polytron.
Selain itu, Cinemax Wave mampu
menampilkan gambar dan warna
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sesuai dengan penampakan aslinya.
Fitur unggulan TV LED ini yakni
Soundwave Technology, yang dapat
memancarkan suara audio dari
pesawat TV ke alat penerima, seperti
headphone atau speaker Bluetooth.
Soundwave ini memungkinkan
konsumen mendengarkan suara
dari film yang sedang disaksikan di
layar TV secara personal. Namun bisa
juga diaktifkan kedua-duanya, baik
headphone Bluetooth maupun speaker
TV secara bersamaan (Dual Sound).
Konsumen bisa mendengarkan
kualitas suara yang lebih nyata dengan
menggunakan headphone Bluetooth,
selain tidak mengganggu anggota
keluarga yang ingin menikmati hiburan
lainnya di rumah.
“Biasanya pertandingan sepakbola
disiarkan pada saat dini hari waktu
Indonesia, dimana anggota keluarga
biasanya sedang tidur. Dengan
mengaktifkan fitur Soundwave, suara
menggelegar dari siaran TV tidak akan
menggangu istirahat mereka,” kata
Eddy Ariawan, Consumer Electronics
Manager Polytron.
Hal ini karena suara yang keluar
dari TV dapat dimatikan (mute),
sedangkan suara audio dapat dialihkan
atau dipancarkan ke alat penerima
headphone Bluetooth.
Cinemax Wave dapat mengirimkan
gelombang suara via Bluetooth dengan
menghidupkan fitur Soundwave
pada remote control-nya. Gelombang
suaranya dapat diterima dengan

menggunakan headphone Bluetooth.
Teknologi ini hanya dimiliki
Polytron, dimana sensasi menonton
tetap ada tetapi orang di sekitar Anda
tidak terganggu dengan suara televisi
yang dashyat
Cinemax Wave dirilis dengan
dengan tiga ukuran, yakni PLD 32T106
dengan ukuran 32 inci, PLD 40T856
dengan ukuran 39 inci, dan PLD
43TV866 dengan ukuran 43 inci. Harga
TV ini cukup terjangkau yaitu sekitar 3
juta untuk ukuran 32 inci dan 4 jutaan
untuk yang berukuran 39 inci.
Sederet fitur lainnya melengkapi
keunggulan Cinemax Wave, antara lain
dua masukan HDMI Input, USB input
yang bisa memutar file Movie, YUV
component input, VGA input, AV input,
serta AV output dan headphone output.
Gambarnya dibekali dengan
delapan pilihan mode, yaitu Dipe;
Standard; Soft Standard; Natural; Soft
Natural; Cinema; Action dan User.
PR Polytron Shasa Eva Marisah
menambahkan seperti pada fitur
TV Polytron generasi sebelumnya,
Cinemax Wave juga dibekali Eco Mode
yang mampu menghemat energi
hingga 40%, serta 3D Comb Filter yang
menghasilkan gambar sesuai aslinya.
Untuk keluaran suaranya juga
dibekali dengan Preset Equalizer,
sehingga Anda dapat mengatur
kemerduan suara berdasarkan selera
penonton.

SOSOK
SOSOK

Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko

Menapak Masa Depan
Industri Alas Kaki Nasional
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sosok
Ekspor produk alas kaki
diperkirakan tumbuh
hingga 7 persen menjadi
US$4,7 miliar pada
tahun ini dibandingkan
dengan tahun lalu
sekitar US$4,4 miliar.
Peningkatan ekspor ini
menjadi angin segar
bagi pelaku industri
di tengah lesunya
permintaan domestik.

P
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asar ekspor masih mengalami
pertumbuhan karena
adanya penyesuaian harga
yang dilakukan setiap tahun. Jadi
pertumbuhan ini terutama disokong
oleh kenaikan harga jual, bukan karena
peningkatan produksi.
Namun, pertumbuhan ekspor
itu masih lebih rendah dari target
yang ditetapkan awal tahun yakni 10
persen. Perlambatan di sektor alas
kaki memang sudah diprediksikan
sejak awal akibat depresiasi nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS serta
ketergantungan yang tinggi terhadap
bahan baku dan bahan penolong
impor.
Meski demikian, industri alas
kaki di dalam negeri diyakini akan
terus berkembang seiring dengan
peningkatan nilai ekspornya. Dalam
beberapa waktu ke depan, tidak
mustahil ekspor alas kaki Indonesia
bakal menyaingi negara pengekspor
lainnya.
Industri sepatu di Indonesia
sangat potensial untuk dikembangkan
mengingat nilai ekspornya terus
meningkat. Di Asia Tenggara, saingan
Indonesia hanya Vietnam.
Tahun lalu nilai ekspor produk
sepatu Indonesia sudah menembus
USD 4,5 miliar, meningkat 18,4 persen
dibandingkan dengan pencapaian
tahun sebelumnya yang hanya USD 3,8
miliar. Afrika dan India merupakan dua
negara yang diketahui menjadi pasar
ekspor terbanyak dari sepatu Indonesia.
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Bahkan, sepatu produk Indonesia
berhasil merangsek ke pasar Tiongkok
yang diketahui menjadi pemasok
besar sepatu dunia dengan pangsa 53
persen. Produktivitas sepatu nasional
memang tidak setinggi Vietnam, tetapi
Indonesia terkenal sebagai negara
yang produksi sepatu paling baik.
Sementara itu, permintaan pasar
lokal diperkirakan anjlok 20 persen
dibandingkan dengan tahun lalu.
Kondisi ini terutama disebabkan oleh
melemahnya daya beli masyarakat.
Produsen yang fokus ke pasar
lokal kini lebih mengutamakan
menghabiskan stok daripada
memproduksi yang baru karena
penjualan mengalami perlambatan di
sepanjang tahun ini. Pasar lokal hampir
tidak mengalami pertumbuhan sama
sekali.
Pada paruh pertama tahun
ini, produsen juga sudah mulai
menurunkan produksi berkisar
20 persen dan secara perlahan
mengurangi jumlah tenaga kerja.
Kelesuan pasar domestik membuat
produsen menyiasatinya dengan
mengalihkan porsi lokal ke pasar
ekspor.
Meski demikian, prospek industri
alas kaki nasional pada tahun ini akan
lebih baik dengan adanya perhatian
khusus dari pemerintah terhadap
sektor industri padat karya. Atensi
tersebut diharapkan membuat
kebijakan-kebijakan yang diambil
selanjutnya bisa mendukung sektor
tersebut.
Hal terpenting yang perlu
dilakukan pemerintah adalah
memperkuat situasi pasar dalam negeri
dengan mendorong daya beli beli

masyarakat.
Pelaku industri alas kaki nasional
juga masih dihadapkan masalah klasik,
seperti kenaikan upah minimum
provinsi (UMP). Padahal, besaran
UMP dan kondisi pekerja sangat
berpengaruh terhadap perkembangan
bisnis alas kaki. Selain itu, relokasi
yang dilakukan oleh beberapa pabrik
alas kaki macet sehingga membuat
pengusaha semakin pesimistis.
Beberapa pemilik pabrik
dikabarkan menghentikan sementara
proses relokasi karena tidak terlalu
yakin dengan iklim usaha di dalam
negeri. Hingga pertengahan tahun lalu,
tercatat ada 40 pabrik yang merelokasi
pabriknya keluar Jabodetabek dan
jumlahnya kemungkinan tidak akan
bertambah tahun ini.
Di sisi lain, pasar alas kaki di dalam
negeri terus dibanjiri produk impor.
Produk alas kaki impor menguasai 60
persen pasar domestik dengan nilai
mencapai Rp14,4 triliun per tahun.
Tingginya impor tersebut
akibat produsen lokal lebih memilih
mendatangkan alas kaki dari luar untuk
mempertahankan kelangsungan
bisnisnya daripada memproduksi
sendiri dengan biaya tinggi.
Membanjirnya produk alas
kaki impor di pasar dalam negeri
sebenarnya sudah terjadi sejak tiga
tahun terakhir. Alas kaki yang paling
banyak diimpor adalah jenis sepatu
kasual, anak-anak, dan sandal.
Oleh karena itu, pelaku industri
alas kaki nasional menantikan arah
kebijakan pemerintah yang jelas untuk
menjaga keberlangsungan usaha
mereka.
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Pilihlah
PAKAIAN BAYI

YANG BERLABEL
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