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MENYAMBUT
KEBANGKITAN INDUSTRI
melibatkan peran masyarakat secara luas. Beberapa upaya telah
dilakukan, di antaranya pelatihan
dan bantuan peralatan kepada
1.852 sentra IKM, serta realisasi
KUR sebesar Rp4,14 triliun untuk
187.871 unit usaha.

Di tengah perlambatan
perekonomian global sepanjang
2016, Indonesia berhasil menorehkan catatan positif di berbagai
sektor, termasuk industri pengolahan nonmigas.
Sektor yang menjadi motor
penggerak ekonomi nasional ini
tumbuh 4,42 persen pada 2016.
Meskipun lebih rendah dari
pencapaian tahun sebelumnya
sebesar 5,04 persen, nilai produk
domestik bruto (PDB) industri
pengolahan nonmigas dan
kontribusinya terhadap total PDB
masih paling besar dibandingkan
sektor lainnya.
Nilai PDB industri pengolahan
nonmigas mencapai Rp2.258,5
triliun dengan kontribusi 18,20
persen terhadap PDB nasional.
Angka ini lebih tinggi dari tahun
sebelumnya sebesar Rp2.098
triliun dengan kontribusi 18,19
persen.
Pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas masih
ditopang oleh industri makanan
dan minuman (mamin) yang
mencapai 33,6 persen, disusul
oleh tiga subsektor lain, yakni
industri barang logam, komputer,
barang elektronik, optik, dan

peralatan listrik 10,68 persen;
industri alat angkutan 10,35
persen; serta industri kimia,
farmasi dan obat tradisional
10,05 persen.
Kementerian Perindustrian memproyeksikan industri
mamin tumbuh 8,4-8,7 persen
pada 2017. Tingginya kontribusi
industri mamin tidak terlepas
dari peran industri kecil dan
menenngah (IKM).
Data Kemenperin menunjukkan sentra IKM pangan merupakan yang terbesar dibandingkan
sentra lainnya, yakni mencapai
40 persen atau sejumlah 2.985
unit.
Tidak heran jika Kemenperin
memberikan perhatian besar
terhadap IKM, apalagi sektor ini
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Berbagai upaya tersebut
memperkuat keyakinan Kemenperin untuk memacu pertumbuhan industri pengolahan
nonmigas pada 2017 ke kisaran
5,3-5,6 persen, di atas proyeksi
pertumbuhan ekonomi sekitar
5,1-5,4 persen.
Keyakinan itu beralasan,
sebab pemerintah telah bekerja
keras dalam beberapa tahun
terakhir untuk menciptakan iklim
usaha yang kondusif, deregulasi
di berbagai bidang, meluncurkan
paket kebijakan ekonomi,
menggenjot infrastruktur,
menurunkan harga gas industri,
dan sebagainya.
Kita berharap perekonomian
nasional tidak terganggu,
terutama oleh isu keamanan,
sehingga kepercayaan investor
tetap tinggi untuk berinvestasi di
Indonesia. mi

Akun Media Sosial:
Twitter
: @Kemenperin_RI
Facebook : Kementerian Perindustrian RI
Instagram : @kemenperin_ri
Youtube : Kementerian Perindustrian RI
Redaksi menerima artikel, opini, surat
pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi rangkap dengan
panjang naskah 3.000-6.000 karakter,
disertai identitas penulis.
Naskah dikirim ke email:
humas@kemenperin.go.id
Majalah ini dapat diakses melalui
www.kemenperin.go.id/majalah
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Bagaimana cara untuk
mendapatkan rekomendasi
dari Kementerian Perindustrian
dalam rangka rencana ekspor
besi tua (scrap metal)?
Pamin Djoyo S. (Jakarta
Selatan)
Jawaban:
Berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian No. 67/M-IND/
PER/8/2016 tentang Pedoman
Penerbitan Pertimbangan
Teknis, Rekomendasi, Surat
Keterangan, dan Tanda
Pendaftaran Dengan Sistem
Elektronik di Kementerian
Perindustrian, mulai 18
November 2016 pengajuan
penerbitan dilakukan secara
online melalui Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINAS).
Adapun proses untuk
mendapatkan Akun SIINAS
(username dan password):
Pertama, Registrasi Online di
https://siinas.kemenperin.go.id
Kedua, membawa dokumen
ASLI, antara lain:
1. Dokumen asli ke UPP Pusat/
Daerah
2. Bukti registasi
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
4. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
5. Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP)
*jika ada
6. Ijin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap *(bagi
Perusahaan Industri) atau
sejenisnya
7. Angka Pengenal Importir
Produsen/Umum (API)

*jika ada
8. Surat Kuasa dengan kata
untuk pengambilan username dan password SIINAS
bermaterai.
Ketiga, membawa dokumen ke
UPP Pusat/Daerah untuk dilakukan validasi dokumen dan cetak
password.
_______________

Apa saja syarat yang diperlukan untuk melakukan ekspor
tembakau?
Bagus Suprayogi (Pasuruan –
Jawa Timur)
Jawaban:
Untuk melakukan ekspor
barang, berikut adalah langkahlangkah yang diperlukan:
1. Mencari tahu terlebih
dahulu apakah barang yang
akan diekspor bukan termasuk barang yang dilarang
menurut peraturan yang
berlaku. Untuk mengetahuinya bisa dilihat di
www.insw.go.id.
2. Memastikan juga apakah
barang tersebut diperbolehkan untuk masuk ke negara
tujuan ekspor.
3. Menentukan sistem pembayaran, quantity dan spek
barang, serta mempersiapkan barang yang akan Anda
ekspor dan dokumen-dokumennya sesuai kesepakatan
dengan buyer.
4. Melakukan pemberitahuan
pabean kepada pemerintah (Bea Cukai) dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).

|

5. Setelah disetujui Bea Cukai,
akan diterbitkan dokumen
Nota Persetujuan Ekspor
(NPE). Jika sudah terbit
NPE, maka secara hukum
barang Anda sudah dianggap sebagai barang ekspor.
6. Melakukan stuffing dan
mengapalkan barang Anda.
7. Mengasuransikan barang/
kargo Anda (jika menggunakan term CIF).
8. Mengambil pembayaran di
Bank.
_______________

Apa saja dukungan dan bantuan
pemerintah dalam mengembangkan Industri Kecil dan
Menengah (IKM) dan bagaimana
cara untuk mengikuti program
bantuan tersebut?
Syaronie (Tuban – Jawa Timur)
Jawaban:
Kementerian Perindustrian
melalui Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah
melakukan pembinaan dan
pengembangan IKM melalui
berbagai program, antara
lain: pengembangan produk,
pengembangan Sentra IKM,
pembangunan wirausaha baru,
restrukturisasi mesin/peralatan,
peningkatan pelayanan UPT
untuk IKM, dan fasilitasi promosi dan pemasaran.
Untuk bantuan teknis, pelaku
usaha IKM dapat langsung
menghubungi Direktorat teknis di bawah Ditjen IKM sesuai bidangnya, yaitu: Direktorat
IKM Pangan, Barang Dari Kayu
dan Furnitur (telp: 021-5255509
ext 4051); Direktorat IKM Kimia,
Sandang, Aneka dan Kerajinan
(telp: 021-5255509 ext 4052);
dan Direktorat IKM Logam,
Mesin, Elektronika dan Alat
Angkut (telp: 021-5255509 ext
4055). mi
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SIAP MELESAT DI TAHUN 2017
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi dunia
pada 2017 tumbuh 3,4
persen, lebih tinggi dari
tahun sebelumnya 3,1
persen. Namun, ekonomi dunia masih akan
dibayangi oleh harga
komoditas yang stagnan
dan sektor keuangan
yang relatif berisiko.

6

ondisi ini juga dipeK
ngaruhi oleh pelemahan ekonomi Tiongkok

dan Eropa, yang masingmasing diperkirakan hanya
tumbuh 6,2 persen dan 1,5
persen. Padahal, kedua perekonomian besar tersebut
ttttt masih mencatat pertumbuhan 6,5 persen dan
1,7 persen pada 2016.
Meski demikian, perekonomian Indonesia
diprediksi tetap kuat dengan posisi fiskal yang lebih
baik. Keyakinan ini dibuktikan dengan indikator ekonomi 2016 yang cukup
meyakinkan, antara lain
pertumbuhan ekonomi
5,02 persen dan inflasi 3,1

persen. Rata-rata nilai tukar
rupiah juga menguat menjadi Rp13.307 per dolar AS
dibandingkan dengan target
APBN-P sebesar Rp13.500
per dolar AS.
Indikasi lain adalah pertumbuhan positif seluruh
sektor usaha pada triwulan
ketiga 2016. Bahkan, sektor pertambangan mengalami rebound dengan tumbuh
positif setelah delapan triwulan mengalami kontraksi.
Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik, industri pengolahan nonmigas tumbuh 4,42 persen pada 2016,
lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya
sebesar 5,04 persen. Meski
demikian, nilai produk
domestik bruto (PDB) sektor ini dan kontribusinya

terhadap total PDB masih
menjadi yang terbesar
dibanding sektor lainnya.
Pada 2016, nilai PDB
industri pengolahan nonmigas mencapai Rp2.258,5
triliun dengan kontribusi
18,20 persen terhadap PDB
nasinal, lebih tinggi dari
tahun sebelumnya sebesar
Rp2.098 triliun dengan kontribusi 18,19 persen.

Sejalan dengan itu,
pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur, baik pelabuhan,
bandar udara, jalan raya,
kereta api, maupun fasilitas
publik lainnya, terutama di
luar Jawa.

Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Darmin Nasution, saat
memberikan pemaparan

pada jalur pertumbuhan
ekonomi 5 persen atau
lebih. Agar tetap pada jalurnya, pemerintah fokus
melakukan reformasi fiskal
dan struktural. Langkah ini
sekaligus untuk membangun pondasi pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi
dan berkualitas pada 2018
dan selanjutnya.

Outlook Ekonomi Indonesia
2017 di Jakarta pada 10
November 2016, menegaskan keya-kinannya terhadap
prospek ekonomi nasional
pada 2017.
Dia menegaskan,
Indonesia kini sudah berada
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membaik sehingga menumbuhkan iklim investasi
yang kondusif bagi sektor industri,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga
Hartarto.

Dalam rangka reformasi struktural, pemerintah telah menggulirkan
14 paket kebijakan ekonomi dan menyelesaikan
berbagai peraturan terkait
hingga akhir 2016. Semua
paket kebijakan ini diharapkan bisa berjalan efektif
mulai 2017.

Rantai pasok juga dibenahi agar biaya logistik menurun, seperti mengope-rasikan kapal tol laut,
insentif gudang berikat,
dan mempersingkat waktu
bongkar muat di pelabuhan
(dwelling time).
Berbagai upaya tersebut memperkuat keyakinan
Kementerian Perindustrian
untuk memacu pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada 2017
ke kisar-an 5,3-5,6 persen,
di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1-5,4
persen.
“Pemerintah optimistis
kondisi perekonomian nasional akan lebih stabil dan

Keyakinan Airlangga
beralasan, sebab pemerintah telah bekerja keras
dalam beberapa tahun terakhir untuk menciptakan
iklim usaha yang kondusif, dere-gulasi di berbagai bidang, meluncurkan
paket kebijakan ekonomi,
menggenjot infrastruktur, menurunkan harga gas
industri, dan sebagainya.
Dia berharap perekonomian nasional tidak terganggu, terutama oleh
isu keamanan, sehingga
kepercayaan investor tetap
tinggi untuk berinvestasi di
Indonesia.
Airlangga menyebut
Presiden Joko Widodo juga
telah memberikan arahan
untuk memacu investasi
guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sekaligus
mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
melalui penciptaan lapangan kerja.
Tahun 2017, pemerintah menargetkan investasi
mencapai Rp600 triliun dan
diproyeksikan naik menjadi
Rp800 triliun pada 2018.
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Secara sektoral, industri makanan dan minuman
(mamin) olahan diperkirakan masih menjadi motor
pertumbuhan industri manufaktur pada 2017, dengan
estimasi pertumbuhan 8,48,7 persen.
Ketua Gabungan
Pengusaha Makanan dan
Minuman Seluruh Indonesia
(GAPMMI) Adhi S. Lukman
juga optimistis kinerja
industri mamin meningkat
pada 2017, khususnya kinerja ekspornya yang diperkirakan bisa menyamai pencapaian 2015.

Peningkatan ini seiring dengan membaiknya perekonomian dunia
yang membuat harga jual
bergerak positif, di samping peningkatan produksi
di dalam negeri.
“Untuk menopang kinerja, kami terus mencoba masuk ke negaranegara tujuan non-tradisional. Bahkan, peluang
kebutuan produk halal akan
turut memberikan kontribusi,” kata Adhi.

Kinerja 201 6

Sepanjang 2016, kontribusi industri pengolah-an

nonmigas terhadap PDB
masih menjadi yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, yakni
18,20 persen. Ini menunjukkan bahwa industri nonmigas masih menjadi tulang
punggung perekonomian
nasional.
Secara sektoral, cabang
industri makanan dan minuman memberikan sumbangan sebesar 5,98 persen
terhadap pembentukan
PDB, diikuti oleh industri
alat angkutan sebesar 1,91
persen, serta industri kimia,
farmasi, dan obat tradisional 1,79 persen.

Pada 2016, industri makanan dan minuman
mencatat pertumbuhan tertinggi yakni 8,46 persen,
diikuti oleh industri kulit,
barang dari kulit dan alas
kaki 8,15 persen, industri kimia, farmasi dan obat
tradisional 5,48 persen,
industri barang galian
bukan logam 5,46 persen,
dan industri mesin dan perlengkapan 5,05 persen.
Pertumbuhan tersebut
antara lain ditopang oleh kinerja ekspor produk industri
yang mencapai USD109,76
miliar, atau naik 1,07 persen

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*proyeksi
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Sementara itu, impor
produk industri tercatat
USD108,26 miliar, atau
turun 1,14 persen dibandingkan 2015 sebesar
USD109,51 miliar. Dengan
demikian, neraca perdagangan industri nomigas
Indonesia surplus USD1,5
miliar pada 2016.

Investasi sektor industri masih menjadi motor
pertumbuhan sektor industri. Pada 2016, penanaman modal dalam negeri
(PMDN) sektor industri tercatat Rp106,78 triliun atau
tumbuh 19,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya
Rp89,04 triliun.
Sementara itu, penanaman modal asing (PMA)
sektor industri pada 2016
mencapai USD16,68 miliar
atau melonjak 41,86 persen
dibandingkan dengan 2015
sebesar USD11,76 miliar.

PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS
MENURUT CABANG INDUSTRI (%)

PERTUMBUHAN EKONOMI
VS INDUSTRI PENGOLAHAN
NONMIGAS (%)

8

dibandingkan tahun sebelumnya USD108,60 miliar. Ekspor produk industri memberikan kontribusi 76 persen dari total
ekspor nasional pada 2016
yang mencapai USD144,43
miliar.

CABANG INDUSTRI
Industri Makanan & Minuman
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Industri Kayu, Barang dari Kayu & Gabus
& Barang Anyaman dari Bambu, Rotan & Sejenisnya
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan
dan Reproduksi Media Rekaman
Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
Industri Barang Galian bukan Logam
Industri Logam Dasar
Industri Barang Logam; Komputer,
Barang Elektronik Optik; & Peralatan Listrik
Industri Mesin & Perlengkapan
Industri Alat Angkutan
Industri Furnitur
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi
& Pemasangan Mesin dan Peralatan
Industri Pengolahan Nonmigas
Produk Domestik Bruto

2016
8,46
1,46
-0,13
8,15

2017*
8,4 - 8,7
3,7 – 4,0
1,6 – 1,8
7,9 – 8,2

1,80

2,3 – 2,5

2,16
5,48
-8,34
5,46
0,76

2,4 – 2,7
5,2 – 5,5
2,1 – 2,5
6,4 – 6,7
3,8 – 4,0

4,34
5,05
4,52
0,47

6,2 – 6,5
7,5 – 7,7
5,1 – 5,3
2,4 – 2,7

-2,91
4,42
5,02

1,3 – 1,5
5,3 – 5,6
5,1 – 5,4
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Jumlah tenaga kerja
yang diserap sektor industri juga terus bertambah.
Hingga Agustus 2016 saja,
tenaga kerja yang terserap
sebanyak 15,54 juta orang,
atau meningkat 1,87 persen
dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya.
Untuk menumbuhkan populasi industri,
Kemenperin terus mendorong investasi baru maupun
perluasan usaha, baik yang
berskala besar dan sedang
maupun industri kecil dan
menengah (IKM).
Sampai dengan triwulan
ketiga 2016, jumlah perusahaan industri besar dan
sedang bertambah 1.228
unit.
10

Industri ini meliputi
kelompok industri logam,
mesin, alat transportasi dan
elektronika 327 unit dengan
nilai investasi Rp72,86 triliun dan menyerap 226 ribu
tenaga kerja.
Selanjutnya, kelompok
industri agro 415 unit dengan nilai investasi Rp65,93
triliun dan menyerap
74 ribu tenaga kerja.
Sedangkan, kelompok
industri kimia, tekstil dan
aneka tercatat 486 unit dengan nilai investasi Rp89,20
triliun dan menyerap tenaga
kerja 262 ribu orang.
Di sektor IKM, penambahan unit usaha hingga
2016 sebanyak 165.983
IKM atau meningkat 4,5
persen dibandingkan tahun
sebelumnya.

Ta ntan gan

Di tengah optimisme tersebut, industri
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pengolahan nonmigas
masih menghadapi sejumlah tantangan pada 2017, di
antaranya rencana penerapan cukai plastik dan serbuan produk impor.
Kebijakan cukai dikhawatirkan menekan kinerja industri secara berantai, terutama industri plastik dan makanan minuman
(mamin). Pasalnya, industri mamin tidak bisa dilepaskan dari plastik sebagai
kemasan.
Selain itu, kondisi industri plastik sendiri saat ini
sa-ngat marginal. Apabila
dikenakan cukai, marginnya
bakal semakin tergerus.
Menurut Menperin,
cukai yang terkait dengan
industri mamin sebaiknya
dihindari, karena sektor ini
merupakan motor pertumbuhan industri non-migas.

Tantangan lainnya
adalah pengamanan dalam
negeri dan peningkatan
produktivitas tenaga kerja,
terutama di industri tekstil
dan produk tekstil (TPT).

Airlangga menilai,
pengamanan pasar dalam
negeri perlu dilakukan

Kemenperin juga mendorong industri padat karya
berorientasi ekspor, termasuk IKM, yang diharapkan
menambah kontribusi terhadap devisa negara dan
serapan tenaga kerja.

Penguatan struktur
industri diarahkan melalui
hilirisasi, peningkatan SDM
industri melalui pendidikan
dan pelatihan vokasi, penguasaan teknologi dengan
menggiatkan research and
development, serta pembangunan infrastruktur termasuk mengusulkan penurunan harga gas industri.

Industri-industri tersebut meliputi tekstil dan
produk tekstil; alas kaki;
pengolahan ikan dan rumput laut; aneka (mainan
anak, alat pendidikan dan
olah raga, optik, alat musik);
farmasi, kosmetik dan obat
tradisional; serta industri
kreatif (kerajinan, fesyen,
perhiasan).

Kemenperin juga mengakselerasi pengembangan 14 kawasan industri
di luar Pulau Jawa untuk
meningkatkan pemerataan
ekonomi.

Selain itu, industri barang jadi karet (ban
kendaraan bermotor dan
rethreading ban pesawat
terbang), elektronik dan
telematika (multimedia,
software), furnitur kayu
dan rotan, serta industri makanan dan minuman
(turunan CPO, olahan kopi,
kakao).

Hingga 2016, tiga
kawasan industri sudah
beroperasi, yaitu Kawasan
Industri Sei Mangkei di
Sumatera Utara, Morowali
di Sulawesi Tengah, dan
Bantaeng di Sulawesi
Selatan. Selain itu, ada
tiga kawasan industri yang
masih dibangun, yaitu di
Palu, Bitung dan Konawe,
serta delapan kawasan
industri lainnya dalam
tahap perencanaan.

Jika cukai plastik
diterapkan, dia khawatir
daya saing dan permintaan
produk mamin akan
menurun, sehingga
menggencet kinerja industri
tersebut.

Untuk mengamankan
pasar dalam negeri,
Kemenperin mengusulkan
pembatasan pelabuhan
impor dan melakukan
standardisasi produk yang
beredar.

langkah strategis, antara
lain penguatan struktur
industri, peningkatan
kompetensi sumber
daya manusia (SDM),
penguasaan teknologi, dan
pembangunan infrastruktur.

karena mencerminkan
daya tahan perekonomian
nasional. Dia menilai impor
TPT saat ini melampaui
kebutuhan sesungguhnya
akibat kebijakan terlalu
terbuka.
Dia menegaskan, impor
garmen jadi dalam bentuk

ball press perlu dilarang.
Selain itu, diperlukan
harmonisasi tarif lantaran
impor benang dan kain
masih tinggi, sehingga
industri TPT tidak terpukul.
Untuk memacu kinerja
industri, Kemenperin telah
menyiapkan sejumlah

Dalam tiga tahun ke
depan juga akan dilakukan
percepatan pembangunan
Kawasan Industri Tanjung
Buton, Dumai, Berau, Tanah
Kuning, JIIPE (Gresik),
Kendal, dan Kawasan
Industri Terpadu Wilmar di
Serang, Banten. Kawasan
baru ini akan melengkapi
73 kawasan industri yang
telah beroperasi di seluruh
Indonesia.

Berbagai langkah
strategis itu diharapkan
membantu Kemenperin
mencapai target industri
nonmigas pada 2017,
yakni pertumbuhan 5,35,6 persen, sumbangan
terhadap perekonomian
nasional 18,7 persen,
kontribusi ekspor industri
terhadap total ekspor 76,8
persen, penyerapan jumlah
tenaga kerja 16,3 juta
orang, dan nilai tambah
yang diciptakan dari luar
Pulau Jawa sekitar 28,4
persen. mi

MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017

11

| L AP O RAN UTAMA

MEMPERKUAT
TULANG
PUNGGUNG
EKONOMI

“

“Di tengah
pelemahan
ekonomi global,
IKM hampir tidak
terpengaruh dan
pertumbuhannya
relatif lebih stabil,”
Menperin Airlangga Hartarto.

Presiden Joko Widodo
menekankan aspek
pemerataan ekonomi
dalam kegiatan pembangunan pada 2017,
yang salah satu implementasinya adalah
pengembangan industri
kecil dan menengah
(IKM).

12

ni juga sejalan
I
dengan visi Nawacita
Pemerintahan Jokowi-Jusuf
Kalla, antara lain mewujudkan kemandirian ekonomi,
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional, serta
membangun daerah dan
pedesaan.
Kementerian
Perindustrian sendiri memberikan perhatian khusus
pada pengembangan IKM,
terutama dalam upaya peningkatan daya saing, jumlah populasi dan penyerapan tenaga kerja.
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017

MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017

13

Menurut Menteri
Perindustrian Airlangga
Hartarto, IKM yang menjadi
sektor dominan populasi
industri di dalam negeri
selama ini berperan penting
sebagai tulang punggung
perekonomian nasional.

Pertumbuhan IKM
selama 2016 menunjukkan gejala yang lebih baik
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Kemenperin
mencatat, jumlah sentra
IKM pada 2016 sebanyak
7.437 sentra.

“Di tengah pelemahan
ekonomi global, IKM hampir
tidak terpengaruh dan pertumbuhannya relatif lebih
stabil,” ungkap Airlangga.

Jumlah unit sentra
didominasi sektor pangan
(40 persen), disusul sektor kerajinan dan aneka (23
persen), serta sandang (16
persen).

Selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor IKM
terhadap pertumbuhan
industri nonmigas naik dari
57,84 persen menjadi 60,34
persen. Ekspor IKM periode Januari-November 2016
mencapai USD 24,7 miliar
atau memberikan kontribusi
24,8 persen terhadap total
ekspor industri nonmigas.
14

IKM juga menyerap
tenaga kerja paling banyak
dibandingkan sektor lainnya. Pada awal 2016, serapan tenaga kerja sektor ini
mencapai 97,22 persen.
Pada 2016, jumlah
pelaku IKM di Indonesia
bertambah 165.983 unit
usaha atau meningkat 4,5
persen dibandingkan tahun
sebelumnya dan menyerap
tenaga kerja sekitar
350.000 orang.

Sepanjang tahun lalu,
Kemenperin telah menggelar pelatihan calon

Jumlah Unit
Usaha IKM
3.688.522

3.854.505

wirausaha baru sebanyak
1.960 orang, serta pembinaan dalam bentuk pelatihan dan bantuan mesin peralatan kepada 1.852 sentra
IKM.
Permodalan IKM juga
diperkuat dengan realisasi
penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR) kepada
187.871 unit usaha dengan
nilai mencapai Rp4,14
triliun selama 2016.

Pro spe k 201 7
Melihat kinerja 2016
yang cukup kuat, Menperin
optimistis perkembangan
IKM pada 2017 akan lebih
baik. Optimisme ini didukung sejumlah langkah
guna penumbuhan 5.000
unit wirausaha baru dan
revita-lisasi 1.200 sentra
IKM.
Kemenperin menargetkan jumlah IKM pada 2017
mencapai 182.000 unit
atau naik 4,7 persen dari
tahun sebelumnya, dengan menyerap tenaga kerja
400.000 orang.

2015

2016

Selain itu, pengembangan produk IKM melalui
bimbingan dan fasilitasi
penerapan standarisasi
dan sertifikasi, pendaftaran
HKI serta perbaikan desain

Jumlah Sentra IKM (Unit)
Pangan
2.985
(40%)
PANGAN

Kerajinan & Aneka
1.698
(23%)
KERAJINAN & ANEKA

Sandang
1.150
(16%)
SANDANG

kemasan dan merek kepada
1.001 IKM.
Kemenperin juga terus
meningkatkan daya saing
IKM melalui program
restrukturisasi mesin dan
peralatan berupa skema
pembiayaan investasi pembelian mesin dan peralatan kepada 150 IKM, serta
fasilitasi perlu-asan pasar
melalui promosi dan pemasaran produk bagi 160 IKM.
Negara tujuan promosi dan pemasaran antara
lain, Australia, Jepang,
Dubai, Moskow, Frankfurt,
Hong Kong, Singapura, dan
Hanover.
Perluasan pasar
difokuskan pada sembilan
komoditas unggulan, yakni
olahan hasil laut, kopi,
furnitur, tenun, minyak
atsiri, perhiasan, peralatan
pertanian non mekanik
dan teknologi tepat guna,
komponen alat angkut,
serta produk elektronik dan
telematika. Pengembangan
ini termasuk promosi
dan pemasaran melalui
e-commerce.
Sejalan dengan
itu, Kemenperin fokus
membenahi database
IKM, yang akan menjadi
dasar dalam menjalankan
program pengembangan
IKM nasional. Salah satunya

adalah untuk pelaksanaan
program e-Smart IKM, yang
akan dimulai pada 2017.
Dirjen IKM Gati
Wibawaningsih menjelaskan, program e-Smart IKM
bertujuan mengoptimalkan
potensi IKM agar menjadi
showcase produk sendiri
dan bukan menjadi reseller
produk negara lain.
Pada 2018, pasar produk
IKM dan pasar kebutuhan
IKM ditargetkan telah terintegrasi dalam program
tersebut. Hingga 2019, program ini ditargetkan bisa
melibatkan 50 sentra IKM
dengan total 50.000 unit
usaha.

yang sudah beroperasi di
Indonesia.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, Kemenperin
telah melakukan koordinasi dan sinergi program yang akan dituangkan dalam sebuah kesepakatan (MoU) dengan
Badan Pusat Statistik, PT
Pos Indonesia (Persero),
Kementerian Komunikasi
dan Informatika, serta marketplace dan perusahaan
start-up lainnya. mi

Sektor IKM bidang pengolahan makanan akan
diprioritaskan untuk mengikuti bimbingan teknis agar
mampu menembus pasar
online pada 2017.

15

Pembinaan yang akan
dilakukan terhadap IKM
tersebut, utamanya meliputi
branding dan desain kemasan agar lebih menarik dan
bernilai tambah.
Program e-Smart IKM
akan menjadi sentra IKM
virtual, mediator IKM dengan e-commerce, serta
mengintegrasikan branding IKM yang dengan marketplace dan e-commerce

Kimia dan
Bahan Bangunan
752
(10%)

Furnitur
462
(6%)

KIMIA

FURNITUR

Logam, Mesin, Elektronika
& Alat Angkut
390
(5%)

BUKA

BUKA
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Paket Kebijakan Ekonomi XIV

MELAHIRKAN
RAKSASA
EKONOMI
DIGITAL
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Paket Kebijakan Ekonomi XIV
tentang Peta Jalan E-Commerce
menegaskan visi pemerintah untuk
mewujudkan Indonesia sebagai
negara dengan kapasitas ekonomi
digital terbesar di Asia Tenggara
pada 2020.

P

aket kebijakan yang dirilis pada
10 November 2016 itu diharapkan mendorong perluasan dan
peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien
dan terkoneksi secara global.
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution, saat
me-ngumumkan paket kebijakan itu
mengatakan, Peta Jalan E-Commerce
ini akan mendorong kreasi, inovasi, dan
invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017
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Melalui kebijakan
tersebut, pemerintah akan
menghadirkan kepastian
dan kemudahan berusaha
dalam memanfaatkan
e-commerce dengan
menyediakan arah dan
panduan strategis untuk
mempercepat pelaksanaan
Sistem Perdagangan
Nasional Berbasis
Elektronik pada periode
2016-2019.
“Ini sejalan dengan
visi pemerintah untuk
menempatkan Indonesia
sebagai negara dengan
kapasitas digital ekonomi
terbesar di Asia Tenggara
pada 2020,” ujar Darmin.

18

miliar dan nilai e-commerce
mencapai USD130 miliar
pada 2020.
Selama ini, Indonesia
belum memiliki peta
jalan pengembangan
e-commerce nasional yang
menjadi acuan pemangku
kepentingan, di samping
adanya berbagai ketentuan
terkait e-commerce yang
tidak mendorong tumbuhkembangnya kegiatan
ekonomi masyarakat.
Menurut Darmin, kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi
kepentingan nasional, khususnya UMKM dan pelaku
usaha pemula (start-up).

Indonesia merupakan
salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan
pengguna telepon pintar
(smartphone) mencapai 71
juta orang.

Selain itu, mengupayakan peningkatan keahlian sumber daya manusia
pelaku Sistem Perdagangan
Nasional Berbasis
Elektronik (e-commerce).

Dengan potensi yang
begitu besar, pemerintah
menargetkan bisa tercipta
1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis USD10

Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah serta
pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan

atau menyesuaikan kebijakan sektoral dan rencana
tindak lanjut pelaksanaan
e-commerce di bidang tugas
masing-masing.

Rp

nant pengembang
(1) KUR untuk te
r
h untuk inkubato
platform; (2) hiba
na
da
)
(3
ng start-up;
bisnis pendampi
up
tar
st
digital dan
USO untuk UMKM
l
ge
form; (4) an
e-commerce plat
pital dari Bapak
ca
capital; (5) seed
dfunding; dan (7)
Angkat; (6) crow
pembukaan DNI.
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(1) pemanfaatan
Sistem Logistik Na
sional (Sislognas); (2) peng
uatan perusahaan
ku
rir lokal/
nasional; (3) peng
embangan alih da
ta logistik
UMKM; dan (4) pe
ngembangan logi
stik dari
desa ke kota.

Pe ran
Ke m e npe ri n
Sejalan dengan visi
tersebut, Kementerian
Perindustrian juga mendorong pengembangan bisnis
berbasis digital, yang melibatkan banyak ge-nerasi
muda.
Menurut Menteri
Perindustrian Airlangga
Hartarto, potensi bisnis
e-commerce di Indonesia
sangat besar dengan
nilai sekitar USD18 miliar

7. Keamana

M
4. Pendidikan dan SD

ran
(1) kampanye kesada
ram inkuog
pr
(2)
;
e-commerce
rikulum
bator nasional; (3) ku
edukasi
(4)
n
da
;
e-commerce
konsumen,
e-commerce kepada
hukum.
pelaku, dan penegak

n siber:
(1) penyusun
a
n
m
odel
pengawasa
n nasional d sistem
alam transa
e-commerc
ksi
e; (2) public
awareness
tentang keja
hata
dan (3) Penyu n dunia maya;
sunan SOP
terk
penyimpana
n data konsu ait
men,
sertifikasi u
ntuk keama
n
an
data konsum
en.

en:
gan Konsum
3. PerlindunPemerintah tentang

n
(1) Peratura
melalui
rdagangan
P
Transaksi e ik; (2) harmonisasi
tron
Sistem Elek
bayaran
sistem pem
)
(3
;
regulasi
elanjaan
n dan pemb
perdaganga
pemerintah
barang/jasa
n (4)
mmerce; da
melalui e-co
l payment
gan nationa
pengemban
p.
ara bertaha
gateway sec

8 Aspek Regulasi Peta Jalan E-Commerce
1. Pendanaan

5. Logistik:

2. Perpa

ja

(1) pengu kan:
ra
investor ngan pajak bagi
lokal yan
g investa
start-up
si d
; (2
prosedu ) penyederhana i
an izin/
r perpaja
kan bag
e-comm
i star
erc
bawah R e yang omzet-n t-up
p 4,8 mil
ya di
iar/
persama
an perla tahun; dan (3)
ku
sesama
pengusa an perpajakan
ha e-com
merce.

6. Infrastruktur
Komunikasi:

Pembangunan
jaringan broadband.

saat ini dan ditargetkan
tumbuh 10 kali lipat dalam
lima tahun ke depan.
“Untuk menumbuhkan iklim start-up dan bisnis Indonesia, dibutuhkan
tenaga-tenaga industri yang
unggul,” kata Menperin
dalam Orasi Ilmiah pada
Wisuda X Universitas
Multimedia Nusantara
di Tangerang pada 17
Desember 2016.
Selain SDM, pemerintah
juga mendorong investasi
perusahaan teknologi multinasional. Contohnya, raksasa teknologi dunia asal
Amerika Serikat, Apple, siap

membangun pusat inovasi
di Indonesia pada 2017 dan
menjadi yang pertama di
Asia.
Dengan nilai investasi
Rp1,1 triliun, Apple
Innovation Center ini secara
bertahap akan dibangun di
empat kota di Indonesia,
yaitu di Jakarta, Bandung,
Yogyakarta dan Surakarta.
Rencananya, setiap
tahun akan dilatih 1.800
SDM yang berpotensi
untuk mengembangkan
start-up baru dan mendorong penyerapan ratusan
ribu tenaga kerja. Dengan
berdirinya Apple Innovation
Center, infrastruktur inovasi
yang dimiliki Indonesia diyakini semakin kuat.

8. Pembentukan
Manajemen Pelaksana:

Melakukan monitoring dan
evaluasi implementasi peta
jalan e-commerce.

mengembangkan
infrastruktur digital
untuk industri kecil dan
menengah (IKM), yakni
program e-Smart IKM dalam
upaya memperluas pasar
dalam rantai nilai dunia dan
menghadapi era Industry
4.0.
Program e-Smart IKM
ini akan terintegrasi dengan
klaster-klaster prioritas, seperti industri perhiasan,
furnitur, kerajinan, dan kosmetik. Harapannya, pelaku
IKM terbantu dalam mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk mereka, baik di dalam maupun
luar negeri.
Pemilihan sektor industri yang potensial dalam
skema Industry 4.0, yaitu
yang se-suai dengan karakteristik berbasis internet
dan otomasi seperti industri
komponen, pupuk, semen,
tekstil, elektronik dan
permesinan.
Berbagai langkah
tersebut diharapkan
memberikan perspektif
pembangunan infrastruktur
digital guna meningkatkan
daya saing industri
manufaktur nasional. mi

Selain pengembangan
SDM, Kemenperin juga
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17 SEKTOR
INDUSTRI
MULAI
TERAPKAN

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto
menyampaikan bahwa sejak
2014 sampai saat ini sudah
dicapai konsensus atas SIH
untuk 17 jenis industri.
Industri itu yakni
semen portland, ubin
keramik, pulp dan kertas,
susu bubuk, pupuk buatan
tunggal hara makro
primer, pengasapan karet,
karet remah, serta tekstil
pencelupan, pengecapan
dan penyempurnaan.

STANDAR
HIJAU

Selanjutnya, gula kristal
putih, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman diperkeras, barang lainnya dari
kaca, kaca lembaran, penyamakan kulit, pengawetan
kulit, baja flat product, dan
baja long product.

20

Kementerian Perindustrian meluncurkan Standar Industri Hijau (SIH)
untuk 17 jenis industri.
Standar ini disusun
berdasarkan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) digit
lima, yang memuat
ketentuan mengenai
bahan baku, bahan
penolong, energi, proses
produksi, produk, manajemen pengusahaan,
dan pengelolaan limbah.
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017

tandar industri hijau
S
diharapkan menjadi
pedoman bagi perusahaan
dalam menjalankan proses
produksi yang efisien dan
ramah lingkungan.

Hal ini berdasarkan best
practice yang akan menjadi acuan di dalam dan luar
negeri, sekaligus memacu
ekspor karena ramah lingkungan dan menghemat
biaya perusahaan karena
efisien.
Saat Peluncuran
Standar Industri Hijau di
Jakarta, 19 Desember 2016,

Oleh karena itu, SIH
akan diberlakukan secara
wajib ketika semua infrastruktur dan pelaku industrinya dinilai telah siap.
Pada tahap awal, standar itu diberlakukan secara
suka-rela. Namun secara
selektif akan bersifat wajib
dan perusahaan yang tidak
dapat memenuhi SIH akan
dikenakan sanksi. Standar
ini juga menjadi penting
bagi industri sebagai tolak
ukur dalam peningkatan
daya saing.
Bagi perusahaan yang
telah menerapkan SIH
bisa mengajukan verifikasi industri hijau guna

mendapatkan sertifikat dan
menyandang logo industri
hijau.

Standar Hijau
17 Sektor
Industri
1.

Semen portland

2.

Ubin keramik

3.

Pulp dan kertas

4.

Susu bubuk

5.

Pupuk buatan tunggal
hara makro primer

6.

Pengasapan karet

7.

Karet remah

8.

Tekstil pencelupan, 		
pengecapan & 		
penyempurnaan

9.

Gula kristal putih

10. Kaca pengaman berlapis
11.

Kaca pengaman 		
diperkeras

12. Barang lainnya dari kaca
13. Kaca lembaran
14. Penyamakan kulit
15. Pengawetan kulit

“Apabila industri hijau
sudah menjadi tujuan dan
motivasi industri secara
umum, itu bisa menjadi
katalis dan akselerator
dalam pengembangan
industri yang berbasis
inovasi dan berdaya saing
tinggi,” papar Airlangga.
Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri
(BPPI) Kemenperin Haris
Munandar menjelaskan,
SIH diperlukan karena sebagai alat ukur dan indikator
untuk mengetahui sejauh
mana prinsip industri hijau
telah diterapkan.
Menurut Haris, SIH
merupakan sarana yang
andal sebagai acuan dalam
melakukan pembinaan
dan pengembangan industri, khususnya menyiapkan
program yang mendukung
pengembangan sumber
daya manusia dan penguasaan teknologi, termasuk
melalui pemanfaatan hasil
litbang nasional.
Pengembangan industri
hijau juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan
energi, sekaligus menurunkan emisi gas rumah
kaca (GRK). mi

16. Baja flat product
17.

Baja long product
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FASILITAS KITE
MENDORONG EKSPOR IKM

Mimpi industri kecil dan
menengah (IKM) untuk menikmati fasilitas
ekspor seperti industri
skala besar akhirnya terwujud, setelah pemerintah meluncurkan fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE)
pada 30 Januari 2017.

T

22

idak hanya itu, pemerintah juga menyediakan pembiayaan penjaminan asuransi dan jasa
konsultasi bagi IKM berorientasi ekspor. Fasilitas
tersebut tertuang dalam
nota kesepahaman (MoU)
tentang Pengembangan IKM
dalam lingkup Pembiayaan

Penjaminan Asuransi
serta Jasa Konsultasi IKM
Berorientasi Ekspor.
MoU ditandatangani
oleh Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto dan
Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati di
Boyolali, Jawa Tengah,
pada 30 Januari 2017, yang
disaksikan oleh Presiden
Joko Widodo.
KITE merupakan kebijakan pemerintah yang
ditunggu-tunggu IKM
selama ini, terutama yang
berorientasi ekspor. Melalui
KTE, IKM mendapat kemudahan impor bahan baku
untuk proses produksi yang
akan diekspor sebagai
produk jadi.

IKM juga akan
mendapatkan insentif
berupa pembebasan bea
cukai serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak
penjualan atas barang
mewah (PPnBM). Berbagai
insentif tersebut diharapkan semakin memacu kinerja IKM di dalam negeri
sehingga mampu bersaing,
baik di pasar domestik maupun pasar global.
KITE IKM merupakan
produk dari Paket Kebijakan
Ekonomi I yang diluncurkan
pemerintah pada September
2015. Sebelumnya, KITE
hanya dinikmati oleh indutri
skala besar, sedangkan IKM
sulit mendapatkan fasilitas
sejenis.

Menperin mengatakan,
insentif itu diperlukan IKM
yang merupakan salah satu
penyumbang utama industri pengolahan di Tanah Air,
menyerap jutaan tenaga
kerja dan memasok kebutuhan pasar domestik.
Pada awal 2016, kontribusi sektor IKM terhadap pertumbuhan industri
nonmigas meningkat dari
57,84 persen menjadi 60,34
persen dalam lima tahun
terakhir. Ekspor IKM periode Januari-November 2016
mencapai USD24,7 miliar
atau 24,8 persen dari total
ekspor industri nonmigas.
IKM juga mampu
menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan
sektor lainnya. Serapan
tenaga kerja pada sektor
ini pada awal 2016 mencapai 97,22 persen. Pada
2016, IKM di Indonesia tumbuh mencapai 166.000 unit
atau meningkat 4,5 persen
dibandingkan 2015 dan
telah menyerap tenaga
kerja sekitar 350.000 orang.
Menperin menjelaskan,
MoU yang berlaku selama
tiga tahun ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama
antara Direktorat Jenderal
IKM Kemenperin dengan Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI)
atau Indonesia Eximbank
dalam bentuk penyediaan
dan pertukaran data terkait
IKM, pelatihan manajemen
ekspor, serta sosialisasi dan
fasilitas kepada IKM berorientasi ekspor.
LPEI akan memberikan dukungan kepada IKM
melalui jasa konsultasi,
salah satunya dalam bentuk
program Coaching Program
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for New Exporter (CPNE),
yang merupakan program
berkelanjutan bagi rintisan
eksportir baru dengan cara
mempersiapkan pelaku IKM
melalui pelatihan, pameran
dan bimbingan.
Dari sisi pembiayaan,
lembaga ini akan memfasilitasi IKM dengan memberikan akses pendanaan
yang mudah, murah dan dengan suku bunga kompetitif, bagi IKM yang membutuhkan modal kerja maupun investasi dalam rangka
ekspor. LPEI juga akan
menggandeng Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai
untuk mendorong ekspor
IKM.

Pe rsya r ata n KITE
IKM yang ingin
mendapatkan KITE harus
memenuhi kriteria dan
mengajukan permohonan. Kriteria itu antara lain
memiliki izin usaha industri,
bersedia mengoperasikan
modul kepabeanan yang
diciptakan khusus untuk
fasilitas KITE-IKM, dan
memiliki lokasi usaha paling
kurang selama dua tahun.
Pelaku usaha juga
harus menyerahkan dokumen di antaranya NPWP,
SPT, surat rencana produksi,
serta surat pernyataan yang
disahkan oleh notaris.
Permohonan tersebut dapat diajukan di kantor-kantor Bea Cukai, yang
segera ditindaklanjuti paling lama 14 hari kerja sejak
berkas diterima lengkap.
Pada tahap pertama,
Kemenkeu melalui Ditjen
Bea dan Cukai sudah memberikan fasilitas KITE

kepada 22 IKM, antara
lain sejumlah perajin tembaga Tumang Boyolali,
Pekalongan, Mataram,
Surakarta, Yogyakarta, Bali,
dan Semarang. IKM itu
menghasilkan produk yang
beragam, seperti kerajinan
tembaga, logam, pakaian
muslim, furnitur, rambut
palsu, dan mutiara.
Menkeu Sri Mulyani
memperkirakan biaya
produksi IKM yang
mendapatkan fasilitas
KITE bisa diturunkan 20-25
persen. Pasalnya, IKM tidak
perlu membayar bea masuk
rata-rata 5 persen dan pajak
impor 10 persen.
Selain itu, biaya rantai
distribusi bahan baku dan
hasil produksi bisa dipangkas 5-10 persen. Hal ini
dimungkinkan karena IKM
bisa melakukan impor atau
ekspor langsung tanpa
melalui distributor.
Dengan penurunan
biaya produksi tersebut,
IKM diharapkan mampu bersaing di pasar internasional.
Apalagi, fasilitas IKM diintergrasikan dengan fasilitas
kepabeannya Pusat Logistik
Berikat (PLB).
PLB merupakan gudang
untuk menimbun barang
impor dan ekspor dengan berbagai fasilitas yang
dapat mendukung ketersediaan bahan baku impor,
sekaligus konsolidasi
produk ekspor IKM.
Ke depan, pemerintah
akan terus mengembangan jenis komoditas dan
lokasi perusahaan yang bisa
menikmati fasilitas KITE. mi
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PESAWAT
BUATAN
INDONESIA
MAKIN DIAKUI
DUNIA
Pengakuan dunia kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai produsen pesawat
terbang berkualitas
tidak diragukan lagi.
Perusahaan pelat
merah ini sudah
memasok produk
berteknologi tingginya
ke berbagai negara,
baik untuk keperluan
sipil maupun militer.
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S

enegal, negara
dari Benua Afrika,
termasuk yang terpesona
dengan keunggulan
pesawat terbang buatan
BUMN yang berbasis di
Bandung, Jawa Barat itu.
Pada 27 Desember
silam, Senegal kembali
menandatangani kontrak
pembelian pesawat CN235220M MPA Multi Purpose
Aircraft (MPA), sekaligus
menerima pengiriman (ferry

flight) pesawat serbaguna
itu ke negaranya.
Saat ini, Senegal telah
mengoperasikan satu unit
CN235-220 untuk digunakan di beragam misi,
mulai dari angkutan VVIP
hingga misi evakuasi medis.
Pada akhir November 2016,
PT DI juga berhasil menyelesaikan pesawat CN235
pesanan Royal Thai Police.
Selain itu, Republik Guinea
juga telah menyatakan
minatnya untuk membeli

“

Momen ini bukti pengakuan dunia
terhadap kualitas pesawat terbang
buatan industri dalam negeri,
sekaligus menjadi kebangkitan
industri kedirgantaraan Indonesia.
Airlangga Hartarto.

pesawat buatan anak
bangsa Indonesia itu.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, yang
menyaksikan seremoni
penyerahan kontrak
pembelian CN235-220M
MPA dari Senegal di
Bandung, mengapresiasi
keberhasilan PT DI
mengekspor pesawat ke
mancanegara.
“Momen ini bukti
pengakuan dunia terhadap
kualitas pesawat terbang

buatan industri dalam
negeri, sekaligus menjadi
kebangkitan industri
kedirgantaraan Indonesia,”
tegas Menperin.
CN235-220M MPA
memiliki sejumlah keunggulan, antara lain mampu
lepas landas dengan jarak
yang pendek dan kondisi
landasan belum beraspal.
Pesawat berkapasitas 49
penumpang ini juga dapat digunakan untuk berbagai

kebutuhan, seperti pesawat
angkut penerjun, evakuasi
medis, pesawat sipil, maupun pesawat VIP dan VVIP.
Keunggulan lain, yakni
memiliki ramp door yang
mampu membawa kargo
atau kendaraan di dalamnya, dan dilengkapi dengan sistem avionik modern dan full glass cockpit.
Selain itu, terdapat multihop capability fuel tank,
teknologi yang memungkinkan pesawat tidak perlu
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017
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me-ngisi ulang bahan
bakar untuk melanjutkan penerbangan ke rute
berikutnya. Dengan berbagai keunggulan itu,
harga pesawat tersebut sangat kompetitif dan biaya
perawatannya pun relatif
murah.
Menurut Direktur Utama
PT DI Budi Santoso, perseroan telah memproduksi
62 unit pesawat terbang
CN235 untuk kebutuhan
pasar dalam negeri dan luar
negeri.
Dari jumlah itu, PT DI
sudah mengirim sebanyak
35 unit, antara lain ke
Venezuela, Senegal,
Burkina Faso, Uni Emirat
Arab, Pakistan, Turki,
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017

Airlangga mengatakan,
Indonesia patut bangga
memiliki PT DI yang merupakan satu-satunya industri pesawat terbang di Asia
Tenggara.

Malaysia, Korea Selatan,
Thailand dan Brunei
Darussalam.
Adapun pelanggan
dalam negeri, di antaranya
TNI AU, TNI AL dan Merpati
Nusantara Airlines.
“Pesawat terbang CN235220M MPA ini merupakan
bukti kemampuan bangsa
Indonesia dalam menguasai
teknologi tinggi,” tegas
Budi.

Sejak 1976 hingga saat
ini, lebih dari 180 pesawat
terbang telah dibuat dan diserahkan kepada pengguna,
seperti CN 235, CN 295, dan
NC 212. Dalam kurun waktu
yang sama, BUMN dirgantara ini juga telah mengirim
lebih dari 200 helikopter.
Saat ini, PT DI sedang
mengembangkan pesawat
N219 guna mendukung
konektivitas antar wilayah
di Indonesia yang sebagian
besar terdiri dari kepulauan.

Pesawat N219
merupakan jenis perintis
yang didesain sesuai
dengan karakteristik
wilayah Indonesia, antara
lain mampu mendarat di
ketinggian tertentu, seperti
di wilayah Papua. Pesawat
ini ditargetkan terbang
perdana pada tahun ini.
Pemerintah juga merencanakan pengembangan
jenis pesawat yang lain,
yakni N245. Pesawat propeller berkapasitas 50 penumpang ini bersama dengan
pesawat R-80 juga telah
diusulkan Kemenperin agar
masuk dalam daftar revisi
Proyek Strategis Nasional
(PSN).

dikerjakan oleh PT DI,
sementara R-80 merupakan
pesawat menengah dengan
daya angkut 80-100 penumpang yang dikembangkan
oleh PT Regio Aviasi
Industri.
Apabila dua proyek
pengembangan pesawat
ini masuk revisi Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan
Proyek Strategis Nasional,
akan lebih mudah
mendapatkan dukungan
pemerintah. Dukungan yang
dimaksud adalah fasilitas
pengujian prototipe dan
jaminan lainnya sebagai
proyek strategis nasional.
Pengembangan prototipe kedua pesawat itu
direncanakan mulai awal
2017 dan ditargetkan bisa
terbang perdana menjelang
akhir 2019.

Pengembangan kedua
pesawat itu dinilai cukup
strategis sebab bisa meningkatkan kemandirian
Indonesia dalam penyediaan pesawat jarak
menengah.

Pr o spe k C e r a h

Proyek pesawat N-245
merupakan pengembangan
dari pesawat CN-235 yang

Menurut Airlangga,
prospek industri pesawat
terbang negeri sangat

cerah karena Indonesia
membutuhkan transportasi
udara untuk mendukung
konektivitas wilayah
yang luas dan terdiri dari
kepulauan.
Apalagi, pertumbuhan
angkutan udara di Indonesia
termasuk yang tertinggi di
dunia, mencapai 17 persen
per tahun dibandingkan
pertumbuhan angkutan
udara dunia yang hanya
sekitar 5,5 persen per
tahun.
Tingginya kebutuhan
angkutan udara itu
seharusnya dapat
dimanfaatkan dan diisi
oleh industri dalam
negeri, khususnya untuk
membangun kemandirian
teknologi industri pesawat
terbang nasional. mi

MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017

29

| EK O N O MI & BISNIS
mengunjungi korban
gempa di Pidie Jaya pada 28
Desember silam.
Menperin secara simbolis menyerahkan mesin dan
peralatan kepada 50 IKM
makanan dan 30 IKM konveksi. Pada tahap pertama
ini, bantuan di antaranya
berupa mesin jahit, mixer,
dan alat press kemasan.

30
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Gempa bumi yang
mengguncang Provinsi
Aceh pada 7 Desember
2016 tidak hanya menimbulkan kerusakan
dan korban jiwa cukup besar, tetapi juga
memukul industri kecil
dan menengah terutama di Kabupaten Pidie
Jaya.
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“

Pemerintah terus
berupaya memperbaiki dan
merevitalisasi
kerusakan akibat
gempa di Pidie
Jaya dan sekitarnya, termasuk
memulihkan iklim
usaha.

erdasarkan laporan
yang diterima
Kementerian Perindustrian,
dari 1.030 IKM yang beroperasi di Pidie Jaya,
sedikitnya 236 IKM terkena
dampak paling parah.
Sebagian besar mereka
bergerak di sektor industri makanan, pencetakan
batu bata, konveksi, dan
perbengkelan.

Kabupaten Pidie
Jaya merupakan wilayah
yang terkena dampak
paling besar dari gempa
berkekuatan 6,5 skala
Richter pada 7 Desember
2016.

Sesuai dengan perannya
sebagai pembina industri,
Kementerian Perindustrian
ikut meringankan beban
masyarakat Aceh, khususnya IKM di Pidie Jaya agar
segera bangkit kembali dari
musibah tersebut.

Kemenperin memberikan bantuan mesin dan peralatan kepada para pelaku
IKM yang menjadi korban gempa di kabupaten
itu. Bantuan diserahkan
oleh Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto saat

Airlangga Hartarto

ringan untuk 81 IKM, serta
bantuan alat press batu
bata untuk menggantikan
peralatan yang sederhana
bagi 51 IKM.
Bantuan lain yakni peralatan perbengkelan sepeda
motor berupa toolkit, kompresor dan peralatan lainnya untuk 39 IKM, serta

“Pemerintah terus berupaya memperbaiki dan
merevitalisasi kerusakan
akibat gempa di Pidie Jaya
dan sekitarnya, termasuk
memulihkan iklim usaha,”
kata Menperin.
Pada kesempatan tersebut, Menperin didampingi
oleh Dirjen Industri Agro
Panggah Susanto, Dirjen
Industri Kimia, Tekstil dan
Aneka (IKTA) Achmad Sigit
Dwiwahjono, dan Dirjen IKM
Gati Wibawaningsih.
Hadir juga Plt Gubernur
Aceh Soedarmo, Bupati
Pidie Jaya Aiyub Abbas, dan
Wakil Bupati Pidie Jaya Said
Mulyadi.
Upaya tersebut sesuai
dengan arahan Presiden
Joko Widodo agar pemerintah pusat saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga proses
penanga-nan gempa berjalan cepat, tepat dan bermanfaat bagi para korban.
Untuk mempercepat
pemulihan Aceh pascagempa, Kemenperin melalui
Direktorat Jendera IKM
merevisi program yang
sudah berjalan menjadi program rehabilitasi, berupa
bantuan alat mixer, blender,
oven, dan alat lainnya terkait dengan makanan

sejumlah pelaku industri
nasional ini diharapkan ikut
meringankan beban para
korban gempa.

bantuan
mesin jahit
dan mesin
obras untuk konveksi bagi 30 IKM.
Kemenperin mengalokasikan dana yang dimili-ki
untuk merehabilitasi IKMIKM tersebut. “Dana itu
akan kami gunakan untuk
bantuan alat-alat kerja bagi
IKM serta pembangunan
kembali sentra IKM,” kata
Menperin.
Selain itu, Kemenperin
menyerahkan paket sembako, sandang, perlengkapan mandi, dan tenda
kepada masyarakat yang
menjadi korban gempa.
Bantuan yang didukung

Adapun bantuan yang
diberikan berupa kebutuhan pokok, antara lain
1.656 boks makanan dan
minuman, 10 ton gula, 4 ton
beras, 5.000 sarung, serta
bahan-bahan bangunan
untuk rekonstruksi yang
terdiri dari semen 7.000 zak
dan keramik 5.000 m2.
Beberapa industri yang
terlibat dalam pemberian bantuan ini, antara
lain Danone, Frisian Flag
Indonesia, Indofood,
PT Orang Tua Group, PT
Garuda Food, Mayora
Group, Asosiasi Gula
Rafinasi Indonesia (ASRI),
PT Unilever Indonesia, PT
Wilmar, Pupuk Indonesia,
Semen Indonesia, PT
Candra Asri, PT Arwana
Keramik, dan PT Asahimas
Chemical. mi
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antara Indonesia dengan Singapura. Untuk itu,
dia mengharapkan pelaksanaan proyek ini terus
ditindaklanjuti.
Pemerintah akan berperan menjamin ketersediaan infrastruktur, antara
lain transportasi, energi listrik dan gas, telekomunikasi, sumberdaya air dan
sanitasi, serta ketersediaan
sumberdaya manusia dan
teknologi.

PARK BY THE BAY

32

IKON BARU
ZONA INDUSTRI
DI JAWA TENGAH
amun, ‘taman’
N
di Kendal, Jawa
Tengah, ini bukan untuk

habitat tanaman, melainkan
sebuah kawasan industri
terintegrasi yang berlokasi
di tepi pantai.
Nama Park By The Bay
tidak hanya terinsipirasi
dari nama taman di
Singapura, tetapi sekaligus
menandakan kerja sama
antara Indonesia dan
negara tetangga tersebut.
Kawasan Industri Kendal
(KIK) ini memang dibangun
oleh pengembang nasional
Jababeka bekerja sama
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dengan perusahaan asal
Singapura, yakni Sembcorp
Development yang berada di
bawah bendera Temasek.
Sebagai simbol kerja
sama kedua negara, KIK
diresmikan langsung oleh
Presiden Joko Widodo dan
PM Singapura Lee Hsien
Loong pada 14 November
2016.
Dalam waktu satu tahun
saja, KIK berhasil menggaet 20 investor dengan
total investasi Rp4,3 triliun
dan menyerap 4.000 tenaga
kerja.

Jika di Singapura ada
Garden By The Bay, taman raksasa di tepian
Marina Bay, Indonesia
juga memiliki nama
yang hampir sama
yakni Park By The Bay.
Salah satu investor
Singapura yang sudah beroperasi di KIK sejak Agustus
2016 adalah PT Tat Wai
Industries. Perusahaan ini
membangun pabrik furnitur di atas lahan seluas
10.000 meter persegi dengan investasi Rp65 miliar.
Pembangunan KIK diyakini memberikan efek positif
bagi peningkatan investasi
di Indonesia, khususnya di
Jawa Tengah.
Kawasan terintegrasi
pertama di Jateng ini ditargetkan menyerap potensi
investasi hingga Rp200

triliun dan tenaga kerja
500.000 orang.
“Nilai investasi pembangunan KIK pada tahap pertama diperkirakan Rp 7 triliun dengan total lahan
se-luas 860 hektare dan
akan selesai dalam lima
tahun ke depan,” kata
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, yang
mendampingi Presiden
Jokowi dalam peresmian
tersebut.
Pembangunan KIK
direncanakan sampai tiga
tahap dengan total lahan
seluas 2.700 hektar untuk
menjadi kawasan industri
terpadu yang didukung oleh
pengembangan zona industri, pelabuhan, Fashion
City, dan permukiman. KIK
juga akan didorong sebagai kawasan industri padat
karya berorientasi ekspor.
Menurut Airlangga,
proyek KIK yang diawali
sejak delapan tahun lalu

“

“Langkah ini sebagai
upaya akselerasi penyebaran serta pemerataan
industri dan ekonomi
nasional. Ini juga sesuai
arahan Presiden Joko
Widodo untuk mewujudkan pembangunan yang
Indonesia sentris,”
Menperin Airlangga Hartarto.

tersebut diinisiasi dan
disiapkan perencanaannya oleh Kementerian
Perindustrian bersama
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten Kendal.
“Langkah ini sebagai
upaya akselerasi penyebaran serta pemerataan
industri dan ekonomi nasional. Ini juga sesuai arahan
Presiden Joko Widodo untuk
mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris,”
kata Menperin.
Presiden mengatakan
KIK merupakan ikon
baru kerja sama bilateral

Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo yang
ikut meresmikan KIK juga
menegaskan dukungan
pemerintah daerah dengan
memberikan kemudahan
perizinan investasi serta
penyediaan tenaga kerja
terdidik dan terampil.
Presiden meyakini, pembangunan dan penataan
infrastruktur akan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah dan memberikan kesejahteraan pada
masyarakat sekitarnya.
Untuk itu, dia mendorong pembangunan koridor
jalan tol Pemalang, Batang,
dan Semarang segera
diselesaikan.
Jokowi menegaskan,
investor tidak perlu ragu
berinvestasi di KIK, baik
di bidang fesyen, furnitur,
makanan, smart industry
dan manufaktur, maupun
industri lainnya.
Namun, Presiden mengingatkan para investor agar
keberadaan KIK membawa
manfaat bagi rakyat, terutama di Kendal dan Jawa
Tengah. mi
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HARGAAN
PENG
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INDUSTRI

2016

BIDANG

Kementerian Perindustrian memberikan
penghargaan kepada
152 instansi dan perusahaan di bidang industri
sebagai bentuk apresiasi, sekaligus memotivasi
pelaku usaha dalam
memajukan industri
nasional.
enghargaan
P
diserahkan langsung
oleh Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto pada
acara Penganugerahan
Penghargaan Bidang
Industri Tahun 2016 di
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“

Melalui kegiatan ini,
perusahaan industri
diharapkan mulai
melakukan
sinkronisasi
kebijakan
perusahaan dengan
prinsip Industri
Hijau sebagai
tahapan awal
menuju pene-rapan
Standar Industri
Hijau melalui
skema sertifikasi
Industri Hijau.
Haris Munandar

Kementerian Perindustrian,
Jakarta, 20 Desember 2016.

penggerak ekonomi di masa
depan.

pemerintah dan dunia
usaha.

Penghargaan diberikan kepada 15 instansi
dan perusahaan peraih Anugerah Cinta Karya
Bangsa, 129 perusahaan
untuk Penghargaan Industri
Hijau, dan delapan penerima Penghargaan Rintisan
Teknologi Industri Tahun
2016.

Anugerah Cinta Karya
Bangsa bertujuan menumbuhkan komitmen semua
pihak untuk meningkatkan
penggunaan produk dalam
negeri.

Selain itu, memberikan
teladan bagi masyarakat
untuk menggunakan dan
membangun kecintaan terhadap produk dalam negeri.

Menperin mengatakan,
penghargaan yang rutin
digelar tiap tahun itu bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri sebagai sebagai pilar dan

Penghargaan ini
diharapkan mendorong
pelaku industri nasional
agar terus memacu Tingkat
Komponen Dalam Negeri
(TKDN), memperkuat
basis produk agar mampu
bersaing di pasar dalam
negeri, serta menjadi
prioritas bagi belanja

35

Adapun penghargaan
Industri Hijau dimaksudkan
untuk memotivasi
perusahaan-perusahaan di
Indonesia meningkatkan
kompetensinya dalam
mengutamakan efisiensi
dan efektivitas penggunaan
sumber daya secara
berkelanjutan, baik bahan
baku maupun energi.
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Langkah ini diharapkan
mampu menyelaraskan
pembangunan industri
dengan kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta
memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Penghargaan lainnya
adalah Rintisan Teknologi
Industri, sebagai salah
satu bentuk apresiasi
pemerintah kepada
perusahaan yang dinilai
terdepan dalam inovasi dan
penguasaan teknologi di
Tanah Air.
Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri
(BPPI) Haris Munandar
menjelaskan, dari hasil
verifikasi tim penilai
terdapat 34 peserta yang
masuk nominasi Anugerah
Cinta Karya Bangsa 2016.
36

Setelah dinilai oleh
dewan juri, 15 peserta
ditetapkan masuk peringkat
I-III dengan kategori
Kementerian/Lembaga,
BUMN, Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) Badan Hukum,
Pemerintah Daerah Tingkat
Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Tingkat Kabupaten/
Kota.
Untuk kategori
Kementerian/Lembaga,
peringkat pertama
diraih oleh Kementerian
Kesehatan. Peringkat
pertama Kategori BUMN
diterima oleh PT Indonesia
Tourism Development
Corporation (ITDC) Bali, dan
peringkat pertama Kategori
PTN Badan Hukum disabet
oleh Institut Teknologi
Bandung (ITB).
Sementara itu, untuk
Kategori Pemda Tingkat
Provinsi, peringkat pertama
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diberikan kepada Provinsi
Jawa Timur, dan Kategori
Kabupaten/Kota diraih oleh
Kabupaten Sleman.

Industri Hij au
Kemenperin juga
memberikan Penghargaan
Industri Hijau kepada
129 perusahaan, yakni 65
perusahaan memperoleh
level 5 terdiri atas 60
industri besar dan 5
industri menengah, serta
64 perusahaan memperoleh
level 4 (56 industri besar, 7
industri menengah, dan 1
industri kecil).
Dalam kurun waktu 7
tahun penyelenggaraan
Penghargaan Industri Hijau,
jumlah perusahaan industri
yang mengikuti program ini
terus meningkat.
Pertambahan jumlah
peserta itu mengindikasikan
kesadaran untuk
menerapkan industri
hijau semakin meningkat,
mengingat penerapan
standar industri hijau masih
bersifat sukarela.
Pada 2016, jumlah
peserta Penghargaan
Industri Hijau meningkat
sekitar 25 persen
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya sebanyak
142 perusahaan, yang
meliputi industri besar
127 perusahaan, industri
menengah 14 perusahaan,
dan industri kecil satu
perusahaan.
Peserta kategori
penghargaan ini berasal
dari berbagai sektor, seperti
industri semen, baja, tekstil,
pakaian jadi, crumb rubber,
makanan dan minuman,
pulp dan kertas, keramik,

oleokimia, petrokimia,
pupuk, crude palm oil
(CPO), crude coconut oil
(CCO), pelumas, kosmetika,
gula, herbisida, otomotif,
furnitur, dan pesawat
terbang.
Haris mengatakan,
Penghargaan Industri Hijau
dapat menjadi media dalam
memperkenalkan kebijakan
industri hijau kepada pelaku
industri nasional.
“Melalui kegiatan
ini, perusahaan industri
diharapkan mulai
melakukan sinkronisasi
kebijakan perusahaan
dengan prinsip Industri
Hijau sebagai tahapan
awal menuju penerapan
Standar Industri Hijau
melalui skema sertifikasi
Industri Hijau yang telah
diluncurkan Menteri
Perindustrian pada 19
Desember 2016,” jelas
Haris.
Kemenperin juga
memberikan Penghargaan
Rintisan Teknologi Industri,
yang bertujuan untuk
memberikan apresiasi
dan motivasi kepada
perusahaan industri
yang telah menghasilkan
perekayasaan, invensi, dan
inovasi teknologi.
Seleksi penerima
penghargaan yang sudah
digelar sejak 2006 ini
diikuti oleh 21 perusahaan
industri. Dari hasil verifikasi
lapangan dan penilaian,
delapan perusahaan
industri dinilai layak
mendapatkan Penghargaan
Rintisan Teknologi Industri
Tahun 2016. mi

PENERIMA PENGHARGAAN
BIDANG INDUSTRI 2016
ANUGERAH CINTA
KARYA BANGSA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

KATEGORI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI
Jawa Timur
Sumatera Barat
Jawa Barat
KATEGORI PERGURUAN
TINGGI & BADAN HUKUM
Institut Teknologi Bandung
Institut Pertanian Bogor
Universitas Gadjah Mada

•

KATEGORI KEMENTERIAN/
LEMBAGA

•
•

Kementerian Kesehatan
Kementerian Pertahanan

RINTISAN
TEKNOLOGI
INDUSTRI
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)

KATEGORI PEMERINTAH
DAERAH KAB & KOTA
Kabupaten Sleman
Kota Palembang
Kota Semarang
KATEGORI BUMN/BUMD
PT Indonesian Tourism
Dev. Corp. Bali
PT Bukit Asam
PT Panca Wira Usaha
Jawa Timur

•
•
•
•
•
•
•
•

PT. UTOMODECK
PT. PURA BARUTAMA
PT. REKAYASA INDUSTRI
PT. KAPPA CARRAGEENAN
NUSANTARA
PT. AIMTOPINDO NUANSA
KIMIA
UD. HARI MUKTI TEKNIK
PT. KERTA LAKSANA
PT. JURAGAN KAPAN INDONESIA
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BERSINERGI
BANGKITKAN IKM
ALAT PERKAKAS
PERTANIAN
Isu mengenai impor
cangkul yang sempat
heboh beberapa waktu
lalu disikapi secara
cepat oleh Kementerian
Perindustrian dengan
membuat sebuah langkah strategis.
irektorat Jenderal
D
Industri Kecil
Menengah Kemenperin

menggandeng sejumlah
badan usaha milik negara
guna memperkuat industri alat perkakas pertanian non-mekanik, seperti
cangkul, sekop, mata garu,
agrek, dan dodos.
Sinergi antara IKM dan
BUMN diharapkan mampu
segera meningkatkan
produksi untuk memenuhi
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017
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kebutuhan perkakas pertanian di dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor.
BUMN tersebut, yakni
PT Krakatau Steel Tbk,
PT Boma Bisma Indra, PT
Sarinah, dan PT Perusahaan
Perdagangan Indonesia,
berkomitmen memenuhi
kebutuhan bahan baku dan
pembuatan alat perkakas
pertanian non-mekanik.
Komitmen dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pimpinan keempat BUMN itu dan Dirjen
IKM Gati Wibawaningsih di
Kementerian Perindustrian
Jakarta, 5 Januari 2017.

yang menyaksikan
penandatanganan MoU
itu mengatakan, langkah
strategis tersebut
merupakan wujud
pelaksanaan dari arahan
Presiden Joko Widodo
yang memfokuskan pada
pemerataan pada 2017.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto

Pemerataan itu salah satunya adalah memberikan

prioritas kepada IKM.
Langkah ini direspons
positif oleh BUMN yang
siap menyediakan bahan
baku bagi IKM perkakas
pertanian.
Airlangga mengakui
masalah bahan baku
merupakan tantangan
yang dihadapi IKM selama
ini, di samping masalah

permodalan, kredit, dan
akses pasar.
Melalui MoU yang
berlaku selama dua tahun
ini, BUMN tersebut akan
menyediakan bahan baku
dan menjualnya, sehingga
membentuk sebuah rantai
pasok (supply chain) yang
lengkap.

Sementara itu, alat
perkakas pertanian akan
diproduksi oleh IKM yang
tersebar dari Sabang hingga
Merauke dengan jumlah
12.609 unit usaha.
Sentra produksi alat
perkakas pertanian paling
besar terdapat di Jawa
Barat, Jawa Timur, Jawa
Tengah, Sumatera Utara,
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017

“

“Kapasitas produksi
kami mencukupi.
Bahkan, kami hanya
butuh waktu tujuh
menit untuk
memenuhi bahan
baku untuk
produksi 20.000
cangkul,”
Dirut Krakatau Steel
Sukandar

“Dalam hal peningkatan kualitas produk,
kami mendorong pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI). Pada tahun
2017 ini akan dilakukan
amandemen SNI cangkul dan penyusunan SNI
egrek,” ungkap Dirjen IKM
Gati Wibawaningsih.
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dan Sumatera Selatan.
Adapun kapasitas produksi
cangkul dalam negeri
mencapai 14 juta unit per
tahun.

R a n tai Pas ok
Dalam rantai pasok alat
perkakas pertanian tersebut, Krakatau Steel akan
memproduksi medium carbon steel berbentuk lembaran sesuai kebutuhan
industri.
Bahan baku ini
kemudian diproses lebih
lanjut oleh Boma Bisma
Indra sehingga menjadi
barang setengah jadi,
maksimal sampai dengan
75 persen.
Barang setengah
jadi tersebut kemudian
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017

didistribusikan melalui
Sarinah dan Perusahaan
Perdagangan Indonesia
(PPI).
Lalu, produsen cangkul
berskala kecil, menengah
maupun besar, akan mengolah barang setengah jadi
tersebut menjadi alat perkakas pertanian non-mekanik
yang dibutuhkan.
Dengan skema ini, kata
Airlangga, produksi cangkul
di dalam negeri diharapkan
mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik yang
diperkirakan mencapai 10
juta unit per tahun.
“Pemenuhan bahan
baku yang berstandar dan
instrumen yang tepat bagi
penyampaian bahan baku
ke sentra-sentra industri,

diharapkan meningkatkan
kuantitas dan kualitas
produk perkakas pertanian
di dalam negeri,” kata
Airlangga.
Sejalan dengan itu,
Kemenperin melalui
Ditjen IKM melakukan
pembinaan bagi IKM
alat perkakas pertanian
melalui fasilitasi penguatan
SDM, seperti bimbingan
teknis, pendampingan dan
sertifikasi.
Selain itu, memberikan
bantuan mesin dan
peralatan, peningkatan
kualitas produk dan
pengembangan pasar,
penguatan sentra,
peningkatan kemampuan
UPT, serta penumbuhan
wirausaha baru IKM.

Selanjutnya, Ditjen IKM
akan melakukan koordinasi
dan langkah seperti pembentukan tim monitoring
dan evaluasi, pertemuan
berkala untuk membahas
perkembangan MoU, serta
penyusunan tim teknis SNI
perkakas pertanian.

Hal
senada disampaikan Dirut
Boma Bisma Indra Rahman
Sadikin. Dia yakin mampu
mengisi kekoso-ngan
produksi alat perkakas pertanian non-mekanik yang
saat ini sudah bisa dikerjakan oleh IKM.

Mengenai kesiapan
BUMN, Direktur Utama
Krakatau Steel Sukandar
menegaskan, pihaknya
siap memenuhi kebutuhan bahan baku bagi IKM
yang akan memproduksi
alat perkakas pertanian non
mekanik.

BUMN ini memiliki
kapasitas produksi 250.000
unit cangkul per bulan di
pabrik seluas 7 hektare
Pasuruan, Jawa Timur. “Ini
yang akan dimanfaatkan
sebagai penunjang produksi
alat-alat pertanian dalam
negeri,” ungkapnya.

“Kapasitas produksi
kami mencukupi. Bahkan,
kami hanya butuh waktu
tujuh menit untuk
memenuhi bahan baku
untuk produksi 20.000
cangkul,” ungkapnya.

Direktur Utama PPI
Agus Andiyani menegaskan, dengan adanya komitmen melalui MoU tersebut,
pihaknya tidak akan menggunakan lagi izin impor alat
perkakas pertanian.

PPI siap
memasok alat
perkakas pertanian
produksi dalam ne-geri ke
seluruh pelosok Tanah Air
dengan mengerahkan 34
cabang yang dimilikinya.
Direktur Utama Sarinah
GNP Sugiarta Yasa menambahkan, pihaknya juga
akan membantu distribusi
sehingga para petani di
seluruh Indonesia mudah
mendapatkan alat-alat yang
diperlukan.
Peran BUMN tersebut
tentu sangat membantu
pengembangan industri alat perkakas pertanian
di dalam negeri, di samping dukungan pemerintah
pusat, pemda, serta pelaku
industri dan masyarakat.mi
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KAWASAN
INDUSTRI
MEMBANGUN
INDONESIA
SENTRIS

Sejalan dengan fokus
agenda pemerintah
pada 2017 yakni pemerataan, Kementerian Perindustrian mendorong
percepat-an pembangunan kawasan industri,
terutama di luar Pulau
Jawa.
ari pembanguD
nan 14 kawasan
industri yang difasilitasi

Kemenperin, tiga di antaranya telah beroperasi sejak

2016, yakni Kawasan
Industri Sei Mangkei di
Sumatera Utara, Morowali
di Sulawesi Tengah, dan
Bantaeng di Sulawesi
Selatatan.
Pengembangan
14 kawasan industri
itu merupakan bagian
program prioritas
Kemenperin yang
tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019.

Selain mendorong
pemerataan yang sejalan dengan visi Nawa Cita
Presiden Joko Widodo,
kawasan industri juga
diperlukan untuk memacu
program hilirisasi industri.
Dari 14 kawasan industri itu dimotori oleh industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel, antara
lain Kawasan Industri
Konawe di Sulawesi
Tenggara dan Kawasan
Industri Morowali di
Sulawesi Tengah.

Saat meninjau Kawasan Industri
Morowali, 11 Januari
2017, Menteri
Perindustrian Airlangga
Hartarto menegaskan
bahwa pengembangan 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa itu
untuk mengakselerasi
pemerataan industri dan
melakukan pembangunan
yang Indonesia sentris.
“Keberadaan industri-industri di kawasan ini
akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah dan nasional
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Sumber foto: IMIP

MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017

MEDIA INDUSTRI | 01 - 2017

sehingga mampu menyejahterakan masyarakat,”
tuturnya.
Dia menyebut Kawasan
Industri Morowali turut
mendorong langkah
pemerintah dalam program
hilirisasi yang bertujuan
meningkatkan nilai tambah
bahan baku mineral di
dalam negeri.
Kawasan terpadu
dengan lahan seluas 2.000
hektar ini difokuskan pada
pembangunan industri
pengolahan dan pemurnian
mineral logam dengan
bahan dasar nikel.
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Menurut Airlangga,
Kawasan Industri Morowali
akan menarik investasi
sekitar Rp78 triliun dan
menyerap 20.000 tenaga
kerja langsung dan
80.000 tenaga kerja tidak
langsung.
Sejauh ini, beberapa
perusahaan telah
merealisasikan investasi
pembangunan smelter nikel

dan fasilitas pendukung
lainnya di kawasan yang
dikelola oleh PT Indonesia
Morowali Industrial Park
(IMIP) itu.
Salah satunya PT
Sulawesi Mining Investment
yang mengoperasikan
smelter feronikel
berkapasitas 300.000
ton per tahun sejak
Januari 2015. Pabrik yang
dilengkapi satu unit PLTU
dengan kapasitas 2x65
MW ini telah menghasilkan
nickel pig iron (NPI)
sebanyak 215.784 ton pada
2015.
Fasilitas smelter feronikel lainnya yang telah
beroperasi sejak Januari
2016 adalah PT Indonesia
Guang Ching Nickel and
Stainless Steel Industry.
Pabrik ini berkapasitas
600.000 ton per tahun dan
didukung satu unit PLTU
berkapasitas 2x150 MW.
Pada awal 2016, perusahaan ini mencatatkan
produksi sebanyak 193.806
ton.

Sebagai tahap lanjutan,
PT Indonesia Guang Ching
Nickel and Stainless
Steel Industry juga telah
melakukan commissioning
test pabrik stainless steel
dengan kapasitas 1 juta ton
per tahun.

bergabung dengan Asosiasi
Perusahaan Industri
Pengolahan dan Pemurnian
Indonesia (AP3I) dan
75 persen di antaranya
telah beroperasi secara
komersial.

digantikan dengan TKI sesuai dengan keterampilan
pekerjaan selanjutnya.

Pe ke rja Asi n g

Pada masa konstruksi,
menurut Airlangga, perbandingannya untuk TKI
60 persen dan TKA 40
persen. Pada tahun pertama
produksi, jumlah TKI 65
persen dan TKA 35 persen.
Pada tahun kelima operasi, porsi TKI dipastikan naik
menjadi 85 persen dan TKA
tinggal sekitar 15 persen.

PT Indonesia Ruipu
Nickel and Chrome yang
merupakan smelter
krom juga masih dalam
tahap pembangunan
dengan progres 60 persen
dan diharapkan mulai
berproduksi pada awal
2018.

Airlangga mengakui
investasi industri smelter
yang didominasi asing,
terutama dari Tiongkok,
sempat memunculkan isu
mengenai tenaga kerja
asing. Namun, menurut dia,
TKA di industri smelter ini
bersifat sementara, hanya
saat pembangunan proyek
karena teknologi smelter
dibawa langsung oleh
investor negara asal.

Untuk menyiapkan
tenaga kerja lokal, beberapa industri smelter telah
bekerja sama dengan
Kemenperin dan perguruan tinggi melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi. Pusdiklat
Industri Kemenperin telah
menyiapkan SDM sektor
industri smelter sebanyak
1.200 orang pada periode
2015-2017.

Secara nasional,
Kemenperin mencatat terdapat 22 industri
smelter yang telah

Setelah masa konstruksi
selesai, TKA tersebut akan
pulang ke negaranya dan
pekerjaan tahap berikutnya

Selain itu, telah dimulai pembangunan Politeknik
Industri Logam Morowali
yang memiliki program

Selain itu, terdapat
pula smelter feronikel
PT Indonesia Tsingshan
Stainless Steel dengan
target kapasitas 600.000
ton per tahun dan stainless
steel sebanyak 1 juta ton
per tahun yang tahap
pembangunannya saat ini
mencapai 60 persen.

Total invetasi smelter
tersebut mencapai USD12
miliar dan menyerap tenaga
kerja sebanyak 28.000
orang.

Setelah masa konstruksi
selesai, TKA tersebut akan
pulang ke negaranya dan
pekerjaan tahap berikutnya
digantikan dengan TKI
sesuai dengan keterampilan
pekerjaan selanjutnya.
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Diploma III Berbasis
Kompetensi dan Akademi
Komunitas Industri Logam
Bantaeng untuk program
Diploma II, yang keduanya
memiliki konsep kurikulum link and match dengan
industri.
Program Diploma II yang
ditawarkan berupa program
studi Teknologi Perawatan
Mesin, Teknologi Listrik dan
Instalasi serta Teknologi
Kimia Mineral dengan kapasitas 192 orang per tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri pengolahan logam
di Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Tenggara,
Kemenperin juga menyelenggarakan pendidikan
Program D I di Politeknik
ATI Makassar yang hingga
kini telah menghasilkan 293
lulusan.
Kemenperin
juga memfasilitasi
pengembangan industri
kecil dan menengah (IKM)
pakaian jadi di Kawasan
Industri Morowali, Sulawesi
Tengah. Fasilitasi ini berupa
pemberian bantuan alat
dan mesin, pelaksanaan
bimbingan teknis, serta
pendampingan lebih lanjut
guna membentuk wirausaha
lokal yang profesional.
“Hadirnya Kawasan
Industri Morowali yang
menyerap puluhan ribu
tenaga kerja merupakan
peluang penumbuhan IKM
di sekitarnya, baik untuk
memasok kebutuhan pangan dan sandang secara
kontinyu maupun industri jasa lainnya,” kata
Airlangga. mi
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INDUSTRI
KERAMIK
SEMAKIN
MENGKILAP
Pasar keramik dalam
negeri yang tumbuh
signifikan dalam beberapa tahun terakhir
mendorong pelaku di
industri terus mengembangkan usaha.
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ada 2016, penjualan
P
keramik tercatat
tumbuh 10-15 persen

dengan volume penjualan
385-402 juta m2 . Industri
dituntut berekspansi
seiring dengan kebutuhan
domestik yang semakin
tinggi.

Langkah ini antara
lain dilakukan oleh PT
Arwana Citramulia Tbk,
yang menambah kapasitas
produksi terpasang dengan
membangun pabrik kelima
di Mojokerto, Jawa Timur.
Saat ini, Arwana sudah
mengoperasikan pabrik
di Banten, Jawa Barat,
Jawa Timur, dan Sumatera
Selatan. Dengan tambahan pabrik baru itu, total
kapasitas produksi terpasang perusahaan meningkat dari 49,37 juta m2 per
tahun menjadi 60 juta m2
per tahun.
Pabrik kelima berkapasitas produksi 8 juta m2
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Perlu strategi kebijakan
guna mengendalikan
produk impor serta
berkompetisi memproduksi jenis, ukuran,
dan desain keramik
sesuai dengan permintaan pasar dalam negeri.
Dirjen IKTA Kemenperin
Achmad Sigit Dwiwahjono

per tahun itu telah selesai
dibangun dan berproduksi
sejak Agustus 2016. Pabrik
ini menelan investasi Rp300
miliar dan menyerap 350
tenaga kerja. Menurut
CEO PT Arwana Citramulia
Tbk Tandean Rustandy,
pabrik baru itu diharapkan memenuhi kebutuhan
ubin keramik dan membuka
lapangan kerja, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan
kawasan timur Indonesia.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, saat
peresmian pabrik kelima
itu pada 9 Januari 2017,
mengapresiasi investasi
Arwana karena mendorong
kemajuan industri keramik
nasional.

Profil Industri Ubin Keramik
Nasional Tahun 2016

“Apalagi Arwana
yang masuk 10 besar
produsen keramik di dunia,
diharapkan menjadi industri
manufaktur yang menopang
perekonomian Indonesia,”
ujarnya.
Airlangga mengatakan,
industri keramik merupakan
salah satu sektor yang
diandalkan sebagai
penggerak kinerja industri
nasional selama 25 tahun
terakhir. Sektor ini juga
menjadi salah satu industri
unggulan karena dukungan
bahan baku yang melimpah
dan tersebar di seluruh
Indonesia.
Dalam jangka panjang,
dia menilai industri
keramik cukup prospektif
seiring dengan kebutuhan
dalam negeri yang terus
meningkat, termasuk untuk
program perumahan rakyat
dan properti komersial.
Kinerja industri keramik
diharapkan semakin kuat
apabila harga gas sudah
ditetapkan di bawah 6 dollar
AS sesuai dengan Perpres.

Domestik
Ekspor

13%
580
juta
m2

350
juta
m2

Kapasitas
Produksi
Terpasang

Realisasi
Produksi

Penjualan
385-402
juta m2

87%

Meskipun demikian,
industri keramik
menghadapi tantangan
yang cukup berat dalam
berkompetisi dengan
produk impor, terutama
terkait dengan mutu dan
desain.
Oleh karena itu,
menurut Dirjen Industri
Kimia, Tekstil, dan Aneka
(IKTA) Kemenperin Achmad
Sigit Dwiwahjono, perlu
strategi kebijakan guna
mengendalikan produk
impor serta berkompetisi
memproduksi jenis, ukuran,
dan desain keramik sesuai
dengan permintaan pasar
dalam negeri.
Selain itu, diperlukan
penegakan hukum dalam
penerapan SNI wajib,
usulan Technical Barrier
to Trade (TBT) atas produk
impor, dan peningkatan
produktivitas guna
mengendalikan impor.
Langkah strategis
lainnya, kata Sigit, yakni
penguatan struktur industri,
peningkatan kualitas SDM
melalui pengembangan
pendidikan dan pelatihan
vokasi, penerapan
inovasi teknologi melalui
kegiatan penelitian dan
pengembangan,
serta pembangunan
infrastruktur. mi

DAPUR BERSIH IKM
Di sela acara peresmian pabrik baru tersebut,
Kementerian Perindustrian
menggandeng PT Arwana
Citramulia Tbk membangun
dapur bersih untuk industri kecil dan menengah (IKM)
pangan di sejumlah daerah.
Kesepakatan ini bertujuan
meningkatkan mutu produk
makanan dan minuman yang
dihasikan oleh IKM melalui
perbaikan sanitasi dan higienitas di dapur sebagai ruang
produksi.
Nota Kesepahaman (MoU)
kerja sama ditandatangani
oleh Dirjen IKM Kemenperin
Gati Wibawaningsih dan
Direktur Operasional Arwana
Citramulia Edy Suyanto tentang Pembuatan Dapur Bersih
Industri Kecil dan Menengah
Pangan di Daerah.
Kemenperin merekomendasikan sentra IKM pangan
potensial untuk mendapatkan bantuan melalui usulan
Disperindag daerah. Adapun
Arwana akan memberikan
bantuan keramik melalui
program Corporate Social

Responsibility (CSR) sesuai dengan kebutuhan IKM
tersebut.
Pada tahap awal tahun
2017, Arwana akan menyediakan bantuan keramik
kepada sentra IKM pangan
seluas 5.000 m2. Bantuan itu
akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala minimal
enam bulan sekali.
Sebelumnya, Kemenperin
dan Arwana telah memfasilitasi pemberian keramik untuk
pembuatan dapur bersih IKM
pangan di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten
Banyumas, Purbalingga,
Banyumas, Cilacap,
Kebumen, Rote Ndao, dan
Rejang Lebong selama periode 2013-2016.
Total luas keramik yang
telah difasilitasi mencapai
18.700 m2, dengan 12.000 m2
disalurkan ke Kab. Banyumas,
Purbalingga, Banyumas,
Cilacap dan Kebumen di Jawa
Tengah, 4.500 m2 disalurkan
ke Kab. Rote Ndao di NTT, dan
2.200 m2 disalurkan ke Kab.
Rejang Lebong, Bengkulu.
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| Kerja sama
Menperin mengungkapkan, industri tertentu
seperti sektor padat karya
selalu membedakan selisih
upah pekerja tanpa memperhitungkan harga barang
di konsumen akhir, terutama di pasar global.
“Di tengah itu ada yang
memanfaatkan. Itu yang
ingin dicegah,” ujarnya.

“

“Upah minimum di Indonesia dan Vietnam
selalu diadu mana yang lebih rendah.
Dengan adanya kesamaan upah minimum
sektoral, tentunya menciptakan
pengembangan SDM yang lebih baik,”
Menperin Airlangga Hartarto
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ndonesia dan Vietnam
I
termasuk dua negara
anggota ASEAN yang paling

kompetitif. Selain stabilitas
dan infrastruktur memadai,
upah buruh di kedua negara
relatif rendah sehingga
menjadi incaran investor.
Berdasarkan data
International Labour
Organization, upah buruh
di Indonesia pada 2016
sekitar USD174 per bulan,
hanya berbeda tipis dengan Vietnam yang berkisar
USD181 per bulan.
Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh investor untuk
‘mengadu’ Indonesia dengan Vietnam agar menawarkan upah buruh paling
rendah.
Akibatnya, kedua
negara akan terjebak
dalam perang upah murah
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MENCEGAH
PERANG
UPAH MURAH
RI-VIETNAM

sehingga menyulitkan
pengembangan sumber
daya manusia di sektor
industri.
Di sela-sela Konferensi
Tingkat Tinggi Kerja Sama
Ekonomi Asia-Pasifik
(KTT APEC) di Lima, Peru,
November silam, Wakil
Presiden Jusuf Kalla
mengetuk kesadaran
Presiden Republik Sosialis
Vietnam Tran Dai Quang.
Wapres mengusulkan kerja sama kepada
Vietnam untuk membuat
platform bersama penetapan upah sektoral industri sehingga Indonesia dan
Vietnam tidak diadu-adu
oleh investor.
Jusuf Kalla juga
mengharapkan kedua
negara berbagi pengalaman
dengan negara-negara

lain, termasuk di kawasan
ASEAN, untuk membuat
sistem dalam menentukan
standar upah minimum
regional.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, yang
mendampingi Wapres dalam
pertemuan itu, mengatakan
Indonesia dan Vietnam
menjadi incaran investor
untuk membangun industri. Namun, investor sering
menjadikan perbedaan
tingkat upah untuk mengadu kedua negara.
“Upah minimum di
Indonesia dan Vietnam
selalu diadu mana yang
lebih rendah. Dengan
adanya kesamaan upah
minimum sektoral, tentunya
menciptakan pengembangan SDM yang lebih baik,”
kata Airlangga.

usulan Indonesia dan akan
menindaklanjutinya.
Seiring kerja sama di
berbagai bidang, Menperin
berharap transaksi perdagangan Indonesia dengan Vietnam akan meningkat dua kali lipat, dari USD5
miliar menjadi USD10 miliar
dalam beberapa tahun ke
depan.

Menurut Airlangga,
tidak baik kalau yang dipersan-dingkan adalah biaya
tenaga kerja dari masing-masing negara. “Kami
mengharapkan kesetaraan
human deve-lopment itu
terkait dengan hak asasi
manusia dan nilai-nilai universal,” tuturnya.

Selain Menperin, turut
mendampingi Wapres
JK, antara lain Menteri
Perdagangan Enggartiasto
Lukita, Wakil Menteri Luar
Negeri A.M Fachir, dan
Staf Khusus Wapres Sofjan
Wanandi.

Selain soal upah, pertemuan bilateral tersebut juga
membahas kerja sama tentang pengembangan rantai nilai dunia (global value
chain) di sektor industri otomotif, kimia, dan digital.
Airlangga menegaskan,
Kementerian Perindustrian
siap menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan oleh Wapres
kepada Presiden Vietnam
dalam pertemuan tersebut. Presiden Vietnam
merespons dengan baik

Ko m o d i tas U n g gu l a n
Dalam KTT APEC di
Lima, Pemerintah Indonesia
juga aktif melobi sejumlah pihak agar lima komoditas unggulan masuk ke
dalam pernyataan bersama
pemimpin ekonomi 21 negara anggota APEC.
Kelima komoditas itu
yakni minyak sawit mentah,
karet alam, rotan alam, kertas, dan produk perikanan.

berperan penting dalam
kegiatan ekonomi di sektor riil dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat
Indonesia.
“Apabila komoditas
tersebut diterima, perdagangan dan investasi yang
berkaitan dengan komoditas itu tentunya akan
meningkat, termasuk pertumbuhan di sektor industrinya,” kata Airlangga.
Selama dua tahun terakhir ini, Pemerintah
Indonesia berupaya melobi
agar produk-produk tersebut bisa masuk pernyataan
ber-sama pemimpin APEC.
Selain itu, Indonesia
terus bernegosiasi secara
bilateral dengan Tiongkok
dan Australia untuk mendorong ekspor biodiesel ke
dua negara tersebut.
Langkah ini merupakan
bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan kedua belah pihak
karena selama ini Indonesia
mengalami defisit neraca
perdagangan dengan kedua
negara tersebut. mi

506

Menurut Menperin,
kelima komoditas itu

357

Upah Buruh di ASEAN (USD per bulan)

119

121

Kamboja

Laos

Sumber: ILO, 2016

174

181

Indonesia

Vietnam

206

Filipina

Malaysia

Thailand
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| Kerja sama

MEMPERERAT
KEMITRAAN
INDUSTRI
INDONESIAINDIA

PERAN INDIA
BAGI INDONESIA
Mitra dagang
terbesar

ke-8

Investasi India
di sektor industri

43 proyek
senilai

USD15,5 juta
(2015)
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Dalam lawatan Presiden
Joko Widodo ke India
pada 12-13 Desember silam, Indonesia dan negeri Mahatma Gandhi itu
sepakat memperkuat
kerja sama bilateral
yang telah terjalin lebih
dari 60 tahun, khususnya di bidang industri
dan perdagangan.
erja sama di bidang
K
industri yang disepa-kati, terutama terkait
dengan sektor farmasi,
teknologi informasi, dan
otomotif, yang menjadi
keunggulan industri India
selama ini.
Sebagai tindaklanjut
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pertemuan antara
Presiden Jokowi dan
Perdana Menteri India
Narendra Modi, Menteri
Perindustrian Airlangga
Hartarto bersama Menteri
Perdagangan Enggartiasto
Lukita melanjutkan pembahasan lebih mendalam
melalui audiensi dengan
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan India Nirmala
Sitharaman.
Dalam pembahasan itu, Airlangga yang
didampingi oleh Kepala
Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri

(BPPI) Haris Munandar,
menyampaikan beberapa
poin terkait dengan kerja
sama industri farmasi. Dia
mengharapkan Pemerintah
India mengirimkan kelompok kerja untuk membantu
memetakan kebutuhan
industri farmasi nasional.
Menperin juga mendorong pertukaran tenaga ahli
serta penguatan pelatihan
vokasi antara Indonesia dan
India, khususnya di industri
farmasi.
Selama ini, Indonesia
masih mengimpor sebagian
besar bahan baku obat dari
Tiongkok dan India. Melalui
kerja sama itu, ketergantungan bahan baku impor
diharapkan berkurang,
sekaligus memacu daya
saing industri farmasi
nasional.

Industri makanan,
tekstil, serta
alat angkut &
transportasi lainnya
Transaksi perdagangan

USD14,6
miliar

(4,9% dari total perdagangan
Indonesia 2015)

Pengusaha India juga
diajak ikut menggarap pembangkit listrik tenaga surya
di Indonesia. Apalagi, pemerintah kini menerapkan regulasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) yang
lebih mudah.
Adapun peluang kerja
sama di sektor industri
teknologi informasi, antara
lain kemitraan strategis
untuk menghadapi era globalisasi dan Industri 4.0.
Di sektor otomotif, Menperin mendorong
pelaku industri India bersinergi dengan industri otomotif Indonesia untuk memperkuat rantai pasok global.
Sebelumnya, raksasa otomotif India, Tata Motors,
telah menjalin kemitraan
strategis dengan PT Pindad
(Persero) untuk eksplorasi
pemasaran dan desain
produk.
Guna mempercepat berbagai kerja sama tersebut,
Airlangga mengharapkan
agar proses kerangka kerja
sama yang diikuti kedua
negara melalui Regional
Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) segera
diselesaikan.
RCEP dibentuk
berdasarkan kerangka
kerja sama ekonomi yang
modern, kompetitif, dan
berkualitas dengan tetap
mengedepankan prinsip
saling menguntungkan.
Pemerintah mendukung
penuh rencana investor
asing menanamkan modal
di Indonesia, termasuk dari
India. Hal ini dapat dilihat
dari beberapa dere-gulasi
dan paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkan

pemerintahan Jokowi, seperti kemudahan layanan
investasi tiga jam, fasilitas
di pusat logistik berikat, dan
insentif di kawasan industri
sesuai zona.
Arah dan kebijakan
yang menjadi pedoman
bagi pemerintah dan pelaku
industri juga sudah dituangkan ke dalam Peraturan
Pemerintah No.14 tahun
2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan
Industri Nasional
2015-2035.
Arah pembangunan
industri nasional dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber
daya alam di industri hulu
berbasis agro, mineral dan
migas, yang diikuti dengan pengembangan industri pendukung dan andalan
secara selektif.
Pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan dan pemerataan
kawasan industri di berbagai wilayah.
Beberapa kawasan
industri yang sedang
berkembang pesat, antara
lain Kawasan Industri Sei
Mangke di Sumatera Utara,
Kawasan Industri Dumai
di Riau, Kawasan Industri
Berau di Kalimantan Timur,
dan Kawasan Industri Palu
di Sulawesi Tengah.
Selain itu, Kawasan
Industri Kendal di Jawa
Tengah, Kawasan Industri
Java Integrated Industrial
Ports and Estate (JIIPE) di
Gresik, Jawa Timur, dan
Kawasan Industri Morowali
di Sulawesi Tengah. mi
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Memacu
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SDM
Industri
52

Saat ini sekitar 60 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif,
yang sering disebut bonus demografi.
Apabila penduduk usia produktif ini
berkualitas, tentu menjadi kekuatan
besar bagi Indonesia untuk menghadapi kompetisi global yang kian ketat.
Sumber daya manusia yang mumpuni
juga menjadi modal dasar bagi bangsa
Indonesia untuk mengolah dan mengelola sendiri sumber daya alam yang melimpah. Dengan demikian, kedaulatan dan nilai
tambah ekonomi akan dinikmati sebesarbesarnya oleh rakyat Indonesia.
Dalam satu kesempatan, Presiden
Joko Widodo sempat mengingatkan jangan sampai bonus demografi tersebut siasia dan berubah menjadi sebuah kumpulan
pengangguran.
“Ini yang harus kita hindari. Sangat berbahaya sekali,” kata Presiden saat Deklarasi
Pemagangan Nasional di Karawang, Jawa
Barat, pada 23 Desember 2017.
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Oleh karena itu, pemerintah berusaha keras mencari terobosan dan membuat kebijakan agar SDM
yang sangat besar itu bisa
berperan optimal dalam
pembangunan.
Salah satu upaya adalah
menggelar program pemagangan secara nasional,
yang melibatkan dunia
usaha secara langsung.
Dalam program itu,
sejumlah kementerian
termasuk Kementerian
Perindustrian, bersa-ma
Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) dan Asosiasi
Pengusaha Indonesia
(Apindo) berhasil menggandeng 2.648 perusahaan.
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Mereka siap menerima
peserta magang dari sejumlah kawasan industri di DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, dan Jawa Timur.
Perusahaan tersebut,
antara lain bergerak di sektor manufaktur (1.776 perusahaan), 200 perusahaan di
sektor pariwisata, 12 perusahaan di sektor perbankan,
411 perusahaan di sektor
kelautan dan perikanan, 30
perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, serta
219 perusahaan sektor ritel.
Pelibatan pelaku usaha
sejalan dengan program
link and match antara dunia

“

Pendidikan vokasi
sepenuhnya
berbasis kompetensi
dengan keterlibatan
intensif dari industri,
mulai dari
identifikasi program
studi, penyusunan
kurikulum sesuai
kebutuhan industri,
praktik kerja dan
pemagangan
industri, hingga
penempatan
dengan ikatan kerja
pada perusahaan
industri.
Menperin Airlangga Hartarto

pendidikan dan industri.
Melalui program ini, peserta
magang diharapkan bisa
terserap dunia kerja ataupun berwirausaha.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, yang
mendampingi Presiden
Jokowi pada acara deklarasi tersebut mengatakan,
program pemagangan akan

mendongkrak daya saing
Indonesia di era persaingan global yang semakin
ketat, sekaligus mengurangi
angka pengangguran.
Selain pemagangan,
Kementerian Perindustrian
juga memberikan perhatian
lebih pada pendidikan dan
pelatihan vokasi, serta pemberian sertifikasi.
Airlangga meminta
peran aktif pelaku industri
untuk terlibat dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Kegiatan ini bisa melalui
corporate social responsibility. Kami juga telah mengusulkan para expert industri yang memasuki usia pensiun agar memberikan pelatihan di sekolah menengah
kejuruan,” kata Menperin.
Ketua Umum Kamar
Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia Rosan Perkasa
Roeslani memaparkan,
peningkatan kompetensi
tenaga kerja sangat penting
untuk meningkatkan
produktivitas dan daya
saing industri nasional.
Menurut dia, pelaku
usaha turut bertanggung jawab memberikan
masukan kepada pemerintah, mempromosikan
dan mendorong perusahaan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja, serta

membangun kualitas dan
kuantitas dari penyelenggaraan pelatihan kerja melalui
pemagangan.

three-in-one (3-in-1)
dan 4.556 orang melalui
pendidikan SMK dan
diploma.

Sejalan dengan itu,
Kadin akan memetakan
rencana kebutuhan SDM
di masing-masing sektor usaha di setiap wilayah
seperti provinsi atau kabupaten/kota, serta perencanaan kebutuhan SDM
secara nasional.

Instansi ini juga mendirikan politeknik atau akademi komunitas di kawasan
industri dan Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri
(WPPI). Pada periode 20162019, ditargetkan pendirian
tujuh politeknik atau akademi komunitas dengan
program studi yang spesifik
untuk memenuhi kebutuhan di kawasan industri dan
WPPI.

Pemetaan itu akan
diselaraskan dengan
perencanaan pendidikan
keterampilan oleh institusi
pendidikan ataupun pusat
latihan kerja, sehingga
diharapkan sesuai dengan
kebutuhan industri.

Be r basi s
Ko m pe te n si
Kemenperin sebenarnya
telah penyelenggaraan
serangkaian pendidikan
vokasi berbasis kompetensi.
Program ini menghasilkan
tenaga kerja terserap
oleh industri sedikitnya
16.178 orang, terdiri dari
11.622 orang melalui
pelatihan berbasis sistem
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Hingga 2016, telah
berdiri Akademi Komunitas
Industri TPT di Solo dan
Politeknik Industri Logam
di Morowali yang telah
mendapatkan persetujuan pendirian dari Menteri
Ristekdikti dan Menteri
PAN-RB.
Kemenperin juga
bekerja sama dengan empat
kementerian terkait dalam
rangka Pengembangan
Pendidikan Kejuruan dan
Vokasi Berbasis Kompetensi
yang Link And Match dengan Industri.

Selain itu, menyusun
Rencana Pengembangan
Link and Match SMK dengan Industri, yang mana
pada 2017-2019 berada
pada tahap identifikasi
kerja sama oleh 150 perusahaan industri dengan 750
sekolah mene-ngah kejuruan (SMK).
Untuk tahap awal,
tiga perusahaan industri dan 20 SMK ditunjuk
sebagai proyek percontohan link and match, yaitu
PT Petrokimia Gresik dengan 7 SMK di Jawa Timur,
PT Astra Honda Motor dengan 9 SMK dari Tangerang
(Banten) dan Sulawesi
Selatan, serta PT Polytama
Propindo dengan 4 SMK dari
Indramayu dan Cirebon.
Kerja sama lima menteri
tersebut merupakan tindak
lanjut Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam
rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM
Indonesia. Selain itu, implementasi arahan Presiden
pada rapat terbatas tentang
pendidikan dan pelatihan
vokasi. mi
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Presiden RI Joko Widodo didampingi
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto dan Menteri Keuangan Sri
Mulyani meninjau prototipe mobil
pedesaan di stan Kementerian
Perindustrian yang rencananya akan
dijual seharga Rp60 juta seusai
peluncuran Kebijakan Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM di Desa
Tumang, Boyolali, 30 Januari 2017.

L ENSA PERISTI W A
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Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan
Menteri Komunikasi & Informatika Rudiantara usai menandatangani
Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sektor Industri Melalui
Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, 27 Januari 2017.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto
bersama Menteri
Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri
Perhubungan Budi Karya,
serta Direktur Utama PT
Kereta Api Indonesia
(Persero) Edi Sukmoro
meninjau lokasi rencana
pembangu-nan Container Freight Station
Tanjung Priok, Jakarta, 13
Januari 2017.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi CEO
Mercedes Benz Indonesia Guenter Haefele, President Director
& CEO Mercedes Benz Distribution Indonesia Roelof Lamberts,
dan Dirjen ILMATE Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan
menggunting pita sebagai tanda peresmian Perakitan
Pertama Unit Mercedes Benz E-Class di Wanaherang, Bogor,
24 Januari 2017.
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Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati
Wibawaningsih meninjau stand sepatu Ekuator seusai
pembukaan Indonesia Fashion Week (IFW) 2017 di Jakarta,
1 Februari 2017. Sepatu Ekuator merupakan produk alas
kaki premium dalam negeri yang diinisiasi oleh
Kementerian Perindustrian, dengan harapan dapat
menembus pasar ekspor.
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Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai Jumpa Pers Akhir Tahun
2016 berfoto bersama para wartawan industri (FORWIN) didampingi
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto, Kepala
Biro Humas Kemenperin Setia Utama, Sekretaris Jenderal Kemenperin
Syarif Hidayat, dan Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 22 Desember 2016.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi oleh Staf Khusus Menperin
Happy Bone, Komisaris Utama PT Sulawesi Mining Investment (SMI) Letjen (Purn)
Sintong Panjaitan, Komisaris PT SMI Halim Mina, CEO PT Indonesia Morowali
Industrial Park (IMIP) Alexander Barus, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman
Natawijana, serta Bupati Morowali Anwar Hafid meninjau salah satu PLTU yang
telah dibangun untuk mendukung pengoperasian pabrik smelter nikel di Kawasan
Industri Morowali di Sulawesi Tengah, 11 Januari 2016.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
seusai Penandatanganan Nota
Kesepahaman Dalam Rangka
Pengembangan Pendidikan Vokasi Berbasis
Kompetensi yang Link And Match Dengan
Industri berfoto bersama (dari kiri) Menteri
Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri
BUMN Rini M. Soemarno, Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad
Nasir, Menteri Koodinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution, Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Puan Maharani, serta
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy, 29 November 2016.
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TANTANGAN
HILIRISASI
INDUSTRI

Oleh: Drs. Fauzi Aziz
Pemerhati Masalah Sosial Ekonomi dan Industri

58

Hilirisasi sejatinya bukan
paradigma baru dalam
ekonomi industri karena
sudah sejak lama disiplin ekonomi industri
tunduk pada prinsip
pentingnya peningkatan nilai tambah dalam
setiap proses industrialisasi, termasuk hilirisasi.
stilah hilirisasi pada
I
dasarnya sebagai
respon atas kegagalan

peran ekonomi berbasis
komoditas yang tak berhasil menjadi penghela pertumbuhan ekonomi akibat
harganya di pasar dunia
berjatuhan.
Karena itu, sejak pemerintahan SBY hingga kini, hilirisasi menjadi salah satu
isu kebijakan industri nasional yang dinilai bersifat
strategis untuk pendalaman
struktur industri, terutama
yang ber-basis sumber daya
alam.
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Komitmen pemerintah
ini jelas untuk mendorong
hilirisasi di Indonesia.
Clear dalam arti dilihat
dari perspektif strategi
dan kebijakan industri.
Tetapi belum tentu serta
merta secara pragmatis
dapat dieksekusi karena
berbagai kondisi yang perlu
diperhatikan. Beberapa di
antaranya dapat dielaborasi
sebagai cermin adanya
dilema dan trade off.

Pertama, hilirisasi
hakekatnya bisnis. Secara
pragmatis pasti memerlukan investasi yang
tidak kecil. Peminatnya
pasti bukan investor pada
umumnya, tetapi investor
industriawan.
Sementara itu, dalam
penguasaan bisnis perkebunan, mineral dan batubara,
umumnya mereka adalah
para investor yang hanya
berorientasi pada perolehan
yield dan profit, apa lagi
saat harga komoditas naik.
Kita tahu, karekteristik
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hillirisasi membutuhkan
pembiayaan dalam jumlah
besar.

wilayah, dan lingkungan
hidup maupun lingkungan
sosial yang kompleks.

Selain itu, mempunyai
imbal hasil (yield) yang rendah, berjangka panjang,
dan/atau berisiko tinggi,
sehingga tidak menarik bagi
perbankan maupun investor
pada umumnya, meskipun
memiliki outcome economic
yang tinggi.

Jika kerangka kebijakan
dan tata aturannya berserakan dimana-mana, maka
sulit berharap secara pragmatis akan menjadi lahan
investasi yang menarik,
meskipun secara strategis
mampu menghasilkan outcome economic yang tinggi.

Kedua, yang juga perlu
diperhatikan bahwa menjalankan kebijakan hilirisasi memerlukan tata aturan
yang clear and clean dalam
satu kerangka yang utuh
dan komprehensif, serta
berada dalam satu sistem in
the one direction. Ini mutlak diperlukan karena banyak titik singgungnya yang
bersifat lintas sektor, lintas

Ini adalah dilema dan
trade off paling krusial,
sehingga penanganan di
area ini tidak cukup hanya
memerlukan komitmen
saja dari pemerintah
dan para pemangku
kepentingan yang lain,
tetapi memerlukan
pengorganisasian yang
solid, rapi dan in the one
direction tadi.

Ketiga, hilirisasi harus
dibangun dalam satu zonasi
industri yang berada dalam
satu jaringan primer dekat
mulut tambang atau kebun,
dan pada jaringan skunder
dan tersier harus ada dalam
jangkauan infrastruktur
fisik yang efisien, dan jaringan distribusi yang juga
efisen karena ujungnya
harus bermuara di pasar,
baik pasar dalam negeri
maupun ekspor.
Catatan ini penting
di-sampaikan karena
kebijakan pemerintah
yang baik, banyak yang
gagal dikapitalisasi karena
salah urus, dan terlalu
banyak yang mau nimbrung
dengan berbagai banyak
kepentingan.

Keempat, kita tahu

bahwa berindustri adalah
berbisnis. Tentu di dalam
prosesnya terjadi bauran
yang kompleks. Bauran
ini dimulai dari hulu
sampai ke hilir. Maksudnya
adalah hilirisasi diawali
dengan adanya sebuah
perencanaan, ditunjang
oleh adanya strategi dan
kebijakan pemerintah yang
dituangkan dalam berbagai
kerangka regulasi, termasuk
didalamnya ada sistem
insentif dan disinsentif.
Dan akhirnya, akan
bermuara pada kegiatan
investasi dan praktek bisnis
untuk mendapatkan benefit, yield dan profit, dimana
secara riil di pasar akan terjadi persaingan yang ketat.

Kelima, inilah mengapa industrialisasi selalu
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POLITEKNIK ATI MAKASSAR

MENJADI YANG TERDEPAN

DI INDONESIA TIMUR
memerlukan proses politik
yang baik, membutuhkan
kepemimpinan yang kuat,
dan manajemen yang rapi
dan solid, karena industrialisasi selalu terlahir dari
sebuah ‘revolusi’, ‘reformasi’
dan ‘transformasi’.
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Proses ini berlangsung baik di tingkat nasional maupun regional
dan global. Di dalamnya
selalu memunculkan beragam “kontroversi” karena
menyangkut masalah politik
ekonomi nasional. Misalnya
memilih pengembangan
sektor tradable atau non
tradable.
Contoh lain apakah
perlu intervensi pemerintah
atau sepenuhnya
diserahkan saja pada
mekanisme pasar, atau
ketika ekonomi global
seperti sekarang ini
lesu, apakah boleh
kebijakan proteksi dapat
diberlakukan secara
terbatas, atau biarkan
saja sistem perdagangan
bebas berjalan, toh pada
akhirnya akan terjadi titik
keseimbangan baru.
Muatan-muatan politis
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semacam itu acapkali
muncul sebagai sebuah
fenomena, dan jika tidak
diatasi, pasti akan menjadi
kontraproduktif yang bisa
mendistorsi terhadap
rencana dan kebijakan
yang dibuat sendiri oleh
pemerintah.
Isu idealnya yang
strategis tergerus oleh
isu pragmatis karena
pemerintah saat ini lebih
memberikan perhatian pada
pengamanan industri padat
karya. Isu kebijakannya
menjadi bergeser dari
persoalan yang strategis
ke masalah yang bersifat
pragmatis.
Pergeseran kebijakan
adalah hal biasa karena
fungsi utama dari produk
kebijakan harus adaptif dan responsif terhadap
keadaan yang riil terjadi di
masyarakat.
Hilirisasi tetap penting
dan menyelamatkan industri padat karya juga harus
dilakukan karena sekian
juta orang bekerja di sektor
padat karya seperti di industri TPT, alas kaki dan sepatu,
industri makanan dan

minuman dan sebagainya.

Keenam, terkait
dengan semuanya itu,
maka pemerintah tidak
boleh mundur selangkah
pun untuk melakukan
hilirisasi, bahkan harusnya
juga hulunisasi karena ini
perintah konstitusi seperti
diamanatkan dalam pasal
33 UUD 1945. Artinya,
hilirisasi dan hulunisasi bagi
Indonesia bersifat given,
tapi harus dibangun dalam
koridor keekonomian, tidak
boleh at any cost, apalagi at
all cost.

Setiap Perguruan Tinggi
selalu mendambakan
menjadi salah satu
kampus unggulan. Tak
terkecuali dengan Politeknik ATI Makassar,
salah satu Perguruan
Tinggi Negeri dibawah
naungan Kementerian
Perindustrian.

P

oliteknik ATI
Makassar menjadi
pendukung program
Kementerian Perindustrian
dalam me-nyiapkan Sumber
Daya Manusia (SDM) di
sektor industri.
Hal ini merupakan
impelementasi dari
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 41 Tahun 2015 tentang
Pembangunan Sumber Daya
Industri sebagai turunan

Undang-Undang (UU) No.
3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, khususnya
terkait SDM industri.
“Kami menerapkan pola
pendekatan dalam pembangunan SDM industri dengan sistem three-in-one,”
ungkap Direktur Politeknik
ATI Makassar, Amrin Rapi.
Menurutnya, Politeknik
ATI Makassar menyelenggarakan Pendidikan
Tinggi Vokasi yang berbasis

Investasi pemerintah
secara langsung sangat
diperlukan, baik melalui
BUMN yang sudah
ada maupun dengan
membentuk BUMN baru.
Selanjutnya, kebijakan
pembangunan industri
primer, skunder dan tersier
yang bersifat strategis bagi
kepentingan negara semestinya dituangkan dalam satu
kerangka kebijakan in the
one direction yang dituangkan kedalam Perpres. mi
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spesialisasi dan kompetensi yang se-suai kriteria
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
untuk menuju keunggulan
program studi.

di Indonesia Timur. Pihaknya
mendapatkan keuntungan
lebih dari kerjasama dengan Schneider tersebut.
Salah satunya adalah
dosen-dosen Politeknik
ATI Makassar
mendapatkan akses
pelatihan dari certified trainer Schneider.
Sehingga, perusahaan
yang menggunakan
produk Schneider
tidak perlu melalukan
pelatihan kembali bagi
SDM-nya.

Selain itu, melakukan
proses sertifikasi melalui
Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) dan tempat uji kompetensi serta menyiapkan
wadah Career Development
Center untuk pasar tenaga
kerja di Politeknik ATI
Makassar.

keun ggulan
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Program reposisi
Politeknik ATI Makassar
tergolong mengalami
peningkatan grafik yang
sangat tajam. Salah satu
contohnya terlihat dari
animo masyarakat untuk
masuk ke Politeknik ATI
Makassar. “Kini, rasio
perbandingan antara yang
diterima dan pendaftar
adalah 1:4,” tegas Amrin.
Dalam kurun waktu
5 tahun, Politeknik ATI
Makassar dapat mencapai
akreditasi B dari yang semula
akreditasi C. Hal tersebut
tidak terlepas dari visi yang
dicanangkan oleh Politeknik
ATI Makassar. “Menjadikan
Politeknik ATI Makassar sebagai Perguruan Tinggi yang
unggul di bidang Teknologi
Industri Manufaktur di
Kawasan Timur Indonesia
yang diakui secara nasional
dan global di tahun 2025,”
ungkapnya.
Bukan hanya itu,
Amrin dan timnya memiliki
strategi khusus dalam
menjadikan visi kampusnya
menjadi kenyataan. Ia
merumuskannya menjadi
delapan strategi jitu untuk
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menciptakan kampus yang
unggulan.
Strategi yang pertama
adalah menciptakan SDM
yang unggul di bidangnya.
Pola yang diambil adalah
dengan menerapkan metode
pendidikan sistem ganda
(dual system) model Jerman.
Pendidikan sistem ganda
menggabungkan pengajaran
teori di ruang kelas dan
praktik magang di industri.
Politeknik ATI Makassar telah
mendapatkan bimbingan
teknis dari certified trainer
Jerman. “Model sistem ganda
ini belum banyak diterapkan
oleh Perguruan Tinggi Vokasi
di Indonesia,” lengkapnya.
Strategi yang kedua
adalah menciptakan institusi yang unggul. Menjadikan
Politeknik ATI Makassar sebagai pusat kerjasama berbagai institusi. Salah satu
langkah nyatanya adalah
menjadikan Politeknik ATI
Makassar sebagai Pusat LSP
yang ada di Indonesia Timur,
khususnya Sulawesi Selatan
dengan membentuk sekretariat Badan Koordinasi
Sertifikasi Profesi (BKSP)
Sulawesi Selatan.

Sehingga, Politeknik ATI
Makassar menjadi rujukan
utama dan tempat strategis
pertemuan berbagai lembaga penting yang berkaitan dengan sertifikasi profesi. “Tahun lalu, kampus
kami kedatangan Gubernur
Sulawesi Selatan Syahrul
Yasin Limpo saat pelantikan
pengurus BKSP Sulsel dan
peringatan hari jadi Sulsel
ke-347,” jelasnya.
Strategi ketiga adalah
membantu dosen-dosen
di lingkungan Politeknik
ATI Makassar yang telah
mendapatkan sertifikat
Asesor kompetensi untuk
menjadi Master Asesor
Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP). Upaya yang
dilakukan adalah dengan
membentuk Asosiasi Asesor
Indonesia yang berkantor
di Politeknik ATI Makassar.
“Lembaga sertifikasinya
diayomi, begitupun dengan
orang-orangnya,” tutur pria
yang juga menjadi dosen
Universitas Hasanudin itu.
Strategi keempat adalah
menjadikan Politeknik ATI
Makassar sebagai pusat
pelatihan Schneider Electric

Strategi kelima adalah
menjalin kerjasama
dengan Balai Besar Bahan
dan Barang Teknik (B4T)
Bandung. Langkah ini
diambil sebagai bentuk
fasilitasi bagi masyarakat
umum dan Sivitas Akademika
Politeknik ATI Makassar
dalam melakukan sertifikasi
kompetensi Welding
Inspector.
“Jadi kalau ada yang
mencari sertifikasi Welding
Inspector di Indonesia Timur,
tidak perlu lagi datang ke
Bandung. Cukup datang
ke Politeknik ATI Makassar
saja,” ungkapnya.
Strategi keenam adalah
menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT).
Selama 2 tahun, Politeknik
ATI Makassar telah bekerjasama dengan BPPT dalam
menjadikan kampus sebagai
pusat inovasi dan pengembangan entrepreneurship.
Strategi ketujuh adalah
melakukan kerjasama dengan Persatuan Insinyur
Indonesia (PII) dan BNSP.
Para mahasiswa yang
belajar di Politeknik ATI
Makassar akan mendapatkan

PROFIL
POLITEKNIK
ATI MAKASSAR

“

“Bahkan ketika para
mahasiswa tersebut di
wisuda pun akan
mendapatkan sertifikat
kompetensi.”
Direktur Politeknik ATI Makassar,
Amrin Rapi.

spesiali-sasi dan kompetensi sesuai bidang dari
para ahlinya. Pasalnya,
hampir 90 persen dosendosen di Politeknik ATI
Makassar sudah mendapatkan sertifikat sebagai Asesor kompetensi.
“Bahkan ketika para mahasiswa tersebut di wisuda
pun akan mendapatkan
sertifikat kompetensi,”jelas
Amrin.
Strategi kedelapan
adalah dengan membuat
sistem informasi
kehumasan. Upaya
yang dilakukan adalah
dengan melakukan
dokumentasi setiap
kegiatan yang dilakukan
oleh sivitas akademika
dan dipublikasikan
melalui kanal-kanal resmi
Politeknik ATI Makassar. mi

Politeknik ATI
Makassar didirikan sejak tahun
1967 dengan nama
Akademi Teknologi
Industri Makassar dengan Surat Keputusan
Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan No.
273/SK/M/1967, tanggal 28 April 1967, untuk
memenuhi kebutuhan
tenaga kerja perindustrian Kawasan Timur
Indonesia.
Kehadiran pendidikan tersebut hingga
saat ini lebih banyak
mengalami perubahan
dalam penye-lenggaraan pendidikan antara
lain perubahan pendidikan gelar sarjana muda
menjadi pendidikan non
gelar Diploma III berdasarkan SK bersama
Menteri Perindustrian
dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan tanggal 6 Juni 1981 tentang penyelenggaraan
Program Diploma III
Jurusan Teknik Industri.
Politeknik ATI
Makassar kini memiliki empat Program
Studi yaitu Jurusan
Teknik Industri Agro,
Jurusan Teknik
Manufaktur Industri
Agro, Jurusan Otomasi
Sistem Permesinan, dan
Jurusan Teknik Kimia
Mineral.
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| IN O V ASI
mengatakan pengembangan Gesits karena pihaknya
ingin membangun karya
anak bangsa bukan sebatas
mimpi.
“Saat kami menantang
ITS untuk membuat motor
listrik dengan komponen
sendiri, ternyata ITS mampu
membuktikan. Ini membuat
kami bangga,” ujarnya.
Oleh karena itu,
Garansindo tidak akan
main-main. Setelah mengantongi prototipe Gesits,
proses ma-nufaktur dan
infrastruktur disiapkan guna merealisasikan
produksi massal pada akhir
2017.
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GESITS
SKUTER LISTRIK KARYA ANAK BANGSA
Dalam beberapa tahun
ke depan, sepeda motor listrik kian populer
di tengah masyarakat.
Selain harga terjangkau
dan ramah lingkungan,
operasional skuter listrik
makin mudah dan murah sehingga mendorong minat masyarakat
terhadap alat transportasi ini.

Garansindo. Kolaborasi perguruan tinggi dengan perusahaan lokal ini sukses
melahirkan skuter bertenaga
setrum karya anak bangsa
bernama Gesits.

2016. Prototipe Gesits juga
telah diserahkan langsung oleh Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Mohamad Nasir saat
berkunjung ke ITS Surabaya.

Gesits, singkatan dari
Garansindo Elecric Scooter
ITS, diklaim sebagai sepeda
motor jenis skuter matik pertama di Indonesia. Gesits
bahkan diprediksi menguasai pasar sepeda motor listrik di Indonesia, bahkan di
Asia tenggara.

impi inilah yang
M
ingin diwujudkan oleh Institut Teknologi

Gesits pun siap
diproduksi pada tahun ini,
setelah sukses melalui
uji coba saat Dies Natalis
ITS pada 7-13 November

Menristekdikti berjanji
akan membantu Gesits
mendapatkan sertifikasi
dari BPPT dan persetujuan
desain SNI dan BSNI,
dengan harapan motor ini
sudah bisa mengaspal di
jalan raya mulai 2018. Pada
tahap awal, Gesits akan
diproduksi sekitar 100.000
unit.

Sepuluh Nopember (ITS),
bekerja sama dengan PT
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Managing Director
Garansindo Group
Muhammad Al Abdullah

Ketua Laboratorium
Mobil Listrik Nasional ITS
Muhammad Nur Yuniarto
menyatakan pihaknya
menjamin keunggulan
Gesits dibandingkan
kendaraan serupa yang
diproduksi negara lain.
“Kami berani menjamin,
harga motor listrik kami
pasti lebih murah yakni
Rp15 juta hingga Rp20 juta
per unit, karena komponen memakai bahan lokal,
sedangkan produk lain bisa
sepuluh kali lipatnya,” kata
Nur.

maksimal roda dua ini tidak
berbeda dengan motor
berbahan bakar bensin,
yaitu 100 km per jam.
Keunggulan baterai ini adalah bisa dicopot
(remova-ble) layaknya baterai smartphone, sehingga
memudahkan penggantian selama perjalanan dan
menghilangkan kekhawatiran terkait daya jelajah.
Pengguna bisa
mengganti baterai
seperti halnya menukar
tabung elpiji, misalnya di
minimarket ataupun stasiun
pengisian bahan bakar
umum (SPBU) yang akan
diajak bekerja sama.
Fitur lain yang menarik adalah, pengguna bisa
memantau performa baterai
dan kecepatan motor listrik
ini menggunakan smartphone berbasis Android
melalui bluetooth.
Dari sisi desain, Gesits
tidak kalah dengan motor

rancangan prinsipal global.
Skuter ini dilengkapi
dengan Day Running Light
(DRL) yang terpasang pada
bodi depan dan belakang,
memanjang hingga ke
samping bodi. Fungsinya
sebagai lampu utama,
sekaligus lampu sein.
Sepeda motor listrik
dengan desain skuter
matik itu berdimensi 1.904
x 687 x 1.086 mm. Roda
yang digunakan berukuran
14 inci, serta dilengkapi
dengan rem cakram di roda
depan dan belakang.
Yang menarik adalah
skuter ini tidak akan
mengeluarkan emisi
gas buang karena
menggunakan penggerak
listrik yang ramah
lingkungan. Berbagai fitur
dan keunggulan tersebut
diyakini akan menarik minat
masyarakat untuk membeli
motor listrik buatan anak
bangsa ini. mi

Ke un g gu l a n
Gesits menggunakan
100 persen listrik dengan
daya motor sebesar 5KW.
Baterai yang digunakan
adalah Lithium Ion berdaya
1.980 WH dengan maximum
discharge 61,2 Ampere.
Sekali isi ulang selama
1,5 - 2 jam, baterai bisa
menempuh jarak 80-100
kilometer. Kecepatan

Sumber foto: www.gesits.co.id
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Berbagi Ilmu,
Berbagi Keceriaan
Ada sebuah kata bijak
yang mengatakan “Ilmu
terbaik adalah yang
diamalkan”. Berbagi
ilmu bisa juga dikatakan
sebagai amalan terhadap ilmu.
ntuk itu,
U
Perpustakaan
Kementerian Perindustrian

memfasilitasi berbagai
aktivitas berbagi pengetahuan di antara pegawai
Kemenperin, yang diberi
nama sharing session.
Aktivitas ini tidak harus
dilakukan dengan serius,
bahkan bisa dilakukan
dengan penuh keceriaan
dan kemasan yang menarik.
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Sharing session yang
pertama, dalam rangka
memperingati hari Batik
Nasional dan Hari Kopi
Sedunia, dise-lenggarakan pada tanggal 4 Oktober
2016. Tema yang dibahas pada acara pertama
ini adalah “Mengungkap
Rahasia Kepribadian
dengan Analisa Tulisan
Tangan”.
Narasumbernya
tidak jauh-jauh, yaitu
Anjar Ramdhana, pegawai Ditjen Pengembangan
Perwilayahan Industri (PPI)
yang memiliki basis pendidik-an psikologi.
Banyak pengunjung
yang mengikuti kegiatan

tersebut, lebih dari 20
orang yang hadir berasal
dari berbagai unit dan ada
juga dari pihak luar yang
merupakan seorang blogger yang membahas tentang perpustakaan. Pada
sesi pemaparan, dijelaskan mulai dari bentuk tanda
tangan, besar kecil tulisan,
spasi dan lain sebagainya.
Setiap peserta diminta menuliskan satu kalimat paragraf yang kemudian akan dibahas karakter kepribadian penulis berdasarkan tulisannya tersebut. Para pengunjung pun terlihat antusias dan tertawa geli ketika
satu per-satu di-analisis
kepribadiannya.

Acara tersebut semakin seru karena pada saat
bersamaan juga ada ‘mendadak barista’, yaitu pembua-tan & penyuguhan berbagai macam kopi yang
diramu oleh Bimo Arianto
Pinandito, pegawai Biro
Hubungan Masyarakat
(Humas) yang cinta banget
dengan kopi dan mengaku
memiliki koleksi lengkap
kopi-kopi unggulan yang
khas dari berbagai daerah di
Nusantara.
Kegiatan ini pun
berlanjut di bulan
berikutnya. Pada Jumat,
4 November 2016,
diselenggarakan sharing
session yang dihadiri oleh
33 orang peserta. Sharing
Session kali ini membahas
mengenai Public Relation
(PR) Tensity dan media
online, serta pengelolaan
gas dalam mendukung
pembangunan industri

nasional, yang dibawakan
oleh Anita Rima Dewi
dan Hakiki Nurmajesti,
keduanya pegawai Biro
Humas.
Dengan gaya
penyampaian yang santai,
disampaikan bahwa
konsep dasar PR Tensity
adalah untuk menciptakan
connecting experience
dan kedekatan emosional
(emotional bonding)
antara instansi pemerintah
dengan target audiens dan
masyarakat.
PR Tensity juga
mengarahkan kepada State
of PR dengan outcome
membangun reputasi
bangsa sebagai sebuah
kekuatan, bukan lagi
Government Public Relation
(GPR) yang outputnya
membangun reputasi
pemerintah.

session pada akhir
Januari 2017 lalu, yang
diselenggarakan oleh
Komunitas Fotografi
Kemenperin (KFK) bekerja
sama dengan komunitas
beeografi.com melakukan
hunting foto dengan tema
bridal (pengantin).
Acara ini sangat seru
karena tempat melakukan
hunting foto bukan di
ruangan, melainkan di
helipad rooftop gedung
Kemenperin. Tampak
para peserta acara ini
sangat antusias dan ceria,
karena selain modelmodelnya yang menarik,
juga dilakukan menjelang
matahari terbenam (sunset)
berlatar gedung-gedung
dan langit Jakarta yang
indah.
Ternyata, berbagi ilmu
itu bisa dilakukan sambil
ceria lho! mi

Dan yang tak kalah
menarik adalah sharing
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KEMENPERIN
SEMAKIN DIAKUI
SEBAGAI
BADAN PUBLIK
TERBAIK
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Di pengujung 2016, Kementerian Perindustrian
kembali mencatatkan
sejumlah prestasi dalam
pelayanan publik. Selain
meraih penghargaan
Ombudsman RI dalam
hal kepatuhan standar pelayanan publik,
Kemenperin termasuk
badan publik terbaik
dalam keterbukaan informasi menurut Komisi
Informasi Pusat (KIP).

dalam memberikan
pelayanan terbaik kepada
masyarakat,” kata Sekjen
Kemenperin saat itu, Syarif
Hidayat, yang menerima
langsung penghargaan
tersebut.

enghargaan
P
Ombudsman RI
menjadi tradisi bagi instansi

Adapun, sekitar 48
persen atau 12 kementerian masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan sisanya 8
persen atau 2 kementerian
masuk dalam zona merah
dengan predikat kepatuhan
rendah.

pimpinan Airlangga
Hartarto ini, setelah tahun
lalu juga mendapatkan zona
hijau yang merupakan kategori penilaian tertinggi.
Prestasi ini diumumkan pada acara
Penganugerahan Predikat
Kepatuhan 2016 yang
digelar di Jakarta pada 8
Agustus 2018.
“Pencapaian ini menjadi
bukti konsistensi para staf
dan pimpinan satuan kerja
di lingkungan Kemenperin
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Berdasarkan penilaian
Ombudsman RI terhadap
pemenuhan komponen
standar pelayanan di 25
kementerian pada 2016,
sebanyak 44 persen atau 11
kementerian masuk dalam
zona hijau dengan predikat
kepatuhan tinggi.

Syarif mengatakan,
Kemenperin selama ini
berkomitmen untuk terus
meningkatkan kualitas
pelayanan publik sejalan
dengan amanat UndangUndang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan
Publik.

Upaya ini diharapkan
meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian
dari Reformasi Birokrasi
Nasional (RBN).
Beberapa hal yang telah
diterapkan Kemenperin,
antara lain transparansi
melalui pelayanan yang
bersifat terbuka, mudah dan
dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan.
Selanjutnya, akuntabilitas yang diwujudkan melalui pelayanan
yang dapat dipertanggung
jawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan dan
perundang-undangan.
Dalam implementasi pelayanan publik,
Kemenperin juga mengembangkan dua sistem informasi berbasis online untuk
memberikan kemudahan
bagi masyarakat mendapatkan informasi dan data terbaru terkait aktivitas industri nasional.
Dua sistem informasi tersebut adalah
Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINAS) dan
Sistem Informasi Ketahanan
Industri (SIKI).
SIINAS merupakan
pengembangan teknologi
informasi yang berisi datadata mengenai industri
dalam negeri. Informasi
tersebut diharapkan dapat
memantau perkembangan
dan pembinaan industri
dalam negeri.
Kepatuhan standar
pelayanan publik ini
diharapkan membuka
peluang kemudahan
berusaha yang dapat
mendatangkan investor

sehingga membawa efek
positif bagi pertumbuhan
ekonomi nasional dan
kesejahteraan masyarakat.

Pe nge lol a PNBP
Te r ba ik
Kemenperin sebelumnya
mendapat pengakuan
sebagai Kementerian/
Lembaga Pengelola
Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Terbaik pada
ajang PNBP Awards 2016
yang diselenggarakan oleh
Kementerian Keuangan.
Prestasi Kemenperin
se-bagai Pengelola
Penerimaan PNBP Terbaik
2016 merupakan peningkatan signifikan dari prestasi
tahun sebelumnya. Pada
2015, Kemenperin baru
sebatas mendapatkan apresiasi karena telah menggunakan Sistem Informasi
PNBP Online (Simponi).
Penghargaan keterbukaan informasi badan publik semakin menyempurnakan prestasi Kemenperin
menjelang akhir 2016.
Kementerian ini berhasil menempati peringkat
ke-3 dari 10 besar kategori
kementerian yang dinilai
terbaik oleh KIP.
Penghargaan tersebut
juga melengkapi prestasi
lainnya yang diterima
Kemenperin sepanjang 2016, antara lain
Predikat Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi. mi
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TERPUKAU
PESONA
BELITUNG
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egeri Laskar Pelangi
N
menjadi tujuan saya
dan beberapa teman untuk
keluar sejenak dari penatnya Jakarta.

Pulau Belitung atau
Belitong (sebutan
penduduk asli), dulunya
dikenal sebagai Billiton
di era kolonial Inggris sejak
tahun 1812.

Penerbangan JakartaBelitung yang hanya butuh
waktu satu jam, membawa kami tiba di Bandara
Hanandjoeddin pukul 9
pagi. Mendengar cerita
keindahan pantai dan
pulau-pulau kecil di sekitarnya membuat kami tidak
sabar untuk segera menjelajahi negeri tersebut.
Pulau Belitung atau
Belitong (sebutan penduduk asli), dulunya dikenal se-bagai Billiton di era
penjajahan. Hasil alamnya
yang terkenal adalah ikan,
tambang timah dan kaolin,
perkebunan sawit dan lada.
Karena itu, sebagian besar
profesi penduduk lokal
adalah nelayan, penambang, petani dan pedagang.
Pulau ini dikenal sebagai Negeri Laskar Pelangi
setelah diluncurkannya
film Laskar Pelangi yang
diadopsi dari novel karya
Andrea Hirata. Karena itulah, tujuan pertama kami
adalah Museum Laskar
Pelangi. Sebuah museum
yang terdapat replika SD
Muhammadiyah atau yang
sering disebut SD Laskar
Pelangi. Terletak di atas
bukit pasir dan terbuat dari
kayu yang sudah lapuk, dinding dan atap yang bolongbolong sehingga memberi
kesan ‘tertinggal’, persis
se-perti yang digambarkan
pada film.
Tidak jauh dari Museum
ini, kami juga mengunjungi Museum Kata Andrea
Hirata. Museum ini menjadi
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“

“Bermimpilah, karena Tuhan akan
memeluk mimpimimpimu.”
Andrea Hirata.

satu-satunya museum sastra di Indonesia yang berisi
ratusan karya Andrea
Hirata. Museum ini berdiri
dengan tujuan untuk menginspirasi generasi muda
Indonesia agar berani bermimpi seperti semangat
Laskar Pelangi. Terdapat
banyak ruang berisi katakata motivasi dari Andrea
Hirata dan bercat warnawarni yang memberi kesan
klasik.
Suasana di Museum
Kata ini sangat homey.
Selain bangunannya yang
berupa rumah biasa, di
dalamnya juga ada warung
kopi sederhana dengan
suasana dapur kuno
khas pedesaan. Selain
itu, di halaman belakang
museum ini juga ada kebun
kecil dengan beberapa
bunga dan pohon kelapa

pendek seakan menambah
kehangatan bagi siapapun
yang bercengkrama di sana.
Memasuki waktu
makan siang, kami bergeser ke Pantai Serdang untuk
menyantap seafood di RM
Pantai Laut Ayung. Di sini
kita bisa menikmati lezatnya hidangan langsung
dari pinggir pantai. Setelah
kenyang, kami melanjutkan
perjalan-an ke Wihara Dewi
Kwan Im, sebuah wihara
yang diba-ngun pada tahun
1747 dan digunakan sebagai tempat sembahyang
umat Budha.
Bangunan ini cukup
tinggi dan di puncaknya
sedang dibangun patung
Kwan Im. Untuk mencapainya, wisatawan harus
melewati ratusan anak
tangga. Di tengah perjalanan menuju patung Kwan
Im, terdapat kuil yang boleh
dkunjungi wisatawan.
Para pengunjung juga
bisa minta diramal di kuil
tersebut. Ramalannya
masih menggunakan kayu
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seperti dadu, yang terdapat
nomor tempat kertas berisi
tentang ramalan yang kita
ambil. Dari kertas hasil
ramalan itu, dibacakan
artinya oleh pemandu yang
berada di dalam kuil.
Petualangan kami pun
berlanjut di hari kedua.
Pantai Tanjung Kelayang
menjadi start sekaligus
finish dari kegiatan
island hopping hari itu.
Tulisan besar “Welcome to
Belitung” yang terpampang
di bibir pantai merupakan
ikon dari pantai ini. Kami
pun segera berhamburan ke
perahu seakan tidak mau
ketinggalan sedetik pun
waktu untuk berkeliling
pulau nan indah tersebut.
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Sejurus kemudian, perahu melintasi Pantai Batu
Garuda, sebutan gugusan
bebatuan yang menyerupai
kepala burung simbol negara kita.
Setelah sekian lama
meluapkan ekspresi narsis sekaligus kagum, rupanya sudah ada rombongan
lain yang mengantre di spot
yang sama. Lalu kami pun
melanjutkan perjalanan
ke Pulau Lengkuas yang

terdapat mercusuar sebagai
ikonnya.
Di Pulau Lengkuas,
kami berkeliling mencari
spot terbaik untuk berfoto
dengan latar belakang
mercusuar. Dilanjutkan
dengan berenang di salah
satu sisi laut nan jernih
dengan banyak bebatuan
kecil sebagai dasarnya.
Tak lama di situ, kami
berpindah ke sisi lautan
yang tidak terlalu dalam
namun penuh keindahan
batu karang dan aneka biota
laut di sekitarnya.
Tanpa pikir panjang,
kami pun bersnorkeling ria
menikmati anugerah Tuhan
berupa makhluk-makhluk
laut yang berleseliweran
dengan cantiknya di bawah
kami.
Setelah puas menjelajahi panorama bawah laut
tersebut, kami bergerak
menuju Pulau Pasir, yaitu
sebutan bagi gundukan
pasir menye-rupai daratan
kecil di te-ngah lautan. Di
sini kami berburu bintang
laut cantik untuk diabadikan ber-sama-sama dengan
kelucuan ekspresi kami.

Karena hari sudah siang
dan alarm di perut sudah
berbunyi, maka kami kembali ke pantai untuk istirahat sambil menyantap
seafood lezat yang sudah
menanti.
Perjalanan berlanjut
ke Pantai Tanjung Tinggi.
Lokasi yang menjadi tempat syuting film Laskar
Pelangi ini pun kami jelajahi dengan menirukan gara
Ikal, Lintang, dan temantemannya berlarian menyusuri bebatuan besar nan
elok menjulang.
Pada hari terakhir, kami
mengunjungi museum
Tanjungpandan Belitung
yang terdapat berbagai koleksi keramik tua
Tiongkok dan gerabah
Thailand, tengkorak ikan
arapaima, serta kebun binatang mini yang terdapat
buaya yang pernah menjadi ‘artis’ dadakan di film
Laskar Pelangi.
Tidak lupa kami
mampir ke Rumah Adat
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Belitung, sebuah bangunan rumah panggung berbahan kayu lubin yang di
dalamnya terdapat berbagai macam ornamen khas
Belitung. Sampai sekarang,
rumah adat ini masih digunakan untuk berbagai kegiatan adat atau keluarga
besar tokoh masyarakat di
Belitung.
Dalam perjalanan ke
bandara, kami menyempatkan berkunjung ke Danau
Kaolin, sebuah danau berwarna biru toska bekas
penambangan kaolin. Kami
juga mampir untuk menikmati kopi le-gendaris di
Belitung, yaitu Kong Djie.
Kopi campuran robusta dan

arabica yang khas ini diracik
begitu sempurna untuk
menghilangkan penat sekaligus melengkapi kenangan yang indah di Pulau
Belitung untuk dibawa kembali ke Jakarta.
Petualangan di Belitung
tersebut telah menjadi
pela-rian yang lengkap
bagi kami. Indahnya alam
berpadu de-ngan kehangatan suasana dan semangat Laskar Pelangi seakan
menjadi bekal yang mantab
untuk kembali menjalankan
tugas-tugas keseharian di
ibukota. Sungguh, kami terpukau dengan pesonanya.
(Titin Fauziyah) mi
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Pasar kendaraan bermotor
di dalam negeri mengalami
pasang surut dalam
beberapa tahun terakhiri,
bahkan sempat mencapai
titik terendah pada 2015.
Kondisi ini berdampak
langsung terhadap rantai
pasok otomotif, terutama
industri komponen.

MENJADI TUAN RUMAH
DI NEGERI SENDIRI
Bagi Hamdhani
Dzulkarnaen Salim, Ketua Umum Gabungan
Industri Alat-alat Motor dan Mobil (GIAMM),
tahun 2015 merupakan
masa paling sulit bagi
pelaku industri komponen di dalam negeri.

S

aat itu, penjualan
kendaraan bermotor, terutama sepeda motor
dan mobil, merosot hingga
ke titik terendah. Padahal,
pasar sepeda motor sempat
mencetak rekor 8 juta unit
pada 2011 dan penjualan
mobil menyentuh angka tertinggi 1,23 juta unit pada
2013.
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Pada 2015, penjualan
motor turun menjadi 6,48
juta unit dan mobil 1,01 juta
unit. Akibatnya, permintaan komponen dari pabrikan atau original equipment
manufacturer (OEM) anjlok,
yang disertai dengan penurunan harga.

negeri. Meski mengaku
berskala kecil (UKM),
kapasitas dan omzet mereka
kenyataannya cukup
besar serta menguasai
teknologi sehingga mampu
menggusur pemain lokal
yang sudah merintis usaha
sejak lama.

Indikator ekonomi
makro saat itu juga tidak
begitu menggembirakan,
nilai tukar rupiah melemah
dan fluktuatif, sementara
harga komoditas masih
sangat rendah sehingga
memangkas daya beli
masyarakat.

Persaingan menjadi
begitu ketat sebab
industri sudah terlanjur
meningkatkan kapasitas
sesuai dengan proyeksi
pemerintah dan banyak
kalangan saat itu optimis
bahwa pasar akan tumbuh
pesat.

Kondisi ini diperparah
dengan serbuan pemainpemain baru dari luar

Pada 2008, pemerintah begitu optimistis hingga
berani membuat master

plan yang memproyeksikan
pasar mobil nasional tembus 2 juta unit pada 2020.
Kapasitas produksi mobil
di dalam ne-geri kini mencapai 2 juta unit, sedangkan penyerapannya masih
1 jutaan sehingga terjadi
kelebihan pasokan.
Seiring dengan pemulihan ekonomi, industri otomotif dan komponen mulai
bangkit kembali pada 2016,
meskipun belum begitu
kondusif. Ada beberapa faktor yang membuat industri
komponen lebih baik pada
2016, antara lain nilai tukar
rupiah relatif stabil dan
OEM ba-nyak meluncurkan
model baru sehingga order
komponen meningkat.

Pr o spe k 2 0 1 7
Secara umum,
Hamdhani meramalkan
pasar otomotif pada 2017
lebih baik, walaupun
penjualan mobil
kemungkinan hanya naik
tipis menjadi 1,1 juta unit
dan motor sekitar 6 juta
unit. Tahun ini, kurs rupiah
diharapkan lebih stabil,
harga komoditas juga mulai
naik terutama batubara dan
CPO (minyak sawit mentah)
sehingga mendorong
penjualan otomotif,
terutama kendaraan roda
dua.
Meskipun demikian,
pelaku industri komponen
harus mewaspadai lonjakan
harga bahan baku, seperti
baja, aluminium, karet dan
plastik, yang menyertai
kenaikan harga komoditas.
Dalam jangka panjang, Hamdhani mengakui
ba-nyak pihak yang pesimistis pasar motor akan

kembali mencetak rekor 8
juta unit seperti pada 2011.
Penjualan roda dua sempat diproyeksikan tembus
10 juta unit bahkan lebih.
Namun, setelah ternyata
turun ke bawah 6 juta unit
pada 2016, maturity pasarnya diperkirakan tidak
akan lebih dari kisaran itu.
Prediksi ini tidak
sepenuhnya diamini oleh
Hamdhani. Dia tetap

“

“Orang membeli motor
bukan karena mereka
tidak mampu, tetapi
kondisi jalan memang
lebih cocok untuk
sepeda motor. Jadi
kami yakin pasarnya
masih cukup
menjanjikan walaupun
tidak sebesar
sebelumnya,”

optimistis pasar roda dua
bisa berada di level 6-7
juta unit dalam beberapa
tahun ke depan. Pasalnya,
masyarakat belum sepenuhnya siap beralih ke kendaraan roda empat karena keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah.
“Orang membeli motor
bukan karena mereka tidak
mampu, tetapi kondisi jalan
memang lebih cocok untuk
sepeda motor. Jadi kami
yakin pasarnya masih cukup
janjikan walaupun tidak
sebesar sebelumnya,” ujar
alumni ITB tahun 1988 ini.
Hamdhani yang juga
Presiden Direktur PT Astra
Otoparts Tbk, menilai
pasar mobil tetap menjanjikan mengingat tingkat

kepemilikan (density) mobil
di Indonesia masih rendah yakni 80 unit per 1.000
penduduk. Sebagai perbandingan, density mobil
di Malaysia mencapai 300
unit, Thailand 200, bahkan
Jepang sudah di atas 500
unit per 1.000 penduduk.
Artinya, jika density
mobil dinaikkan menjadi
100 unit saja per 1.000 penduduk, Indonesia yang berpenduduk 250 juta jiwa
akan membutuhkan sedikitnya 12,5 juta mobil baru
setiap tahun. “Ini angka
sekaligus potensi yang
besar sekali,” ungkapnya.
Pasar purnajual (after
market) juga tak kalah
me-narik. Dengan populasi mobil sekitar 10 juta
unit dan motor 80 juta unit,
Indonesia termasuk pasar
raksasa. Apalagi Indonesia
merupakan pasar motor terbesar ketiga dunia, setelah
China dan India, yang
mampu memproduksi komponen dalam jumlah besar
sehingga harganya kompetitif. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk menggenjot
ekspor.
Walaupun pasar sudah
bergerak ke arah positif,
industri komponen belum
bisa berlari kencang karena
terhambat empat masalah
utama.

Pertama, masih
tingginya ketergantungan pada bahan baku
impor, seperti baja, aluminium, karet dan plastik.
Pemerintah perlu campur
tangan untuk membangun industri hulu yang
menjamin pasokan bahan
baku, mengingat investasi
di industri hulu kurang
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menarik karena berisiko
tinggi.

Kedua, kenaikan upah
minimum yang tidak disertai dengan peningkatan
produktivitas. Industri komponen sangat rentan terhadap faktor upah karena
mayoritas padat karya, apalagi kenaikan upah sangat tinggi dan mendadak. Kondisi ini mendorong
industri melakukan otomatisasi produksi, meski tidak
mudah karena butuh biaya
dan waktu.
Ketiga, serbuan pemain
dari luar negeri seiring
dengan kemudahan
penanaman modal asing
(PMA). Banyak anggota
GIAMM yang mengeluh
karena pasarnya terus
digerogoti pemain asing.
78

GIAMM sudah menyampaikan kepada Badan
Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) dan
Kemenperin agar investor
asing diarahkan masuk ke
sektor yang belum banyak
pemain lokalnya.
“Kalau masuk
semua ke sektor yang
sudah banyak pemain
lokalnya, persaingan
menjadi tidak sehat.
Kita akan kalah dan
sulit menjadi tuan
rumah di negeri
sendiri.” ujar
Hamdhani.
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Berbagai tantangan
tersebut justru mendorong
pelaku industri komponen
memperkuat efisiensi usaha
dan kompetensi sumber
daya manusia, termasuk
melalui program vokasi.
Menurut pria kelahiran 52
tahun silam yang menyukai
traveling ini, program
vokasi sangat diperlukan
karena industri kekurangan
tenaga kerja terampil dan
berkeahlian khusus.
Selain kekurangan skill,
UKM komponen butuh
penguatan sistem produksi,
manajemen, keuangan dan
sebagainya. Oleh karena
itu, GIAMM berusaha
memfasilitasi anggota
untuk meningkatkan
kompetensi, mendukung
program vokasi pemerintah,
serta membantu dan
bekerja sama dengan
perguruan tinggi.
Penggemar musik
Johann Strauss II dan
film James Bond ini
mengungkapkan mimpinya
menjadikan komponen
lokal sebagai tuan rumah di
negeri sendiri. Untuk
mewujudkan itu,
dukungan dan
keberpihakan
pemerintah
kepada industri
dalam negeri
sangatlah
penting. Di

sisi lain, industri dalam
negeri terus didorong
untuk meningkatkan
kemampuannya.
Industri jangan lagi
terlena oleh isu tenaga
kerja dan energi murah,
karena sudah tidak relevan
dengan kondisi sekarang.
Potensi pasar Indonesia
yang sangat besar perlu
dimanfaatkan agar industri
komponen lokal menjadi
tuan rumah di negeri
sendiri. mi

Hamdhani
Dzulkarnaen Salim
Ketua Umum GIAMM
2013-2018
Pendidikan
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Engineering and
Procurement PT Astra
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