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Klasifikasi dan Label Pada Bahan
Kimia. Untuk Kewajiban pemberlakuan GHS di Indonesia melingkupi atas produk impor dan produk
dalam negeri.

Sesuai dengan Pasal 15
Peraturan Direktur JEnderal No.
04/BIM/PER/1/2014 tentang
Petunjuk Teknis dan Petunjuk
Terkait dengan TKDN
Dapat kami sampaikan bahwa Pengawasan Pelaksanaan Sistem
Saudara menghubungi PT.
Harmonisasi Global Klasifikasi
Program Beasiswa TPL-IKM telah
Surveyor Indonesia atau PT.
berjalan selama 10 tahun, dimulai dan Label pada Bahan Kimia diseSucofindo (Persero). Kementerian
butkan bahwa wajib memenuhi
Perindustrian telah menunjuk dua pada tahun 2007, dan tahun 2016
merupakan tahun terakhir program ketentuan sebelum memasuki
lembaga surveyor independen
wilayah Negara Kesatuan Republik
ini.
untuk keperluan sertifikasi TKDN,
Indonesia atau dengan kata lain
yaitu:
pada saat perjalanan menuju
Saat ini program TPL IKM
sedang dievaluasi, sehingga belum Indonesia sudah memenuhi kewaPT. Surveyor Indonesia Unit
jiban tersebut.
dapat membuka kesempatan beaBisnis Industri dan Fasilitas Jl.
Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Lantai siswa. Untuk informasi lebih lanUntuk prosedur penerapan
jut dapat menghubungi Kepala
7 Jakarta Selatan Telp. 021 GHS dapat mengikuti petunjuk seSub Bagian Tenaga Penyuluh
5265526 ext 863
suai dengan peraturan terkait pada
Sekretariat Ditjen IKM di nomor
halaman website
021 5255509 ext 4057 Demikian
PT. Sucofindo (Persero) Unit
http://kemenperin.go.id/ghs.
yang dapat Kami sampaikan, atas
Bisnis Strategi Pemerintahan,
perhatiannya Kami ucapkan terima
Bagian Verifikasi Keteknikan Jl.
Apabila ada pertanyaan yang
Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai kasih.
perlu ditanyakan lebih lanjut dapat
13 Jakarta Selatan Telp. 021 _______________________ menghubungi Direktorat Industri
7983666 ext 2424
Kimia Hilir di Gedung Kementerian
Perindustrian lantai 10 Telp.
Saya ingin bertanya untuk
Website:
implementasi produk impor antara 021-5255509 Ext. 4070 Jl. Gatot
http://tkdn.kemenperin.go.id
Subroto kav. 52-53 Jakarta Selatan
lain:
Demikian yang dapat Kami sampaiDemikian yang dapat kami
kan, atas perhatiannya Kami ucap1. Apakah produk impor juga
sampaikan, atas perhatian Saudara
kan Terima Kasih. mi
harus melaporkan GHS secara
kami ucapkan terima kasih
online? apakah dilaporkan oleh
_______________________ importirnya?

Kepada Yth. Sdr Utomo Rabino

18 EKONOMI & BISNIS

(SMA/MA/SMK) untuk mengikuti Program Beasiswa Calon TPL
IKM. Program ini diprioritaskan
bagi siswa/i yang tinggal di daerah yang memiliki potensi kuat di
bidang IKM, dan diutamakan bagi
siswa/siswi yang memiliki latar
belakang keluarga pengrajin IKM
atau Wirausahawan.

Apakah beasiswa untuk program tenaga penyuluh sudah
dibuka ? Apa saja persyaratannya ?
Terimakasih
Mia Abdilliah Rachmawati
(Beran, Ngawi)
Jawaban:
Kepada Yth. Sdr Mia Abdilliah
Rachmawati
Kementerian Perindustrian
memberikan kesempatan kepada
siswa/i berprestasi di tingkat
Sekolah Menengah Tingkat Atas

2. Apakah GHS label harus
sudah ditempel pada produk sebelum masuk ke Indonesia? bolehkan GHS label dilakukan setelah
produk masuk ke indonesia (dilakukan oleh importir).
Diaz Hendrian
Jawaban:
Terkait Peraturan Menteri
Perindustrian No. 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor
87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global
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| PE N G A N TA R R E DA K SI

" H a n ya s u m b e r d aya m a n u s i a ya n g t e r a m p i l
d a n p r o d u k t i f s a j a ya n g d a pat m e n g h a d a p i
ta n ta n g a n d a n m e m e c a h ka n m a s a l a h . "
B. J. Habibie

MOMENTUM
KEBANGKITAN INDUSTRI
Salah satu kebijakan yang
sedang digalakkan Kemenperin
yakni penguatan kualitas sumber
daya manusia melalui pendidikan
vokasi industri. Pada 28 Februari
2017, Kemenperin sudah meluncurkan program link and match industri dan SMK di Jawa Timur, melibatkan 50 perusahaan dan 234 SMK.

Data Badan Pusat Statistik
(BPS) menunjukkan, hingga triwulan kedua 2017, industri manufaktur menjadi sumber pertumbuhan
tertinggi dengan porsi 0,76 persen
terhadap perekonomian nasional,
sehingga produk domestik bruto
tetap kinclong pada triwulan kedua
2017 yakni tumbuh 5,01 persen.
Geliat industri manufaktur ini
menjadi angin segar bagi perekonomian nasional. Sebab, perkembangan industri akan memberikan efek berganda bagi ekonomi,
mulai dari peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa
hasil ekspor.
Kementerian Perindustrian
berkepentingan menjaga momentum pertumbuhan ini agar terus
meningkat pada periode berikutnya. Kemenperin telah menargetkan manufaktur tumbuh 5,2-5,5
persen atau di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,1-5,4 persen.

Program serupa kembali digulirkan di Semarang untuk wilayah
Jawa Tengah dan Yogyakarta pada
21 April 2017 dengan menggandeng 117 perusahaan dan 389
SMK. Selanjutnya, program tersebut juga diluncurkan oleh Presiden
RI di Cikarang untuk wilayah Jawa
Barat dengan melibatkan 141 peruuntuk kemudahan berusaha dan
sahaan dan 409 SMK. Program ini
investasi, serta menggenjot pembangunan infrastruktur guna mem- ditargetkan melibatkan 355 perusahaan dan 1.775 SMK dengan
perkuat daya saing industri dan
845.000 siswa hingga 2019.
memacu investasi.

Upaya ini sudah mulai membuahkan hasil. Merujuk data Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), nilai penanaman modal
dalam negeri (PMDN) sektor indusUntuk mencapai target itu
tentu saja bukan pekerjaan mudah, tri sampai dengan Juni 2017 tembus Rp52,12 triliun atau naik 2,8
di tengah kondisi penuh gejolak
persen dibandingkan periode yang
saat ini, namun juga bukan suatu
sama 2016 sebesar Rp50,70 triliun.
hal yang mustahil. Optimisme ini
dibuktikan dengan berbagai upaya
Kemenperin juga sudah menyikonkret dari pemerintah untuk
apkan sejumlah kebijakan priorimenjaga iklim bisnis kondusif.
tas untuk mengakselerasi pertumbuhan industri agar mencapai tarPemerintah telah menerget hingga akhir tahun ini.
bitkan berbagai paket kebijakan
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Kemenperin juga mengajak
institusi dari negara sahabat untuk
membantu pengembangan pendidikan vokasi industri di Tanah Air,
seperti Jerman, Perancis, Swiss,
Jepang, dan Singapura.
Harapannya, pertumbuhan
industri yang disertai kebutuhan terhadap sumber daya manusia siap pakai dapat dipenuhi oleh
dunia pendidikan di dalam negeri.
Dengan demikian, nilai tambah dan
lapangan kerja tetap bisa dinikmati
oleh anak bangsa. mi

Pengarah: Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto. Pemimipin Umum:
Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian Haris Munandar. Pemimpin
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Industri pengolahan nonmigas atau manufaktur di dalam negeri
terus menggeliat dan menjadi penopang utama pertumbuhan
ekonomi nasional.
Hingga triwulan kedua 2017, menurut
data Badan Pusat Statistik (BPS), industri
manufaktur menjadi sumber pertumbuhan
tertinggi dengan porsi 0,76 persen terhadap
perekonomian nasional.
Kontribusi manufaktur tetap tinggi,
meskipun pertumbuhannya pada tiga bulan
kedua (April-Juni) tahun ini melambat menjadi 3,96 persen dari periode yang sama
2016 sebesar 4,54 persen.
Kontribusi signifikan industri manufaktur berhasil menopang ekonomi nasional di
tengah berbagai persoalan global, sehingga
produk domestik bruto tetap kinclong pada
triwulan kedua 2017 yakni tumbuh 5,01
persen.

MEDIA INDUSTRI | 02 - 2017

Pada periode itu, sebagian besar industri mencatat pertumbuhan positif. Industri
itu, antara lain kimia, farmasi dan obat
tradisional 7,38 persen; makanan dan minuman 7,19 persen; serta mesin dan perlengkapan 6,72 persen.
Pertumbuhan industri kimia, farmasi
dan obat tradisional terutama ditopang oleh
penjualan obat bebas dan belanja kesehatan pemerintah, serta ekspor bahan kimia
organik dan anorganik yang cukup tinggi.
Adapun pertumbuhan industri makanan
dan minuman disokong oleh produksi
biskuit dan snack menjelang bulan puasa
dan Lebaran. Momen Idul Fitri juga melecut
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2017
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kinerja industri tekstil dan pakain
jadi sehingga tumbuh 4,48 persen.
Industri logam dasar turut
bergairah berkat meningkatnya
permintaan industri baja untuk
memenuhi kebutuhan proyek konstruksi dan infrastruktur. Demikian
pula geliat industri mesin dan
perlengkapan, yang diakselerasi kenaikan permintaan alat
berat dari sektor tambang dan
konstruksi.
Kinerja moncer di beberapa
sektor industri ini tidak terlepas
dari pertumbuhan ekspornya. Data
BPS menunjukkan, ekspor industri
karet, barang dari karet dan plastik melesat 37,4 persen, industri
makanan melonjak 30,37 persen,
dan logam dasar naik 30,21 persen.
Ekspor industri bahan kimia
dan barang dari bahan kimia juga
tumbuh 28,86 persen, sementara
ekspor kendaraan bermotor, trailer
dan semi-trailer bergerak 15,32
persen.

8

Pertumbuhan pada triwulan
kedua ditopang oleh laju investasi
di dalam negeri yang terus meningkat. Giatnya pembangunan infrastruktur turut mendorong pelaku
usaha terus berekspansi.
Merujuk data Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), nilai penanaman modal
dalam negeri (PMDN) sektor industri sampai dengan Juni 2017 tembus Rp52,12 triliun atau naik 2,8
persen dibandingkan periode yang
sama 2016 sebesar Rp50,70 triliun.
Sementara itu, nilai investasi
asing (PMA) sektor industri hingga
Juni 2017 tercatat USD7,06 miliar
atau turun 24,20 persen dibandingkan periode yang sama 2016 sebesar USD9,32 miliar.

PERTUMBUHAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
NON-MIGAS
TRIWULAN II 2017

7,50%
Industri Logam Dasar

7,38%

Sebagai informasi, PMI di
atas 50,0 menunjukkan adanya
ekspansi di sektor manufaktur, sedangkan di bawah 50,0
mengindikasikan kontraksi atau
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2017

Industri Barang Logam;
Komputer, Barang Elektronik,
Optik; & Peralatan Listrik

“

3,75%

Kita patut bangga Indonesia
termasuk dalam 10 besar
negara manufaktur di dunia
berdasarkan nilai tambah
yang diciptakan dari sektor
manufaktur. Capaian ini
melampaui negara industri
lainnya, seperti Inggris,
Rusia dan Kanada.

Industri Kulit, Barang
dari Kulit & Alas Kaki

3,65%

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto
Sumber foto: incontrolsystem.net

penurunan produksi di sektor
tersebut.

Industri Kimia, Farmasi &
Obat Tradisional

7,19%

PMI MEL ON J A K
Perlambatan pertumbuhan industri pada triwulan kedua
ternyata hanya gejala sementara.
Manufaktur diyakini mulai pulih,
dilihat dari data Nikkei Purchasing
Manager Index (PMI) yang dirilis
IHS Markit. Data itu menunjukkan
PMI Indonesia kembali melejit dari
48,6 pada Juli menjadi 50,7 pada
Agustus 2017.

4,67%

Industri Makanan &
Minuman

6,72%
Industri Mesin &
Perlengkapan

Industri Tekstil
& Pakaian Jadi

0,90%
Industri Furnitur

0,73%
Industri Pengolahan
Tembakau

Data tersebut menunjukkan ekspansi manufaktur di Tanah
Air kembali berlanjut, sekaligus
mengindikasikan perekonomian
nasional sedang bergerak naik.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto menilai kenaikan indeks manufaktur tidak hanya
didorong oleh penguatan permintaan, tetapi juga mengalirnya realisasi investasi dan kenaikan utilisasi di sektor industri.
“Momentum baik seperti ini
harus terus dijaga bersama dan
semestinya makin ditingkatkan,”
ujarnya, sambil mengingatkan
bahwa perlu koordinasi lintas sektoral yang kuat untuk memacu laju
pertumbuhan manufaktur.
Apalagi, lanjut Menperin, peringkat nilai tambah manufaktur Indonesia tengah terangkat di
antara negara-negara G-20. United
Nations Industrial Development
Organization (Unido) menyebut
peringkat nilai tambah manufaktur
Indonesia masuk dalam 10 besar
dunia, melewati capaian Meksiko,
Spanyol, Inggris, dan Rusia.

9
Tidak heran jika industri maagar industri nasional terus tumnufaktur selama ini menjadi anda- buh, apalagi yang dilihat dari malan untuk mendongkrak pertumbu- nufaktur adalah nilai tambahnya.
han produk domestik bruto (PDB)
nasional.
Untuk mewujudkan harapan
itu, Kemenperin telah menetapkan
Menperin mengutip laporkebijakan prioritas, di antaranya
an International Yearbook of
pengembangan industri berbasis
Industrial Statistics 2016, yang
sumber daya alam melalui hilirimengungkapkan industri manufak- sasi, peningkatan daya saing dan
tur Indonesia berkontribusi hamproduktivitas industri padat karya
pir seperempat bagian dari PDB
berorientasi ekspor, serta memacu
nasional.
kompetensi sumber daya manusia
industri.
Laporan yang juga diterbitkan
oleh Unido itu memaparkan, nilai
Menurut catatan Kemenperin,
tambah industri manufaktur di
kontribusi sektor industri
dunia pada 2016 mencapai USD11 pengolahan terhadap total PDB
triliun. Dari nilai itu, 78,46 persen mencapai 20,51 persen pada 2016,
di antaranya merupakan kontribusi terdiri dari industri pengolahan
dari 15 negara teratas.
nonmigas 18,20 persen dan
industri pengolahan batubara dan
“Kita patut bangga Indonesia
pengilangan migas 2,31 persen.
termasuk dalam 10 besar negara
manufaktur di dunia berdasarkan
Nilai tambah yang diciptakan
nilai tambah yang diciptakan
sektor industri tidak hanya berasal
dari sektor manufaktur. Capaian
dari proses produksi, tetapi juga
ini melampaui negara industri
mencakup seluruh aktivitas jasa
lainnya, seperti Inggris dan Rusia,” yang terkait sampai dengan produk
kata Airlangga.
sampai ke konsumen. Secara keseluruhan, kontribusi sektor industri
Tahun ini, Indonesia diproyeksi termasuk jasa-jasa terkait mencamenduduki posisi ke-9 di dunia.
pai 31,3 persen pada 2016.
Untuk itu diperlukan lankah sinergi
bersama pemangku kepentingan
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2017

5.61%
5.05%
5.01%

2015

Industri sejatinya membawa
efek berganda terhadap
perekonomian nasional, mulai
dari peningkatan nilai tambah,
penyediaan lapangan kerja,
perolehan devisa dari ekspor,
hingga penghemat devisa ketika
memenuhi kebutuhan dalam
negeri.
“Oleh karena itu, kami terus
menjaga momentum kenaikan
ini, di mana sebelumnya produksi
manufaktur tumbuh dan saat ini
PDB juga positif. Kami berharap
pertumbuhan industri pada
triwulan berikutnya lebih baik
lagi,” ungkap Airlangga.
Dia optimistis pertumbuhan
industri akan terus berlanjut jika
iklim bisnis di Tanah Air kondusif,
apalagi pemerintah telah menerbitkan berbagai paket kebijakan
untuk kemudahan berusaha dan
investasi.

DUKUN GAN INVESTASI
Menperin menegaskan,
investasi menjadi harapan besar
untuk mendongkrak PDB nasional
pada 2017 yang ditargetkan tumbuh sekitar 5,1-5,4 persen. Apalagi,
separuh investasi itu diharapkan berasal dari kontribusi sektor
industri.
“Agar ekonomi bisa tumbuh
5-6 persen, butuh investasi Rp800
triliun. Dari total investasi, 50 persennya akan disumbang sektor
industri,” ujarnya. Berdasarkan
catatan BKPM, target investasi
2017 sebesar Rp678 triliun dan
Rp863 triliun pada 2018.
Untuk memacu investasi,
pemerintah sudah berupaya
keras memangkas berbagai hambatan birokrasi, mulai dari deregulasi, menerbitkan paket kebijakan
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2017

3.96%

FA K TOR DAYA BE L I

4.42%

Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)
Hariyadi B. Sukamdani menambahkan, apabila suku bunga
belum turun secara signifikan,
pelaku usaha cenderung menahan
ekspansi.

PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN INDUSTRI
PENGOLAHAN NON-MIGAS

Ekonomi
Industri Nonmigas

10

5.02%

4.88%

2014

bisa turun dan jaraknya dengan
suku bunga deposito jangan terlalu
jauh,” ungkapnya.

5.01%

2016
ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan
industri, serta pemberian insentif
fiskal berupa tax allowance dan tax
holiday.
Airlangga optimistis investasi
pada tahun ini akan meningkat
seiring dengan penurunan harga
gas industri. Apalagi, beberapa
kawasan industri yang dilengkapi
berbagai infrastruktur, seperti
pelabuhan dan fasilitas penunjang
lainnya, sudah siap diisi oleh
investor.
Dia juga meyakini perekonomian nasional akan lebih membaik
pada tahun ini karena ditopang
oleh potensi pasar dan daya beli
masyarakat yang cukup kuat.
Berkaca pada kondisi 2016,
Menperin menilai ekonomi nasional kini memiliki daya tahan yang
lebih kuat karena consumer based.
Pada 2016, kondisi ekonomi mirip
dengan 2009, ketika harga komoditas seperti minyak bumi, batubara
dan CPO berada di posisi terendah.
Pada 2009, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,5 persen dan pertumbuhan industri 2,1 persen.
Pada 2016, indikator relatif lebih
baik, yakni pertumbuhan ekonomi
mencapai 5,02 persen dan pertumbuhan industri 4,42 persen.
Oleh sebab itu, Menperin
tetap optimistis industri manufaktur hingga akhir tahun ini masih
bisa tumbuh sesuai dengan harapan yakni 5,2-5,5 persen, di atas
proyeksi pertumbuhan ekonomi
nasional sekitar 5,1-5,4 persen.
Semoga! mi

Ekonomi

6

Penurunan suku bunga diperlukan untuk mendongkrak daya
beli masyarakat yang masih
rendah.

Industri
Non-Migas

JURUS
MEMOLES
INDUSTRI

Untuk memacu pertumbuhan industri, Kementerian
Perindustrian sudah menyiapkan enam kebijakan prioritas
yang disusun sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019.
Sasaran kebijakan tersebut, antara lain peningkatan
daya saing dan produktivitas,
penambahan populasi industri, serta pengembangan perwilayahan industri di luar pulau
Jawa.
Berikut enam kebijakan
prioritas untuk memacu pertumbuhan industri:
1. Penguatan SDM melalui
vokasi industri
2. Pendalaman struktur
industri melalui hilirisasi
sektor kimia, tekstil dan
aneka, agro, serta logam,
mesin, alat transportasi
dan elektronika.
3. Pengembangan sektor
padat karya berorientasi
ekspor, antara lain industri alas kaki, tekstil dan
produk tekstil, makanan
dan minuman, furnitur kayu dan rotan, serta
industri kreatif.
4. Pengembangan IKM dengan platform digital yang
terintegrasi melalui program e-smart IKM.
5. Pengembangan industri
berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai
tambah bahan baku mineral di dalam negeri.
6. Pengembangan kawasan
industri.

Saat ini, suku bunga kredit di
Indonesia mencapai 9-11 persen,
lebih tinggi dibandingkan dengan
tingkat suku bunga di Tiongkok
dan Singapura yang berkisar 4-5
persen. Di beberapa negara lain
bahkan lebih rendah lagi, sekitar 3
persen.

“Pelaku usaha mempertimbangkan kemampuan daya
beli pasar. Jadi yang penting
bagaimana mendorong permintaan
pasar atau konsumsi rumah tangga
di berbagai sektor,” ujar Hariyadi.

Data Badan Pusat Statistik
(BPS) mengungkapkan, konsumsi
rumah tangga menyumbang 56,94
persen dari produk domestik bruto
Menurut Staf Khusus Menteri
(PDB) sepanjang triwulan pertama
Perindustrian Benny Soetrisno,
2017. Angka ini lebih kecil dibansuku bunga yang tinggi mengham- dingkan dengan periode yang
bat pertumbuhan industri dan iklim sama tahun sebelumnya, yaitu 57,7
investasi di dalam negeri.
persen.

SUKU BUNGA
RENDAH SAJA
TIDAK CUKUP
Industri di dalam negeri
selama ini masih dihantui oleh suku bunga
kredit yang relatif tinggi
dibandingkan dengan
negara lain. Akibatnya,
industri sulit meningkatkan daya saing, baik di
pasar domestik maupun
ekspor.

“Suku bunga seharusnya bisa
diturunkan karena tingkat inflasi
dianggap stabil. Jika suku bunga
rendah, industri akan mendapatkan pinjaman lebih murah
sehingga bisa meningkatkan daya
saing di pasar global,” ujar Benny,
pelaku industri yang juga menjabat Anggota Komite Ekonomi dan
Industri Nasional (KEIN).

Menanggapi keluhan pelaku
industri tersebut, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
mengatakan penurunan suku
bunga saja tidak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan industri.

Diperlukan langkah-langkah
lain, seperti harmonisasi peraturan
lintas-sektoral, menjaga stabilitas
harga dan pasokan bahan baku
Dia mengatakan suku bunga
industri khususnya bahan baku
perbankan selama ini sangat terimpor, promosi dagang ke pasar
gantung pada Bank Indonesia dan nontradisional, serta mencari
bank-bank pemerintah, sementara informasi kebutuhan produk
keinginan pelaku usaha agar suku dan hambatan pasar guna
bunga diturunkan belum mendapat pengembangan pasar ekspor baru.
perhatian serius.
Airlangga tetap optimists
Hal senada diungkapkan Ketua industri dalam negeri akan tumbuh
Umum Gabungan Pengusaha
lebih tinggi, apalagi dengan harga
Makanan dan Minuman Indonesia
gas dan listrik yang kompetitif
(Gapmmi) Adhi S Lukman. Menurut sehingga menekan biaya produksi.
dia, suku bunga kredit yang terlalu “Bahkan, itu bisa menambah daya
tinggi sangat memberatkan indus- saing industri nasional di pasar
tri, terutama skala kecil menengah global,” ujarnya.
(IKM). Padahal, populasi industri di
Indonesia didominasi IKM.
Menurut data BPS, industri
pengolahan nonmigas tumbuh 4,71
Adhi berharap perbankan nasi- persen selama tiga bulan pertama
onal semakin efisien dalam me2017, lebih tinggi dari pencapaian
ngelola biaya operasional sehingga pada periode yang sama tahun
bisa menurunkan suku bunga
sebelumnya 4,51 persen. mi
secara siginifikan. “Pelaku industri berharap suku bunga kredit
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2017
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PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV

PERKUAT SISTEM 		

LOGISTIK NASIONAL

Pemerintah sudah beberapa kali menggulirkan paket kebijakan
ekonomi di bidang logistik, salah satunya Pusat Logistik Berikat
(PLB) yang mendapat sambutan luar biasa dari investor.
Tidak berhenti di situ, pemerintah
terus mengharmoniskan berbagai kebijakan terkait logistik dengan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang
Pengembangan Usaha dan Daya Saing
Penyedia Jasa Logistik Nasional.
Paket kebijakan yang diumumkan oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution di Istana Negara, Jakarta,
pada 15 Juni 2017 ini memiliki empat tujuan
pokok.

12

Pertama, untuk meningkatkan efisiensi
dan daya saing perusahaan penyedia jasa
logistik. Kedua, membuka peluang pasar
lebih besar bagi perusahaan logistik dan
usaha pendukungnya, seperti galangan
kapal, perusahaan pelayaran dan asuransi
pelayaran.
Ketiga, penguatan kelembagaan dan
kewenangan Indonesia National Single
Window (INSW). Keempat, penyederhanaan
tata niaga untuk kelancaran arus barang
dengan membentuk Tim Tata Niaga Ekspor
Impor.
Melalui paket kebijakan ini, pemerintah memangkas bea masuk impor 115 jenis
suku cadang kapal laut menjadi 0 persen,
sehingga mendorong pembangunan 70-100

unit kapal baru senilai total USD700 juta
dalam beberapa tahun ke depan.
Terobosan ini diperlukan mengingat
fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah
(BMTDP) selama ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh industri galangan
kapal karena kompleksitas prosedur dan
persyaratan pengajuan BMTDP.
Bagi industri pelayaran, paket kebijakan
baru ini membuka peluang pasar lebih besar
untuk angkutan ekspor-impor dengan tambahan nilai sekitar USD600 juta per tahun.
Gairah di industri pelayaran ini diharapkan
membuka kesempatan kerja baru bagi 2.000
pelaut.
Menko Perekonomian mengatakan,
Paket Kebijakan Ekonomi XV sekaligus mendorong pengembangan Sistem Logistik
Daerah (Sislogda) untuk mendukung kelancaran arus barang, pengendalian inflasi,
dan mengurangi kerusakan produk pascapanen hingga 30 persen.
Pengembangan Sislogda pada akhirnya
akan memperkuat Sistem Logistik Nasional,
yang selama ini dibebani inefisiensi akibat
biaya logistik yang relatif tinggi yakni sekitar 24 persen dari produk domestik bruto
(PDB).

Beban biaya logistik terhadap harga ritel
barang juga sangat besar yakni sekitar 40
persen, terutama dipengaruhi oleh ongkos
transportasi yang mencapai 72 persen dari
biaya logistik.
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YANG TELAH DIBUAT:
Menghilangkan dan menerbitkan
berbagai peraturan menteri (12
permen, 2 Surat Edaran, 1 surat
Menko) yang mendorong perluasan
usaha dan meningkatkan daya saing
penyedia jasa logistik nasional guna
mengembangkan Sistem Logistik
Nasional.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang
Perhubungan Carmelita Hartoto menyambut
positif paket kebijakan itu mendukung terwujudnya beyond cabotage atau pengangkutan
barang ekspor oleh kapal-kapal berbendara
Indonesia.

Merevisi 3 Perpres yang disatukan
menjadi 1 Perpres menyangkut INSW
untuk mempercepat pengembangan
dan penerapan pelayanan otomasi
perizinan ekspor-impor, kepabeanan,
dan kepelabuhanan melalui penguatan
INSW.

Dia mengapresiasi sejumlah terobosan
yang dilakukan pemerintah, seperti insentif bea masuk 0 persen bagi 115 komponen
kapal dan penghapusan modal dasar bagi
keagenan kapal yang selama ini dikeluhkan
dunia pelayaran.

Menerbitkan 1 Inpres, untuk
Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan
dalam mengelola kelancaran arus
barang di pelabuhan.

Penguatan kelembagaan INSW dan pembentukan Tim Tata Niaga Ekspor Impor juga
dinilai positif karena akan memperlancar
arus barang sehingga biaya logistik menjadi
lebih efisien.

Menerbitkan 1 Keputusan Menko
Perekonomian tentang Tim Tata Niaga
Ekspor Impor.

Carmelita mengharapkan pemerintah
terus melakukan terobosan kebijakan, termasuk pemberian insentif berupa kemudahan
fasilitas perbankan dan pajak yang berpihak
pada industri di dalam negeri. mi

Sumber: Kemenko Perekonomian

Poin-poin Paket Kebijakan Ekonomi XV
1
Memberikan peluang bisnis bagi angkutan
dan asuransi nasional dalam pengangkutan
barang ekspor impor, serta meningkatkan
usaha galangan/pemeliharaan kapal di
dalam negeri.
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2
Kemudahan berusaha dan
mengurangi biaya penyedia
jasa logistik nasional.

3
Penguatan kelembagaan
dan kewenangan INSW.

4
Penyederhanaan tata niaga untuk kelancaran
arus barang, dengan membentuk Tim Tata
Niaga Ekspor Impor guna mengurangi LARTAS
dari 49% menjadi sekitar 19% atau mendekati
rata-rata non tariff barrier negara-negara
ASEAN sebesar 17%.
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2017
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MEMBANGUN
SARANA DAN
PRASARANA
INDUSTRI
NASIONAL
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2017

Sebagai tindak lanjut
dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, khususnya
ketentuan Pasal 61, Pasal
71, dan Pasal 111 ayat (3),
pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah
No. 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri.

PP yang ditandatangani oleh
Presiden Joko Widodo pada 11
Januari 2017 ini mengatur empat
hal pokok, yakni Standardisasi
Industri, Sistem Informasi Industri
Nasional, Fasilitas Industri, dan
sanksi administratifnya.
Dalam PP tersebut, disebutkan lingkup pengaturan standardisasi industri melalui penerapan Standar Nasional Indonesia
(SNI), mulai dari tahap perencanaan, pembinaan, pengembangan,
hingga pengawasan.
Melalui PP No. 2 Tahun 2017
ini juga, pemerintah mempertegas

penerapan SNI dengan menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu sanksi, apabila
barang dan/atau jasa industri tidak
memenuhi SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib, pelaku
usaha wajib menghentikan kegiatan produksi paling lama 3 (tiga)
hari sejak pemberitahuan diterima.
Pelaku usaha juga wajib menarik seluruh barang yang tidak
memenuhi SNI wajib tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan. Jika itu produk impor,
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maka kegiatan impornya harus
berinteraksi dengan sistem
dihentikan paling lama 3 (tiga) hari informasi di negara lain atau
sejak pemberitahuan.
organisasi internasional.

SISTEM IN FORMASI
I N DUS TR I
PP No. 2 Tahun 2017 juga mengatur penyelenggaraan Sistem
Informasi Industri Nasional (SIIN),
guna mendukung pembangunan
industri melalui penyediaan data
dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
SIIN terkoneksi dengan sistem
informasi yang dikembangkan
oleh kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian,
pemerintah daerah, serta dapat
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PENGATURAN
DALAM PP NO.
2/2017 TENTANG
PEMBANGUNAN
SARANA DAN
PRASARANA
INDUSTRI

Sistem ini juga dapat dikoneksikan dengan sistem informasi
yang dikembangkan oleh dunia
usaha.
Dalam rangka penyelenggaraan SIIN, diperlukan data dan
informasi yang akurat, lengkap,
dan tepat waktu. Data yang dibutuhkan meliputi data industri; data
kawasan industri, data perkembangan dan peluang pasar, dan data
perkembangan teknologi industri.
Perusahaan industri dan
kawasan industri diwajibkan

STANDARDISASI
INDUSTRI
Penerapan SNI
Spesifikasi teknis
Pedoman tata cara

Fasilitas fiskal
Fasilitas non-fiskal

Pembangunan dan
pengembangan sistem
informasi
Pengelolaan sistem
informasi
Pengadaan data dan
penyediaan informasi
Penyebarluasan data
dan informasi
Pembinaan dan
pengawasan sistem
informasi
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Kepala daerah secara berkala
diminta menyampaikan informasi
industri kepada menteri melalui
SIIN, termasuk mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan industri di
daerah masing-masing.
Informasi industri ini menjadi
bahan pertimbangan bagi menteri dalam penyusunan kebijakan
industri nasional.

FASI L I TAS I ND U STRI
Untuk mempercepat pembangunan industri, pemerintah pusat
dan pemda juga dapat memberikan fasilitas fiskal dan non-fiskal
kepada perusahaan industri atau
kawasan industri yang memenuhi
kriteria.

FASILITAS INDUSTRI
SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL

menyampaikan data industri
secara berkala kepada menteri,
gubernur, dan bupati/walikota
melalui SIIN.

SANKSI ADMINISTRATIF
Peringatan tertulis
Denda administratif
Penutupan sementara
Pembekuan IUI
Pencabutan IUI

Adapun kriteria itu, antara
lain investasi pendalaman struktur industri dan peningkatan daya
saing Industri, melakukan R&D
teknologi Industri dan produk,
serta investasi di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal.
Selain itu, mengoptimalkan penggunaan barang dan jasa
dalam negeri, mengembangkan SDM industri, berorientasi
ekspor, IKM yang menerapkan SNI
wajib, serta IKM yang memanfaatkan sumber daya alam secara
efisien, ramah lingkungan, dan
berkelanjutan.
Fasilitas ini dapat diberikan
pula kepada perusahaan yang
melaksanakan upaya mewujudkan
industri hijau; dan/atau mengutamakan penggunaan produk industri kecil sebagai komponen dalam
proses produksi.
Terkait dengan sanksi, PP ini
menegaskan bahwa pelaku usaha
yang tidak menghentikan produksi
atau tidak menarik produk yang
tidak sesuai SNI, akan dikenakan
sanksi mulai dari denda administratif, penutupan sementara, pembekuan izin usaha industri (IUI),
hingga pencabutan IUI.
Sementara itu, perusahaan
dan kawasan industri yang tidak
menyampaikan data industri diancam sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pembekuan IUI;
dan/atau pencabutan IUI. mi

KETENTUAN
TKDN PROYEK
PLTS
Kementerian Perindustrian terus menyempurnakan
implementasi peraturan tingkat komponen
dalam negeri (TKDN) dalam proyek infrastruktur
ketenagalistrikan, sejalan dengan perkembangan
industri di dalam negeri.
Peraturan yang disempurnakan kali ini terkait dengan
pedoman penggunaan produk
dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 54/M-IND/PER/3/2012.

Nilai TKDN untuk barang PLTS
dalam peraturan yang baru dirinci
berdasarkan jenis komponen.
Bahkan, TKDN modul surya dibuat
penjadwalannya, yakni dari saat
ini minimal 40 persen menjadi 50
persen mulai 1 Januari 2018, dan
60 persen mulai 1 Januari 2019.

Sebagai gantinya, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
menerbitkan Permenperin No.
05/M-IND/PER/2/2017 tentang
Perubahan Atas Permenperin No.
54/2012 tersebut, yang ditandatangani pada 9 Februari 2017.

Adapun ketentuan dan tata
penghitungan TKDN untuk barang,
jasa dan gabungan (barang dan
jasa) setiap pembangkit listrik
dan jaringan transmisi, gardu
induk, dan jaringan distribusi listrik mengacu pada Permenperin
No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penghitungan TKDN dan/atau
perubahannya.

Permenperin yang mengatur TKDN pembangkit, transmisi
dan gardu induk ini diharapkan
semakin memperluas kesempatan
bagi industri dalam negeri untuk
memenuhi kebutuhan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya
dalam megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt dan transmisi 46.000 kilometer.

Untuk PLTS, ketentuan dan
tata cara penghitungan TKDN
mengacu pada Permenperin
No. 4/M-IND/PER/2/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penilaian TKDN untuk Pembangkit
Listrik Tenaga Surya dan/atau
perubahannya. mi

Dalam aturan baru tersebut,
Menperin merinci ketentuan terkait dengan besaran nilai TKDN
barang dan jasa untuk pembangkit
listrik tenaga surya (PLTS). Dalam
Permenperin No. 54/2012, PLTS
dibagi dua kategori yakni PLTS
Sumber: Permenperin No. 05/M-IND/
Solar Home System (SHS) dan PLTS PER/2/2017
Terpusat atau Komunal.
Dalam Permenperin No. 05/MIND/PER/2/2017, kategori PLTS
diperjelas menjadi tiga kategori,
yakni PLTS Tersebar Berdiri Sendiri,
PLTS Terpusat Berdiri Sendiri, dan
PLTS Terpusat Terhubung.

Catatan: Nilai TKDN modul surya minimal 50 persen mulai 1 Januari 2018,
dan menjadi minimal 60 persen mulai 1
Januari 2019.

BESARAN
MINIMAL TKDN
PERALATAN PLTS
Jenis PLTS

TKDN (%)

Tersebar Berdiri Sendiri 39,87
1. Modul surya

40

2. Baterai

40

3. Battery control unit

10

4. Kabel

90

Terpusat Berdiri Sendiri 37,47
1. Modul surya

40

2. DC combiner box

20

3. Distribution panel

40

4. Baterai

40

5. Kabel

90

6. Sistem proteksi

20

7. Penyangga modul
8. Energy limiter
Terpusat Terhubung

42,40
40
34,09

1. Modul surya

40

2. DC combiner box

20

3. Distribution panel

40

4. Travo

40

5. Kabel

90

6. Sistem proteksi

20

7. Penyangga modul

42,40

PLTS Tersebar Berdiri Sendiri:
PLTS yang tersebar dan langsung
dihubungkan dengan dengan
beban-beban atau pemanfaat
listrik tanpa jaringan distribusi.
PLTS Terpusat Berdiri Sendiri:
PLTS yang ditempatkan dalam
suatu bidang lokasi dimana
energi listrik didistribusikan ke
beban-beban pemanfaat listrik
yang tidak terhubung ke jaringan
PLN (off-grid).
PLTS Terpusat Terhubung: PLTS
yang ditempatkan dalam suatu
bidang lokasi dimana energi
listrik langsung dihubungkan ke
jaringan PLN (on-grid).
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PUSAT
INOVASI APPLE

MEMACU
INDUSTRI
TELEMATIKA
NASIONAL

Pusat riset dan pengembangan (R&D) Apple pertama di
Indonesia itu ditargetkan beroperasi mulai Mei 2017 dan melibatkan 400 tenaga kerja lokal.
Berikutnya, Apple juga berencana membangun pusat riset di
Sumatera Utara.
Investasi yang digelontorkan untuk membangun pusat riset
tersebut diperkirakan mencapai
USD44 juta atau sekitar Rp586
miliar.
Komitmen investasi Apple
tersebut diungkapkan oleh
Direktur South Asia Apple Michel
Coulomb saat bertemu dengan
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto di Jakarta pada 31 Maret
2017.
Di pusat inovasi itu, Apple
akan mengembangkan teknologi
digital terbaru, termasuk aplikasi

Dalam ketentuan ini, vendor harus memenuhi TKDN yang
dipakai dalam sebuah produk,
dalam hal ini adalah ponsel berbasis jaringan 4G LTE dengan TKDN
minimal 30 persen.
Namun, regulasi ini tidak
hanya menekankan pada skema
TKDN hardware, tetapi TKDN
software dan investasi. “Melalui
TKDN software, pemerintah
ingin memacu inovasi sehingga
pengembangan industri bisa
berkelanjutan,” kata Menperin.
Oleh karena itu, Airlangga
menyambut positif langkah Apple
membangun pusat riset dan
memenuhi TKDN. Investasi ini
juga penting bagi Apple untuk
mengembangkan produknya
secara berkesinambungan di
pasar Indonesia yang sangat
potensial.

“

“Siklus teknologi sangat cepat, khususnya
ponsel yang setiap enam bulan selalu ada
update produk, sehingga memerlukan
kekuatan riset dan inovasi teknologi dengan
dukungan SDM berkualitas,”

18

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
yang dapat digunakan pada
perangkat yang mereka produksi.
Dalam tiga tahun ke depan,
pusat inovasi Apple ditargetkan
menyerap 1.300 tenaga kerja
lokal, di mana mereka bakal
mampu mengoperasikan
teknologi iOS.

Indonesia kini masuk dalam
jaringan pengembangan produk
Apple, setelah raksasa TI Amerika
Serikat itu memutuskan untuk
membangun pusat inovasi di BSD
City, Tangerang, Banten.
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Investasi di bidang peranti
lunak dan riset ini juga sebagai
upaya Apple memenuhi ketentuan
tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebagai syarat menjual
produknya di Indonesia. Untuk
memenuhi syarat TKDN, Apple
harus menanamkan modal Rp550
miliar hingga Rp700 miliar.
TKDN telah diatur dalam
Peraturan Menperin No. 65 tahun
2016 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Penghitungan Nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri
Produk Telepon Seluler, Komputer
Genggam (Handheld), dan
Komputer Tablet.

Guna menjalankan rencananya, Apple akan menggandeng sejumlah universitas di
sekitar pusat riset, di antaranya
Universitas Bina Nusantara.
Selain itu, Apple akan memberikan program pelatihan untuk
menghasilkan tenaga pengajar di
pusat riset tersebut. Fasilitas pendidikan ini akan mengembangkan
aplikasi berbasis lingkungan atau
Apple Environment yang dapat
dimanfaatkan pelaku industri.
Menurut Menperin, rencana
Apple itu sejalan dengan upaya
pemerintah mendorong kinerja
industri telematika nasional, termasuk kompetensi sumber daya
manusia.

teknologi dengan dukungan SDM
berkualitas,” ujarnya.
Dengan penduduk terbesar di ASEAN, Indonesia memang
pasar gemuk bagi perusahan ponsel dunia, termasuk Apple. Dalam
lima tahun terakhir saja, jumlah
pelanggan telekomunikasi seluler
di negara ini melonjak empat kali
lipat dari 63 juta menjadi 211 juta
pelanggan pada 2016.
Bahkan, jumlah ponsel yang
beredar diperkirakan mencapai
300 juta unit atau melebihi jumlah
penduduk Indonesia sendiri yang
kini sekitar 250 juta jiwa.
Data Kemenperin menunjukkan hingga 2016, terdapat 23
electronics manufacturing service
(EMS), 42 merek dan 37 pemilik
merek baik global maupun nasional, dengan total nilai investasi
Rp7 triliun dan menyerap 13.000
tenaga kerja.
Adapun produsen ponsel,
komputer genggam (handheld)
dan komputer tablet tercatat 17
perusahaan. Perusahaan itu,
antara lain PT Satnusa Persada,
PT Aries Indo Global, PT Bangga
Teknologi Indonesia, PT Haier
Electrical Appliances, PT Selalu
Bahagia Bersama, dan PT Hartono
Istana Teknologi.
Selain itu, PT Samsung
Electronic Indonesia, PT
Panggung Electric Citrabuana,
PT Sinar Bintang Nusantara, PT
Sentras Solusi Teknologi, PT Maju
Express Indonesia, PT Tridharma
Kencana, PT Axioo Indonesia, PT
Adireksa Mandiri, PT Adi Pratama
Indonesia, PT VS Technology dan
PT Vivo Mobile Indonesia.
Produksi ponsel di dalam
negeri juga terus meningkat.
Berdasarkan data Kemenperin,
jumlah produksi ponsel di dalam
negeri tercatat 25 juta unit pada
2016, naik dari tahun sebelumnya
sekitar 24,8 juta unit.
Pada saat bersamaan, nilai
impor ponsel menurun, yakni
dari USD2,2 miliar dengan jumlah 37,1 juta unit pada 2015 menjadi USD773,8 juta dengan jumlah
18,4 juta unit pada 2016. mi

“Siklus teknologi sangat
cepat, khususnya ponsel yang
setiap enam bulan selalu ada
update produk, sehingga memerlukan kekuatan riset dan inovasi
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Kerja sama kedua kementerian ini sejalan dengan program pengembangan wirausaha
baru Kemenperin. Tahun ini,
Kemenperin menargetkan penumbuhan wirausaha baru sebanyak
5.000 orang dan menjadi 20.000
orang hingga akhir 2019.
Lebih dari itu, pembinaan yang
telah dilakukan kedua kementerian
selama ini diharapkan membangun
citra positif bagi warga binaan.
Mereka diharapkan dapat terus
berkarya dan mampu berkompetisi
di tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pembinaan.
Tidak sekadar pelatihan, warga
binaan juga diberikan kesempatan
untuk menampilkan karya mereka
melalui Pameran Produk Unggulan
Narapidana di Plasa Pameran
Industri Kemenperin Jakarta.
Pameran yang telah dilaksanakan kali kelima ini berlangsung selama empat hari, yakni 4-7
April 2017diikuti 44 peserta dari
33 Divisi Kemasyarakatan seluruh
Indonesia. Berbagai produk unggulan ditampilkan, antara lain produk
kerajinan, makanan olahan, dan
pakaian.
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NARAPIDANA PUN
BISA MENJADI
WIRAUSAHA
Berkreasi bisa di mana saja, tidak terkecuali bagi warga
binaan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau
penjara. Ruang kreativitas ini terbuka lebar melalui program pelatihan keterampilan warga binaan lapas yang
digelar Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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“Hasil penjualannya
nanti ditampung oleh
Kemenkum HAM agar
bisa dikelola untuk
kesejahteraan para
narapidana,”
Direktur Jenderal IKM
Gati Wibawaningsih

Plt. Sekjen Kemenperin Haris
Munandar, saat membuka pameran
itu mewakili Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, mengatakan
pameran bertujuan mengenalkan dan mempromosikan kegiatan
pembinaan narapidana, memasarkan produk unggulan narapidana
dan meningkatkan kerja sama dan
partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan.
“Kami memberikan apresiasi terhadap tema pameran tahun
ini, yaitu Kreativitas Tanpa Batas
Meski Tempat Terbatas. Slogan ini
menjadi penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia
yang berkualitas dan mengedepankan penumbuhan wirausaha
pemula di sektor ekonomi kreatif,”
ungkap Haris.
Dia mengatakan kerja sama
dengan Kemenkum HAM mendukung pengembangan industri nasional berbasis ekonomi kreatif,
sekaligus untuk menumbuhkan
wirausaha baru di sektor industri
kecil menengah (IKM).

bagian dari upaya tersebut,” kata
Haris.
Selain menyerap banyak
tenaga kerja, IKM menjadi sektor
vital dalam mendistribusikan hasil
pembangunan sehingga mampu
mengurangi angka kemiskinan dan
kesenjangan sosial di masyarakat.
“Oleh karena itu, kami terus
mendorong penguatan sumber
daya industri dan perluasan pasar
produk IKM, termasuk melalui
pelatihan, pemagangan, pameran, dan program e-smart IKM,”
ujarnya.
Kegiatan Ditjen IKM
Dirjen IKM Kemenperin Gati
Wibawaningsih menambahkan,
berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
IKM terkait dengan pemberdayaan
warga binaan lapas.
Kegiatan itu di antaranya fasilitasi pameran di Plasa Pameran
Industri dengan jumlah lebih dari
180 booth selama 2013-2016, serta
pelatihan kewirausahaan sebanyak dua angkatan dengan jumlah
peserta 15 orang di Lapas Kelas
IIB Anak dan Wanita, Tangerang,
Banten, pada 2012.
Selanjutnya, pelatihan
wirausaha baru untuk IKM pakaian
jadi dan bordir di Lapas Wanita
Kelas IIA Palembang, Sumatera
Selatan, dengan jumlah peserta 15
orang pada 2014. Kegiatan lainnya
yakni bimbingan teknis dan Start
Up untuk IKM kerajinan di Lapas
di Palu, Sulawesi Tengah, dengan
peserta 20 orang pada 2015.
Gati menilai hasil karya warga
binaan lapas sudah sangat bagus,
terutama produk kerajinan. Untuk
mendukung pemasaran produk
kreatif tersebut, Kemenperin akan
memfasilitasi melalui program
e-smart IKM.
“Hasil penjualannya nanti
ditampung oleh Kemenkum
HAM agar bisa dikelola untuk
kesejahteraan para narapidana,”
ungkap Gati. mi

“Peran IKM penting dalam
penguatan struktur industri dan
mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Kerja sama ini
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MEMANGKAS
KETERGANTUNGAN
IMPOR PETROKIMIA
Indonesia berpotensi menjadi produsen petrokimia
terbesar keempat di ASEAN, menyusul realisasi investasi Lotte Chemical dan ekspansi PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk dalam beberapa tahun ke depan.

22
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Total kapasitas produksi Lotte
Chemical dan Chandra Asri akan
menghasilkan bahan baku kimia
berbasis naphtha cracker sebanyak
3 juta ton per tahun, di bawah
Thailand, Singapura dan Malaysia.

petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia itu berencana merampungkan pabrik barunya pada 2026, tetapi pemerintah
minta operasinya dipercepat menjadi 2021.

Saat ini, Indonesia baru
mampu menghasilkan naphtha
cracker 900.000 ton per tahun,
sedangkan Singapura mampu
memproduksi 3,8 juta ton dan
Thailand 5 juta ton per tahun.

Fasilitas baru itu diproyeksikan mampu menghasilkan 1,8 juta
ton per tahun atau dua kali lipat
dari kapasitas saat ini 900.000 ton
per tahun, sedangkan kebutuhan
dalam negeri sekitar 1,6 juta ton
per tahun.

Sesuai dengan rencana, Lotte
Chemical, perusahaan petrokimia
asal Korea Selatan, akan merealisasikan investasinya USD 3-4
miliar atau sekitar Rp52-53 triliun untuk memproduksi naphtha
cracker sebanyak 2 juta ton per
tahun.
Bahan baku kimia tersebut
diperlukan untuk menghasilkan
ethylene, propylene dan produk
turunan lainnya.
Sementara itu, Chandra
Asri akan menggelontorkan
dana USD 6 miliar atau Rp80 tri
liun untuk peningkatan kapasitas produksi. Awalnya, industri
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Pada tahun ini, perseroan
akan berinvestasi sebesar USD150
juta untuk menambah kapasitas
butadiene sebanyak 50.000 ton per
tahun dan polietilene 400.000 ton
per tahun.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan
investasi baru di industri petrokimia sangat diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku
di dalam negeri dan mengurangi
impor yang terus meningkat.

Pemerintah juga
akan memberlakukan bea masuk
safeguard apabila
terjadi banjir impor
produk sejenis akibat dumping dari
negara asalnya,
sebagai salah satu
bentuk perlindungan bagi industri
dalam negeri.

Guna mendukung ekspansi
itu, Airlangga menyatakan
Kementerian Perindustrian memfasilitasi perusahaan tersebut
untuk memperoleh insentif fiskal seperti tax allowance atau tax
holiday.
Pemerintah juga akan memberlakukan bea masuk safeguard
apabila terjadi banjir impor produk
sejenis akibat dumping dari negara
asalnya, sebagai salah satu bentuk
perlindungan bagi industri dalam
negeri.
Selain Chandra Asri, Lotte
Chemical juga telah menyampaikan komitmen investasinya dalam
pertemuan President & CEO Lotte
Chemical Titan Holding Sdn. Bhd.
Kim Gyo Hyun dengan Menperin di
Jakarta, beberapa waktu lalu.
Lotte Chemical membutuhkan
waktu 4-5 tahun untuk merealisasikan proyek yang akan membuka
lapangan pekerjaan bagi 9.000
orang itu. Pada tahap kontruksi,

tenaga kerja yang diserap sekitar
6.000 orang dan ketika beroperasi
mencapai 3.000 orang.
Pabrik itu akan memproduksi
ethylene 1 juta ton per tahun, propylene 600 juta ton, serta produk
turunan lainnya seperti olefin dan
aromatik. Bahan baku kimia tersebut dapat dimanfaatkan untuk sektor hilir, seperti industri plastik,
tekstil, cat, dan farmasi.
Seperti halnya untuk Chandra
Asri, Kemenperin juga memfasilitasi pemberian insentif non-fiskal
seperti tax allowance dan tax holiday bagi Lotte Chemical.

gas terbesar dalam proses produksinya. Dengan harga gas yang
kompetitif, daya saing industri
petrokimia nasional dipastikan
meningkat.
Tiga industri bisa menikmati
harga gas murah mulai Januri 2017
sesuai Perpres Nomor 40 Tahun
2016 tentang Penurunan Harga
Gas adalah petrokimia, pupuk,
dan baja. “Namun, kami minta
tidak hanya sektor BUMN yang
menikmatinya, tetapi juga sektor
swasta,” tutur Airlangga.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil,
dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit
Dwiwahjono menambahkan,
Kemenperin memprioritaskan pihaknya optimistis pertumbuhan
akselerasi pertumbuhan industri
industri petrokimia naik 6 persen
petrokimia yang merupakan sektor pada 2017 dibandingkan capastrategis pendukung banyak sekian tahun lalu 5,2 persen seiring
tor hilir. Apalagi, investasi di sektor dengan realisasi investasi mulai
hulu petrokimia hampir tidak ada
tahun ini. mi
sejak 1998.
Untuk itu, Kemenperin mengusulkan agar industri petrokimia termasuk sektor yang perlu
mendapatkan penurunan harga gas
karena sebagai sektor pengguna
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Sumber foto: mimadeo - Fotolia

Perusahaan yang memiliki
fasilitas penunjang di Cilegon dan
Serang, Banten, ini menghasilkan
bahan baku plastik dan kimia yang
digunakan untuk produk kemasan, pipa, otomotif, elektronik, dan
lain-lain.
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DORONG PRODUKSI PLASTIK
RAMAH LINGKUNGAN
Hingga akhir 2016, Indonesia tercatat sebagai kontributor sampah plastik di laut
urutan kedua terbesar di dunia. Indonesia rata-rata menyumbang 3,2 juta ton
sampah plastik dunia setiap tahun, hanya kalah dari China sebesar 8,8 juta ton
per tahun.
Kondisi ini tentu saja memprihatinkan karena sampah plastik
berbahaya bagi lingkungan hidup
membutuhkan waktu sangat lama
untuk diurai.

Penggunaan plastik sulit
dihindari, apalagi bagi negara yang
memiliki pertumbuhan ekonomi
cukup tinggi seperti Indonesia dan
China. Namun, upaya untuk mengurangi sampah plastik sudah
dilakukan, salah satunya pengembangan plastik mudah terurai atau
biodegradable plastic.

Oleh karena itu, pemerintah
terus bekerja keras memerangi
sampah plastik, yang sebagian
besar berasal dari botol PET, kemasan fleksibel, dan kantong belanja
Biodegradable plastic meruplastik.
pakan inovasi baru, produknya
berupa kantong serupa plasPemerintah sendiri menarget- tik tetapi tidak memakai polietikan pemangkasan sampah plaslena ataupun polipropilena, sebatik hingga 70 persen pada akhir
gaimana plastik konvensional.
2025. Untuk mengurangi sampah
plastik, terutama di laut, Menteri
Saat ini, sudah ada beberKoordinator Bidang Kemaritiman
apa produsen biodegradable plasLuhut Binsar Pandjaitan mengung- tic di dalam negeri, antara lain PT
kapkan pemerintah akan memberi- Inter Aneka Lestari Kimia dan PT
kan pembiayaan hingga 1 miliar
Harapan Interaksi Swadaya.
dolar AS per tahun.
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Saat mengunjungi kedua perusahaan itu beberapa waktu lalu,
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto menegaskan dukungan
pemerintah agar industri plastik urai terus berekspansi dan
mengembangkan teknologi.
Selain potensi pasar dalam
negeri sangat besar, investasi baru
di industri ini dibutuhkan agar
penggunaan plastik konvensional
yang tidak ramah lingkungan dapat
dikurangi.
Menperin menargetkan
produksi biodegradable plastic
dapat ditingkatkan hingga 5 persen
dari kapasitas nasional saat ini
sebesar 200.000 ton per tahun.
Saat ini, konsumsi plastik di
dalam negeri mencapai 5 juta ton

per tahun, namun baru 50 persen
yang bisa dipenuhi dari industri
domestik.
Pemanfaatan plastik lebih
banyak diserap oleh industri
makanan dan minuman untuk
kemasan produk. Plastik memang
cocok digunakan sebagai kemasan karena ringan, fleksibel, dan
murah dibandingkan material lain,
seperti kaca atau logam.
“Kalau bisa, dalam waktu dua
tahun ini, produknya 10 kali lipat
makin banyak. Jadi, tidak hanya
menggantikan untuk shopping bag
tetapi juga kemasan secara keseluruhan. Tidak hanya di pasar modern tetapi juga tradisional,” papar
Airlangga.
Menperin menyadari penggunaan produk plastik secara keseluruhan tidak mudah dilakukan. Pasalnya, hampir semua aktivitas ekonomi membutuhkan
plastik sebagai bahan baku dan
sebagainya.
Langkah mudah yang bisa
dilakukan adalah memakai ulang
(reuse), mengurangi pemakaian
(reduce), mendaur ulang (recycle), dan mengembalikan ke alam
(return) melalui penguraian alami
(biodegradable).
Produsen plastik mudah terurai umumnya menggunakan bahan
baku alami, salah satunya singkong, seperti yang dikembangkan

Kementerian Perindustrian dan United
Nations Industrial
Development Organization (UNIDO) sedang
menjajaki kerja sama
pengembangan biodegradable plastic
dengan negara-negara Afrika penghasil
singkong, salah satu
bahan baku biodegradable plastic.

menawarkan inovasi teknologi biodegradable plastic.
Kementerian Perindustrian
dan United Nations Industrial
Development Organization
(UNIDO) sedang menjajaki kerja
sama pengembangan biodegradable plastic dengan negara-negara Afrika penghasil singkong,
salah satu bahan baku biodegradable plastic.
Selain sebagai aksi nyata
Indonesia menangani pencemaran plastik, kerja sama itu juga
merupakan peluang bagi Indonesia
untuk mendapatkan bahan baku.

Negara-negara di Afrika yang
umumnya kurang berkembang
mendapatkan perlakuan khusus
untuk memasarkan produknya
di negara-negara maju, seperti
Eropa dan Amerika Serikat. Mereka
bisa memanfaatkan fasilitas
oleh PT Inter Aneka Lestari Kimia
Generalized System of Preference
dan PT Harapan Interaksi Swadaya. (GSP) ataupun Special and
Different Treatment (SDT).
Dirjen Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri
Pemerintah berharap produInternasional (KPAII) Harjanto
sen biodegradable plastic di dalam
menambahkan, permasalahan
negeri bisa memanfaatkan fasililingkungan yang disebabkan oleh
tas negara-negara Afrika tersebut
sampah plastik bukan tidak hanya sebagai basis produksi produk biodihadapi oleh Indonesia.
degradable plastic, yang kemudian
dapat diekspor ke pasar Eropa dan
Oleh sebab itu, penangananAmerika Serikat. mi
nya membutuhkan kerja sama
dengan berbagai pihak terkait.
Indonesia juga berencana menggandeng negara-negara lain untuk
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2017
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Malang serta memproduksi berbagai
produk makanan dan minuman berbasis
susu segar. Apalagi, anak perusahaan
AustAsia Dairy Group itu juga berencana membangun institut pelatihan
bagi peternak sapi lokal.

Salah satu kendala
yang dihadapi industri
pengolahan susu di
dalam negeri adalah
terbatasnya pasokan
bahan baku susu segar
dari peternak lokal.
Kondisi ini disebabkan
produksi susu segar
terus turun dan kualitasnya masih rendah.
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Pabrik baru seluas 7 hektare itu
menelan investasi Rp335 miliar dan
menyerap tambahan 200 tenaga kerja.
Pabrik mengusung konsep ramah lingkungan karena menggunakan cangkang
kelapa sawit dan kemiri sebagai bahan
bakar untuk menghidupkan boiler.
Kapasitas produksi dari ekspansi ini
mampu mengolah susu segar mencapai
72 juta liter per tahun yang dihasilkan
oleh 20.000 ekor sapi perah. Capaian
ini akan mendukung posisi Greenfields
sebagai merek susu segar nomor satu di
Indonesia.
Perusahaan ini melakukan pengolahan susu secara terintegrasi, mulai dari
pembibitan, budidaya sapi perah, pemerahan sapi hingga industri pengolahan
susu segar menjadi produk susu Ultra
High Temperature (UHT), susu Extended
Self Life (ESL), dan keju mozarella.

BERMITRA
DALAM INDUSTRI
PENGOLAHAN SUSU
Menurut catatan Kementerian
Perindustrian, kebutuhan susu
segar dalam negeri untuk industri
pengolahan susu pada 2016 mencapai 3,7 juta ton. Namun, produksi
domestik hanya mampu memasok
852.000 ton atau 23 persen dari
kebutuhan tersebut.

Upaya ini sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi degan
menggerakkan sektor-sektor
domestik strategis sebagaimana
yang diamanatkan pada Nawa Cita.
Program kemitraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pasokan susu segar dari peternak sapi, dari 23 persen pada 2016
menjadi 41 persen pada 2021 dengan kualitas semakin baik.

atau kelompok usaha bersama
(KUB). Misalnya, satu perusahaan
membina minimal 3-5 peternak
sapi untuk meningkatkan penyerapan susu segar. Kemitraan ini sekaligus mendukung program pemerataan kesejahteaan masyarakat.

“Kami mengimbau pelaku
Sisanya 2,8 juta ton harus
industri agar terus berkomitmen
diimpor, baik dalam bentuk skim
mengembangkan susu segar dalam
milk powder, anhydrous milk fat,
negeri dengan pendekatan asisataupun butter milk powder, dari
tensi untuk peningkatan produktiberbagai negara seperti Australia,
Kemitraan ini dinilai mendesak vitas, perbaikan kualitas, dan budiSelandia Baru, Amerika Serikat,
mengingat baru delapan perusadaya ternak yang lebih baik,” kata
dan Uni Eropa.
haan pengolahan susu yang bermi- Menperin saat meresmikan pabrik
tra dengan peternak dan menyerap baru PT Greenfields Indonesia di
Untuk mengatasi kendala ini,
susu segar dari dalam negeri.
Kabupaten Malang, Jawa Timur, 4
pemerintah telah mencanangkan
Padahal, saat ini terdapat 58 peru- Mei 2017.
program kemitraan antara industri sahaan pengolahan susu yang
pengolahan susu dan peternak sapi beroperasi di Indonesia.
E KSPANSI GRE E NFI E L D S
lokal. Tujuannya, meningkatkan
integrasi dalam proses produksi
Guna mencapai target terseMenperin mengapresisehingga mengurangi ketergantu- but, Menteri Perindustrian
asi Greenfields yang mendiringan bahan baku impor.
Airlangga Hartarto meminta pelaku kan pabrik baru di Kabupaten
industri bermitra dengan koperasi
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Total kapasitas produksi perusahaan untuk mengolah susu segar bisa
mencapai mencapai 120 ton per hari.

CEO of AustAsia Dairy Group,
Edgar Collins mengatakan pabrik
baru Greenfields di Desa Palaan akan
meningkatkan produksi susu segar
dalam negeri dan mendukung usaha
meningkatkan konsumsi susu per kapita
di Indonesia.
Ekspansi itu juga akan mendukung
upaya Greenfields memperluas pasar
ekspor. Saat ini produk perseroan sudah
diekspor ke beberapa negara tetangga,
seperti Singapura, Malaysia, Brunei,
Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Hong
Kong.
Berdasarkan data Kemenperin,
tingkat konsumsi susu di Indonesia
saat ini rata-rata 12,10 kg per kapita
per tahun setara susu segar. Angka ini
masih di bawah negara-negara ASEAN
lainnya, seperti Malaysia 36,2 kg,
Myanmar 26,7 kg, Thailand 22,2 kg, dan
Filipina 17,8 kg per kapita per tahun.
Kondisi ini menjadi peluang dan
sekaligus tantangan bagi usaha peternakan sapi perah di dalam negeri untuk
meningkatkan produksi dan mutu susu
segar, sehingga secara bertahap dapat
memenuhi kebutuhan bahan baku susu
untuk industri pengolahan susu di
dalam negeri. mi
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Seluruh bahan baku susu segar berasal dari peternakan sendiri, sehingga
Greenfields menjadi salah satu produsen olahan susu di Indonesia yang
secara total tidak bergantung pada hasil
susu impor.

KEBUTUHAN
& PASOKAN
SUSU SEGAR

KONSUMSI SUSU DI ASEAN
(PER KAPITA/TAHUN SETARA SUSU SEGAR)

36,2 26,7 22,2 17,8 12,1
kg kg kg kg kg

2016 (TON)

Kebutuhan

3,69 juta
pasokan lokal

0,85 juta
impor

2,84 juta
Malaysia

Myanmar

Thailand

Filipina

Indonesia
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TUMPUAN
EKONOMI NASIONAL
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor
unggulan yang menopang perekonomian nasional. Industri ini tergolong
padat karya, bahkan mampu menyerap tenaga kerja 3 juta orang atau
17,03 persen dari total tenaga kerja industri manufaktur.
Sebagian besar industri TPT
juga berorientasi ekspor. Tidak
heran jika devisa dari ekspor TPT
cukup besar, mencapai USD11,87
miliar. Pada Januari-Februari 2017
saja, ekspor TPT sudah tembus
USD2 miliar atau naik 3 persen dari
periode yang sama 2016.

Sritex menambah investasi
Rp2,6 triliun guna meningkatkan kapasitas produksi di pabrik
pemintalan (spinning) dan penyempurnaan kain (finishing), yang
menyerap tenaga kerja sekitar
3.500 orang.

Dengan ekspansi tersebut,
Meskipun sempat disebut sun- Sritex Grup kini memiliki 24 pabrik
set industry, investasi di indusspinning, tujuh pabrik weaving, 5
tri TPT ternyata tetap tumbuh, ter- pabrik finishing dan 11 pabrik garbukti dengan adanya investasi baru men, dengan total karyawan lebih
senilai Rp7,54 triliun pada 2016.
dari 50.000 orang.

PR O DUSEN TPT
DI DALAM N EGERI

Produsen TPT lainnya yang
terus mengembangkan usaha
adalah PT Daese Garmin yang
berdiri di Bandung, Jawa Barat,
Investasi baru dilakukan oleh
1988. Anak usaha Metro
PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) sejak
Group
memproduksi merekTbk, produsen TPT terintegrasi ber- merek ini
global seperti Mark &
basis di Solo, Jawa Tengah.
Spencer, Calvin Klein, Hugo Boss
dan Ralph Lauren.
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Daese Garmin yang juga produsen jas terbesar di ASEAN mempekerjakan sekitar 6.000 orang
dari jumlah karyawan Metro Group
sebanyak 16.000 orang.
Produk perusahaan ini secara
keseluruhan dipasarkan ke luar
negeri. Pada 2016, negara tujuan
ekspor utamanya adalah Amerika
Serikat (85 persen), Eropa (5
persen), serta Jepang dan Korea
(10 persen). Kapasitas produksinya
mencapai 400 ribu pasang jas dan
celana per bulan.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, saat meninjau
pabrik Daese Garmin, mengatakan
potensi pasar TPT domestik dan
global masih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan tingginya permintaan

“
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“Kami optimistis industri TPT nasional mampu berdaya
saing global. Apalagi industri ini telah terintegrasi dari
hulu sampai hilir dan produknya dikenal memiliki kualitas
yang baik di pasar internasional,”
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

akan kebutuhan tekstil nonsandang, seperti untuk kebutuhan
rumah tangga, furnitur dan non
woven.
“Kami optimistis industri TPT
nasional mampu berdaya saing
global. Apalagi industri ini telah
terintegrasi dari hulu sampai hilir
dan produknya dikenal memiliki
kualitas yang baik di pasar internasional,” ungkap Menperin.

TA N TA N GA N
Namun, industri ini diakui
masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya permesinan
yang mayoritas sudah tua, terutama di industri pertenunan dan
perajutan.
Program peremajaan
mesin dan peralatan industri TPT Kemenperin selama ini

menunjukkan perkembangan positif, tetapi perlu dilanjutkan dengan
program peningkatan daya saing
yang lebih efektif dan terintegrasi.
Airlangga berharap paketpaket kebijakan ekonomi yang
diluncurkan pemerintah bisa
dimanfaatkan oleh dunia usaha,
terutama industri TPT, karena
situasi saat ini dinilai tepat untuk
berinvestasi.
“Apabila tidak dilakukan,
dalam waktu lima tahun ke depan,
industri tekstil nasional akan sulit
bersaing dengan negara kompetitor utama seperti India, China,
Vietnam dan Bangladesh,” ujarnya.
Saat ini Kemenperin sedang
menggodok regulasi khusus untuk
industri padat karya berorientasi ekspor, yang akan mengatur

pemberian insentif fiskal berupa
investment allowance. Melalui
insentif ini, pelaku usaha akan
mendapatkan diskon PPh yang
harus dialokasikan untuk ekspansi
usaha.
Guna memperluas pasar
ekspor, Kemenperin mendorong
kerja sama komprehensif dengan
Eropa dan Amerika Serikat agar
industri bisa mendapat keringanan
tarif yang lebih baik, termasuk
untuk industri kecil menengah
(IKM).
Tantangan lain yang dihadapi industri TPT saat ini adalah
masih tingginya impor kain. Untuk
itu, Kemenperin menggandeng
Kementerian Perdagangan guna
membatasi impor tekstil agar
industri TPT dalam negeri tetap
tumbuh. mi
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PABRIK
TRAFO
TERBESAR
DI ASIA
TENGGARA
Program pembangkit
listrik 35.000 megawatt
yang diikuti dengan program transmisi 46.000
kilometer membutuhkan dukungan industri
penunjang pembangkit
listrik yang mumpuni.
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Apalagi, pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah mencanangkan program PLTU Nasional
untuk meningkatkan pemanfaatan
tingkat kandungan dalam negeri di
atas 50 persen.
Salah satu industri penunjang pembangkit listrik yang perlu
dikembangkan di dalam negeri
adalah trefo atau transformator.
Pasalnya, sebagian besar kebutuhan transformator selama ini
masih diimpor, terutama tegangan
70-500 kilovolt (kV).
Namun, ketergantungan
impor itu mulai berkurang menyu
sul pendirian pabrik transformator tenaga PT XD Sakti Indonesia di
Cikarang, Jawa Barat. Perusahaan
patungan antara BUMN China XD
Group dan Central Cipta Murdaya
(CCM) Group ini menelan investasi
USD80 juta.
Pada tahap pertama, pabrik
dengan luas area mencapai 81.000
meter persegi ini memproduksi
beragam jenis transformator, mulai
dari tegangan 70kV hingga 500 kV.
Pada tahap selanjutnya, perseoran
akan memproduksi Gas Insulated
Switchgear (GIS).
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Chairman CCM Murdaya W.
Poo mengungkapkan pihaknya
bahkan siap memproduksi trafo
tegangan hingga 1.000 kV karena
fasilitas yang tersedia sudah
memadai.
Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi 10.896 MVA atau
bisa memproduksi lebih dari 100
unit trafo per tahun, menjadikannya sebagai pabrik transformator
tenaga terbesar di Asia Tenggara.
Menurut Murdaya, PT PLN
(Persero) sudah melakukan pemesanan 17 unit trafo bertegangan
500 kV dan 44 unit trafo 1.050 kV.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, yang meresmikan pabrik trafo itu pada 15
Maret, mengharapkan PT XD Sakti
Indonesia dapat berkontribusi
dalam program transmisi dan distribusi tenaga listrik.
Dia juga berharap keberadaan
pabrik tersebut memanfaatkan
bahan baku lokal secara maksimal, memberikan kesempatan
kerja yang lebih luas, dan ikut andil
dalam peningkaan pengembangan
SDM.

industri mesin dan peralatan listrik, tingginya impor kelompok ini
disebabkan adanya keterbatasan
teknologi, khususnya yang memerlukan presisi tinggi sehingga masih
mengandalkan principal luar, serta
keterbatasan bahan baku.

Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi
dan Elektronika (ILMATE)
Kemenperin I Gusti Putu
Suryawirawan mengungkapkan,
kebutuhan produk transformator
daya di indonesia mencapai 33.000
MVA per tahun, yang diyakini
mampu dipenuh seluruhnya oleh
industri dalam negeri.

Kondisi ini perlu segera dibalik, apalagi industri peralatan listrik di dalam negeri sudah memiliki captive market yakni proyek
pembangkit listrik 35.000 MW dan
transmisi 46.000 km.

Sayangnya, pasar peralatan
listrik dalam negeri lebih banyak
dinikmati oleh industri dari negara lain. Impor pelatan listrik terus
meningkat dari tahun ke tahun.

Proyek raksasa ini membuka
peluang sangat besar bagi industri
dalam negeri. Apalagi, permintaan
listrik nasional juga terus meningkat sehingga permintaan terhadap
peralatan listrik tidak akan pernah
turun.

Potensi pasar yang bisa
dinikmati
peralatan lisBahkan dibandingkan dengan trik dalamindustri
negeri
sangat
besar.
impor non-migas lainnya, impor
gambaran, proyek 35.000
peralatan listrik menjadi salah satu Sebagai
menelan investasi lebih dari
yang tertinggi pada Juni 2016 ber- MW
triliun. Demikian juga desama impor mesin yakni USD289,1 Rp1.100
ngan transmisi. Sejak diluncurkan
juta (18,06 persen).
pada 2015, pembangunan transmisi menyedot anggaran hingga
Harus diakui, industri peraRp200 triliun untuk lima tahun.
latan listrik dan mesin termasuk
dalam sembilan kelompok industri
Untuk mendorong industri peryang sangat tergantung pada pro- alatan
listrik nasional, Asosiasi
dusen luar negeri. Kelompok indus- Produsen
Listrik Seluruh Indonesia
tri lainnya adalah logam, otomotif, (APLSI) meminta
pemerintah
elektronika, kimia dasar, makanan- meningkatkan TKDN
minuman dan pakan ternak, tekstil, proyek 35.000 MW. transmisi
barang kimia lain termasuk karetplastik, serta pulp dan kertas.
Sekretaris Jenderal APLSI
Priamanaya Djan mengatakan,
Khusus untuk kelompok
mendorong TKDN di transmisi

cukup realistis sebab teknologi
konstruksi baja sudah cukup dikuasai di dalam negeri.
“Kelemahan kita masih soal
turbin dan sedikit di boiler. Jadi,
pembangkitnya dari luar tetapi kita
kejar TKDN di transmisi atau sutet
itu dalam negeri saja,” kata Pria
dalam kesempatan terpisah.
Menurut dia, TKDN di transmisi
saat ini sudah lebih dari 60 persen,
tetapi perlu digenjot lagi secara
maksimal sekaligus mendorong
industri baja nasional.
Kemenperin mencatat, perusahaan dalam negeri telah sanggup
memproduksi barang modal untuk
memasok pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti
pembangkit.
Peralatan listrik yang sudah
mampu diproduksi, antara lain
turbin berkapasitas hingga 27 MW
sebanyak 3 perusahaan, generator hingga 10 MW (2 perusahaan),
boiler sampai 660 MW (10 perusahaan), transformator (5 perusahaan), kompresor (2 perusahaan),
pressure vessels (2 perusahaan),
dan panel (3 perusahaan).
Selain itu, KWH meter (5 perusahaan), pompa industri (4 perusahaan), elektromotor (2 perusahaan), konstruksi dan rekayasa
atau engineering, procurement and
construction (12 perusahaan) dan
industri baja (12 perusahaan). mi
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ini menghadapi kendala berupa
pengadaan bahan baku.

PE LUA NG
Menurut Kemenperin, keterlibatan IKM dalam rantai pasok
industri otomotif akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Kebutuhan sektor otomotif
yang besar sekaligus menjadi peluang IKM mengembangkan produk
komponen berkualitas, baik untuk
perusahaan manufaktur maupun
purnajual.

IKM LOGAM
NGINGAS
TEMBUS
RANTAI PASOK
MANUFAKTUR
BESAR
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Berdasarkan data Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo), penjualan
kendaraan roda empat di dalam
negeri sepanjang 2016 mencapai
1,06 juta unit atau naik 4,7 persen
dari 1,01 juta unit pada 2016.
Adapun penjualan sepeda
motor, menurut Asosiasi Industri
Sepeda Motor Indonesia (AISI),
mencapai 5,93 juta unit pada 2016
atau turun 8,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dirjen IKM Gati Wibawaningsih
mengatakan strategi kemitraan
menjadi salah satu upaya efektif untuk membangun IKM yang
mandiri.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
tampak sumringah ketika mengunjungi
sentra industri kecil dan menengah (IKM)
logam Ngingas di Sidoarjo, Jawa Timur.
Saat itu, Menperin menyaksikan pelepasan 80.000 unit komponen otomotif yang diproduksi PT
Elang Jagad dan tiga IKM lainnya.
Komponen yang dikirim ke
PT Rachmat Perdana Adhimetal,
pemasok tier satu PT Astra Honda
Motor, itu merupakan bagian
dari total pemesanan sebanyak
200.000 unit.
Sentra IKM logam Ngingas
memang sudah terkenal sebagai
salah satu pemasok komponen
bagi perusahaan-perusahaan
manufaktur besar di Indonesia. Di
sentra industri yang berdiri sejak
1930-an ini terdapat sekitar 300
unit usaha.
Mereka menghasilkan beragam produk, mulai dari mesin pertanian, peralatan rumah tangga,
komponen listrik dan tekomunikasi, hingga suku cadang kendaraan bermotor.
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Upaya IKM Ngingas masuk ke
supply chain manufaktur besar,
seperti Astra Honda Motor, patut
diacungi jempol. Pasalnya, persyaratan manufaktur besar cukup
ketat karena sebagian besar berorientasi ekspor.

Setelah dibimbing LPB YDBA
sejak 2013, PT Elang Jagad berhasil mengembangkan produksi dari
berbagai produk berbasis logam,
seperti tungku kompor gas, perkakas rumah tangga, dan komponen
kendaraan.

Kemampuan IKM Ngingas tidak
terlepas dari peran Kementerian
Perindustrian dan stakeholder lainnya, antara lain Yayasan Dharma
Bhakti Astra (YDBA) yang selama
ini banyak melakukan pembinaan
IKM di dalam negeri.

Sejalan dengan itu,
Kemenperin mendukung dengan
sejumlah program, seperti restrukturisasi mesin dan peralatan IKM,
di mana mereka bisa mendapatkan
potongan harga atas pembelian
mesin dan peralatan produksi.

PT Elang Jagad termasuk IKM yang beruntung karena
mendapat bimbingan dari Lembaga
Pengembangan Bisnis YDBA Waru
melalui program pelatihan dan
pendampingan.

Kemenperin juga memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
bagi sumber daya manusia IKM.

Awalnya, perusahaan yang
berdiri sejak 2001 dan mempekerjakan 30 orang ini memproduksi
kerajinan logam yang sebagian
besar menggunakan cara manual.

Dalam skema kemitraan,
IKM dapat memperoleh kepastian pasar, pasokan bahan baku,
perbaikan kualitas dan kuantitas
produk IKM, sistem manajemen,
peningkatan SDM, akses Informasi,
teknologi, dan hal lainnya sesuai
dengan permintaan mitra mereka.
Ketua YDBA Henry C. Widjaja
mengungkapkan kemitraan dengan
IKM antara lain melakukan pelatihan secara reguler dan mempertemukan IKM dengan pasar.
“Lewat sektor unggulan IKM
logam ini kami ingin mengangkat IKM agar setara dengan Astra.
Kami mengajak IKM untuk naik
kelas, dari yang hanya melayani
pasar lokal bisa melayani pasar
global,” ungkap Henry. mi

Untuk mempermudah IKM
dalam mendapatkan akses bahan
baku, Kemenperin menginisiasi terbentuknya material center yang diharapkan menjadi jalan
keluar bagi IKM yang selama
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MENJADI KIBLAT
INDUSTRI OTOMOTIF ASIA
Sebagai salah satu sektor andalan, industri otomotif selalu
mendapat perhatian dari pemerintah. Industri ini tidak hanya
padat modal dan teknologi, tetapi juga menyerap banyak sekali
tenaga kerja.
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Rantai pasok industri otomotif pun sangat luas, mulai dari hulu
yang menyediakan bahan baku
dasar hingga hilir seperti pemasar, bengkel, pembiayaan, dan
asuransi. Keterkaitan antarsektor ini mengakumulasikan nilai
tambah yang sangat besar bagi
perekonomian.

Tidak heran jika Indonesia
menjadi incaran prinsipal otomotif global untuk investasi. Ini dibuktikan dengan gencarnya investasi
dari sejumlah raksasa otomotif dalam beberapa tahun terakhir, seperti Toyota, Daihatsu,
Mitsubishi, Suzuki, Honda, hingga
prinsipal asal China, Wuling.

Indonesia sendiri merupakan
pasar otomotif terbesar di ASEAN
dengan total penjualan tahunan
sekitar 1 juta unit mobil dan 6 juta
unit sepeda motor. Potensi pasar
Indonesia lebih gemuk lagi karena
jumlah penduduknya besar, lebih
dari 250 juta jiwa, dengan daya beli
yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

Optimisme terhadap masa
depan industri otomotif nasional
dilontarkan oleh Presiden Joko
Widodo saat peresmian pabrik PT
Mitsubishi Motor Krama Yudha
Indonesia (MMKI) di Kawasan
Greenland International Center
(GCII), Cikarang, Bekasi, Jawa
Barat, 25 April silam.

Kepala Negara meyakini investor otomotif sangat tertarik menanamkan modal di Indonesia karena
potensi pasar domestik yang cukup
besar. Oleh karena itu, dia meminta
seluruh pemangku kepentingan
agar memudahkan proses perizi
nan untuk investasi.
Namun, Presiden berharap
agar pelaku industri otomotif di
Indonesia tidak hanya mengincar pasar domestik, tetapi juga
mengekspor produknya.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto menambahkan, industri otomotif di Tanah Air
perlu semakin agresif memperluas pasar ekspor untuk membuat
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keseimbangan dengan kebutuhan
pasar domestik.

Apa itu
Industry 4.0 ?

“Langkah tersebut diharapkan
mampu menambah kontribusi signifikan dari industri otomotif terhadap perekonomian. Kami menargetkan nilai ekspor mobil pada
2017 tumbuh sekitar 10 persen,”
kata Menperin.
Pada 2016, subsektor industri
alat angkutan (termasuk di dalamnya industri otomotif) memberikan sumbangan terhadap PDB sektor industri nonmigas 10,47 persen
atau terbesar ketiga setelah subsektor industri makanan dan minuman (32,84 persen) serta subsektor
industri barang logam,komputer,
elektronik, optik, dan peralatan listrik (10,71 persen).
Berdasarkan data Kemenperin,
saat ini produksi kendaraan roda
empat mencapai 1,1 juta unit
per tahun dengan jumlah ekspor
200.000 unit per tahun. Adapun,
produksi kendaraan roda dua
berkisar 6,5 juta unit per tahun
dengan ekspor 228.000 unit per
tahun. Total tenaga kerja yang
diserap industri ini mencapai 3 juta
orang.
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Untuk mendukung ekspor,
Airlangga mendorong industri otomotif membangun fasilitas penelitian dan pengembangan (R&D)
untuk terus menciptakan inovasi produk. Langkah ini sekaligus
memperkuat struktur industri nasional dan masuk ke dalam rantai
pasok global.
Menperin mengapresiasi pelaku industri otomotif
yang membangun fasilitas R&D
di Indonesia, seperti PT Astra
Daihatsu Motor (ADM). Menurut
dia, langkah itu menunjukkan
industri tidak hanya menjadikan
Indonesia sebagai pasar, tetapi
juga melakukan alih teknologi.
Presiden Direktur ADM
Sudirman MR mengatakan,
Daihatsu merupakan satu-satunya pabrikan otomotif di Indonesia
yang memiliki pusat inovasi lengkap. “Misi utama R&D Center ini
adalah mengembangkan produkproduk yang sangat sesuai dengan konsumen di Indonesia,
baru kemudian diusahakan untuk
ekspor,” ujarnya.
Menurut Sudirman, pembangunan R&D Center ini merupakan
bentuk komitmen Daihatsu dalam
meningkatkan kemampuan sumber
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Industry 4.0 adalah sebuah konsep industrialisasi baru untuk
mengubah proses manufaktur dengan mengintegrasikan
sistem informasi dalam sebuah mata rantai produksi, mulai
dari desain, produksi, pelayanan, hingga perbaikan.
4 Pilar

Realisasi Investasi
Otomotif 2017
Daihatsu (PT Astra Daihatsu Motor)

Rp1 triliun
Pusat R&D

Mitsubishi (PT MMKI)

Rp7,5 triliun
pabrik baru

Wuling (PT SGMW Motor Indonesia)

Rp7 triliun
pabrik baru

daya manusia di dalam negeri.
“Kelak putera-puteri Indonesia
memiliki kemampuan rancang bangun produk otomotif nasional
dengan kualitas global,” tuturnya.
Saat ini, Daihatsu sudah melibatkan 263 pemasok lapis pertama (tier-1) dan 1.315 lapis kedua
(tier-2) serta melibatkan 900.000
tenaga kerja. Secara total, kapasitas produksi ADM mencapai
530.000 unit per tahun, yakni dari

pabrik Karawang 200.000 unit dan
pabrik Sunter 330.000 unit.
Selain memenuhi pasar
domestik, kendaraan Daihatsu
yang diproduksi di Indonesia juga
diekspor ke 54 negara yang berada
di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Big Data

Internet
of Things

Internet
of Services

Cyber
Security

PABRI K BARU
Realiasi investasi otomotif yang cukup besar di Indonesia
pada 2017 adalah pabrik baru
Mitsubishi di Cikarang, Jawa
Barat. Pabrik mobil yang menelan
investasi Rp7,5 triliun ini berkapasitas tahunan 160.000 unit dan
akan ditingkatkan menjadi 240.000
unit. Pemasok lokal yang terlibat
sebanyak 212 di tier-1 dan 369 di
tier-2.
Selain Mitsubishi, prinsipal asal Tiongkok, Wuling melalui
PT SGMW Motor Indonesia, juga
mengoperasikan pabrik barunya di Cikarang, Jawa Barat, pada
Juli 2017. Pabrik ini berkapasitas
produksi 120.000 unit per tahun ini
akan meluncurkan model kendaraan keluarga (MPV) dengan mesin
1.200 cc dan 1.500 cc.
Wuling sudah menggelontorkan investasi Rp7 triliun dan akan
mempekerjakan sekitar 3.000
orang dengan tingkat kandungan
lokal (TKDN) lebih dari 40 persen.
Selain untuk memenuhi pasar
domestik, perusahaan itu akan
mengekspor ke negara-negara
ASEAN. mi

Latar belakang
banyaknya tantangan yang dihadapi
pelaku manufaktur seiring dengan
tuntutan ekonomi dunia yang makin
kompetitif. Tantangan ini hanya dapat
diatasi ketika sistem produksi secara
real time (seketika) menyatu dengan
dunia siber, yang didorong oleh
kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi (ICT).

Impelementasi
sosialisasi kepada seluruh stakeholders
terkait implementasi sistem Industry 4.0
dalam aktivitas industri.
Kementerian Perindustrian menyiapkan
peta jalan dan rencana strategis implementasi sistem Industry 4.0 pada sektor
industri nasional untuk beberapa tahun
ke depan, baik jangka pendek, jangka
menengah, maupun jangka panjang.

4 Faktor Penggerak
1 Peningkatan volume data, daya komputasi
dan konektivitas
2 Kemampuan analitis dan bisnis intelijen
3 Bentuk baru dari interaksi human-machine,
seperti touch interface dan sistem
augmented-reality
4 Pengembangan transfer instruksi digital ke
dalam bentuk fisik, seperti robotik dan
cetak 3D.
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Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
didampingi oleh Menteri
Perindustrian Airlangga
Hartarto saat meninjau
pabrik PT. SGMW Motor
Indonesia di akhir kunjungan
kerja di PT. SGMW Motor
Indonesia di Kawasan
Industri GIIC Deltamas,
Cikarang, Bekasi 11 Juli 2016.

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau
salah satu stand pada International
Furniture Expo (IFEX) 2017 di Jakarta,
11 Maret 2017.
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Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto bersama
Presiden PT Krakatau Osaka
Steel Masahiro Takahashi
meninjau pabrik baja PT
Krakatau Osaka Steel (KOS)
di Cilegon, Banten, 20 Juli
2017.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meletakkan batu nisan pada makam ayahanda Alm. Ir.
Hartarto Sastrosoenarto dikebumikan di Karawang,
Jawa Barat 15 Mei 2017.

LENSA PERISTIWA
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
didampingi Direktur Jenderal Industri Logam
Mesin Alat Transportasi dan Elektronika
Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan
memperhatikan mobil formula Sapu Angin
Speed II karya mahasiswa ITS setelah
mengisi Kuliah Umum dan MoU antara
Kementerian Perindustrian dengan Institut
Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya,
17 April 2017.
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Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan, dan Sekretaris Kabinet Pramono
Anung menekan tombol pada Peluncuran Program
Pendidikan Vokasi Industri dalam rangka “Membangun Link & Match Industri dengan SMK” di Cikarang,
28 Juli 2017.

Menteri Perindustrian
Airlanggga Hartarto
meninjau Laboratorium
Quality Control PT. Bayer
Indonesia di Cimanggis,
Depok 4 September 2017.
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POTENSI BESAR
DI BALIK
KEMITRAAN
IORA
Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara Lingkar
Samudera Hindia (Indian Ocean Rim Association/
IORA) 2017 yang digelar di Jakarta pada 5-7 Maret
lalu membuka peluang kerja sama yang luas di
sektor industri.
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Sebagai Ketua IORA 20152017, Indonesia mengusung
tema Strengthening Maritime
Cooperation for a Peaceful,
Stable and Prosperous Indian
Ocean dalam KTT tersebut.
Sejalan dengan tema itu
pula, Indonesia membuka peluang kerja sama yang luas di
bidang maritim, terutama industri perkapalan dan peralatannya dan pengolahan hasil laut.
Selain itu, kerja sama di industri
komponen otomotif, petrokimia
dan gasifikasi batubara, serta
produk hilir agro.
Kerja sama industri IORA
memiliki potensi ekonomi yang
sangat besar karena melibatkan
21 negara dengan jumlah penduduk 2,7 miliar orang.
Selain Indonesia, negara
anggota IORA yaitu Afrika
Selatan, Australia, Bangladesh,
Komoros, India, Iran, Kenya,
Madagaskar, Malaysia,
Mauritius, Mozambik, Oman,
Persatuan Emirat Arab,
Seychelles, Singapura, Somalia,
Sri Lanka, Tanzania, Thailand
dan Yaman.
IORA juga menggandeng
tujuh negara mitra dialog,
yaitu Amerika Serikat, Inggris,
Jepang, Jerman, Mesir, Prancis
dan China. Ada pula dua organisasi peninjau di IORA, yaitu
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Indian Ocean Tourism Organization
(IOTO) dan Indian Ocean Research
Group (IORG).
Empat negara anggota IORA
(Afrika Selatan, Australia, India, dan
Indonesia) serta enam negara mitra
IORA (AS, RRT, Jerman, Inggris,
Jepang dan Perancis) merupakan
anggota G20. Ini membuktikan peran
IORA sangat strategis dalam perekonomian global.
Potensi ekonomi yang sangat
besar juga tercermin dari porsi 70
persen perdagangan dunia melewati
kawasan ini. Tidak hanya itu, sekitar 55 persen cadangan minyak dunia
dan 40 persen cadangan gas dunia
berada di wilayah ini.
Negara-negara anggota IORA
memproduksi sekitar 1/3 produksi
tuna dunia dan menyimpan berbagai
cadangan mineral yang bernilai ekonomi tinggi.

IORA.

Fokus kerja sama di bidang maritim juga sejalan dengan visi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla
menjadikan Indonesia sebagai poros

UNI EMIRAT ARAB

BANGLADESH
INDIA

OMAN

THAILAND

YEMEN
SOMALIA

21

SEYCHELLES

TANZANIA

COMOROS
MADAGASCAR
MAURITUS

MALAYSIA
SINGAPURA

SRI LANKA

KENYA

MOZAMBIQUE

INDONESIA

Negara Anggota

AUSTRALIA
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maritim dunia. Indonesia ingin
menjadi negara yang berpengaruh, baik secara ekonomi maupun politik di antara dua samudera, yakni samudera Hindia
dan Pasifik.
Menperin mengatakan
pemerintah memacu investasi di
industri tersebut karena termasuk sektor padat karya berorientasi ekspor dan subtitusi impor.
Peningkatan akses pasar
dengan negara-negara anggota IORA, yang mayoritas
merupakan pasar non-tradisional, dapat dilakukan melalui
kerangka kerja sama bilateral
supply chain.

Upaya yang juga perlu
dilakukan, menurut Airlangga,
adalah menginisiasi pelaksanaan business matching dengan negara-negara IORA
serta mengoptimalkan peran
“Dengan berbagai potensi terse- Kedutaan Besar Republik
but, salah satu langkah yang perlu
Indonesia dalam mempromosidijalankan Indonesia adalah pemba- kan kemampuan industri dalam
ngunan infrastruktur dan konektivias negeri dan potensi pasar bagi
maritim, termasuk dalam pengemkedua belah pihak. mi
bangan industri perkapalan dan maritim,” kata Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto di sela-sela KTT

IRAN

PROFIL IORA
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BELAJAR
PENDIDIKAN
INDUSTRI
DARI
SINGAPURA
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Indonesia memang perlu banyak belajar dari negara
lain yang telah berhasil mengembangkan pendidikan vokasi industri, salah satunya dengan Singapura.
Di negeri jiran ini terdapat beberapa institusi pendidikan tinggi yang siap diajak kerja sama, di antaranya Institute of Technical Education (ITE).
Peluang kerja sama itu
semakin terbuka ketika Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
bertemu dengan Minister for
Education (Higher Education and
Skills) Singapura Ong Ye Kung
dan mengunjungi kampus ITE
Singapura pada 24 Maret 2017.

pengembangan sistem pendidikan
vokasi dengan konsep dual system,
yakni pendekatan pendidikan yang
tidak hanya belajar teori, tetapi
juga lebih menekankan pada praktik lapangan.

Selain itu, perluasan akses dan
kesempatan bagi pelajar Indonesia
Kepada Menteri Ong, Menperin untuk pemagangan di perusahaan
mengungkapkan ketertarikannya
industri Singapura.
untuk mengadaptasi modul-modul
yang digunakan di lembaga penKerja sama dengan institusi
didikan vokasi Singapura, seperti
pendidikan di Singapura ini sejaITE.
lan dengan program pendidikan
vokasi industri yang sedang dikem“Saya juga sudah sampaikan
bangkan pemerintah. Terobosan
kepada Menteri Ong, bahwa kita
ini akan diterapkan dalam kurikuingin belajar dari modul pendidilum SMK dengan pola dual syskan di sini (Singapura) yang memtem, sehingga dapat menghasilkan
berikan pelatihan untuk berbagai
tenaga kerja terampil yang sesuai
jenis keterampilan dan mengirimkebutuhan sektor industri.
kan para trainer untuk belajar di
Singapura,” ungkap Menperin.
Kemenperin mempelopori
pengembangan program link and
Menurut Menperin, bentuk
match antara SMK dan industri
kerja sama potensial kedua negara secara massif untuk menghasilkan
yang akan dilakukan, antara lain
lulusan SMK yang siap kerja.
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Kemenperin menargetkan dapat
terbangun link and match antara
355 perusahaan industri dengan
1.755 SMK selama periode
2017-2019.
“Kita memerlukan hasil yang
cepat dan tepat untuk mencetak
SDM industri. Maka kami susun
program link and match antara
SMK dan industri, serta mendirikan sekolah-sekolah baru dengan
desain khusus,” ujar Menperin.

Kemenperin juga memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi
penyelenggara pendidikan vokasi
melalui workshop, seminar, pelatihan teknis dan magang industri,
serta pembentukan master trainer
bidang vokasi industri.
Upaya lain yang dilakukan
Kemenperin, yakni penyesuaian
dan penyetaraan standar kualifikasi tenaga kerja industri serta
pengembangan fasilitas dan

teknologi pembelajaran pendidikan vokasi.

Chief Executive Officer ITE
Bruce Poh menyambut positif rencana kolaborasi yang dipaparkan
Menperin. Institusinya selama ini
memberikan jasa konsultasi, khususnya mengenai program pendidikan vokasi.
“Kerja sama antara industri dan pendidikan merupakan

peluang besar dan hal tersebut menjadi tujuan dari pelatihan yang kami berikan,” ujarnya.
Lembaga tersebut juga memiliki
ITE Education Services yang bertindak sebagai konsultan mengenai Technical Vocational Education
and Training (TVET).
Dalam kesempatan itu,
Menperin menawarkan kepada ITE
untuk membangun fasilitas pendidikan vokasi di Kawasan Industri
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MEMBANGUN
KEMITRAAN IKM
INDONESIA-JEPANG
Jepang merupakan mitra strategis bagi Indonesia di banyak bidang,
termasuk industri. Kerja sama antara kedua negara merupakan keniscayaan karena saling membutuhkan dan terjalin sejak lama.
Pemerintah juga terus
mendorong investasi Jepang
ke Indonesia, baik melalui
kerja sama antar-pemerintahan maupun pelaku usaha.
Investasi itu diharapkan
melibatkan pelaku industri
kecil dan menengah kedua
negara.
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Kendal, Jawa Tengah. Kawasan
ini merupakan proyek patungan
perusahaan Singapura, Sembcorp
Development Ltd dengan perusahaan lokal, PT Jababeka Tbk.
Fasilitas yang diberikan terutama penyediaan pengajar untuk
mewujudkan prototipe ITE di
Indonesia.
“Apabila diwujudkan, fasilitas
pendidikan vokasi tersebut akan
menandai 50 Tahun hubungan
diplomatik antara Indonesia dan
Singapura yang akan diperingati
September nanti,” kata Direktur
Jenderal Ketahanan dan Akses
Industri Internasional Kemenperin
Harjanto yang mendampingi
Menperin.
Peluang kerja sama ITE dengan unit pendidikan Kemenperin
juga terbuka lebar, terutama yang
memiliki kesesuaian program
studi, pertukaran materi pembelajaran dan pengembangan sistem
sertifikasi.
Kerja sama dalam pembangunan politeknik dan akademi komunitas di kawasan industri dan
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wilayah pusat pertumbuhan industri juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan investasi.
Peluang kerja sama itu disampaikan oleh Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Industri
(Pusdiklat) Kemenperin Mujiyono,
yang juga mengikuti lawaran
Menperin ke Singapura.
Saat ini, Kemenperin memiliki
sembilan SMK, sembilan politeknik
serta satu akademi komunitas.
Sekolah-sekolah kejuruan milik
Kemenperin setiap tahun meluluskan sekitar 5.000 siswa yang
semuanya terserap dunia kerja.
“Ke depan, akan ditambah
tujuh politeknik atau akademi
komunitas di kawasan industri dengan program dual system
dan sistem blok waktu,” ungkap
Mujiyono.
Dalam lawatan ke Singapura,
Menperin juga sempat mengunjungi Build Amazing Startups Here
(BASH), fasilitas startup space
yang digarap oleh SGInnovate,
lembaga di bawah badan pemerintah Infocomm Development

Authority of Singapore (IDA).
BASH merupakan bagian
dari upaya membangun ekosistem kewirausahaan Singapura
di bidang teknologi serta mewujudkan Singapura sebagai ‘Smart
Nation’.
BASH dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan pelaku startup,
seperti laboratorium prototyping, mentor yang andal dan fasilitas pemrograman hingga jaringan
komunitas.
Menperin menilai BASH memiliki konsep yang matang, sehingga
bisa menginspirasi pengembangan
fasilitas sejenis di Indonesia, seperti Bali Creative Industry Center
(BCIC) di Denpasar.
Saat ini, BCIC sudah dilengkapi dengan showroom, ruang
kerja bagi desainer, bengkel pembuatan mock up dan prototipe.
Selain menawarkan program-program seperti inkubator bisnis kreatif, workshop, dan gelar karya
serta penyelenggaraan Indonesia
Fashion and Craft Awards. mi

dengan Jepang juga menjadi bahan diskusi Menperin
dan Dubes Arifin Tasrif.
Kerja sama vokasai dinilai penting untuk meningkatkan mutu sumber daya
manusia Indonesia, khususnya di sektor manufaktur yang menjadi keunggulan industri Jepang di
Indonesia.

Hal itu diutarakan
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Duta Besar
Indonesia untuk Jepang
Arifin Tasrif di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, 21
Maret.
“Selain memacu
investasi perusahaan besar
Jepang di Indonesia, kami
mendorong pelaku IKM
Jepang agar dapat bermitra dengan pengusaha nasional,” ujar
Menperin.
Upaya kemitraan IKM ini
dilakukan dengan menggandeng
Japan External Trade Organization
(Jetro). Keinginan tersebut sebelumnya telah disampaikan
Menperin kepada Executive Vice
President Jetro Yuri Sato.
Yuri Sato menyambut baik
tawaran tersebut dan mengatakan
ingin menggali lebih jauh informasi mengenai arah pengembangan industri di Indonesia. Sebagai
informasi, Menperin menyampaikan bahwa IKM selama ini banyak
terlibat di industri penunjang.
“Kami akan meneruskan informasi itu kepada pelaku usaha di
Jepang. Apalagi, Kemenperin tengah membangun database IKM
berbasis teknologi digital melalui

e-Smart IKM,” ungkap Yuri Sato
kala itu.
Airlangga berharap investor Jepang terus diberikan informasi mengenai peluang investasi
industri di Indonesia, seperti sektor komponen, pengemasan, teks
til dan animasi. Sektor tersebut
banyak digeluti oleh IKM di dalam
negeri.
Dubes Arifin Tasrif menga
takan hubungan diplomasi kedua
negara perlu diperkuat karena
telah menjadi mitra strategis
yang saling melengkapi. Apalagi,
Indonesia dan Jepang akan memperingati 60 tahun hubungan
diplomasi.

PE N D I D I K A N V OK ASI
Selain peluang investasi di
sektor industri, kerja sama di
bidang pendidikan vokasi industri

Kemenperin sendiri
telah menjalin kerja sama
dengan Jepang melalui MoU
antara SMTI Yogyakarta
dan National Institute
of Technology, Akashi
College, Akashi City, Hyogo,
Jepang. MoU ini ditandatangani pada Juli 2016, yang
menekankan adanya pertukaran pengajar, siswa, serta kursus
pendek.
Kemenperin juga mengirim
sebanyak 80 teknisi ke Mitsui
Engineering dan Shipbuilding
dalam kurun waktu tiga tahun
untuk mendapat pelatihan welding.
Program ini bekerja sama dengan
lembaga pelatihan di beberapa
kampus di Indonesia.
Saat kunjungan kerja ke
Jepang pada Oktober 2016,
Menperin telah meminta kepada
perusahaan-perusahaan Jepang
yang ditemui saat itu agar meningkatkan kerja sama di bidang vokasi
industri.
Salah satu langkah yang akan
dilakukan adalah memberikan sertifikasi kepada setiap karyawan
dan siswa Indonesia yang mengikuti pelatihan di Negeri Matahari
Terbit itu. mi
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KEMENPERIN
FOKUS SIAPKAN
SDM INDUSTRI
BERKOMPETEN
Ketersediaan sumber daya manusia (SDM)
lokal yang kompeten menjadi prasyarat untuk
mendorong peningkatan produktivitas industri
nasional. Oleh karena itu, saat ini Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) sedang fokus untuk
mempersiapkan SDM industri yang berkompetensi.
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Hal itu diutarakan Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
pada peluncuran Program
Pendidikan Vokasi Industri untuk
wilayah Jawa Barat di Cikarang
Pusat, Bekasi, Jumat (28/7).
Peluncuran program vokasi
yang link and match antara
sekolah menengah kejuruan
(SMK) dan industri tersebut
guna menghasilkan tenaga kerja
terampil dan meningkatkan kinerja
sektor industri. Provinsi Jawa
Barat menjadi pilihan tahap ketiga,
setelah sukses digelar di Jawa
Timur (28/2) serta Jawa Tengah
dan DI Yogyakarta (21/4).
Peluncuran program ini
diresmikan secara langsung oleh
Presiden Joko Widodo secara
simbolis dengan menekan tombol
didampingi Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy, Sekretaris
Kabinet Pramono Anung, serta
Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan. Pada kesempatan
tersebut, juga hadir Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
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Darmin Nasution, dan anggota
Komisi VI DPR RI.
Presiden mengatakan,
pemerintah tengah berkonsentrasi
pada pembangunan infrastruktur
dan sumber daya manusia, seperti
pelabuhan, jalur kereta api luar
Jawa, jalan tol, dan pembangkit
listrik. Langkah ini bertujuan
untuk mempersiapkan daya saing
Indonesia agar lebih kompetitif
dengan negara-negara lain dalam
menghadapi persaingan global.
“Selain infrastruktur,
pembangunan SDM adalah
prioritas pembangunan nasional,
antara lain melalui trainingtraining, kerja sama, serta link
and match antara industri dan
SMK. Saya juga sangat senang
sekali, industri bisa kerja sama
dengan pondok pesantren,” papar
Presiden.
Diharapkan, pada tahun 2040
atau 2045, Indonesia bisa menjadi
empat besar negara terkuat
ekonomi di dunia. Oleh karena
itu, pengembangan SDM sangat
penting. “SDM-SDM kita ini sangat
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baik, mampu bersaing dengan
negara-negara lain. Anak-anak
muda kita dengan anak-anak muda
di negara-negara lain, enggak
kalah. Kita harus meyakini itu. Dan,
kita harus percaya diri,” tegasnya.

R E V I TA L I S A SI SMK
Sementara itu, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
menjelaskan, pelaksanaan
program vokasi industri didasarkan
pada Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2016 tentang Revitalisasi
Sekolah Menengah Kejuruan,
yang Kemenperin mendapat tugas
antara lain untuk meningkatkan
kerja sama dengan dunia usaha,
memberikan akses yang lebih luas
bagi siswa SMK dalam melakukan
praktik kerja lapangan dan
program pemagangan industri bagi
guru.
“Untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja industri yang semakin
meningkat, perlu diantisipasi
dengan pengembangan pendidikan
vokasi yang berorientasi pada
kebutuhan pasar kerja atau
demand driven,” ungkapnya. Pada
tahap I dan II, Kemenperin telah
melibatkan sebanyak 167 industri
dan 626 SMK untuk wilayah Jawa
Timur serta Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta.

48

Sedangkan untuk wilayah
Jawa Barat, Kemenperin
menggandeng sebanyak 141
industri dan 409 SMK dengan
dilakukan penandatanganan
mencapai 807 perjanjian kerja
sama. “Jumlah perjanjian kerja
sama itu, karena sebagian
SMK dibina oleh lebih dari satu
perusahaan, sesuai dengan
program keahlian yang dimiliki,”
tutur Airlangga. Selanjutnya,
program ini secara bertahap akan
dilanjutkan di wilayah DKI Jakarta,
Banten, dan Sumatera.

Kebudayaan,” papar Airlangga.

nasional. Langkah strategis
ini dilakukan melalui Program
Untuk mendukung
Pengembangan Industri di Pondok
implementasi kurikulum yang
Pesantren, yang berbasis pada
selaras dengan kebutuhan
business process outsourcing
industri tersebut, Kemenperin
(BPO), joint operation, dan capacity
akan memfasilitasi penyediaan
building dengan kerja sama
dan peningkatan kompetensi guru beberapa perusahaan industri dan
melalui pelatihan dan pemagangan perbankan.
di industri, penyediaan silver
expert sebagai tenaga pengajar di
“Kali ini, kami melibatkan dua
SMK, serta penyediaan peralatan
pesantren, yaitu Pesantren Nurul
untuk workshop dan laboratorium Iman di Bogor yang mempunyai
di SMK.
25.000 santri dan Pondok
Pesantren Sunan Drajat. Pesantren
DIKLAT 3-IN-1 DAN
Nurul Iman bekerja sama dengan
SANTRIPRENEUR
Bank Tabungan Negara, sedangkan
Di samping mengembangkan
Pesantren Sunan Drajat dengan
pendidikan vokasi, baik di
Bank Indonesia,” ungkapnya.
tingkat menengah maupun
tinggi, Kemenperin juga
Berdasarkan data UNIDO, nilai
menyelenggarakan program Diklat tambah manufaktur di Indonesia
dengan sistem 3-in-1 (pelatihan,
menempati posisi 10 besar dunia.
sertifikasi kompetensi, dan
Peringkat tersebut di atas capaian
penempatan kerja). Pada tahun
Meksiko dan Spanyol, bahkan
2017, target program ini diikuti
sejajar dengan Inggris. “Kami
sebanyak 22.000 orang. “Kami
berharap, mereka yang terlibat
berharap, hingga tahun 2019,
dalam program pendidikan vokasi
program diklat ini melibatkan
bisa masuk ke industri strategis
sebanyak 162.000 orang,”
nasional dan menjadi entrepreneur
imbuhnya.
dalam membangun industri kecil
dan menengah (IKM),” ujarnya.
Selain itu, penyediaan SDM
industri berkompetensi juga
Menperin menjelaskan,
didapatkan dari pendidikan
pendidikan merupakan salah satu
kejuruan dan politeknik di bawah
pilar penting bagi pembangunan
naungan Kemenperin serta
bangsa dan pemerataan ekonomi
layanan sertifikasi kompetensi
nasional. Pembekalan sumber daya
tenaga kerja industri. Kemenperin manusia (SDM) melalui pendidikan,
optimistis program-program
diharapkan mampu menjawab
tersebut dapat terlaksana dengan
tantangan masa depan, khususnya
baik sehingga pada tahun 2019
memacu pertumbuhan dan daya
target 1 juta tenaga kerja industri
saing industri dalam negeri.
tersertifikasi akan terpenuhi.
“Pengembangan pendidikan
Dalam kesempatan peluncuran vokasi dinilai mampu menjadi
vokasi industri Jawa Barat,
solusi dalam menghadapi
dilakukan penyematan tanda
persaingan pasar bebas terutama
peserta Diklat sistem 3-in-1 yang
Masyarakat Ekonomi ASEAN,
diikuti oleh 400 orang, terdiri dari
yang membutuhkan tenaga
Diklat Operator Mesin Industri
kerja berkompetensi tinggi,”
Garmen sebanyak 300 orang, yang tuturnya. Untuk itu, peningkatan
akan ditempatkan bekerja pada
keterampilan SDM industri melalui
10 perusahaan industri tekstil
pendidikan vokasi di Indonesia,
di Jawa Barat serta Diklat Alas
akan diarahkan memiliki nilai
Kaki sebanyak 100 orang, yang
kompetensi yang sama di tingkat
akan ditempatkan bekerja di Adis
regional dan global. mi
Dinamika Sentosa, Majalengka.

Pada tahun 2019, Kemenperin
menargetkan program pendidikan
vokasi industri ini diikuti sebanyak
1.775 SMK dan 355 industri dengan
jumlah lulusan tersertifikasi yang
Dengan 845.000 siswa
dihasilkan mencapai 845.000
dalam program link and match
orang.
dan 162.000 lulusan diklat 3-in1, Kemenperin optimistis target
“Sebagai tindak lanjutnya,
satu juta SDM industri yang
telah dilakukan penyelarasan
tersertifikasi kompetensi sampai
kurikulum dan silabus sesuai
tahun 2019 akan tercapai.
dengan kebutuhan industri,
serta penyusunan modul
Selanjutnya, Kemenperin
pembelajaran untuk 25 kompetensi
juga tengah mendorong peran
keahlian bidang industri, dan
pondok pesantren dalam upaya
telah disampaikan hasilnya
mewujudkan kemandirian industri
kepada Menteri Pendidikan dan
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2017
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Kemenperin telah menggulirkan program pendidikan vokasi
dengan konsep link and match
antara industri dan sekolah
menengah kejuruan (SMK). Upaya
ini untuk memenuhi kebutuhan
dunia kerja terhadap sumber daya
manusia yang terampil.
Kemenperin menargetkan terbangunnya link and match antara
355 perusahaan industri dan 1.755
SMK dalam periode 2017-2019.
Minimal satu industri menggandeng lima SMK. Sasaran ini guna
mewujudkan 1 juta tenaga kerja
kompeten yang tersertifikasi pada
2019.
Menteri Muda urusan
Industri, Digital dan Inovasi
pada Kementerian Ekonomi dan
Keuangan Perancis Christophe
Sirugue menyatakan Perancis
siap mengirimkan tenaga ahli
atau pakar di sektor industri
untuk memberikan pelatihan di
Indonesia.
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KOLABORASI
KEMBANGKAN
VOKASI INDUSTRI
Program pendidikan vokasi yang dicanangkan Kementerian
Perindustrian mendapat tanggapan positif dari sejumlah negara
sahabat. Beberapa negara yang telah sukses mengembangkan
pendidikan vokasi, seperti Perancis, Swiss dan Kanada
menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan
Indonesia.
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engineering center, mengingat
besarnya kebutuhan industri perawatan dan perbaikan pesawat
atau maintenance, repair and overhaul (MRO) di Indonesia.
Selain Perancis, negara lain
yang menawarkan kerja sama
pendidikan vokasi di bidang MRO
adalah Kanada.
Duta Besar Kanada untuk
Indonesia Peter MacArthur, saat
bertemu Menperin di Jakarta
pada 27 April, menyampaikan
Kanada akan membangun pusat
pendidikan di kawasan industri,
salah satunya di Bintan, Kepulauan
Riau, yang difokuskan pada
rendah dan mencapai produktivitas
pengembangan MRO.
yang tinggi.
Menperin menyambut baik
rencana Kanada itu, mengingat
industri MRO tengah berkembang
pesat di Indonesia dan membutuhkan banyak SDM yang siap pakai.

Berdasarkan The Global
Competitiveness Index 2017-2018
Rankings dari World Economic
Forum Swiss mampu menempati posisi puncak selama beberapa tahun terakhir, sedangkan
Pendidikan vokasi khusus MRO Indonesia menduduki peringkat
diharapkan membantu memajukan ke-36 dari 138 negara.
Kesiapan itu disampaikan
sektor kedirgantaraan di Indonesia.
Christophe Sirugue saat bertemu
Apalagi, industri MRO di dalam
Dirjen Ketahanan dan
dengan Menteri Perindustrian
negeri baru mampu memenuhi 30
Pengembangan Akses Industri
Airlangga Hartarto di Jakarta pada persen dari seluruh kebutuhan per- Internasional (KPAII) Kemenperin
29 Maret lalu.
awatan dan perbaikan pesawat di
Harjanto mengatakan, kerja sama
Indonesia.
penerapan D-VET diharapkan
Menperin meminta Perancis
memudahkan transfer teknologi
mengirimkan tenaga ahli guna
dan memperbaiki kualitas
SI S TE M D-V E T
meningkatkan capacity buildpendidikan tinggi, sehingga bisa
ing desain dan model produk IKM,
berkontribusi pada perkembangan
Sementara
itu,
Pemerintah
mengingat negara itu dikenal seindustri nasional.
menggandeng Swiss untuk penebagai pusat mode dunia.
rapan sistem Dual Vocational
Head of Economic
and Training (D-VET),
Dia berharap IKM dalam negeri Education
Development
Cooperation (SECO)
yakni pendidikan vokasi yang
dapat berkontribusi dalam rantai
Kedutaan Besar Swiss di Indonesia
dilakukan
di
kampus
dan
luar
kampasok industri besar Perancis,
Martin Stottele menyampaimisalnya bermitra dengan pabrikan pus yang melibatkan industri.
kan, kolaborasi pendidikan depesawat Airbus Group.
Swiss sudah lama menerapkan ngan industri diperlukan untuk
D-VET dan telah membukti- memenuhi kebutuhan tenaga kerja
Pemerintah ingin bekerja sama sistem
kan
sebagai
negara dengan tingkat terampil.
dengan Airbus Group mendirikan
pengangguran pekerja muda yang
Untuk mengembangkan pendidikan vokasi industri di Indonesia,
Pemerintah Swiss memberikan bantuan lebih kurang senilai 500.000 Swiss Franc, salah
satunya dalam bentuk bantuan
konsultasi.
“Lama kerja sama sekitar
3-4 tahun tetapi ada kemungkinan diperpanjang, mengingat pendidikan teknik memerlukan waktu lama,” ujar Stottele
dalam Workshop yang digelar
Perkumpulan Pendidikan Tinggi
Vokasi dan Industri Indonesia
(Perkasi) bekerja sama dengan
Kemenperin di Jakarta,
4 April lalu. mi
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| INOVASI
Dia menegaskan, MV Iriana
murni hasil karya anak bangsa,
yang melibatkan sekitar 800
pekerja dari berbagai daerah di
Tanah Air.

MV IRIANA

KAPAL LISTRIK
PERTAMA KARYA
ANAK BANGSA

Haneco mengharapkan, keberhasilan pembangunan kapal ini
memotivasi galangan kapal lain
agar terus berkembang dan berdaya saing, sekaligus memberikan
kontribusi positif bagi perekonomian nasional.
Menperin menegaskan, pemerintah memberikan perhatian lebih
kepada industri galangan kapal
karena termasuk sektor strategis.
Industi ini dinilai penting karena
terkait dengan infrastruktur dan
konektivitas antar wilayah.
Visi pemerintah menjadikan
Indonesia sebagai poros maritim dunia, juga tidak terlepas dari
peran industri perkapalan. Apalagi,
industri ini melibatkan banyak aktivitas ekonomi sebab selain padat
karya, juga padat modal dan padat
teknologi.
Lebih dari itu, bagi Indonesia,
kapal bukan hanya berfungsi untuk
meningkatkan aktivitas ekonomi,
melainkan sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara.
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Berdasarkan catatan
Kemenperin, jumlah galangan
kapal di dalam negeri saat ini sekitar 250 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta DWT
per tahun untuk pembangunan
baru dan sekitar 12 juta DWT per
tahun untuk reparasi kapal.

Industri galangan kapal di dalam negeri kembali membuktikan
kemampuannya membangun kapal berteknologi tinggi. Ini dibuktikan dengan peluncuran MV Iriana, kapal bertenaga listrik
pertama buatan dalam negeri.
Kapal sejenis ini sebelumnya
pernah dibuat Jepang dan Taiwan.
Meskipun mengusung teknologi
yang sama, yakni sistem electric
propultion, MV Iriana diklaim lebih
canggih karena mampu menghemat bahan bakar lebih besar.
Kapal angkut semen curah
(cement carrier) buatan PT Sumber
Marine Shipyard itu bisa menghemat energi hingga 20 persen,
sedangkan penghematan kapal
buatan Jepang hanya 10 persen.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengapresiasi
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industri galangan kapal di dalam
negeri yang terus berinovasi
sehingga berhasil mengembangkan kapal hemat energi dan ramah
lingkutan.
“Karya anak bangsa ini adalah
wujud nyata kemandirian industri
perkapalan nasional, yang nantinya dapat mendukung kelancaran
distribusi barang khususnya untuk
muatan semen untuk kegiatan
pembangunan,” katanya.
Menperin menyaksikan langsung peluncuran kapal MV Iriana
di galangan PT Sumber Marine

Shipyard, Tanjung Uncang, Batam,
Kepulauan Riau, 25 Maret 2017.
MV Iriana merupakan kapal
angkut semen curah pesanan PT
Pelayaran Andalas Bahtera Baruna
(ABB) Jakarta. Kapal berkapasitas
9.300 dead weight tonnage (DWT)
ini memiliki spesifikasi panjang 117
meter, lebar 25,5 meter, tinggi 7,9
meter, kedalaman ke air (draft) 6,3
meter, dan kecepatan 10 knot.
MV Iriana tidak digerakkan
oleh mesin berbahan bakar minyak,
melainkan motor listrik, sekaligus
kapal pertama yang mengusung

teknologi mutakhir ini.
Pengerjaan kapal ini juga relatif cepat, yakni kurang dari setahun
oleh tenaga ahli lokal. Selain itu,
bahan baku yang digunakan untuk
kapal ukuran besar ini didominasi baja lokal buatan PT Krakatau
Posco, Cilegon.

yang menempatkan sektor maritim
sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan nasional,
termasuk pengembangan industri
galangan kapal sehingga berdaya
saing global,” kata Menperin.

Menurut Airlangga,
pembangunan kapal tersebut
menghemat devisa sekitar Rp260
miliar karena banyak menyerap
tenaga kerja dan bahan baku lokal.

Dalam kesempatan itu,
Chairman PT Sumber Marine
Shipyard Haneco W. Lauwensi
menyampaikan terima kasih atas
dukungan semua pihak, termasuk
pemerintah, sehingga kapal angkut semen curah listrik itu selesai
dibangun tepat waktu.

“Pembangunan kapal ini sejalan dengan langkah pemerintah

K A R YA A N A K BA N G SA

Menperin menegaskan, pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas industri galangan
kapal nasional, termasuk pengembangan industri komponen agar
struktur industri berbasis maritim
semakin kuat.
Dirjen Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu
Suryawirawan menambahkan,
dukungan lain dari pemerintah
adalah mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar
dalam negeri.
Strategi yang dilakukan
pemerintah, antara lain melalui
program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN) dan
kebijakan fiskal yang mendukung
industri galangan kapal. mi
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| SERBA-SEBI
Penghargaan itu diberikan
atas capaian dari tiga unit kerja di
lingkungan Kemenperin, yakni Biro
Hukum dan Organisasi, SMK-SMTI
Banda Aceh, serta Balai Besar
Bahan dan Barang Teknik (B4T)
Bandung.
Penghargaan diserahkan
langsung oleh Menteri PAN-RB
Asman Abnur kepada Sekjen
Kemenperin Haris Munandar dalam
Gelar Pameran dan Simposium
Pelayanan Publik Tahun 2017 dan
Penyerahan Penghargaan Top 99
Inovasi Pelayanan Publik 2017 di
Gresik, Jawa Timur, 20 Mei lalu.
Tahun ini Kompetisi Sistem
Informasi Inovasi Pelayanan Publik
menerima pendaftaran 3.054 inovasi dari instansi, baik tingkat
provinsi, kabupaten, kota, kementerian/lembaga, maupun BUMN/
BUMD. Kemenperin sendiri setiap
tahun selalu ikut dalam kompetisi ini.
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PELAYANAN
INOVATIF,
KEUANGAN
AKUNTABEL

Kementerian Perindustrian semakin mengukuhkan diri sebagai
instansi yang berkomitmen tinggi terhadap pelayanan kepada
masyarakat. Ini terbukti dengan diraihnya tiga penghargaan
Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
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Kementerian PAN-RB memberikan penghargaan kepada
Unit kerja Biro Hukum dan
Organisasi Kemenperin yang berhasil mengimplementasikan inovasi yang disebut Ratu Bestari
atau penerapan dari budaya
kerja Keteraturan, Kerapihan,
Kebersihan, Kelestarian, dan
Kedisiplinan (5K). Terobosan yang
dilaksanakan sejak 2009 ini diperkuat dengan Peraturan Menteri
Perindustrian.

“

“Prestasi ini akan
terus memacu
kami, khususnya
dalam membangun
akuntabilitas
kinerja di seluruh
lingkungan
Kemenperin...
Sekretaris Jenderal Kemenperin
Haris Munandar

Selain itu, pelaksanaan
magang guru, pihak luar dan siswa
pada 2013 sekitar 37 peserta dan
meningkat menjadi 155 peserta
pada 2016.
Adapun, B4T Bandung menerapkan inovasi dengan sebutan
KIARKOD. Inovasi ini dinilai kreatif
karena menggunakan pendekatan
yang berbeda dengan sistem informasi pelayanan publik lainnya.
Sebagai tanda unik, disetiap bukti pembayaran diberikan QRCode sehingga valid
serta meningkatkan rasa aman
dan kepercayaankepada para
pelanggan.

Dengan didukung Sistem
Informasi Pelayanan Jasa B4T
Melalui penerapan Ratu
(SIPEJAB4T), KIARKOD mampu
Bestari, hasil pengukuran yang
memangkas waktu penelusuran
dilakukan pada 2016 menunjukkan informasi order oleh pelanggan
peningkatan pelayanan publik yang dari 30 menit menjadi hanya 2
signifikan, antara lain efisiensi
detik.
waktu pelayanan di Unit Pelayanan
Teknis yang semula 28 hari menPelanggan pun hanya mengjadi 18-25 hari, waktu untuk menhabiskan 50 Kb kuota internet
cari dokumen yang semula 20
setara dengan Rp50 dari sebemenit menjadi 5 menit.
lumnya rata-rata Rp3.000 melalui
sambungan telepon lokal, serta
Pembelian alat tulis kantor
informasi yang diterima pelangjuga bisa dihemat maksimal 30
gan lebih transparan, detil dan
persen karena masa pakainya ber- akuntabel.
tambah dan jarang hilang, serta
terciptanya rasa nyaman, bersih,
teratur di tempat kerja, baik untuk OPI N I WTP DA N PN BP
TE R BA I K
pegawai maupun pengguna jasa.
Penghargaan juga disabet oleh
SMK-SMTI Banda Aceh, sekolah
berbasis kimia industri di bawah
binaan Kemenperin, yang menerapkan inovasi dengan nama
Akoepuntur CPO Miniplant. Inovasi
ini antara lain mampu meningkatkan lulusan uji kompetensi pada
2015 sekitar 48 siswa dan menjadi
147 siswa pada 2016.

Kemenperin juga meraih
penghargaan dari Kementerian
Keuangan karena secara konsisten mampu mempertahankan
opini wajar tanpa pengecualian
(WTP) atas audit laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut.
Kemenperin telah memperoleh
opini WTP delapan kali sejak 2008.

Penghargaan diserahkan oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati kepada Inspektur
Jenderal Kemenperin Soerjono
mewakili Menteri Perindustrian
pada acara Rapat Kerja Nasional
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Tahun 2017
di Jakarta pada 14 September 2017.
Apresiasi itu termasuk capai
 n Kemenperin sebagai Pengelola
a
Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) terbaik tingkat
kementerian.
“Prestasi ini akan terus
memacu kami, khususnya dalam
membangun akuntabilitas kinerja
di seluruh lingkungan Kemenperin
agar selalu tertib sesuai peraturan
yang berlaku dan bertindak profesional sehingga melaksanakan
segala suatunya tepat waktu dan
memberikan output yang bermanfaat,” kata Sekjen Kemenperin.
Langkah-langkah yang
telah dilakukan Kemenperin
untuk mempertahankan predikat
WTP sebagai bagian dari Key
Performance Indicators (KPI)
Menteri Perindustrian adalah
dengan menerbitkan Instruksi
Menteri Perindustrian tentang
Rencana Aksi mempertahankan
opini WTP.
Rencana aksi tersebut di antaranya membentuk tim untuk menginventarisasi dan memproses hibah
atas barang milik negara (BMN)
yang diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Adapun, penentuan kriteria penerima penghargaan PNBP
terbaik, di antaranya berdasarkan kelengkapan dasar hukum
pemungutan, opini BPK atas laporan keuangan K/L waktu tiga tahun
terakhir, ada atau tidaknya temuan
BPK dalam pengelolaan PNBP,
tingkat kepatuhan penyampaian
laporan dan penyampaian data
rencana PNBP, serta dan devisiasi
antara target dan realisasi PNBP.
Penghargaan ini diharapkan
memotivasi semua jajaran di lingkungan Kemenperin dan stakeholder agar dapat lebih mengoptimalkan pendapatan negara.
Selain itu, mendorong pengelolaan keuangan negara dengan
lebih profesional, transparan dan
akuntabel. mi
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| DESTINASI

PANCARAN
KEINDAHAN
PULAU LOMBOK
Indonesia sepertinya tak pernah habis dibicarakan tentang pesonanya.
Selalu saja membuat rindu untuk merasakan setiap keindahan alam yang
dimiliki. Berjuta permata indah tersebar di seluruh penjuru negeri. Terajut
dalam ribuan pulau yang membentuk dari Sabang hingga Merauke.
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Salah satunya adalah pulau
yang berada di Nusa Tenggara
Barat, yaitu Lombok. Pulau satu
ini menjadi destinasi favorit turis
nusantara maupun mancanegara,
tidak terkecuali bagi saya dan
teman-teman.
Keindahan dan biota lautnya sungguh tak diragukan lagi.
Memanjakan mata kita namun
ramah di kantong. Tidak lama
untuk bisa tiba di Pulau Lombok.
Waktu yang ditempuh hanya sekitar dua jam perjalanan udara
melalui Jakarta.
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Secara geografis Pulau
Lombok mempunyai empat kabupaten, yaitu kabupaten Lombok
Barat, Lombok Timur, Lombok
Tengah, dan Lombok Utara. Pulau
Lombok juga memiliki puluhan
pulau kecil yang dikenal dengan
sebutan gili. Tiga Pulau Gili yang
terkenal di dunia adalah Gili Air,
Gili Meno, dan Gili Trawangan.
Ketiga gili tersebut memang menjadi tujuan utama para wisatawan
yang berlibur ke Pulau Lombok.

masih ada Gili Nanggu, Sudak,
Kedis dan gili-gili yang lainnya.
Kesemuanya juga menawarkan
keindahan alam bawah air yang
tidak kalah menariknya.

Meskipun Lombok kaya dengan pantai nan elok, sebenarnya sebagian besar wilayah Pulau
Lombok didominasi oleh Gunung
Rinjani yang juga merupakan obyek
pariwisata untuk berpetualang.
Gunung Rinjani merupakan gunung
yang masih aktif dan merupakan
Sebenarnya tidak hanya tiga
gunung tertinggi kedua setelah
gili itu saja yang menawarkan kein- Jaya Wijaya yang ada di Irian Jaya.
dahan alam bawah laut, sebab
Gunung Rinjani juga menyimpan

banyak keindahan seperti gunung
Barujari, danau, air panas, satwa
liar, dan masih banyak lainnya.

Halal Terbaik di dunia pada 19-21
Oktober 2015 yang lalu di Abu
Dhabi.

Selain itu, Lombok bukan
hanya terkenal karena keindahannya tapi terkenal pula dengan
prestasinya. Sebuah prestasi yang
cukup fantastis untuk Indonesia
dan merupakan kabar baik buat
Pulau Lombok.

Kultur budaya, keanekaragaman serta keunikan yang dimiliki
Lombok ternyata mampu menawan
hati banyak wisatawan karena
setiap tempat penginapan selalu
menyediakan fasilitas ibadah seperti sajadah dan arah kiblat.

Lombok yang mendapat
sebutan pulau seribu masjid ini,
memang menjadi satu-satunya
destinasi wisata di Indonesia
yang masuk nominasi Wisata

Setibanya di Bandara
Internasional Lombok, kami
melanjutkan perjalanan untuk
mengunjungi sentra kerajinan
tenun. Hampir setiap desa memiliki

industri tenun rumahan. Karena
berdasarkan mitos masyarakat
sekitar, gadis yang tidak bisa
menenun belum boleh untuk
menikah.
Sehingga, setiap gadis desa
harus bisa menenun dan aktivitas tersebut menjadi sebuah
tradisi turun-temurun masyarakat
Lombok.
Salah satu desa tenun yang
kami kunjungi adalah Desa
Panjisari. Di desa tersebut terdapat
beberapa pengrajin yang sedang
menenun dan galeri hasil tenun
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yang bisa kita beli untuk dibawa
pulang sebagai buah tangan.
Selain melihat dan membeli, kita
pun diperbolehkan untuk mencoba menenun. Terlihatnya sih
mudah, tapi ternyata sulit bagi
orang yang baru mencobanya.

Inilah alasannya mengapa
mutiara di Pulau Lombok tetap
menjadi pilihan semua orang, baik
dalam maupun luar negeri. Harga
yang tinggi memang sebanding
dengan keindahan mutiara dari
Pulau Lombok.

Sayangnya saya tidak ikut
mencoba karena saya laki-laki.
Menurut kepercayaan masyarakat disana, laki-laki tidak boleh
menenun karena kalau laki-laki
menenun bisa jadi dalam dirinya
ada sifat setengah laki-laki dan
setengah perempuan.

Mutiara di Pulau Lombok
dihasilkan dari budidaya mutiara air laut dan budidaya mutiara
air tawar. Sampai sekarang masih
dilakukan pembudidayaan mutiara
di sana. Budidaya mutiara dengan
air laut menghasilkan mutiara laut,
sementara budidaya mutiara air
tawar menghasilkan mutiara yang
disebut mutiara air tawar.

Tenun Ikat dan Songket di
Lombok ini memiliki kualitas yang
sangat baik. Kriteria memilih kain
Songket atau Tenun Ikat yang
baik bisa lihat dari kehalusan dan
kerapihan selama proses pembuatannya. Jika kita lihat kain
sebelah dalamnya, disana akan
terlihat kerapihan dari benangbenang yang tersusun membentuk pola dan motif kain tersebut.
Selain jenis bahan, warna
dan corak kain, kain Tenun Ikat
dan Songket yang berkualitas
baik akan kuat dan tahan lama
tanpa pudar warnanya dan tidak
mudah lapuk bahannya. Bahkan
ada kain songket yang telah berusia 90 tahun dan masih sangat baik kondisinya. Harga yang
ditawarkan disesuaikan dengan
tingkat kesulitan dalam membuatnya, bahannya, juga tentu
saja lamanya pembuatan.
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Setelah puas mencoba dan
berbelanja, saya dan temanteman melanjutkan perjalanan
ke sentra mutiara yang berada di
Lombok. Untuk urusan yang satu
ini, agaknya Indonesia patut berbangga memiliki Pulau Lombok.
Karena dari tempat inilah pesona keindahan mutiaranya terkenal sampai ke seluruh dunia.
Keunggulan mutiara Lombok
memang sudah diakui dunia,
bahkan sudah dieksport ke luar
neger i dengan harga yang cukup
tinggi.

Setelah berkunjung ke tempat-tempat tersebut, kini waktunya
untuk memanjakan perut. Roemah
Langko menjadi salah satu tempat kuliner yang kami kunjungi. Di
sana kami mencoba makanan khas
Lombok yang terkenal di antaranya
Ayam Taliwang, Plecing Kangkung,
dan Sate Bulayak.
Ayam Taliwang merupakan
salah satu sajian khas nusantara
asal Lombok yang populer dengan rasa gurih dan pedas menggigit. Daging ayam dibakar dengan bumbu cabai merah kering,
bawang merah, bawang putih,
tomat, terasi goreng, kencur,
gula merah, dan garam. Makanan
ini biasanya disajikan bersama
makanan khas Lombok yang lain,
misalnya plecing kangkung.
Plecing Kangkung terdiri dari
kangkung yang direbus dan disajikan dalam keadaan dingin dan
segar dengan sambal tomat, yang
dibuat dari cabai rawit, garam, terasi dan tomat, dan kadangkala
diberi tetesan jeruk limau. Sebagai
pendamping ayam taliwang, plecing kangkung biasanya disajikan
dengan tambahan sayuran seperti taoge, kacang panjang, kacang
tanah goreng, ataupun urap.
Kangkung yang digunakan
untuk masakan ini juga sangat
khas, tidak seperti tanaman kangkung sayur yang misalnya lazim di
Pulau Jawa, tetapi berupa kangkung air yang biasanya ditanam
di sungai yang mengalir dengan
metode tertentu, yang menghasilkan kangkung dengan batangan
besar yang renyah.

Jika dibandingkan dengan
mutiara Tihiti dan mutiara Akoya,
mutiara dari Pulau Lombok tetap
yang terbaik. Meskipun kedua
mutiara dari Thiti dan Akoya
berkualitas bagus dan sulit ditemukan, namun mutiara Lombok
lebih digemari orang. Keunggulan
Sedangkan Sate Bulayak
mutiara Lombok karena mutiara
terbuat dari daging sapi berlumur
yang dihasilkan besar-besar dan
bumbu khas Lombok dan disajikan
kilaunya sangat indah.
bersama lontong (bulayak). Bumbu
sate tersebut terbuat dari kacang
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Selain Gili Nanggu, Gili Sudak
tanah sangrai tumbuk yang direbus
juga menawarkan hal yang sama.
bersama santan serta beberapa
Ketenangan dan kedamaian akan
bumbu dapur lainnya sehingga
kita rasakan sesaat tiba di tempat
rasanya mirip bumbu kari.
tersebut. Pasir putih yang membentang membuat pesonanya
Rasanya tidak lengkap jikaseakan tak pernah padam. Tak jauh
lau berkunjung ke Lombok tanpa
dari Gili Sudak, kita akan melihat
me-ngunjungi salah satu gilinya
pulau kecil yang sangat indah beruntuk sekadar bercengkrama dengan ikan-ikan di sana. Snorkeling nama Gili Kedis.
mungkin menjadi pilihan banyak
Gili Kedis adalah gili yang
turis yang berkunjung. Saya pun
paling kecil di bandingkan detidak ketinggalan untuk mengunjungi gili-gili yang ada disana. ngan gili-gili lainnya yang ada
Hanya Gili Nanggu, Gili Sudak, dan di Lombok. Bahkan saking kecilnya gili yang satu ini, maka hanya
Gili Kedis yang sempat saya kuncukup waktu sekitar 7 menit saja
jungi karena ketiga Gili tersebut
untuk mengelilinginya. Nama Kedis
tergolong pulau yang masih “perawan”. Ketiga gili tersebut berada diambil dari bahasa Sasak Lombok
yang berarti burung kecil atau
saling berdekatan. Akses menuju
burung pipit.
kesana dapat ditempuh dengan
menggunakan perahu. Perjalanan
Mungkin karena bentuk pulauditempuh selama satu sampai dua
nya yang mungil. Gili Kedis senjam saja.
diri mempunyai julukan sebagai
Dibungkus oleh keelokan alam Romantic Island. Untuk merayang sanggup memanjakan pecinta sakan romantismenya, kami hanya
wisata bahari, Gili Nanggu sanggup memanfaatkannya untuk berfoto
bersama dengan latar belakang
menawarkan kedamaian. Bahkan
pegunungan yang membentang.
banyak wisatawan asing menyebutnya dengan “The Paradise
Sulit untuk melupakan pesona
Island”. Hanya beberapa meter
dari bibir pantai, kita dapat melihat menawan dari Lombok ini. Rasanya
langsung ikan warna-warni mena- berat untuk kembali ke ibukota
untuk memulai rutinitas kembali.
ri-nari di dasar laut dangkal.
Setidaknya, Lombok telah memberikan energi positif baru untuk
Tempat inilah yang menmengarungi hari menjadi lebih
jadi tempat snorkeling saya berproduktif. (Fiqly Firnandi) mi
sama teman-teman. Ada dua titik
snorkeling yang terdapat di sekitar pulau, yaitu di sisi timur tempat berbagai ikan hias indah berkumpul, juga di sisi selatan yang
menaungi kerumunan terumbu
karang nan cantik. Terdapat ikan
nemo, ikan napoleon dan penyu
yang akan menemani kegiatan
snorkeling kita.
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| ARTIKEL
Oleh: Anjar Ramdhana, S.Psi.
(Pegawai Ditjen PPI Kemenperin)
Pada tahun 1990-an, tingkat
pertumbuhan industri di atas pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi di atas 30% terhadap PDB. Dengan struktur ekonomi
yang kuat ketika itu, Indonesia pernah dijuluki sebagai Macan Asia.

INSANOKE
DAN VISI
NEGARA
INDUSTRI
TANGGUH
2035
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Pembangunan industri Indonesia memiliki visi
yaitu “menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh” pada tahun 2035. Visi ini bukanlah suatu hal yang baru.

Setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1998, pertumbu
han industri dan juga pertumbuhan
ekonomi sempat terpuruk. Setelah
reformasi, pertumbuhan industri
secara bertahap kembali membaik
dan mulai memberikan kontribusi
positif bagi pertumbuhan ekonomi
di Indonesia. Terakhir tercatat,
pertumbuhan ekonomi triwulan II
2017 sebesar 5,01%, sedangkan
angka pertumbuhan industri nonmigas sebesar 3,96% dengan kontribusi 17,94% terhadap PDB.
Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan sektor industri
nonmigas pada tahun 2035 yang
sebesar 10,5% dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 30%,
maka upaya untuk menjadi negara
industri tangguh tahun 2035 perlu
dili-patgandakan. Terlebih, tanta
ngan yang dihadapi akan semakin
kompetitif.
Membangun negara industri
tangguh tidak bisa dilepaskan dari
masyarakat yang ada di negara
itu sendiri. Negara industri tangguh hanya dapat dibentuk oleh
masyarakat industri yang tangguh pula. Kita bisa lihat bagaimana
Jepang, Korea Selatan, dan China
yang berhasil membangun negaranya menjadi negara industri
yang tangguh dengan terlebih dulu
membentuk mental dan budaya
masyarakat yang selaras dengan
budaya industri itu sendiri.
Dengan demikian, untuk
mewujudkan visi Indonesia sebagai negara industri tangguh tahun
2035, maka perlu dilakukan suatu
proses percepatan transformasi
masyarakat Indonesia yang menjadi aktor pembangunan industri.
Untuk mentransformasi
masyarakat Indonesia menjadi
masyarakat industri tangguh, maka
peran Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) sangat
dibutuhkan. Kebijakan dan program Kemenperin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
industri harus memiliki multiplier
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effect, tidak hanya berdampak pada pembangunan industri
tetapi juga pembentukan budaya
masyarakat industri.

M E M BENTU K
M ASYA R A K AT INDU STR I
Pada hari Rabu, 25 Mei 2016,
Kemenperin telah mencanangkan 5
Nilai Kemenperin, yaitu: Integritas,
Profesional, Inovatif, Produktif,
dan Kompetitif, yang disingkat dengan INSANOKE.
Kelima nilai INSANOKE digali
dari sejarah, misi, dan tujuan
Kemenperin sebagai instansi
pemerintah yang bertugas membangun, mengembangkan, dan
membina sektor industri di tanah
air.
INSANOKE diibaratkan sebuah
bangunan dengan pondasinya
adalah integritas, pilarnya adalah
profesional, inovatif, dan produktif, serta sebagai atapnya adalah
kompetitif.
Nilai integritas dimaknakan
sebagai adanya keselarasan antara
pikiran, ucapan dan tindakan
aparatur dengan tujuan organisasi
dan tidak bertentangan dengan
norma serta aturan yang berlaku.
Semakin kuat integritas dalam diri
aparatur, maka semakin kuat pondasi INSANOKE tersebut.
Nilai profesional adalah
bekerja memenuhi amanat jabatan
dengan kompetensi terbaik. Nilai
inovatif adalah perbaikan proses
kerja secara terus-menerus dan
menghasilkan nilai tambah dalam
pekerjaannya. Dan nilai produktif adalah pengelolaan kerja yang
efektif dan efisien serta berorientasi pada kepuasan pelanggan.
Ketiga nilai ini tampak pada
aparatur ketika melaksanakan
pekerjaannya. Dilandasi dengan
integritas, jika ketiga nilai tersebut
diamalkan dengan baik akan menghasilkan nilai kompetitif.
Nilai kompetitif dimaknakan
sebagai mengenali, menggunakan, dan mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri
aparatur untuk menghasilkan
prestasi kerja terbaik. Nilai kompetitif dapat ditegakkan apabila
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ditopang oleh tiga pilar (profesional, inovatif, dan produktif)
yang berdiri di atas pondasi (integritas) yang kokoh.
INSANOKE akan menjadi motivasi yang menggerakkan setiap
aparatur untuk menunjukkan kinerja yang terbaik, inspirasi pada
setiap aparatur untuk menghasilkan karya terbaik dan regulasi diri
untuk mengarahkan dan mengendalikan perilakunya dalam bekerja
dan melayani masyarakat.
Sebagai perekat internal,
INSANOKE diharapkan dapat menjadi nilai yang diyakini bersama
(shared values) seluruh aparatur Kemenperin. Dengan begitu,
koordinasi pada segala tingkatan dan antar unit kerja di lingkungan Kemenperin dapat semakin
kuat. Kondisi inilah yang menjadi
prasyarat untuk mencapai kinerja
organisasi yang optimal dan menghasilkan kebijakan dan program
yang efektif dan berdampak kuat
dalam pembangunan industri.
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Sebagai perekat eksternal,
INSANOKE diharapkan dapat
membentuk citra positif (branding)
Kemenperin bagi masyarakat
industri yang dilayaninya, serta
menjadi semangat bersama antara
pemerintah dan masyarakat
industri untuk membangun kerja
sama yang baik membangun
industri.

Kemenperin. Agen perubahan
adalah mitra strategis pimpinan
dalam melakukan pengembangan
INSANOKE dalam kesehariannya.
Agen perubahan melakukan berbagai kampanye, memfasilitasi,
dan memonitor proses pengembangan INSANOKE yang terjadi
kepada pimpinan.
Ketiga, adanya kebijakan dan
program serta kegiatan yang terkelola dengan baik untuk mendukung pengembangan kelima
nilai tersebut. Tanpa dasar legalitas yang kuat dalam bentuk kebijakan dan program yang sistematis,
maka pengembangan INSANOKE
akan jalan di tempat, yang tentu
saja tidak memberikan hasil yang
diharapkan.
Keempat, sistem kerja yang
mendukung untuk pengembangan
kelima nilai tersebut baik di tingkat
individu, unit kerja, dan kementerian. Ketika sistem kerja dapat
diarahkan untuk memperkuat
perilaku yang mencerminkan
kelima nilai INSANOKE, maka akan
tercipta mata rantai antara manusia, sistem, dan kepemimpinan
yang efektif.
Dengan demikian, program pengembangan INSANOKE
akan berlangsung secara berkesinambungan dan INSANOKE
akan tertanam kuat dalam diri
setiap aparatur Kemenperin.

M EN GH IDUPKAN
N ILAI IN SANOKE
DI KEMEN PE RIN

MEMBE NT U K
MASYA RAK AT I ND U STRI
DENGAN I NSANO KE

Setidaknya ada empat hal
yang perlu dipenuhi untuk menghidupkan nilai INSANOKE di
Kemenperin. Pertama, adanya
dukungan penuh dari jajaran pimpinan Kemenperin sebagai role
model dalam implementasi kelima
nilai tersebut.

Persentuhan Kemenperin
dengan masyarakat industri terjadi dalam tiga area. Untuk itu,
pengembangan INSANOKE dalam
membentuk masyarakat industri dapat dilakukan melalui ketiga
area tersebut.

Dukungan pimpinan dengan
menjadi role model akan berdampak positif pada perilaku pegawai yang ada dalam pembinaannya. Pegawai akan lebih mudah
menerima dan mengikuti apa yang
dicontohkan pimpinannya. Selain
itu, dukungan pimpinan akan
memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan
INSANOKE itu sendiri.
Kedua, adanya agen-agen
perubahan yang mengakselerasi pengembangan kelima nilai
tersebut pada seluruh unit kerja
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Pertama, area perumusan dan
pelaksanaan kebijakan. Di area ini,
pengembangan INSANOKE kepada
masyarakat industri dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam perumusan
kebijakan, kemudian menyaring
berbagai masukan dengan memasukkan INSANOKE sebagai salah
satu kriteria pertimbangannya.
Kedua, area pelayanan publik (informasi publik, jasa pengujian standar, jasa litbang, dsb). Di
area ini, INSANOKE dapat dikembangkan dalam bentuk standar pelayanan publik dan berbagai bentuk publikasi yang memiliki konten INSANOKE. Dengan
begitu, masyarakat akan terbiasa
“berinteraksi” dengan kelima nilai
tersebut.
Ketiga, area pengembangan
SDM Industri (pelatihan dan pendidikan). Area ini adalah area yang
paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Salah satunya dengan membuat kurikulum penanaman nilai INSANOKE
yang disesuaikan dengan jenis dan
tingkat pendidikan dan pelatihan
yang diberikan. Sehingga, hasil
lulusan pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan Kemenperin
sudah mengenal, meyakini dan
siap mengamalkan kelima nilai
tersebut ketika bekerja di sektor
industri.
Harapan terhadap pengembangan INSANOKE adalah untuk
meningkatkan engagement internal dan engagement eksternal,
yang menjadi paradigma penting dalam upaya mewujudkan
Indonesia sebagai negara industri tangguh di tahun 2035. Negara
industri tangguh akan tercipta
apabila aktor-aktor pembangun
sektor industri yaitu Kemenperin
dan masyarakat industri nasional
memiliki ketangguhan. Inilah yang
menjadi puncak dari INSANOKE,
yaitu nilai kompetitif. mi

MELURUSKAN
KIBLAT INDUSTRI
Keberhasilan pembangunan negara yang kaya sumber daya alam
dapat dilihat dari kinerja sektor industri. Melalui proses pengolahan,
SDA akan memiliki nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja
yang luas sehingga berdampak besar bagi kemajuan ekonomi.
Namun, jika proses industri gagal dilakukan, yang terjadi adalah eksploitasi SDA dan
kerusakan lingkungan. Dengan
kapasitas produksi yang terukur,
eksplorasi tidak akan membabi
buta.

semua sektor sehingga tidak ada
sumber daya yang menganggur.
“Efek berganda ini yang akan
memperkuat daya beli masyarakat,
dan transformasi struktur ekonomi
akan terus berlanjut,” jelas Doktor
Ekonomi Pertanian dari Institut
Pertanian Bogor ini.

Intinya, industrialisasi tidak
hanya membuat pengelolaan SDA
efisien, tetapi juga mampu menjadi
pendorong utama pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.
Harus diakui, industri yang
tumbuh masih memiliki ketergantungan terhadap bahan baku
impor. Alhasil, daya saing industri
rendah dan hanya mampu berorientasi di pasar domestik.
Hal ini diungkapkan Direktur
Institute for Development of
Economics and Finance (INDEF)
Enny Sri Hartati menanggapi kinerja industri pada triwulan pertama 2017 yang tumbuh 4,21
persen.
Data Badan Pusat Statistik
(BPS) menunjukkan, industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh 4,71 persen pada triwulan pertama 2017, lebih tinggi
dari periode yang sama 2016 sebesar 4,51 persen, juga di atas pertumbuhan sepanjang 2016 sebesar
4,42 persen.
Meskipun kinerja meningkat,
Enny menilai pertumbuhan industri harusnya bisa lebih optimal
jika industri dasar (hulu) dibangun
sehingga bahan baku industri hilir
efisien.
Efisiensi tercipta karena hilirisasi industri memiliki backward
dan forward linkage. Memberikan
nilai tambah pada sektor-sektor

“

“Efek berganda
ini yang akan
memperkuat
daya beli masyarakat, dan
transformasi
struktur ekonomi
akan terus berlanjut,

Namun, menurut Enny, sektor
yang sangat strategis ini mengalami deindustrialisasi sehingga
dibutuhkan komitmen kuat atau
political will pemerintah.
Salah satu upaya, kawasan
industri sebagai infrastruktur
utama perlu dibangun dengan lebih
serius. Saat ini terdapat sekitar
73 kawasan industri di Indonesia,
tetapi baru 6 persen yang merupakan inisiatif pemerintah.
Indonesia perlu belajar dari
negara-negara yang sukses
melakukan industrialisasi, di mana
peran pemerintahnya sangat dominan, seperti Taiwan (90 persen),
Jepang (85 persen), Singapura
(85 persen), Malaysia (78 persen),
Thailand (75 persen) dan Korea (70
persen).

C E TA K BIR U INDU STR I

Pengalaman berbagai negara
penyedia bahan baku, seperti sek- industri, selalu memiliki semacam
tor pangan, perikanan, perkebubadan pengembangan kawasan
nan, perikanan dan pertambangan. industri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Peta
Selain itu, mendorong berkem- jalan (roadmap) pembangunan
bangnya berbagai sektor jasa yang industri menjadi sangat penting,
kompetitif, seperti perdagangan,
agar Indonesia memiliki industri
logistik, keuangan, transportasi,
yang berdaya saing.
komunikasi dan lainnya.
Rencana Induk Pembangunan
Penciptaan nilai tambah dan
Industri (RIPIN) harus menkesempatan kerja ini akan mendis- jadi cetak biru (blue print) selutribusikan kontribusi ekonomi di
ruh pemangku kepentingan,
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yuk Follow & SUBSCRIBE
Akun MEDSOS RESMI
Kementerian perindustrian

ICOR yang tinggi karena
masalah yang kompleks, tingginya
biaya logistik, biaya energi, rendah-nya produktivitas tenaga
kerja, biaya transaksi dan
sebagainya.
Enny optimistis jika pemerintah serius melakukan reindustrialisasi, pertumbuhan industri
akan berada di atas pertumbuhan
ekonomi.
Alternatifnya melalui akselerasi dan efisiensi, baik melalui peningkatan kapasitas industri yang
ada ataupun mendorong industri
substitusi impor. Kuncinya, pemerintah harus fokus membenahi
industri unggulan yang memiliki
daya saing.

Kementerian
Perindustrian RI

Untuk itu, perlu dukungan bersama seluruh pemangku
kepentingan, baik dari sisi dukungan infrastruktur, pemenuhan
energi, fasilitasi dan perlindungan
perdagangan, insentif fiskal, dan
sebagainya. mi

Kementerian
Perindustrian RI

CADANGAN
(POSISI DI ATAS ICOR):
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Di kelompok industri kimia,
tekstil, dan aneka (IKTA) neraca
perdagangannya pun selalu
defisit sejak 2012. Tahun lalu,
nilai impor produk IKTA mencapai USD 33,58 miliar atau sekitar Rp436,54 triliun.

tidak hanya menjadi program
Kementerian Perindustrian.
Indonesia hanya akan mampu
memanfaatkan berbagai peluang
perluasan pasar bebas, jika saja
mampu menjadi basis produksi.
Apalagi dalam era produk global
(global supply chain), hanya negara
yang memiliki struktur biaya paling
efisien yang akan dipilih.
“Jika ekonomi biaya tinggi
maupun harga input mahal, pasti
Indonesia hanya menjadi obyek
penetrasi barang-barang impor. Ini
terbukti banyak produk makanan
dan minuman yang merupakan
konsumsi sehari-hari belum
diproduksi di Indonesia,” ungkap
ekonom kelahiran Karanganyar, 27
Juli 1971 ini.
Industri makanan dan
minuman sempat tumbuh double
digits, namun karena kesulitan
bahan baku hanya mampu tumbuh
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8,46 persen. Padahal kontribusi
industri ini mencapai 32,84 persen
pada 2016.
Demikian juga pasar produk
telekomunikasi Indonesia yang
besar ternyata belum memberikan
insentif untuk investasi di industri telepon seluler. Contoh lain,
industri farmasi yang masih mengandalkan 95 persen bahan baku
impor akibat rendahnya investasi di
industri hulu.
Belum lagi persoalan tingginya
angka rasio modal-output marginal
(ICOR) Indonesia, di mana pada
2016 mencapai 6,46, walaupun
sudah mengalami penurunan dari
6,64 pada 2015.
Angka ICOR menunjukkan
efisiensi produksi nasional, dengan
membandingkan antara investasi
(modal) yang dibutuhkan untuk
menghasilkan satu unit output.

Industri tekstil dan pakaian
jadi yang sempat menjadi sunrise industry, masing-masing
hanya tumbuh 0,32 persen dan
0,84 persen.
Industri kimia dan barang
kimia merosot paling dalam
sebesar 45 persen (yoy). Industri
pakaian jadi turun 44,9 persen
(yoy) dan industri barang galian
bukan logam turun 35 persen.
Kendala harga gas dan
tarif listrik yang tidak kompetitif menyebabkan kapasitas terpasang industri tekstil hanya 58
persen. Industri tekstil terpukul
dengan harga gas US$9-US$12
per MMBtu.
Sementara rencana diskon
tarif listrik untuk operasional
pukul 23.00–08.00 WIB pun tak
kunjung terealisasi. Tidak efisiennya industri hulu menyebabkan ketergantungan impor.
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