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| PE N G A N TA R R E DA K SI

TRANSFORMASI INDUSTRI
DI ERA DIGITAL
Transformasi Industri di
Era Digital Saat ini, tak hanya
Indonesia, negara-negara di dunia
sedang memasuki revolusi industri keempat atau Industry 4.0
melalui transformasi digital yang
kian masif dalam beberapa tahun
terakhir.
Berdasarkan studi
Microsoft bertajuk Asia Digital
Transformation 2017, mayoritas
atau 90 persen dari total pemimpin
perusahaan di Asia, termasuk
Indonesia, yang berjumlah 1.494
orang meyakini transformasi digital adalah sebuah keniscayaan.

IKLAN

2

Namun, hanya 27 persen di
antaranya menyatakan memiliki
strategi digital secara utuh untuk
diimplementasikan di perusahaannya. Sisanya (51 persen) dalam
proses dan yang mengaku belum
siap 22 persen.

Industry 4.0 terus merambah ke semua lini industri, termasuk yang berskala kecil menengah
(IKM). Kini seluruh kegiatan bisnis mulai bertransformasi ke digital sehingga membongkar berbagai
batasan, baik dalam hal pengetahuan, kemampuan, maupun alat
kerja yang digunakan.
Perkembangan ini menjadi
tantangan bagi industri di Tanah
Air untuk memahami bagaimana
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Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita.
Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai
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teknologi bisa ‘bekerja’ dengan
manusia, kemudian manusia itu
sendiri bisa mengadopsinya dengan cepat.
Sejalan dengan digitalisasi
industri, pemerintah berupaya
mendorong kebangkitan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik
(e-commerce). Ini sejalan dengan
visi pemerintah, yakni menjadikan
Indonesia sebagai negara dengan
kapasitas digital ekonomi terbesar
di Asia Tenggara pada 2020.
Visi ini bukan sekadar mimpi,
tetapi memiliki landasan yang
kuat. Lihat saja, Indonesia memiliki populasi besar dengan lebih
dari 262 juta jiwa pada 2016. Dari
populasi ini, sekitar 51 persen atau
132,7 juta adalah pengguna internet, 40 persen atau 106 juta adalah
pengguna media sosial, dan 35
persen atau 92 juta adalah pengguna smartphone aktif.
Dengan potensi besar ini,
pemerintah optimistis mampu
melahirkan 1.000 technopreneurs
dengan valuasi bisnis USD 10 miliar dan nilai e-commerce mencapai USD 130 miliar pada 2020. Visi
ini bahkan telah dituangkan ke
dalam Paket Kebijakan Ekonomi
XIV tentang Peta Jalan Sistem
Perdagangan Nasional Berbasis
Elektronik (E-Commerce) yang
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diluncurkan pemerintah pada 10
November 2016.
Tumbuhnya era ekonomi digital, ditambah dengan pertumbuhan
kelas menengah (middle class),
memberikan dorongan yang lebih
kuat bagi pertumbuhan ekonomi
Indonesia di masa mendatang.

PE RAN IKM
Ekonomi digital akan terus
menjadi salah satu fokus pemerintah karena kontribusi seperti
e-commerce terhadap PDB mencapai 10 persen pada 2020. Salah
satu tumpuan adalah IKM, yang
merupakan kontributor penting
perekonomian nasional.
Secara nasional, jumlah IKM
di Indonesia tercatat mencapai
165.983 unit pada 2016, meningkat
4,5 persen dari tahun sebelumnya.
Tahun ini, pemerintah menargetkan jumlah IKM mencapai 182 ribu
unit dengan penyerapan tenaga
kerja 400 ribu orang.
Kontribusi IKM tentunya akan
semakin besar apabila sebagian
besar melek teknologi dan bisa
memanfaatkan e-commerce untuk
meningkatkan daya saing dan
akses pasar. mi

Telp : (021) 5255509 ext. 2648
Fax : (021) 5255609
Akun Media Sosial:
Twitter
: @Kemenperin_RI
Facebook : Kementerian Perindustrian RI
Instagram : @kemenperin_ri
Youtube : Kementerian Perindustrian RI
Redaksi menerima artikel, opini, surat
pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik
dengan spasi rangkap dengan
panjang naskah 3.000-6.000 karakter,
disertai identitas penulis.
Naskah dikirim ke email:
humas@kemenperin.go.id
Majalah ini dapat diakses melalui
www.kemenperin.go.id/majalah
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Menyiapkan SDM Industri
Siap Pakai

Dapat kami sampaikan bahwa
dalam rangka meningkatkan kualifikasi Industri Kecil & Menengah
(IKM), Ditjen IKM Kemenperin telah
bekerjasama dengan sejumlah universitas seperti Institut Pertanian
Bogor, Universitas Hasanuddin
dan Institut Teknologi Sepuluh
November, baik dari segi pengembangan wirausaha baru, inkubator,
rumah kemasan, dsb.
Oleh karena itu, kerja sama
dengan pihak universitas akan
terus dilakukan untuk pengembangan IKM. Adapun terkait diskusi program dan kerja sama
dapat dibahas lebih lanjut melalui
telepon ke (021) 5255509 ext
4057 atau (021) 5255351 kepada
Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan atau Bagian Hukum dan
Kerjasama.

Kementerian Perindustrian Jl.
Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta
Selatan Lantai 4 Telp: (021)
5255509 ext. 2340 atau (021)
5229585 E-mail:
uppkemenperin@gmail.com
__________________________

Bagaimana cara mengurus SNI
wajib produk ban? Terima kasih.
Budi (Jakarta)

Jawaban:
Kepada Yth. Sdr. Budi
Kementerian Perindustrian
adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani pengurusan Standar Nasional Indonesia
(SNI) yang diberlakukan secara
wajib. Untuk memulai pengurusan
SNI, Saudara bisa masuk ke website Pusat Standardisasi Industri
(Pustan) Kemenperin yaitu:
http://pustan.kemenperin.go.id
Silakan pilih menu Regulasi
Teknis kemudian Daftar SNI Wajib.
Setelah itu, cari jenis produk yang
akan diajukan dengan judul SNI
yang tertera, kemudian klik nomor
SNI nanti akan muncul Peraturan
Menteri, Petunjuk Teknis (Juknis),
Penunjukan, serta Daftar Lembaga
Sertifikasi Produk (LSPro) yang
menangani penerbitan SPPT SNI
produk dimaksud. mi
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__________________________

__________________________

Selamat siang, Apakah
Pertimbangan Teknis (PERTEK)
bisa di-print ulang? Dikarenakan
PERTEK yang di perusahaan terselip/hilang dan belum kami temukan. Demikian dan terima kasih.

49 ARTIKEL

Bertahan di Era Disrupsi

52 LENSA PERISTIWA

Saya sebagai orang yang
berada dalam lingkungan terebut
yakin bahwa mahasiswa di seluruh
Indonesia pasti mau untuk berkontribusi dalam hal ini.

Jawaban:

Link & Match Pendidikan
Vokasi Industri

		

Saya mengusulkan agar
Kemenperin mengajak setiap elemen mahasiswa turut campur tangan dalam rencana pengembangan IKM tersebut.

Oktalia Putri Pratama
(Sumedang)

Mengeksplorasi Kemitraan
Strategis Indonesia-Singapura

22 INFOGRAFIS

Industri Cat Semakin Mengkilap

56

Selaku mahasiswa saya
ingin menanyakan sejauh mana
Kementerian Perindustrian melibatkan peran setiap kalangan
dalam pengembangan IKM?

67 SOSOK

Ketua Umum BPP Perhimpunan
Humas Indonesia Agung 		
Laksamana: Membangun
Reputasi Indonesia 2020

Ar Firdaus (Cilegon)

Jawaban:
Kepada Yth. Sdr. Ar Firdaus
Terkait dengan hal tersebut,
Saudara dapat langsung datang
atau menghubungi dengan membawa surat keterangan hilang
ke: Unit Pelayanan Publik (UPP)
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Pada 10 November 2016,
pemerintah melalui Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
telah merilis Paket Kebijakan
Ekonomi XIV tentang Peta Jalan
e-commerce.

Visi pemerintah untuk
membangun ekonomi
digital yang kuat tidak
lagi sekadar wacana.
Berbagai upaya sudah
dikerjakan, baik dari sisi
infrastruktur maupun
suprastruktur atau
kebijakan.

Pengunjung
toko online

Penjualan
smaphone/tahun

Browsing
di smarphone

juta orang

juta user

juta unit

juta user

82

60

90

132,7
juta user

Bisnis
e-commerce

US$18
miliar

Pengguna
smaphone

71

Pemanfaatan teknologi digital
diyakini dapat mendorong industri nasional lebih berdaya saing di
pasar global dengan menghasilkan
produk berkualitas, aman dan sesuai standar.
Apalagi, dalam era Industry
4.0 yang fokus menerapkan penggunaan internet sebagai penopang
utama pada proses produksi.
“Kemenperin mendorong lingkungan digital ini untuk meningkatkan pertumbuhan IKM di dalam
negeri. Kami memformulasikan
digital environment dengan melibatkan market place, perusahaan
logistik, dan Fintech,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto.
Saat ini, Kemenperin telah
membangun Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas) yang
diintegrasikan dengan sistem

19,9
juta user
71,6

juta user
Pengguna
Internet

Teknologi digital juga merambah ke industri manufaktur, bahkan sejumlah manufaktur besar
telah siap memasuki era Industry
4.0. Industri itu di antaranya industri semen, petrokimia, otomotif,
serta makanan dan minuman.
Tidak hanya manufaktur
besar, Kementerian Perindustrian
juga mengajak industri kecil dan

Jumlah
penduduk

256

Melalui paket kebijakan itu,
Indonesia ditargetkan menjadi negara dengan kapasitas ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada
2020. Saat itu, valuasi bisnis digital
di Tanah Air diperkirakan mencapai
USD 100 miliar dengan nilai e-commerce USD 130 miliar.

menengah (IKM) agar menangkap peluang dalam pengembangan digital, seperti teknologi artificial intelligent, robotic, dan 3D
printing.

50

juta user*

Sumber: Kemenko Perekonomian

*Perkiraan

juta orang

PENGGUNA INTERNET INDONESIA 2016
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digital yaitu e-Smart IKM. Program
ini diyakini mampu memperluas
pasar produk lokal melalui internet
marketing.

TARGET 2020
KAPASITAS DIGITAL EKONOMI INDONESIA
TERBESAR DI ASIA TENGGARA

e-Smart IKM merupakan
sistem basis data IKM nasional
yang tersaji dalam bentuk
profil industri, sentra, dan
produk yang diintegrasikan dengan marketplace
yang telah ada. IKM
yang sudah memanfaatkan marketplace, seperti sektor
makanan dan minuman, perhiasan, kosmetika, fesyen, dan
kerajinan.

Menteri Airlangga berharap,
melalui e-Smart IKM, produkproduk asli Indonesia yang
berkualitas bisa membanjiri pasar
perdagangan elektronik atau
e-commerce di dalam negeri maupun global. “Apalagi, sedang terjadi tren peralihan transaksi dari
pasar offline ke pasar online,”
ujarnya.
Indonesia sendiri memiliki
potensi besar dalam pemanfaatan
ekonomi digital karena dari jumlah penduduk yang mencapai 256
juta jiwa, sekitar 132,7 juta orang
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Dari jumlah itu, mengacu data
Asosiasi Perusahaan Jasa Internet
Indonesia (APJII), pengunjung toko
online mencapai 82 juta user
dengan nilai bisnis e-commerce sekitar USD 18 miliar
pada 2016.

Dalam hal pengembangan SDM, pemerintah melalui
Kemenperin menggandeng perguruan tinggi yang berafiliasi sebagai inkubator, industri manufaktur dengan teknologi tinggi dan
menengah, intensitas riset, dan
peneliti.
Kerja sama dengan perguruan
tinggi, misalnya dengan Tsinghua
University Beijing untuk memberikan pelatihan trainer dan inkubator. Kemitraan lainnya yakni
dengan pemerintah Singapura

Penggunaan
media sosial, yang menjadi salah satu platform
internet marketing, juga
cukup masif di Indonesia.
Data APJII menunjukkan,
pengguna facebook mencapai
71,6 juta, twitter sekitar 50 juta,
dan Instagram 19,9 juta.

Kerja sama juga dilakukan dengan perusahaan teknologi,
seperti dengan Google
yang mengusulkan
sistem mentoring
untuk program penumbuhan wirausaha.

Tidak hanya itu, berbagai
kajian dari lembaga independen juga menunjukkan bahwa
Indonesia merupakan pasar potensial untuk perdagangan elektronik.

Pengembangan IKM dengan
platform digital melalui e-Smart
IKM telah ditetapkan sebagai
salah satu program prioritas
Kemenperin.
Program yang diluncurkan
sejak Januari 2017 ini juga diyakini dapat meningkatkan akses
bahan baku, teknologi, dan modal
serta memberikan panduan bagi
pengambil kebijakan di dalam
fungsi program pembinaan IKM
yang lebih terintegrasi dan tepat
sasaran.

Untuk yang berbasis e-commerce, pemerintah juga memfasilitasi dalam proses logistik, kemudahan impor tujuan ekspor, dan pembiayaan. Upaya ini disertai pula
dengan harmonisasi regulasi, termasuk perpajakan, cukai, dan payment gateway, agar produk lokal
bisa beredar di pasar regional.

Penetrasi internet
juga bisa dilihat dari
penjualan smartphone
yang mencapai 60 juta
unit per tahun dengan jumlah pengguna
sekitar 71 juta unit
dan 90 juta pengguna
browsing melalui perangkat mobile itu.

Peranan IKM
sangat penting
karena sektor ini menjadi tulang punggung
perekonomian nasional.
Mengacu data Badan
Pusat Statistik yang diolah Direktorat Jenderal IKM
Kemenperin, jumlah IKM mencapai 4,4 juta unit usaha dengan
menyerap 10,1 juta tenaga kerja
pada 2016.
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di antaranya merupakan pengguna
internet.

1.000
Technopreneurs

US$100
miliar
Valuasi bisnis

US$130
miliar
Nilai e-commerce

Data Center of Reform on
Economics (CORE) Indonesia mengungkapkan nilai perdagangan
elektronik di dalam negeri pada
2016 mencapai USD 24,6 miliar
atau setara Rp 319,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp13.000 per
dolar AS). Potensi ini bisa membuat
Indonesia menjadi negara ekonomi
digital terbesar di Asia Tenggara.
Kajian yang dilakukan oleh
Google dan Temasek juga menunjukkan tren serupa, bahwa pasar
online di Asia Tenggara diproyeksikan tumbuh rata-rata 32 persen
per tahun selama 10 tahun ke
depan dan akan mencapai angka
transaksi USD 88 miliar pada 2025.
Dari data tersebut, Indonesia
diprediksi memegang peranan signifikan dengan penguasaan sekitar 52 persen pasar e-commerce
di Asia Tenggara, dengan proyeksi
transaksi USD 46 miliar pada 2025.

Sedangkan, penelitian Deloitte
Access Economics menyatakan
Indonesia bisa menjadi negara
berpenghasilan menengah pada
2025 apabila bisa menjaga tingkat
pertumbuhan ekonomi sebesar 7
persen per tahun.
Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara mendorong keterlibatan IKM pada penggunaan
teknologi digital. Menurut penelitian itu, dengan menggunakan
teknologi digital untuk mempromosikan produk secara online, IKM
dapat memperoleh keuntungan
signifikan hingga 80 persen dan
menjadi 17 kali lebih inovatif.
Pemerintah tentunya
menyadari potensi besar itu,
sehingga melakukan berbagai

upaya agar benar-benar bisa
diwujudkan.
Selain gencar membangun
infrastruktur, seperti jaringan
serat optik, proyek Palapa Ring
dan peningkatan kapasitas bandwidth, pemerintah membangun
pusat-pusat inovasi untuk pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan penumbuhan
wirausaha baru.
Contoh konkret upaya itu,
antara lain pembangunan pusat
inovasi Nongsa Digital Park (NDP)
di Batam. Kawasan ini diproyeksikan menjadi basis industri kreatif
di bidang digital, seperti pengembangan startup, web, aplikasi, program-program digital, film dan
animasi.

untuk memasarkan komoditas paling laris dan banyak dipasarkan
melalui online, seperti makanan
dan minuman.
Dalam kerja sama ini, kedua
negara akan mengambangkan pusat inovasi dan keamanan
makanan, misalnya kemasan dan
daya tahan sehingga memiliki
standar produk yang sama agar
bisa dikirim ke pasar ekspor.
Kerja sama juga dilakukan
dengan perusahaan teknologi, seperti dengan Google yang mengusulkan sistem mentoring untuk
program penumbuhan wirausaha.
Kerja sama serupa pernah dilakukan oleh Apple dengan universitas
di Indonesia.

MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

9

Perusahaan multinasional
lainnya, Visa, juga siap menjalin kerja sama untuk mendukung pengembangan startup di
Indonesia. Kerja sama ini akan
difasilitasi oleh Kemenperin untuk
mengembangkan IKM berbasis digital di dalam negeri.

MEMPERKUAT
INTERNET MARKETING IKM

| L A P O R A N U TA M A

Minat kerja sama itu disampaikan dalam pertemuan
Menperin dengan beberapa
pelaku usaha Amerika Serikat
di Jakarta beberapa waktu lalu,
antara lain perwakilan dari A&P
Global Ratings, Visa, Uber, RGA
Reinsurance Company, Google,
IBM, Mastercard, MetLife, Chubb
Insurance, Chubb Life, dan
Transunion.
Pemerintah juga menggandeng Organisasi Hak
Kekayaan atas Intelektual Dunia
(World Intellectual Property
Organizational/WIPO) untuk
merangsang inovasi di kalangan
industri.
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Dalam hal ini, pemerintah
segera mengesahkan keikutsertaan Indonesia dalam Protokol
Madrid, yakni protokol tentang
sistem pendaftaran hak intelektual
internasional. Indonesia akan menjadi negara ke-100 yang meratifikasi Protokol Madrid.
Keikutsertaan Indonesia dalam
Protokol Madrid diharapkan mempermudah dalam mendaftarkan
merek secara internasional di banyak negara. Untuk mengesahkan Indonesia dalam keanggotaan Protokol Madrid, pemerintah
sedang menyiapkan Rancangan
Peraturan Presiden tentang
Protokol Madrid.
Menurut Menperin, keikutsertaan dalam Protokol Madrid bisa
memberi banyak keuntungan bagi
Indonesia. Dalam bidang bahan
baku obat, misalnya, Indonesia
bisa memegang hak paten produk
secara penuh sehingga lebih
mudah dilibatkan dalam riset.
“Pada saat kita registrasi
merek, itu akan tercatat di
lima atau enam negara yang
kita mau. Misalnya, Indonesia
punya produk makanan dan ini
teregistrasi di ASFAN. Dengan
registrasi di Indonesia, otomatis
teregistrasi juga di ASEAN,”
tuturnya. Registrasi merek itu
akan menguatkan hak paten suatu
produk. Setiap bidang industri
memiliki hak paten tersendiri. mi
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

Kementerian Perindustrian
terus aktif mengajak pelaku
industri kecil dan menengah
memanfaatkan program e-Smart
IKM, antara lain melalui workshop guna meningkatkan kapasitas mereka di bidang internet
marketing.
Hingga saat ini, lebih dari
800 IKM dari berbagai daerah telah mengikuti Workshop
e-Smart IKM, baik yang diselenggaraan oleh pusat ataupun
dekonsentrasi.
Hingga akhir 2019,
Kemenperin menargetkan
10.000 IKM telah mengikuti
workshop e-Smart IKM dengan
jumlah 30.000 produk yang
dapat diakses konsumen melalui
marketplace.
Penyelenggaraan workshop tersebut tersebar di beberapa daerah, seperti Bandung,
Banjarnegara, Purbalingga,
Banyumas, Cilacap, Kebumen,
Solo, Cirebon, Jepara, Bogor, dan
Tangerang.
Selain itu, Sidoarjo,
Tasikmalaya, Sukoharjo,
Yogyakarta, Tegal, Medan,
Padang, Palembang, Lampung,
Balikpapan, Bali, Nusa Tenggara
Barat, Kepulauan Riau,
Gorontalo, Sumatera Utara,
Kalimantan Utara, Jambi dan
Riau.
IKM yang terlibat, mulai dari
penghasil produk makanan dan
minuman, furnitur, logam, fesyen, kosmetik, herbal, perhiasan,

Industri kreatif sampai dengan
kerajinan.
Selama workshop, peserta
mendapatkan bimbingan oleh
tenaga ahli dari marketplace
lokal mengenai fotografi produk
dan langkah-langkah melakukan transaksi penjualan secara
online.
Peserta juga dibekali pengetahuan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas usahanya. Materi tersebut berupa informasi mengenai
kredit usaha rakyat, restrukturisasi mesin dan peralatan, standarisasi produk, serta pengetahuan mengenai pengembangan
produk dan strategi penetapan
harga.
Dalam pelaksanaan workshop e-Smart IKM, Kemenperin
menggandeng marketplace
lokal seperti bukalapak.com
dan Blanja.com.
Workshop e-Smart IKM
yang digelar pada 25-26
September 2017 di Sidoarjo,
Jawa Timur, melibatkan 125
pelaku IKM dari sektor makanan
dan minuman, furnitur, logam,
serta fesyen.
Sebelumnya, workshop dilaksanakan di Bandar
Lampung, diikuti sekitar 30
pelaku IKM dari sektor pangan.
Workshop serupa yang diadakan
di Palembang juga diikuti 40
pelaku IKM dari sektor sandang
dan kerajinan. mi

INOVASI
INDUSTRI
MENOPANG
DAYA SAING
GLOBAL
Upaya pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla untuk meningkatkan daya
saing Indonesia di kancah internasional
mulai membuahkan hasil. Salah satu
bukti keberhasilan itu dimuat dalam
The Global Competitiveness Report 20172018 yang dirilis World Economic Forum
pada 26 September 2017.
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017
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Dalam laporan itu, daya saing
Indonesia secara global naik lima
peringkat ke posisi ke-36 dari 137
negara, dari tahun sebelumnya
di posisi 41. Pada 2013 Indonesia
masih berada di posisi ke-38 dari
148 negara, kemudian naik ke
posisi ke-34 dari 144 negara pada
2014, dan masuk posisi ke-37 dari
140 negara pada 2015.
WEF menyebut kinerja
Indonesia hampir sama dengan
Korea Selatan di sejumlah bidang.
Kenaikan peringkat terutama
didorong oleh ukuran pasar yang
besar dan perbaikan kondisi
makroekonomi.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa Indonesia menempati
peringkat ke-31 dalam inovasi dan
ke-32 untuk kecanggihan bisnis.
Bahkan, Indonesia dinilai sebagai salah satu inovator teratas di
antara negara berkembang, bersama dengan China dan India.

manufaktur dalam negeri, serta
semakin banyak kegiatan riset
untuk menciptakan inovasi.

Penguatan inovasi di sektor
industri menjadi sangat penting
guna memperoleh manfaat dari
perubahan sistem global di era
Industry 4.0. Sistem ini berpeluang
Menurut Menteri Perindustrian membangun produksi manufaktur
lebih inovatif dan berkelanjutan.
Airlangga Hartarto, peningkatan
Bahkan, bisa menaikkan efisiensi
daya saing Indonesia menunjukkan bahwa produk-produk industri dan mengurangi biaya hingga 15
persen.
nasional semakin kompetitif, baik
di pasar domestik maupun ekspor.
Sebagai contoh, jelas
Menperin, penggunaan teknologi
Capaian ini seiring dengan
internet of things atau menginmeluasnya pemanfaatan
teknologi digital terkini di industri tegrasikan kemampuan internet

dengan lini produksi di industri. Selain itu, teknologi digital seperti Big Data, Autonomous
Robots, Cybersecurity, Cloud, dan
Augmented Reality.
Sejumlah sektor industri
nasional yang siap menghadapi
Industry 4.0 karena telah menerapkan teknologi manufaktur yang
modern, di antaranya industri
semen, petrokimia, otomotif, serta
makanan dan minuman.
“Di dalam global value chain,
nilai tambah terbesar produk
industri dihasilkan pada proses
R&D dan purna jual, kemudian diikuti proses branding, pemasaran,

desain, dan distribusi,” ungkap
Airlangga.
Menurut WEF, negara akan
memperoleh keuntungan dari hasil
inovasi apabila mampu mengakselerasi kesiapan pelaku bisnis
dan masyarakat untuk mengadopsi
teknologi baru.
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Apalagi, Indonesia memiliki
kekuatan dalam pengembangan
inovasi melalui institusi riset, peningkatan anggaran perusahaan
untuk R&D, kolaborasi universitas
dan industri, belanja pemerintah
untuk produk teknologi mutakhir,
penambahan jumlah peneliti dan
insinyur, serta aplikasi paten.

“

Kami melihat, inovasi
menjadi kunci sukses
bagi pertumbuhan
ekonomi nasional ke
depan, termasuk di
sektor industri. Inovasi membuka lebih
banyak peluang
untuk mengembangkan industri,

Menteri Perindustrian
Indonesia bersama dengan
Airlangga Hartarto
China dan India memiliki pasar
potensial yang sedang tumbuh
pesat dan dapat menjadi pusat inovasi untuk mengimbangi perekonomian negara.
“Kami melihat, inovasi menjadi kunci sukses bagi pertumbuhan ekonomi nasional ke depan,
termasuk di sektor industri. Inovasi
membuka lebih banyak peluang
untuk mengembangkan industri,”
kata Menperin.
Penilaian WEF mengenai pilar
kecanggihan bisnis di Indonesia
juga ditunjukkan pada pengembangan klaster industri. Ini sejalan dengan program Kemenperin
dalam pengembangan perwilayahan industri.
“Untuk mendorong penyebaran industri yang merata sekaligus
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

mewujudkan Indonesia sentris,
kami telah memfasilitasi pembangunan kawasan industri di luar
Pulau Jawa,” tutur Airlangga.
WEF juga mengakui pasar
Indonesia sangat potensial dengan ukuran pasar terbesar ke-sembilan dunia. Untuk itu, perlu membangun kemampuan ekonomi guna
mengoptimalkan pasar tersebut.
Dalam hal ini, Indonesia berpeluang besar mengembangkan
ekonomi digital karena dari jumlah
penduduk lebih dari 250 juta jiwa,
sekitar 93,4 juta orang di antaranya adalah pengguna internet.
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017
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Kemenperin telah mengajak
pelaku usaha nasional, khususnya industri kecil dan menengah
(IKM), untuk memperluas akses
pasar dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi
digital. Salah satu program prioritas Kemenperin adalah pengembangan IKM dengan platform digital melalui e-Smart IKM.
e-Smart IKM merupakan
sistem basis data IKM nasional
yang tersaji dalam bentuk profil
industri, sentra, dan produk yang
diintegrasikan dengan marketplace
yang telah ada. Tujuannya untuk
meningkatkan akses pasar IKM
melalui internet marketing.

KIN ERJA M ANUFAKTUR
Peningkatan daya saing
Indonesia sejalan dengan kinerja
manufaktur yang positif dalam
beberapa tahun terakhir.
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Berdasarkan data United
Nations Industrial Development
Organization (UNIDO), Indonesia
menduduki peringkat ke-9 di dunia
untuk Manufacturing Value Added
atau naik satu peringkat dari tahun
sebelumnya. Peringkat ke-9 ini
sejajar dengan Brasil dan Inggris,
bahkan lebih tinggi dari Rusia,
Australia, dan negara ASEAN
lainnya.
Indonesia masih unggul di
sejumlah sektor industri, seperti
industri pakaian jadi yang merupakan eksportir terbesar ke-14 di
dunia dan ke-3 di ASEAN dengan
nilai ekspor mencapai USD7,1 miliar pada 2016.
Indonesia juga berada di peringkat ke-6 dunia sebagai eksportir produk alas kaki dengan nilai
USD4,5 miliar dan menguasai
pangsa pasar 3,6 persen.
Perhiasan juga menjadi
salah satu andalan ekspor karena
mampu memberikan kontribusi
USD4,1 miliar terhadap devisa negara. Bahkan, nilai ekspor produk
kerajinan mencapai USD173 juta.
Kinerja positif industri manufaktur juga terlihat dari indeks
manajer pembelian (purchasing
manager index/PMI) Indonesia di
posisi 50,4 pada September 2017.
Menperin optimistis pertumbuhan industri hingga akhir 2017
cukup baik, seiring dengan realisasi investasi di berbagai sektor
industri. Pada semester pertama,
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

INDEKS DAYA SAING GLOBAL 36 NEGARA
TERATAS DARI 137 NEGARA DI DUNIA
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penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor industri mencapai Rp52,11 triliun atau naik 2,80
persen dari periode yang sama
2016 sebesar Rp50,70 triliun.
PMDN sektor industri ini memberikan kontribusi 40,15 persen dari
total PMDN pada semester I/2017
sebesar Rp129,80 triliun.
Adapun, penanaman modal
asing (PMA) sektor industri

Melalui serangkaian deregulasi yang digulirkan pemerintah,
iklim investasi diharapkan semakin kondusif dan mempermudah
pelaku industri berusaha di dalam
negeri.

“Kami optimistis pertumbuhan industri nasional pada semester selanjutnya dapat lebih baik
lagi seiring implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi yang
telah dikeluarkan oleh pemerintah,” ungkap Airlangga.

8 FAKTOR MEMBANGUN
KEKUATAN INDUSTRI
Kementerian Perindustrian
telah memetakan kekuatan yang
dimiliki Indonesia dalam memacu
produktivitas industri nasional
menghadapi era ekonomi digital
dan Industry 4.0.

yang dapat mendorong peningkatan kinerja industri domestik. Misalnya, implementasi pada
proyek strategis nasional seperti
pembangunan infrastruktur dan
terbitnya sejumlah paket kebijakan
ekonomi.

Peta kekuatan itu berdasarkan
laporan dari perusahaan konsultan AT Kearney, yang menyebutkan
delapan faktor yang memengaruhi
kesiapan negara dalam produktivitas industri di masa depan.
Delapan faktor kekuatan itu
yakni teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, perdagangan
dan investasi global, faktor pemerintah, sumber daya alam berkelanjutan, daya beli, kompleksitas, dan dan menengah, serta peningkatan
skala ekonomi.
intensitas riset dan jumlah peneliti.
Pada teknologi dan inovasi,
Indonesia memiliki kekuatan dari
penetrasi internet dan ponsel.
Jumlah pengguna internet aktif di
dalam negeri diperkirakan mencapai 132,7 juta orang atau 51,5
persen dari populasi penduduk.
Adapun, jumlah smartphone
yang beredar lebih dari 130 juta
unit dan tingkat penjualannya minimal 60 juta unit per tahun. Melihat
potensi besar ini, industri nasional
didorong memanfaatkan teknologi
mutakhir dan platform digital.

Sumber: World
Economic Forum,
The Global
Competitiveness
Report 2017–2018

selama semester pertama tercatat
USD7,06 miliar, atau berkontribusi
45,43 persen dari total PMA\ pada
periode tersebut sebesar USD15,53
miliar.

Terkait sumber daya manusia, Indonesia memiliki kekuatan
dari banyaknya jumlah perguruan
tinggi. Hal ini membuat pemerintah
fokus memacu kompetensi tenaga
kerja agar bisa memenuhi kebutuhan industri, antara lain melalui
program pendidikan vokasi industri
di beberapa wilayah Indonesia.

Pada faktor perdagangan
dan investasi global, kekuatan
Indonesia di antaranya dari tarif
pajak yang diterapkan, investasi
melalui merger atau akuisisi
(greenfield investments), dan
Menurut Menteri Perindustrian pemasukan dari penanaman modal
Airlangga Hartarto, potensi yang
asing.
akan dikembangkan untuk memanfaatkan kekuatan itu, antara lain
Dari faktor pemerinuniversitas yang berafiliasi sebatah, Indonesia memiliki anggagai inkubator, industri manufakran belanja yang cukup besar
tur menggunakan teknologi tinggi dan kepastian sistem hukum

Mengenai sumber daya alam
berkelanjutan, Indonesia memiliki beragam energi alternatif yang
berpotensi untuk dikembangkan.
Dalam hal ini, Kemenperin telah
mencanangkan program industri hijau berdasarkan UndangUndang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
Untuk daya beli, masyarakat
Indonesia diyakini masih memiliki daya beli yang kuat. Meskipun
disebutkan ada pergeseran transaksi dari offline ke online, data
menunjukkan kenaikan penggunaan jasa kurir hingga 130 persen
di akhir September 2017.
Pada faktor kompleksitas, Indonesia termasuk negara
berkembang yang mampu menciptakan beragam produk dari sebuah
sistem ekonomi. Hal ini merupakan bagian dari hasil kegiatan
penelitian dan pengembangan
yang dilakukan oleh industri.
Untuk skala ekonomi, bisa dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh manufaktur domestik. Ini antara lain ditunjukkan
data UNIDO, yang memasukkan
Indonesia dalam peringkat ke-9
dunia untuk nilai tambah manufaktur, naik dari peringkat tahun
sebelumnya di posisi ke-10. mi
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15

| KEBIJAKAN
Kondisi ini antara lain disebabkan perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi,
sekuensial, dan belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi sehingga kurang efisien dan
transparan.

PERIZINAN

Waktu penyelesaian dan biaya
perizinan juga tidak jelas, selain
masih ada paradigma di tubuh
birokrasi sebagai pemberi izin dan
belum melayani.
Pembentukan
Satgas

16

Penerapan Perizinan
Checklist

TAHAP I

Tahapan
Percepatan
Pelaksanaan
Berusaha

PERIZINAN
MUDAH
INVESTASI
MERIAH

TAHAP II
Reformasi Perizinan
Berusaha

Penggunaan
Data Sharing

Penerapan Single
Submission

Saat ini Indonesia sudah
termasuk negara layak
investasi, namun realisasi
dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti
yang diharapkan.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan
standar pelayanan perizinan berusaha agar efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata
kelola pemerintahan yang baik.
Upaya pemerintah dalam
beberapa tahun terakhir sebenarnya sudah membuahkan hasil.
Laporan terakhir Bank Dunia

Namun, prestasi ini tidak
membuat pemerintah berpuas
diri. Harus diakui masih banyak masalah yang perlu segera
dibenahi agar investor benarbenar nyaman merintis usaha di
Indonesia.
Perhatian Presiden Joko
Widodo terhadap kemudahan berusaha sangat besar. Selain menggulirkan serangkaian Paket Kebijakan
Ekonomi, Presiden juga menerbitkan Peraturan Presiden tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Melalui Perpres yang terbit
Agustus 2017 ini, pemerintah ingin
mempercepat proses penerbitan

perizinan berusaha sesuai dengan
standar pelayanan, memberikan
kepastian waktu dan biaya dalam
peroses perizinan serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut juga bertujuan menyelesaikan hambatan
dalam proses pelaksanaan serta
memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem
perizinan terintegrasi (single
submission).
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution
mengatakan, single submission
akan memangkas pengurusan perizinan yang bertele-tele. Sistem
ini akan mempermudah pengurusan seluruh izin berusaha, termasuk untuk usaha kecil menengah
(UKM).
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PERPRES PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
YANG AKAN DILAKUKAN DALAM DUA TAHAP
TAHAP PERTAMA:
1)

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk
pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha (end to
end).
a)
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menempatkan Indonesia di peringkat 72 dari 190 negara dalam
hal kemudahan berusaha (Ease of
Doing Business), melompat 19 peringkat dari tahun lalu.

Satgas terdiri dari Satgas Nasional dan
satgas pada kementerian/lembaga,
provinsi, dan kabupaten/kota.

b)

Satgas Nasional mengkoordinasikan satgas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota dan
memastikan kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan yang
menjadi kewenangannya (end to end).
Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas
Nasional membentuk klinik penyelesaian hambatan, di antaranya yaitu
Klinik Tata Ruang dan Kehutanan, Klinik
Pertanahan, dan Klinik Ketenagakerjaan.
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

c)

d)

e)

f)
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g)

h)

2)

Satgas pada kementerian/lembaga,
provinsi, dan kabupaten/kota terdiri
dari Satgas Leading Sector (utama) dan
Satgas Supporting (pendukung).

b)

Satgas Leading Sector bertanggungjawab untuk melakukan pengawalan,
pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha disektornya (end to end) dan melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan
berusaha di sektornya (end to end).
Satgas Leading Sector pada kementerian/lembaga antara lain berada
pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perhubungan.

c)

Satgas Supporting memberikan dukungan untuk perizinan berusaha pada
leading sector. Satgas Supporting
pada kementerian/lembaga antara
lain Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian Keuangan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Satgas Supporting pada kementerian/
lembaga dapat pula berfungsi sebagai
Satgas Leading Sector dalam bidang
tertentu. Satgas pada provinsi atau
kabupaten/kota dapat menjadi Satgas
Leading Sector dalam hal perizinan
berusaha sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota.
Setiap Satgas wajib menyampaikan
laporan secara berkala. Satgas Leading
Sector maupun Satgas Supporting
menyampaikan laporannya kepada
Satgas Nasional. Satgas Nasional
menyampaikan laporannya kepada
Presiden.

Penerapan perizinan checklist pada Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Free Trade Zone (FTZ),
Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata:
a)

2)

Satgas pada kementerian/lembaga,
provinsi, dan kabupaten/kota melakukan penyelesaian perzinan yang menjadi
kewenangannya serta menyediakan layanan pengaduan (help desk).

PTSP pada KEK, FTZ, Kawasan Industri,
dan Kawasan Pariwisata menyediakan
checklist berupa daftar seluruh perizinan yang harus diselesaikan oleh
pelaku usaha dalam waktu tertentu.
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d)

e)

3)

Setelah pelaku usaha memperoleh
pendaftaran penanaman modal
(Indicative Investment Certificate),
pelaku usaha memilih kawasan untuk
tempat berusaha. PTSP kemudian memberikan kepada pelaku usaha, berupa:
akta pendirian dan pengesahan badan
usaha, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan,
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA), Angka
Pengenal Impor (API), dan Akses
Kepabeanan.
Selanjutnya pelaku usaha menandatangani checklist sebagaimana dimaksud pada huruf a dan checklist tersebut
merupakan perizinan sementara yang
mencakup: perizinan lingkungan (UKLUPL), sertifikat tanah, rencana teknis
bangunan/IMB, dan Izin Usaha.
PTSP berdasarkan checklist tersebut
memproses pemberian fasilitas perpajakan, fasilitas kepabeanan dan cukai,
serta kemudahan untuk ketenagakerjaan, keimigrasian, dan pertanahan.
Setelah penandatanganan checklist
yang merupakan perizinan sementara,
pelaku usaha dapat melakukan pembebasan tanah dan melakukan konstruksi.

Penerapan perizinan dengan penggunaan
data secara bersama (data sharing):
a)

b)

c)

Untuk perizinan berusaha di luar KEK,
FTZ, Kawasan Industri, dan Kawasan
Pariwisata yang belum menggunakan
perizinan checklist, pelaksanaan kemudahan perizinan oleh PTSP dan instansi
terkait lainnya dilakukan melalui penggunaan data sharing.
Pelaku usaha untuk mendapatkan beberapa perizinan berusaha termasuk perizinan untuk konstruksi, cukup menyampaikan 1 kali dokumen persyaratan
kepada PTSP.
Dokumen persyaratan yang disampaikan tersebut digunakan oleh PTSP dan
instansi terkait lainnya secara bersama
(data sharing) untuk menyelesaikan: izin
lokasi atau penetapan lokasi, izin lingkungan, izin gangguan, analisa dampak
lalu lintas, persetujuan rencana teknis
bangunan/IMB, perizinan sektor industri serta untuk permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, cukai, dan fasilitas lainnya.

4)

Penerapan Sistem Perizinan Berusaha
Terintegrasi (Single Submission):
a)

Pelaksanaan seluruh perizinan dan
pemenuhan persyaratan berusaha
yang menjadi kewenangan menteri/
kepala lembaga, gubernur, dan bupati/
walikota wajib dilakukan melalui Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi (Single
Submission).

b)

Seluruh perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha tersebut wajib diharmonisasi dan distandarisasikan sesuai
standar nasional/internasional.

c)

Sistem melakukan pemrosesan perizinan serta pengambilan keputusan
secara tunggal (single and synchronous
processing of data and information).

d)

Sistem melakukan proses manajemen
koordinasi dan validasi sistem informasi perizinan secara elektronik antar
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan
legalitas akses terkait perizinan.

e)

Sistem akan terintegrasi dengan berbagai sistem pelayanan yang terkait dengan Single Submission, antara
lain: Nomor Induk Kependudukan
(Kemendagri), pendirian badan usaha
(Kemenkumham), Impor-Ekspor dalam
Indonesia National Single Window
(Kemenkeu), dan sistem dari kementerian/lembaga terkait lainnya.

Waktu pelaksanaan:
a)

Pembentukan dan pelaksanaan tugas
Satgas dimulai sejak Perpres ditetapkan.

b)

Satgas Nasional dan Satgas Leading
Sector akan bertugas untuk 2017 dan
seterusnya.

c)

Satgas Supporting hanya bertugas pada
2017 yang selanjutnya pelaksanaan
tugas Satgas Supporting dilakukan oleh
sistem Single Submission.

TAHAP KEDUA:
1)

Reformasi peraturan perizinan berusaha:
a)

b)

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota wajib melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan berusaha yang
berlaku pada saat ini termasuk untuk
UMKM.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,
masing-masing melakukan penyederhanaan pengaturan perizinan berusaha
melalui penerbitan peraturan pengganti
(baru) termasuk Perda, yang memuat
secara jelas mengenai:

•

Standar pelayanan perizinan PTSP
yang mencakup: pelaku usaha yang
eligible untuk mendapatkan perizinan, persyaratan, prosedur dan
jangka waktu penyelesaian;

f)

3)

Data yang disampaikan dalam sistem
dijamin keamanan dan kerahasiannya
melalui Single Submission.

Waktu pelaksanaan:
a)

Preparasi Tahap Kedua dilakukan dalam
Tahap Pertama (sampai Desember 2017)

•

Biaya penerbitan perizinan (PNBP
atau Pajak Daerah/Retribusi
Daerah);

b)

•

Kewajiban PTSP untuk memberikan
perizinan apabila semua persyaratan
telah lengkap dan benar;

Penyelesaian reformasi peraturan
beserta harmonisasinya ditargetkan
selesai pada akhir November 2017.

c)

•

Dalam hal persyaratan belum lengkap dan benar, PTSP wajib memberitahukan secara tertulis kepada
pemohon untuk melengkapi
persyaratan;

Uji coba Single Submission ditargetkan
pada 1 Januari 2018 dan pelaksanaannya secara bertahap dimulai setelah uji
coba berhasil dilaksanakan dan selambat-lambatnya pada Maret 2018.

d)

Seluruh proses Single Submission dan
PTSP dilakukan dalam 1 gedung. mi

•

Pembentukan layanan pengaduan;
dan

•

Seluruh proses perizinan yang telah
disempurnakan dilaksanakan dalam
bentuk penggunaan teknologi informasi (online) termasuk pemanfaatan tanda tangan digital (digital
signature).

Sumber: Kemenko Perekonomian
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PADAT
KARYA
JUGA
BUTUH
INSENTIF
FISKAL
Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di DaerahDaerah Tertentu, pemerintah
telah menambahkan beberapa bidang usaha yang bisa
menikmati pengurangan
pajak penghasilan atau tax
allowance.
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Bidang usaha itu semuanya
berasal dari sektor padat karya,
yakni industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil dan kulit, industri
alas kaki untuk keperluan seharihari, industri sepatu olah raga,
serta industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri.
Untuk memperlancar pemberian insentif tersebut, pemerintah terus mengevaluasi dan merevisi peraturan terkait agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
industri.
Kementerian Keuangan, misalnya, telah beberapa kali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) terkait PPh badan, yakni
PMK Nomor 159/PMK.010/2015
dan PMK Nomor 103/
PMK.010/2016. Namun, semua
peraturan itu masih mensyaratkan
batasan minimal investasi untuk
mendapatkan tax allowance.
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

Dalam PMK 159, investasi minimal ditetapkan Rp1 triliun, kemudian direvisi menjadi Rp500 miliar
melalui PMK 103, khususnya untuk
industri pionir telekomunikasi,
informasi, dan komunikasi.
Selain industri tersebut, kriteria wajib pajak yang dapat diberikan insentif sama seperti PMK
sebelumnya, antara lain harus
wajib pajak baru, industri pionir,
dan mempunyai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp1
triliun.
Bagi industri padat karya,
beberapa kriteria itu sulit dipenuhi
seperti nilai penanaman modal.
Padahal, industri padat karya juga
berperan besar bagi perekonomian
nasional, terutama menyerapan
tenaga kerja dalam jumlah besar.
Oleh karena itu, Kementerian
Perindustrian mengusulkan agar
skema pemberian insetif fiskal

untuk sektor industri padat karya
juga mempertimbangkan jumlah
penyerapan tenaga kerja.
“Kami sedang membahasnya
dengan Kementerian Keuangan,
bahwa pemberian fasilitas tax
allowance bukan lagi berbasis
jumlah investasi, tetapi tenaga
kerja,” kata Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto.

D O NGKRAK KI NE RJ A
Industri padat karya berorientasi ekspor yang sedang didongkrak kinerjanya, antara lain sektor
industri tekstil dan produk tekstil
(TPT), alas kaki, pengolahan ikan
dan rumput laut, aneka (mainan
anak, alat pendidikan dan olah
raga, optik, alat musik), farmasi,
kosmetik dan obat tradisional,
serta industri kreatif (kerajinan,
fesyen, perhiasan).

Selanjutnya, industri barang
jadi karet (ban kendaraan bermotor dan rethreading ban pesawat
terbang), industri elektronika dan
telematika (multimedia, software),
industri furnitur kayu dan rotan,
serta industri makanan dan minuman (turunan CPO, olahan kopi,
kakao).
Khusus industri TPT, pemerintah tengah melakukan negosiasi untuk membuat perjanjian kerja sama bilateral dengan
Amerika Serikat dan Uni Eropa
guna memperluas pasar ekspor
TPT. Kemenperin memperkirakan
ekspor TPT bisa tumbuh rata-rata
11 persen per tahun.
Pada 2017, nilai ekspor TPT
diproyeksikan mencapai USD12,09
miliar dengan jumlah tenaga kerja

sekitar 2,73 juta orang. Pada 2019,
ekspornya ditargetkan bisa mencapai USD15 miliar dan mampu
menyerap 3,11 juta tenaga kerja.

mulai bahan baku sampai proses
produksi, mulai sektor hulu, tengah sampai hilir itu kan PPN jalan
terus,” ungkap Menperin.

Airlangga mengatakan, pemberikan insentif pajak diharapkan
mendorong penanaman modal di
industri TPT dan sektor padat karya
lainnya, termasuk investasi dari
luar negeri.

Menurut Airlangga, pajak yang
berbasis industri manufaktur bersifat transparan sehingga tidak akan
ada perusahaan yang bisa bermain-main dengan kebijakan fiskal.

Dia menilai investor asing
bukanlah ancaman bagi ketahanan
nasional, melainkan keuntungan
bagi perekonomian karena menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk dalam
negeri.
“Salah satunya kalau kita
bicara Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dari kegiatan industri. Dari

Sekadar informasi, nilai
investasi sektor industri hingga
semester pertama 2017 untuk penanaman modal asing (PMA) tercatat 7,06 miliar dolar AS, sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp52,11 triliun. Angka
ini meliputi 8.421 proyek yang
tersebar di seluruh Indonesia. mi
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KEBIJAKAN PEMERINTAH
Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan
Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
(E-Commerce) - November 2017

FOKUS REGULASI

1. Marketplace (Lazada, Shopee, Blibli.com, Bukalapak, Tokopedia,
BLANJA.com, MatahariMall.com)
2. Kementerian dan lembaga (Kemenkopukm, kemendag, kemenperin,
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5. Asosiasi dan pihak lainnya (IDEA, Nurbaya)
6. Pemerintah daerah
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EKSPANSI COCA-COLA AMATIL INDONESIA

PROSPEK
CERAH
INDUSTRI
MINUMAN
RINGAN
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Industri makanan dan minuman termasuk
sektor yang sangat strategis dan memiliki
prospek cerah di Indonesia. Kinerja industri ini
paling tinggi dibandingkan beberapa industri
andalan lainnya, selain kontribusi terhadap
produk domestik bruto cukup signifikan.
Berdasarkan data Kementerian
Perindustrian, pertumbuhan industri makanan dan minuman pada
semester pertama 2017 mencapai
7,69 persen, sementara kontribusinya terhadap PDB sebesar 6,06
persen.
Peran subsektor industri ini
terhadap PDB industri non-migas
juga paling besar dibandingkan
dengan subsektor lainnya, yakni
mencapai 33,63 persen pada enam
bulan pertama 2017.
Minat investor di industri ini
juga sangat tinggi, terlihat dari
realisasi investasi selama periode
tersebut mencapai Rp21,6 triliun
untuk penanaman modal dalam
negeri (PMDN) dan USD1,18 miliar untuk penanaman modal asing
(PMA).
Perkembangan ini membuat
daya saing industri makanan dan
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017
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minuman nasional semakin kuat
sehingga mampu mengisi rantai
pasok untuk pasar domestik dan
ekspor.

produksi dan pusat distribusi di
Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur,
yang menelan investasi USD42
juta.

Tingginya minat dan keyakinan
investor itu antara lain ditunjukkan
oleh perusahaan minuman ringan
global, seperti Coca-Cola Amatil,
yang baru-baru ini merealisasikan
penambahan kapasitas produksi
pabriknya di Medan, Sumatera
Utara.

KO M I TM E N CO CA-CO L A

Ekspansi Coca-Cola itu merupakan bagian dari rencana investasinya hingga USD300 juta dalam
tiga tahun ke depan. Perusahaan
PMA ini telah menggelontorkan
modal USD445 juta di Indonesia
sepanjang 2012-2017 dan mempekerjakan sekitar 11 ribu karyawan.
Pada Maret 2017, Coca-Cola
Amatil Indonesia juga telah meresmikan pengoperasian fasilitas

Direktur Supply Chain CocaCola Amatil Indonesia Gigy Philip
menegaskan perusahaannya
berkomitmen untuk terus meningkatkan investasi di Indonesia
karena prospek bisnisnya memang
menjanjikan.
“Ekspansi tersebut merupakan
salah satu tahapan dari komitmen investasi kami yang diharapkan turut memacu perkembangan
industri makanan dan minuman
nasional,” kata Philip.
Untuk ekspansi pabrik
di Medan, Coca-Cola Amatil
Indonesia menggelontorkan dana

senilai USD20 juta untuk membangun lima lini produksi.
Fasiltas baru yang dibangun
di atas lahan seluas 5 hektare itu
menambah kapasitas produksi
Coca-Cola Amatil sebanyak 150
juta botol per tahun, yang akan
didistribusikan ke seluruh wilayah
Sumatera, antara lain Aceh,
Sumatera Barat, dan Jambi, Riau,
dan Kepulauan Riau.
Pabrik di Medan menyerap
tenaga kerja sekitar 160 orang,
dimana 46 karyawan telah menerima sertifikasi dari Coca-Cola
Amatil Indonesia - Supply Chain
Technical Academy.
Saat ini, perusahaan tersebut
telah memiliki delapan akademi
pelatihan di tujuh departemen dengan total pelaksanaan 35.000
pelatihan harian setiap tahun.

Sejak beroperasi di Indonesia
pada 1992, Coca-Cola Amatil
Indonesia telah memiliki 39 lini
produksi di delapan pabrik dan
mempekerjakan lebih dari 10.000
karyawan. Perusahaan ini melayani lebih dari 500.000 pelanggan
ritel di seluruh wilayah Indonesia,
termasuk 120.000 pelanggan di
Sumatera.
Pemerintah melalui
Kementerian Perindustrian mengapresiasi realisasi investasi CocaCola Amatil tersebut, sebagai
wujud komitmen terhadap pasar
Indonesia.
“Kami memberikan apresiasi kepada perusahaan ini sebagai
pelopor dalam industri minuman
ringan di Indonesia yang selama ini
turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” kata Dirjen
Industri Agro Kemenperin Panggah

Susanto, saat mengunjungi pabrik
baru Coca-Cola Amatil di Medan,
akhir Agustus lalu.
Sejalan dengan investasi baru
itu, Panggah berharap pelaku
industri makanan dan minuman di
dalam negeri untuk meningkatkan
mutu, produktivitas, dan efisiensi
di seluruh rangkaian proses
produksi.
Pelaku industri juga didorong
meningkatkan kompetensi sumber
daya manusia serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam
hal ini, kata Panggah, Coca-Cola
Amatil bisa berkontribusi pada program pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi yang
link and match dengan industri. mi
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Batik Semakin
Eksis Di Pasar Dunia
Batik bukan lagi sekadar busana tradisional yang
hanya dipakai pada acara tertentu, melainkan sudah
bertransformasi menjadi baragam bentuk fesyen,
kerajinan, ataupun dekorasi.
Transformasi ini memang
dimungkinkan karena batik termasuk produk seni yang penuh
kreativitas, di samping warisan
budaya yang menunjukkan identitas bangsa.
Popularitas batik kian berkembang pesat, terutama setelah
ditetapkan UNESCO sebagai
warisan budaya tak benda asli
Indonesia dalam Representative
List of the Intangible Cultural
Heritage of Humanity pada 2
Oktober 2009.
Pengakuan dunia ini tentu
saja sangat membanggakan bagi
rakyat Indonesia, sekaligus membangkitkan semangat para perajin
dan industri batik nasional untuk
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

terus berkreasi dan mengembangkan usaha.
Pengakuam UNESCO menjadikan batik dikenal di seluruh dunia
sehingga pasarnya mulai merambah ke mancanegara. Negara yang
menjadi pasar utama batik saat
ini, di antaranya Jepang, Amerika
Serikat, dan negara-negara Eropa.
Minat pasar dunia terhadap
batik dapat dilihat dari peningkatan nilai ekspor dalam beberapa
tahun terakhir. Hingga semester
pertama 2017, ekspor batik bahkan
sudah mencapai USD39,4 juta.
Perkembangan tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok utama batik di

pasar dunia. Potensi ini tentu saja
masih bisa ditingkatkan, mengingat perdagangan produk pakaian
jadi dunia sangat besar, sekitar
USD442 miliar per tahun.
Hal itu disampaikan Sekjen
Kementerian Perindustrian Haris
Munandar, saat membuka Pameran
Hari Batik Nasional (HBN) 2017 di
Plasa Pameran Industri, Jakarta,
pada 26 September silam.
“Ini menjadi peluang besar
bagi industri batik kita untuk memperluas pangsa pasarnya karena
batik sebagai salah satu bahan
baku bagi produk pakaian jadi,”
kata Sekjen mewakili Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto.

Menurut Haris, batik sudah
bertransformasi menjadi beragam
bentuk produk fesyen, kerajinan
dan dekorasi rumah, yang mampu
menyentuh lapisan masyarakat
luas dari berbagai kelompok usia,
golongan, dan pekerjaan.
Dia mengajak seluruh warga
negara Indonesia melestarikan
warisan budaya nusantara tersebut, antara lain dengan mempromosikan dan memakai pakaian
batik dalam berbagai kesempatan.
Sekjen mengatakan, pameran HBN tersebut juga merupakan bagian dari apresiasi terhadap batik. Untuk penyelenggaraan
pameran ini, Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kemenperin bekerja sama dengan
Yayasan Batik Indonesia.
“Kolaborasi antara akademisi,
pelaku usaha, pemerintah, dan
komunitas seperti ini sangat penting guna mewujudkan pelestarian
budaya dan pengembangan industri batik nasional secara berkelanjutan,” kata Haris.

R E GE N E R ASI PE M BATI K
Untuk itu, upaya yang perlu
dilakukan adalah regenerasi perajin batik mengingat sebagian besar
pembatik di Indonesia telah berusia di atas 40 tahun.
Salah satu keprihatinan
Kemenperin adalah rendahnya
minat generasi muda yang mau
menjadi perajin batik. “Regenerasi
ini penting untuk menjaga keberlanjutan industri batik,” ujar
Sekjen.
Oleh karena itu, Kemenperin
bersama pemangku kepentingan

terkait gencar melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi keterampilan membatik kepada para
generasi muda, mulai dari tingkat
sekolah dasar sampai perguruan
tinggi.
“Kita harus dapat meyakinkan
kepada para generasi muda bahwa
profesi menjadi perajin batik atau
bisnis di industri batik juga memiliki prospek yang menjanjikan,”
lanjutnya.
Industri batik selama ini berperan penting sebagai penggerak
perekonomian regional dan nasional, penyedia lapangan kerja,
serta penyumbang devisa negara.
Berdasarkan catatan
Kemenperin, pelaku usaha batik
di Indonesia didominasi oleh sektor IKM yang tersebar di 101 sentra batik di beberapa daerah, anrara lain Jawa Tengah, Jawa Barat,
Jawa Timur, dan D.I Yogyakarta.

fasilitasi mesin dan peralatan
untuk memacu daya saing dan
kapasitas produksinya.
Pelaku industri batik juga
didorong memanfaatkan berbagai
fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah, seperti KUR,
LPEI dan insentif lain untuk memperkuat struktur usaha.
Dirjen IKM Kemenperin Gati
Wibawaningsih menambahkan,
salah satu upaya peningkatan
kualitas antara lain pengembangan warna alam untuk batik.
Misalnya, pengembangan
batik warna alam yang memiliki ketahanan cuci dan gosok,
sehingga warnanya lebih tahan
lama. “Untuk itu, diperlukan
teknik pewarnaan alam yang lebih
efisien,” kata Gati.
Di sisi lain, pelaku IKM nasional termasuk perajin batik, didorong memanfaatkan platform digital guna menjangkau konsumen
yang lebih luas.

Kemenperin juga mencatat
jumlah tenaga kerja yang terserap
di sentra IKM batik mencapai 15
ribu orang. Pada 2016, nilai ekspor
Selain memfasilitasi IKM
kain batik dan produk batik menca- melalui kegiatan promosi dan pampai USD149,9 juta.
eran batik tersebut, Kemenperin
memiliki program e-Smart IKM
Peningkatan kompetensi SDM untuk memperluas akses IKM teruindustri batik yang dilakukan
tama di pasar online yang potenKemenperin selama ini juga disersinya sangat besar. mi
tai dengan pengembangan kualitas produk, standardisasi, serta
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REFORMULASI HARGA
GAS INDUSTRI BERBASIS PRODUK

Sejumlah produsen cat terus
berekspansi dan mengembangkan produk baru seiring dengan
meningkatnya permintaan domestic. Pemain baru di industri ini juga
terus berdatangan karena prospek
bisnisnya memang cerah

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi III, pemerintah bertekad menurunkan harga
gas industri. Penurunan ini dimungkinkan dengan melakukan efisiensi dalam
sistem distribusi gas dan pengurangan penerimaan negara dari PNBP gas.

Meski demikian, formulasi
harga gas untuk industri belum
tuntas dan masih membutuhkan
kajian mendalam. Dari sisi pelaku
industri, formulasi harga bahan
bakar itu diharapkan berbasis pada
produk yang dihasilkan, tidak lagi
berdasarkan harga tetap.
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MMBtu, ada beberapa industri
yang berminat, seper-ti PT Pupuk
Indonesia, Elsoro Multi Prima, dan
Kaltim Metanol Industri/Sojitz.
Ketiga industri itu siap menyerap
sesuai penawaran pemerintah
sebesar 474 MMscfd.

Sebenarnya usulan pelaku
industri ini sejalan dengan pertimbangan pemerintah, bahwa harga
gas untuk industri diturunkan sesuai dengan kemampuan industri
masing-masing.

Berdasarkan data Kemenperin,
rata-rata harga gas untuk sektor industri masih tinggi sebesar
USD9,5 per MMBtu. Sebagai contoh, industri pupuk dan industri
petrokimia dikenakan harga gas
USD6,28-16,7 per MMBtu.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan
formulasi harga gas berbasis
produk bakal memacu penyerapan
gas lokal, seperti dari Blok Masela,
Maluku, dan Teluk Bintuni, Papua
Barat.

Di sektor tersebut, gas merupakan komponen utama dalam
struktur biaya produksi mencapai 70 persen. Demikian juga dengan industri tekstil, pulp dan
kertas dengan harga gas sebesar
USD9,15-16,0 per MMBtu.

Kemenperin sendiri telah
PERKUAT I ND U STRI
mengajukan usulan itu kepada
PETROKI M I A
Kementerian ESDM, yang ditindaklanjuti dengan melakukan kajian
Penetapan harga gas dinilai
terhadap formulasi harga gas berbmendesak guna memacu pengemasis produk tersebut.
bangan industri petrokimia nasional. Sektor strategis ini mengMenurut Menperin, inveshasilkan beragam produk, sepertor kesulitan merealisasikan
proyeknya selama formulasi harga ti metana, methanol, amonia, dan
gas belum tuntas. Dalam pengem- produk turunan lainnya, untuk
bangan proyek industri petrokimia bahan baku banyak industri hilir
seperti plastik, tekstil, cat, kosmedi Masela, misalnya, investor berharap harga dasar gas dipatok seki- tika dan farmasi.
tar USD3 per million metric british
Penggunaan gas di sekthermal unit (MMBtu) di plant gate.
tor industri
Namun harapan itu masih
menggantung, sebab Kementerian
ESDM menaksir harga gas
Masela paling rendah
USD5,86 per MMBtu.
Padahal, apabila harga gas bisa
ditekan menjadi
USD3 per
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berkontribusi cukup signifikan terhadap struktur biaya produksi, terutama petrokimia. Artinya, apabila harga gas bisa diturunkan,
biaya produksi petrokimia otomatis dapat ditekan sehingga
memperkuat daya saing banyak
industri.
Alokasi gas untuk industri juga perlu mendapat perhatian, mengingat gas yang diekspor masih cukup besar yakni mencapai 40,55 persen. Untuk itu,
Kemenperin telah mengusulkan
revisi Peraturan Menteri ESDM No.
16 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penetapan Harga dan Pengguna
Gas Bumi Tertentu.
Alokasi gas yang semula untuk
tujuh sektor industri menjadi 10
sektor industri, yang konsumsi gasnya paling besar untuk energi atau
bahan baku produksi.
Kesepuluh sektor industri itu, yakni pupuk, petrokimia,
oleokimia, baja/logam lainnya,
keramik, kaca, ban dan sarung
tangan karet, pulp dan kertas,
makanan dan minuman, serta tekstil dan alas kaki. mi

Salah satu produsen cat
domestik yang cukup agresif
berekspansi yakni PT Propan
Dekorindo Raya. Anak perusahaan
PT Propan Raya ini memperluas
pabriknya untuk menghasilkan
produk cat ramah lingkungan berbasis air (water based).
Pengembangan produk baru
berteknologi mutakhir ini semakin memperkuat daya saing industri cat dalam negeri menghadapi
kompetisi, baik di pasar lokal maupun global.
Ekspansi Propan mendapat
apresiasi dari Kementerian
Perindustrian karena menunjukkan
komitmen perusahaan itu untuk
terus berinovasi dan berinvestasi
di Indonesia.
“Inovasi dan ekspansi ini
tentunya akan membawa dampak positif terhadap perekonomian nasional,” kata Dirjen
Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
(IKTA) Kemenperin Achmad Sigit
Dwiwahjono saat peresmian pabrik
PT Propan Dekorindo Raya di
Tangerang, Banten, 5 September
lalu.

INDUSTRI
CAT
MAKIN
MENGKILAP
Perkembangan
sektor properti
dalam beberapa
tahun terakhir
berdampak positif
terhadap industri
terkait di dalam
negeri, termasuk
industri cat.

yang menggunakan cairan pelapis itu, seperti furnitur, mainan
anak dari kayu, dan industri kreatif
lainnya.
Dirjen IKTA berharap PT
Propan Dekorindo Raya bekerja
sama dengan pelaku usaha dari
industri lain sehingga mengurangi
ketergantungan produk impor sejenis, sekaligus menghemat devisa
negara.
Cat berpelarut air yang dikembangkan pabrik Propan Raya itu
diklaim lebih ramah lingkungan
dibandingkan dengan cat berpelarut tiner (solvent based), yang
banyak digunakaan saat ini.
Selain tidak ramah lingkungan,
cat solvent based memiliki kandungan volatile organic compounds
(VOC) yang berbahaya untuk tubuh
manusia dan lingkungan. “Dengan
beralih ke cat water based, emisi
solvent dapat ditekan,” jelas
pendiri sekaligus Presiden Direktur
Propan Raya Hendra Adidarma.
CEO PT Propan Raya Kris
Rianto Adidarma menambahkan,
pabrik baru itu akan dioperasikan
dengan mesin-mesin berteknologi
mutakhir dari Jerman bernama
Rapid Production System (RPS).
Teknologi terbaru ini merupakan satu-satunya yang digunakan di Asia Pasifik saat ini dan
kedua di dunia, selain Jerman.

Pabrik yang menelan investasi
Rp250 miliar itu memiliki kapasitas
produksi 100.000 ton per tahun.
Fasilitas baru ini menambah jumlah pabrik Propan Raya menjadi
tiga unit dengan total kapasitas
produksi 200.000 ton per tahun.

Keunggulan teknologi RPS,
antara lain mampu memproduksi
dengan sangat cepat, yaitu 25
ton per batch dalam empat jam.
Kemudian, produk yang dihasilkan konsisten dan stabil, fleksibel
serta hemat ruang.

D UK U N G I N D U S TR I
TE R K A I T

Artinya, pabrik Propan Raya
tidak hanya memproduksi cat
ramah lingkungan, tetapi seluruh
proses produksinya pun akan lebih
ramah lingkungan.

Tidak hanya untuk sektor
properti, industri cat mendukung
perkembangan industri lainnya

Saat ini, PT Propan Raya merupakan pemimpin pasar cat kayu
(wood finish), bahkan menjadi
pemasok cat kayu untuk perusahaan nasional berorientasi ekspor.
Selain cat berpelarut air,
Propan juga mengembangkan
produk cat dinding, cat besi, cat
batu alam, cat mobil, dan
cat kapal. mi
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27 persen dari total pasar farmasi
di ASEAN.
Dalam Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) tahun 2015-2035,
Kementerian Perindustrian mengelompokkan industri farmasi dan
bahan baku farmasi ke dalam sektor andalan.
Pasalnya, industri ini diyakini
berperan besar sebagai penggerak
utama perekonomian nasional di
masa mendatang.
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INDUSTRI FARMASI
SIAP MELAMBUNG

Industri farmasi nasional terus tumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program
yang mengcover 160 juta penduduk ini membutuhkan ketersediaan obat
dalam jumlah besar, terutama obat generik.
Oleh karena itu, industri farmasi dalam negeri dituntut
mampu menghasilkan obat berkualitas dengan harga kompetitif.
Tentunya, pemerintah memprioritaskan produsen lokal dalam penyediaan obat tersebut.
Program JKN yang dijalankan
oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
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ini merupakan peluang besar
bagi industri farmasi untuk memperkuat pasar domestik, bahkan
ekspor.
Sebagian besar pelaku industri farmasi nasional telah memanfaatkan program itu, terbukti mereka mampu memenuhi hingga 70
persen dari kebutuhan obat untuk
pasar dalam negeri.

Dalam kelompok industri
kimia, farmasi dan obat tradisional,
pertumbuhan sektor ini bahkan
paling tinggi pada triwulan kedua
2017, yakni 7,38 persen, tertinggi
kedua setelah industri logam.
Potensi pasar farmasi nasional juga bisa dilihat dari nilai pasarnya yang diperkirakan mencapai
USD 4,7 miliar atau setara dengan

“

Sektor hulunya akan
terus dipacu sehingga
bahan baku bisa diproduksi di dalam
negeri,”
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto

Menurut catatan Kemenperin,
industri farmasi saat ini berkontribusi Rp54,4 triliun terhadap produk
domestik bruto (PDB) dan mampu
kementerian dan lembaga untuk
menyerap lebih dari 40.000 tenaga bersinergi dan mendukung
kerja.
pengembangan industri farmasi
dan bahan farmasi guna mendoMenteri Perindustrian
rong kemandirian obat nasional.
Airlangga Hartarto menegaskan,
struktur industri ini perlu diperkuat I N V E S TASI BAYE R
guna mengurangi ketergantungan
terhadap bahan baku impor yang
Perkembangan pasar di dalam
masih tinggi.
negeri tentu saja semakin mendorong perusahaan farmasi nasional
“Sektor hulunya akan terus
dan multinasional untuk meningdipacu sehingga bahan baku
katkan investasi, salah satunya PT
bisa diproduksi di dalam negBayer Indonesia.
eri,” kata Menperin saat menghadiri Perayaan 60 tahun Bayer
Merek terkemuka asal Jerman
di Indonesia. Acara itu digelar
ini memperluas fasilitas produksi
di pabrik PT Bayer Indonesia di
pabrik healthcare melalui Solid
Cimanggis, Depok, Jawa Barat, 4
Expansion Project (SEP) dengan
September lalu.
nilai investasi mencapai Rp500
miliar dan ditargetkan beroperasi
Pemerintah sudah menyepada 2019.
diakan beberapa insentif untuk
mendorong pengembangan bahan
Bayer sebelumnya telah
baku farmasi di dalam negeri,
merampungkan perluasan
salah satunya melalui fasilitas
Laboratorium Quality Control (Lab
pajak penghasilan.
QC) sebagai salah satu rangkaian
proyek ekspansi pabrik Bayer di
Insentif tersebut sesuai deCimanggis.
ngan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Lab QC tersebut diharapkan
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
mendukung peningkatan kualitas
Penanaman Modal di Bidangproduk kesehatan bagi masyarabidang Usaha Tertentu dan/atau di kat, sekaligus menghasilkan
Daerah-daerah Tertentu.
produk yang mampu bersaing di
pasar domestik dan internasional.
Pemerintah juga menekankan
pentingnya penguasaan teknologi
“Hasil ini tentunya merupakan
dan peningkatan penggunaan
buah dari perjalanan panjang dan
produk dalam negeri (P3DN).
berkesinambungan dari PT Bayer
Ini dikuatkan dengan Instruksi
Indonesia sebagai mitra pemerPresiden Nomor 6 Tahun2016 ten- intah dalam menyediakan sarana
tang Percepatan Pengembangan
dan prasarana kesehatan bagi
Industri Farmasi dan Alat
masyarakat,” kata Menperin.
Kesehatan.
Menurut Airlangga,
Dalam Inpres tersebut,
keberadaan Lab QC itu sejalan
Presiden menginstruksikan 12

dengan upaya pemerintah mendorong industri farmasi untuk aktif
melakukan riset dan pengembangan (R&D), baik untuk bahan
baku, proses, maupun produk.
Melalui R&D yang berkesinambungan, industri farmasi
diharapkan dapat terus bertransformasi, dari sebelumnya sebagai
industri formulasi menjadi industri yang dapat memproduksi bahan
baku dan bahan antara.
“Kontribusi Bayer selama ini
patut diapresiasi karena turut
membangun ketahanan kesehatan
nasional melalui pemenuhan kebutuhan obat dan health care bagi
masyarakat,” ujar Menperin.
Dia juga berharap PT Bayer
Indonesia berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam program
vokasi nasional, misalnya bekerja
sama dengan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) di sekitar pabrik
atau yang berada di wilayah
provinsi.
General Manager PT Bayer
Indonesia Angel-Michael
Evangelista mengungkapkan, total
investasi yang telah digelontorkan perusahaan sejak tahun lalu
mencapai Rp1,6 triliun, termasuk ekspansi senilai Rp500 miliar
untuk peningkatan kualitas dan
kapasitas pabrik guna memenuhi
standar global.
Dari pabrik Cimanggis, Bayer
mengekspor sekitar 75 persen
produk kesehatannya ke 30 negara, beberapa di antaranya memiliki regulasi farmasi sangat ketat
seperti Australia, Korea Selatan,
dan negara-negara di Eropa.
Pabrik healthcare Cimanggis
merupakan satu dari tujuh fasilitas manufaktur Bayer Health Care
yang tersebar di seluruh dunia.
Pabrik Cimanggis dibangun di
atas lahan seluas 102.000 m2 dan
kini kurang dari seperlimanya atau
lebih dari 18.000 m2, digunakan
untuk memproduksi produk Bayer
Health Care. mi
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MENYONGSONG
ERA KENDARAAN
RAMAH LINGKUNGAN

Airlangga berharap GIIAS
tidak hanya mendorong penjualan, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kualitas kendaraan yang
diproduksi industri otomotif nasional, termasuk penggunaan komponen lokal.
Regulasi baru yang disiapkan Kemenperin ditargetkan mendorong investasi di sektor perakitan dan pembuatan komponen.
Regulasi itu juga untuk memacu
ekspor, antara lain dengan menyeragamkan insentif mobil sedan di
luar negeri.

Kementerian Perindustrian terus menggodok regulasi
baru guna mendorong pengembangan kendaraan
bermotor ramah lingkungan, seiring dengan pesatnya
perkembangan teknologi dan selera konsumen.
Selama ini, industri otomotif
di dalam negeri dipacu agar memproduksi kendaraan bermotor berharga terjangkau dan ramah lingkungan yang disebut low cost and
green car (LCGC).

32

Namun, kebijakan itu tidak
cukup sebab pasar global kini
sudah melirik kendaraan hujau
berteknologi mutakhir, seperti
mobil bertenaga listrik dan hidrogen, karena jauh lebih hemat
energi.
Artinya, produk otomotif yang
kompetitif tidak hanya aman, nyaman dan memiliki harga terjangkau, tetapi juga harus hemat bahan
bakar dan ramah lingkungan.

akan memberikan insentif lebih
untuk mobil LCEV, dibanding
kepada mobil konvensional,” ungkap Menperin pada Pembukaan
Gaikindo Indonesia International
Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE
BSD City, Tangerang, Banten, 10
Agustus.
Regulasi baru itu merupakan
bagian dari peta jalan (roadmap)
industri otomotif nasional yang
sedang disusun Kemenperin bersama pemangku kepentingan terkait, sejalan dengan Kebijakan
Energi Nasional dan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca
(GRK).

Peta jalan ini akan menjadi
pegangan pihak terkait dalam
menjalankan berbagai program
ke depan yang akan mendukung
ketercapaian target energi sesuai
dengan amanat KEN dan RUEN,
sekaligus mengurangi emisi gas
rumah kaca sesuai dengan komitmen pemerintah di forum COP21.
Indonesia sendiri berkomitmen mengurangi emisi gas rumah
kaca sebesar 29 persen dengan
upaya sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional sampai dengan 2030.

Dalam peta jalan tersebut, pertumbuhan industri otomotif diarahkan pada pengembangan kendaraan ramah lingkungan, dan dikembangkan secara bertahap dengan
mempertimbangkan keberlanjutan investasi, pertumbuhan industri otomotif, pencapaian komitmen
penurunan emisi gas rumah kaca,
dan kontribusi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional.
Menperin mengatakan berbagai regulasi yang digulirkan
menunjukkan perhatian besar
pemerintah terhadap industri otomotif nasional, mengingat luasnya keterkaitan industri ini dengan
sektor lain dari hulu hingga hilir.

Kemenperin telah menyelesaikan penyusunan regulasi baru
tentang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
yang sebelumnya tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Industri Kendaraan Bermotor.

Industri otomotif merupakan
salah satu sektor yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Produksi dan penjualan kendaraan bermotor yang
meningkat membuktikan daya beli
masyarakat masih kuat, sekaligus menunjukkan ekonomi masih
tumbuh.

Regulasi baru itu, kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto,
guna mengarahkan dan mengakselerasi pengembangan industri otomotif sesuai dengan tren
pasar dunia, yaitu kendaraan bermotor irit bahan bakar dan rendah
karbon.

Melihat perkembangan positif selama ini, Menperin optimistis
terhadap masa depan industri otomotif nasional. Tidak hanya pasar
domestik semakin gemuk, ekspor
kendaraan juga terus meningkat.

Menperin menargetkan kendaraan rendah emisi atau low carbon emission vehicle (LCEV) masuk
pasar Indonesia mencapai 400.000
unit pada 2025 atau sekitar 25
persen dari volume pasar.
“Bentuknya bisa mobil listrik, hibrida atau lain sebagainya.
Pemerintah tengah melakukan harmonisasi PPnBM, dan
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

Apalagi Indonesia memiliki
modal untuk menjadi salah satu
raksasa otomotif dunia karena
pasar domestik besar. Saat ini saja,
Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di ASEAN dengan kontribusi sepertiga dari total permintaan pasar ASEAN atau senilai USD
1 triliun dari total USD 2,3 triliun.
Indonesia juga merupakan netexporter produk otomotif dengan

surplus USD 600 juta hingga
akhir 2016, meningkat dibandingkan dengan surplus 2015
sebesar USD 466 juta.
“Potensi ini harus dapat
dijadikan basis pengembangan industri otomotif. Tidak
hanya di tingkat industri perakitan, tetapi juga industri komponen dan bahan baku sehingga
kemandirian otomotif nasional
dapat tercapai,” kata Airlangga.

PA M E R A N GI I AS
Menperin mengapresiasi
pelaku industri otomotif yang
terus berupaya mengembangkan pasar domestik dan ekspor.
Salah satu upaya itu melalui
gelaran GIIAS yang sudah menjadi agenda tahunan Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo).
Pameran yang berlangsung
pada 10-20 Agustus 2017 itu diikuti 32 merek mobil penumpang
dan niaga serta 10 merek kendaraan roda dua. GIIAS 2017 juga
menghadirkan 40 mobil baru
yang diluncurkan, di antaranya
pertama kali dalam debut dunia,
regional, dan domestik.
Menurut Ketua Umum
Gaikindo Yohanes Nangoi,
GIIAS menjadi bentuk kontribusi Gaikindo yang fokus untuk
membangun dan membesarkan
industri otomotif di Tanah Air
menuju era masa depan.
Di sisi lain, menjadi tempat berbagi informasi, baik dari
produk maupun teknologi terbaru yang ditampilkan selama
pameran.

Saat ini terdapat 36 perusahaan yang bergerak di sektor otomotif, diperkuat sekitar 1.500
perusahaan komponen di lapis pertama hingga ketiga. Ini menunjukkan nilai tambah sektor otomotif sangat besar, termasuk dari sisi
penyerapan tenaga kerja.
Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor otomotif diperkirakan
mencapai 1 juta orang, bahkan jika
digabung dengan industri pendukungnya bisa mencapai 5 juta
tenaga kerja.
“Industri otomotif memiliki
multiplier effect yang cukup luas,
di samping menciptakan aktifitas
ekonomi pada kegiatan perakitan
dan manufaktur komponen, juga
menimbulkan kegiatan ekonomi
pada sektor distribusi sampai pada
aktivitas pelayanan purna jualnya,” kata Dirjen Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu
Suryawirawan.
Untuk itu, pemerintah terus
mendorong sektor industri otomotif agar menjadi pilar utama
pertumbuhan ekonomi nasional
melalui program-program strategis. Langkah ini antara lain bertujuan mengimbangi kompetisi dan
impor kendaraan, khususnya dari
ASEAN dan mendorong investasi.
Selain itu, lanjut Putu, mendorong kemandirian Indonesia di
bidang teknologi otomotif melalui
penguasaan teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya
manusia, serta pengembangan dan
pengamanan pasar dalam negeri
sebagai basis untuk mengembangkan industri otomotif yang mandiri
dan berdaya saing global. mi

MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

33

| EKONOMI & BISNIS

KEKUATAN INDUSTRI
LOGAM, KEBANGKITAN
SEMUA INDUSTRI
Meskipun diserbu produk impor, industri logam di dalam negeri tetap kokoh.
Buktinya, induk dari segala industri ini masih mampu mencetak pertumbuhan 7,5 persen selama triwulan kedua 2017, tertinggi dibandingkan dengan
sektor manufaktur lainnya.
Meski demikian, bukan berarti
industri logam tidak butuh perlindungan. Keberpihakan pemerintah
justru sangat menentukan keberlangsungan industri ini di dalam
negeri.
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Pasalnya, produk impor tidak
hanya menggerus pangsa pasar
domestik dengan ancaman harga
murah, tetapi juga tidak memenuhi
Standar Nasional Indonesia (SNI)
alias berkualitas rendah sehingga
merugikan domestik.
Keberpihakan pemerintah terhadap industri logam selama ini
sangat kuat, antara lain melalui
program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN).
Program ini bertujuan mendorong
penggunaan produk logam lokal,
terutama pada proyek-proyek yang
dibiayai APBN.

“

Diperlukan perbaikan
dan harmonisasi regulasi di industri logam, khususnya baja.
Kemenperin telah
meng-usulkan harga
gas untuk produksi
baja di kisaran USD
3-4 per MMBtu, sekitar separoh dari harga
saat ini USD 6,3 per
MMBtu.
Direktur Industri Logam
Kemenperin Doddy Rahadi,

Dirjen Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi dan
Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu
Suryawirawan mengatakan, proKementerian Perindustrian
gram P3DN tidak hanya mendojuga terus menggalakkan implerong masyarakat ataupun badan
usaha agar memprioritaskan peng- mentasi SNI, baik dilakukan secara
sukarela maupun wajib. Hingga
gunaan produk dalam negeri.
saat ini, sebagian besar produk
Selain itu, industri dalam neg- industri logam mengikuti SNI sukarela dan 27 produk lainnya sudah
eri juga diberdayakan melalui pengamanan pasar domestik, mengu- mengadopsi SNI wajib.
rangi ketergantungan pada produk
Pembinaan terhadap industri
impor, sekaligus meningkatkan
logam
skala kecil dan menengah
nilai tambah di dalam negeri.
(IKM) tidak lepas dari perhatian
Kemenperin agar produtivitas dan
Bentuk konkrit program ini,
salah satunya mewajibkan instansi daya saingnya meningkat. Bantuan
pemerintah memaksimalkan peng- yang diberikan, antara lain pemgunaan hasil produksi dalam neg- belian mesin dan peralatan, serta
fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan
eri dalam kegiatan pengadaan
barangdan jasa yang dibiayai oleh Ekspor (KITE).
APBN atau APBD.
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IKM logam juga mendapatkan
pelatihan dan sarana promosi, termasuk memperkenalkan mereka
dengan sarana digital untuk mempromosikan produk secara lebih
luas dengan biaya murah.
Kemenperin bahkan terjun langsung mempromosikan industri andalan ini melalui
Pameran Produk Industri Logam,
yang digelar secara rutin setiap
tahun di Plasa Pameran Industri
Kemenperin, Jakarta.
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Sejalan dengan berbagai
upaya itu, Kemenperin terus mendorong industri logam memanfaatkan sumber daya lokal dengan memperbesar pasokan melalui
optimalisasi utilisasi dan investasi
baru.

Doddy optimistis program dan
kebijakan tersebut akan memperkuat kinerja dan daya saing
industri logam sehingga memacu
kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber daya lokal berupa
bahan baku, seperti bijih besi,
bauksit, dan nikel, di Indonesia
yang melimpah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat daya saing industri logam.
Beberapa pabrik pengolahan
logam nasional pun terus berekspansi seiring dengan tingginya
kebutuhan untuk proyek infrastruktur dan otomotif. Tidak heran
jika pertumbuhan industri logam
terus melambung hingga 7,5
persen pada 2016, meningkat dari
tahun sebelumnya 6,48 persen.

D U K U NG AN RE G U L ASI
Meski kinerjanya cukup kuat,
industri logam nasional masih
membutuhkan dukungan regulasi
guna untuk menjamin kepastian
produksi. Pasalnya, perkembangan

industri ini masih terkendala
tingginya harga listrik dan gas, terutama di sektor baja.
Sektor baja termasuk industri lahap energi sehingga sangat
sensitif terhadap kenaikan harga
bahan bakar itu. Sebagai gambaran, jika tarif listrik naik 1 sen per
kWh, maka ongkos produksi baja
bakal membengkak hingga USD 8
per ton.
Oleh karena itu, kata Direktur
Industri Logam Kemenperin
Doddy Rahadi, diperlukan perbaikan dan harmonisasi regulasi di
industri logam, khususnya baja.

Kemenperin telah mengusulkan
harga gas untuk produksi baja di
kisaran USD 3-4 per MMBtu, sekitar separoh dari harga saat ini USD
6,3 per MMBtu.
Menurut Doddy, aspek
teknologi juga mendapat perhatian dengan merevitalisasi permesinan sehingga produksi menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, Kemenperin
memfasilitasi investor memperoleh
insentif, seperti tax allowance dan
pembebasan bea masuk untuk
barang modal.

Industri dasar ini menjadi
andalan bagi sektor lainnya yang
membutuhkan logam sebagai
bahan baku utama, seperti industri
permesinan dan peralatan pabrik,
otomotif, maritim dan elektronika.
Bahkan, sektor ekonomi
secara luas sangat bergantung
pada produk logam, seperti untuk
konstruksi bangunan dan properti, infrastrukur jalan dan jembatan, alat angkut, serta pembangkit tenaga listrik. mi
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Industri Nasional (RIPIN) 20152035 agar tetap berkontribusi signifikan terhadap perekonomian
nasional.
Kemenperin juga menyusun
Program Pengembangan Industri
TPT Nasional, bersama dengan
Asosiasi Pertekstilan Indonesia
(API) dan Asosiasi Produsen
Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI).
Peta jalan ini guna mengintegrasikan industri TPT dari hulu hingga
hilir untuk jangka waktu sampai
dengan 2035.

PA KE T KE BIJA K A N
Untuk mendorong laju pertumbuhan industri TPT, pemerintah fokus menciptakan iklim usaha
kondusuf dengan menerapkan
kebijakan fiskal dan non-fiskal dari
beberapa Paket Kebijakan Ekonomi
yang telah digulirkan.
Kemudahan itu, antara kain
memfasilitasi pemberian insentif
fiskal berupa tax allowance dan tax
holiday, memangkas berbagai peraturan, perizinan, dan birokrasi,
serta mengawal sistem pengupahan untuk menjamin kepastian bagi tenaga kerja dan pelaku
usaha.
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MEMBANGUN INDUSTRI TPT
BERDAYA SAING GLOBAL

Selain itu, mengembangkan
pusat logistik berikat (PLB), dan
melaksanakan program pendidikan vokasi yang link and match
antara sekolah menengah kejuruan
dan industri. Sebagai informasi,
Kemenperin memiliki program
Diklat 3in1 untuk operator mesin
garmen.

Ekspor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional diyakini terus tumbuh
dalam beberapa tahun ke depan. Selain didukung kebijakan dan insentif dari
pemerintah, industri beroientasi ekspor ini terus bertransformasi sehingga lebih
efisien dan mampu bersaing di pasar dunia.

Untuk pengamanan pasar
dalam negeri, Kemenperin berkoordinasi dengan pihak berwenang
dalam mengatasi impor ilegal TPT
dalam bentuk borongan, termasuk

Kementerian Perindustrian
menargetkan ekspor industri
TPT mencapai USD15 miliar dan
menyerap 3,11 juta tenaga kerja
pada 2019. Nilai ekspornya pada
2018 diperkirakan USD13,5 miliar, tumbuh 11 persen dibandingkan dengan proyeksi 2017 sebesar USD12,09 miliar.
Pada 2018, jumlah tenaga
kerja yang diserap industri padat
karya ini diharapkan mencapai
2,95 juta orang, meningkat dari
proyeksi tahun ini sekitar 2,73
juta orang.
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Optimisme pencapaian target itu diungkapkan Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
saat menjadi pembicara pada
Annual Conference International
Textile Manufacturers Federation
(ITMF) 2017 di Nusa Dua, Bali, 15
September lalu.
Untuk mencapai target itu
tentu saja dibutuhkan investasi
baru dan ekspansi di setiap sektor industri TPT. Kemenperin memperkirakan investasi yang dibutuhkan mencapai Rp81,45 triliun untuk penambahan kapasitas

produksi 1.638 ribu ton per tahun
dan tenaga kerja 424.261 orang.
Investasi tersebut diyakini
mampu mendorong laju pertumbuhan industri TPT mencapai 3,56
persen pada 2019, lebih tinggi
dibandingkan dengan pertumbuhan hingga akhir tahun ini yang
diperkirakan 2,59 persen.
Menurut Menperin, industri
TPT memiliki potensi besar untuk
tumbuh dan berkembang. Apalagi,
sektor ini masuk prioritas dalam
Rencana Induk Pembangunan

penindakan terhadap impor baju
bekas melalui pelabuhan ‘tikus’.
Pasar domestik yang besar
merupakan salah satu insentif
bagi industri TPT. Sebagai gambaran, pada semester pertama 2017,
industri TPT menikmati lonjakan
permintaan hingga 30 persen,
khususnya pasar dalam negeri,
sehingga ikut mendorong kenaikan
utilisasi produksi 5-10 persen.

DAYA SA ING GL OBA L
Airlangga menilai industri
TPT nasional sebenarnya memiliki daya saing global sebab telah
terintegrasi dari hulu sampai hilir
dan produknya dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar
internasional.

Saat ini, industri TPT terintegrasi dengan klasifikasi dalam tiga
area. Pertama, sektor hulu yang
Untuk memperluas pasar
didominasi menghasilkan produk
ekspor, Kemenperin merintis perfiber. Kedua, sektor antara, yakni
janjian kerja sama bilateral denproduksi spinning, knitting, weavgan sejumlah negara dan kawasan, ing, dyeing, printing dan finishing.
seperti Amerika Serikat dan Uni
Ketiga, sektor hilir berupa pabrik
Eropa.
garmen dan produk tekstil lainnya.
Perjanjian kerja sama diperDalam hal kualitas, antara lain
lukan sebab bea masuk ekspor
terbukti dari penguasaan pasar
produk tekstil Indonesia ke AS
shoes and apparel sport dunia,
dan Eropa masih dikenakan 5-20
dimana Indonesia sudah mengapersen, sedangkan ekspor Vietnam lahkan China. Bahkan di Brasil,
ke kawasan itu sudah nol persen.
produk Indonesia menguasai pasar
hingga 80 persen.
Kerja sama itu termasuk untuk
memperkuat rantai pasok bahan
Meski demikian, industri TPT
baku kapas, terutama dari AS.
perlu terus berinovasi mengemKe depan, impor kapas dari AS
bangkan produk dan menangkap
diharapkan bisa ditempatkan di
peluang dari tren pasar global.
gudang PLB Indonesia, sehingga
Pasalnya, sektor ini tidak hanya
pasokan kapas bagi industri
menghasilkan produk untuk kebupemintalan dalam negeri memtuhan sandang atau pakaian, tetapi
peroleh kepastian dan kemudahan. telah berkembang menjadi industri
tekstil non-sandang.
Sejalan dengan berbagai
upaya itu, industri TPT dituntut
Produk tekstil kini sudah
mampu mengikuti perkembangan
dimanfaatkan secara luas untuk
pasar dan memanfaatkan teknologi material bangunan infrastrukdigital, seperti 3D printing, autotur jalan tol, agro-textiles, medis
mation, dan internet of things
hingga industri makanan dan
sehingga siap menghadapi era
minuman, otomotif, serta manuIndustry 4.0.
faktur konsumsi lainnya.
Upaya transformasi ini diyakini
Kemenperin memproyeksidapat meningkatkan efisiensi dan
kan, pasar tekstil non-sandang
produktivitas, selain melanjutkan
masih cukup luas. Permintaannya
program restrukturisasi mesin dan rata-rata tumbuh hampir 10 persen
peralatan.
dalam lima tahun terakhir, dengan kontribusi Indonesia mencapai
0,47 persen dari kebutuhan dunia.
Potensi industri dan peluang
pasar yang besar itu menjadikan
Indonesia sebagai negara tujuan
investasi TPT, baik dari perusahaan
lokal maupun asing. Untuk memfasilitasi investasi itu, Kemenperin
mendorong pembangunan 27
kawasan industri, khususnya di
luar Jawa.
Perluasan kawasan industri ke
luar Jawa diperlukan untuk pemerataan pembangunan Indonesia
Sentris sesuai dengan program
Nawa Cita pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla. mi
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TUMBUHKAN
WIRAUSAHA BARU
LEWAT PROGRAM
SANTRIPRENEUR
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Kementerian
Perindustrian menargetkan penciptaan 5.000 wirausaha baru pada 2017 dan 20.000 hingga 2019.
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Sejumlah program digulirkan
untuk mencapai target itu, di antaranya program Santripreneur yang
khusus menyasar lingkungan pondok pesantren (ponpes).
Pada program ini, Kemenperin
menyiapkan dua model strategis, yakni Santri Berindustri dan
Santri Berkreasi. Model Santri
Berindustri memperhatikan unit
industri yang sudah ada dan sumber daya manusia di lingkungan
ponpes, terdiri dari santri dan
alumni santri.
Implementasi Santri
Berindustri dilakukan melalui program pengembangan unit industri yang telah dimiliki oleh ponpes
maupun penumbuhan unit industri
baru yang potensial.
Langkah ini diharapkan dapat
mendorong unit industri tersebut
menjadi tempat magang para SDM
di lingkungan ponpes.
Pendekatan lainnya,
Kemenperin memberikan fasilitasi melalui program pelatihan
dan pendampingan, jejaring, serta
pembekalan manajerial guna menempa skill para santri yang akan
dibekali oleh Direktorat Jenderal
IKM.
Adapun Santri Berkreasi,
dijalankan melalui dua jenis kegiatan, yaitu Lifeskill Program dan
Pesantren Animation Center (PAC).
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Lifeskill Program merupakan
kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan
potensi kreatif para santri maupun
alumni yang terpilih dari beberapa
ponpes untuk menjadi seorang profesional di bidang seni visual, animasi dan multimedia sesuai standar industri saat ini.
Sementara, kegiatan PAC
untuk menyediakan wadah bagi
para santri kreatif, yang telah
mendapatkan Lifeskill Program
agar terus memproduksi karya
digital animasi dan multimedia
sehingga tercipta keberlanjutan
program sebelumnya yang telah
diberikan.
Selama ini, Kemenperin
melalui Ditjen IKM telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat,
khususnya pengembangan IKM di
lembaga pendidikan keagamaan
termasuk pondok pesantren.
Selama 2013-2015, Ditjen
IKM telah membina lima pondok
pesantren di empat wilayah, yakni
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah,
Kab. Garut, Jawa Barat, Kab.
Tasikmalaya, Jawa Barat dan Kab.
Pacitan, Jawa Timur.
Jumlah keseluruhan peserta
yang mengikuti sebanyak 105
santri untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan
di bidang konveksi dan kerajinan
batu akik.
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Pondok Pesantren Sunan
Drajat di Kab. Lamongan, Jawa
Timur, merupakan salah satu lokasi
proyek percontohan Kemenperin
dalam menjalankan program
Santripreneur pada 2017.
“Kami yakin program ini
mampu mendukung pemerataan
ekonomi nasional, karena jumlah pondok pesantren di Indonesia
sangat banyak,” ungkap Dirjen IKM
Gati Wibawaningsih saat membuka
Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan
serta Serah Terima Bantuan Mesin
dan Peralatan Bagi IKM di Ponpes
Sunan Drajat, 9 Oktober.
Berdasarkan data Kementerian
Agama, jumlah ponpes di seluruh Indonesia pada 2014 tercatat
27.290 lembaga dengan jumlah
santri 3,65 juta orang. Sementara
itu, santri di Ponpes Sunan Drajat
berjumlah 12.000 orang, terdiri
dari 5.500 putra dan 6.500 putri,
dengan tenaga pendidik 1.041
orang.
Di Ponpes Sunan Drajat,
Ditjen IKM mendidik dan membina sekitar 10 santri terpilih untuk

mengikuti pelatihan dan pendampingan di bidang pengolahan ikan.
Ditjen IKM juga akan memfasilitasi pemberian bantuan mesin
dan peralatan kepada ponpes
melalui mekanisme hibah ke Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Lamongan.
Pada bimbingan teknis (bimtek) di Ponpes Sunan Drajat,
peserta mendapatkan berbagai
materi, sepeti motivasi kewirausahaan, penjelasan mengenai Aplikasi Si Apik dari Bank
Indonesia Wilayah Jawa Timur,
pembekalan materi Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) dari Klinik HKI
Ditjen IKM.

sejalan dengan program Inkubator
Bisnis Pesantren yang telah digulirkan BI Jatim, apalagi instansi itu
berencana membentuk Baitul Mal
Wattamwil (BMT).

TE R U S D I M ON I TOR
Ditjen IKM juga akan terus
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pilot project
Santripreneur 2017, termasuk
melakukan pendampingan ponpes.
Apabila program ini berhasil, dapat
diduplikasi ke pondok pesantren
lainnya.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengharapkan bimtek di lingkungan ponpes
Tidak hanya itu, peserta diberi- memupuk jiwa kewirausahaan
kan materi Desain Kemasan dan
para santri, sehingga setelah lulus
Merek dari Unit Pelayanan Terpadu mereka bisa menjadi pelaku IKM
(UPT) Industri Makanan dan
baru yang menjunjung tinggi nilaiMinuman dari Dinas Perindustrian nilai Islam dan bermanfaat bagi
dan Perdagangan Provinsi Jawa
masyarakat luas.
Timur.
“Program pengembangan
Sebagai tindak lanjut bimproduk pangan olahan ikan di
tek tersebut, Ditjen IKM menjaPonpes Sunan Drajat ini diharapjaki kerja sama dengan BI Jatim
kan dapat memenuhi kebututerkait dengan skema pilot project han internal ponpes, hingga
Santripreneur 2017. Kerja sama ini mampu menembus pasar lokal dan

nasional atau bahkan ekspor,” kata
Menperin.
Pengasuh Ponpes Sunan
Drajat K. H. Abdul Ghofur menyambut baik program Santripreneur
yang diinisiasi oleh Kemenperin
karena menambah kegiatan positif bagi para santri di lingkungan
pondok.
Sunan Drajat merupakan salah
satu pondok pesantren yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan
operasional di dalam lingkungan
pondok dengan memiliki beberapa
unit industri, di antaranya produksi
air minum dalam kemasan (AMDK),
jus mengkudu, Kemiri Sunan,
Garam Samudra, dan pupuk.
Ponpes yang berdiri sejak 1977
ini memiliki beberapa unit pendidikan, antara lain taman kanakkanak, madrasah ibtidaiyah,
madrasah tsanawiyah, madrasah
aliyah, dan Institut Sunan Drajat. mi
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Selama ini, Indonesia dan
India terus membangun kemitraan
erat untuk pengembangan industri makanan dan minuman, di antaranya melalui kerja sama penelitian dan pengembangan (R&D).

(litbang) menjadi sangat penting.
Kerja sama litbang dengan BBIA dinilai tepat, apalagi
pusat riset agro industri yang bernaung di bawah Kemenperin ini
telah ditetapkan sebagai Pusat
Unggulan IPTEK (PUI) Nasional
bidang hilirisasi produk agro oleh
Kemenristekdikti sejak 2016.

Upaya kedua negara terlihat
saat kunjungan Menteri Industri
Pengolahan Makanan India, Sadhvi
Niranjan Jyoti ke Balai Besar
BBIA memiliki kompetensi
Industri Agro (BBIA) Kementerian
Perindustrian di Bogor, Jawa Barat, seba-gai pusat riset dan penyedia
jasa teknis industri seperti pengu23 Agustus 2017.
jian makanan, sertifikasi ISO dan
SNI, pelatihan hingga konsultansi.
Melalui kunjungan itu, India
ingin memperkuat kerja sama litDi sisi lain, BBIA sendiri perlu
bang produk, serta pertukaran
peneliti dan kerja sama bidang lain belajar dari negara lain seperti
dengan India serta menjalin kerja
yang diperlukan untuk peningkasama strategis agar bisa mengtan daya saing industri makanan
optimalkan sumber daya alam
dan minuman nasional.
Indonesia yang melimpah.
Menteri Sadhvi mengungkapMenurut Kepala BBIA Bogor
kan, kunjungannya ke Indonesia
Umar Habson, India merupakan
khususnya BBIA Bogor, memang
mitra yang tepat dan potensial
untuk membuka peluang kerja
mengingat negara itu merupakan
sama bilateral di bidang litbang
industri, terutama sektor makanan. pasar makanan dan grosir terbesar
keenam di dunia.
Dia sekaligus ingin memproTingkat pertumbuhan tahunan
mosikan acara World Food India
sektor pengolahan makanan lndia
(WFI) 2017 yang akan diselenggarakan di New Delhi pada November. lebih dari tujuh persen. Industri
makanan lndia yang dipasar-kan
secara online melonjak 150 persen
SA LI N G
pada 2016. Bahkan, negara itu
M E N GU N TUN GK A N
menjadi basis produksi diversifikasi terbesar di 42 Mega Food
Tawaran itu tentu saja diParks.
sambut baik oleh Kemenperin.
Kepala Badan Penelitian dan
Pertumbuhan industri
Pengembangan Industri (BPPI)
makanan di India yang signifikan
Ngakan Timur Antara, yang
tersebut juga dialami Indonesia.
mendampingin Menteri Sadhvi
Berdasarkan data Kemenperin,
dalam kunjungan itu, mengatakan industri makanan dan minuman
kerja sama itu akan saling mengnasional tumbuh 7,19 persen pada
untungkan kedua negara.
triwulan kedua 2017.
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MENYATUKAN
KEKUATAN PANGAN RI-INDIA

Saat ini, jumlah penduduk
India lebih dari 1,3 miliar jiwa dan
Indonesia sekitar 261 juta jiwa,
yang tentunya membutuhkan pangan dalam jumlah besar.

Sebagai tindak lanjut, BPPI
dan BBIA akan berkoordinasi
dengan asosiasi dan pemangku
kepentingan lain agar kerja sama
itu dapat direalisasikan, ditandai
dengan penandatanganan nota
kesepahaman bersama.

Kontribusi sektor andalan ini
terhadap produk domestik bruto
(PDB) industri non-migas juga
cukup besar, yakni mencapai 34,42
persen atau tertinggi dibandingkan
sektor lainnya.

Karena itulah sektor makanan
dan minuman menjadi potensi
pasar yang besar untuk dikembangkan secara bersama-sama
oleh kedua negara.

Pembangunan industri
makanan dan minuman memang
memerlukan inovasi yang
berkelanjutan, sehingga kegiatan
penelitian dan pengembangan

Ekspor produk makanan
dan minuman, termasuk minyak
kelapa sawit, selama JanuariJuni 2017 tembus USD15,4 miliar,
jauh melampaui impornya senilai
USD4,8 miliar. mi

Indonesia dan India merupakan mitra penting yang memiliki
banyak kesamaan dan kedekatan, baik secara budaya, ekonomi, maupun politik. Kedua negara berpopulasi besar ini juga
sama-sama memiliki bonus demografi.
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MENGEKSPLORASI
KEMITRAAN
STRATEGIS
INDONESIA
SINGAPURA
Singapura merupakan
mitra strategis dan investor terbesar di Indonesia.
Tidak heran jika kemitraan
kedua negara selama 50
tahun menjalin hubungan
diplomatik sangat kuat di
berbagai bidang, termasuk
di sektor industri.

Pada 2016, nilai investasi
Singapura di Indonesia tembus
USD 9,2 miliar, melampaui Jepang
dan Tiongkok dengan 5.874
proyek. Investasi negeri jiran ini
mencapai 30,9 persen dari total
investasi asing di sektor industri dalam negeri dan menyerap
126.293 tenaga kerja.
Hingga saat ini pun, Singapura
masih terus mengeksplorasi peluang investasi industri di berbagai
daerah di Indonesia, seperti Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan, Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan
Timur, dan Riau.
Ruang kerja sama antara
kedua negara memang terbuka
luas dan berpotensi terus ditingkatkan, seperti di bidang ekonomi
digital, pembangunan kawasan
industri, serta pengembangan
pendidikan dan pelatihan vokasi
industri.
Di bidang ekonomi digital,
yang merupakan ekonomi masa
depan, Kemenperin mendorong
pengembangan industri software melalui lima technopark,
yaitu Bandung Techno Park, Bali
Creative Industry Center (BCIC)
atau TohpaTI Center, Incubator
Business Center di Semarang,
Makassar Technopark, dan Batam
Technopark.

dalam bentuk Bussiness Process
Outsourcing (BPO) di bidang ICT
dengan pesantren-pesantren di
Indonesia.
Di bidang kawasan industri,
lanjut Menperin, sinergi pelaku
industri kedua negara telah direalisasikan oleh PT Jababeka Tbk
dan Sembcorp Development Ltd
Singapura.
Kedua perusahaan itu
berkolaborasi mengembangkan
Kawasan Industri Kendal (KIK) di
Jawa Tengah, sebuah kawasan
industri terpadu berstandar
internasional.
KIK menjadi simbol kerja sama
strategis kedua negara di bidang
industri, ditandai dengan peresmian kawasan itu oleh Presiden
Jokowi dan PM Singapura Lee
Hsien Loong pada 14 November
2016.
Pembangunan KIK diharapkan
memberikan efek positif bagi perekonomian nasional dengan target penyerapan investasi hingga
Rp200 triliun dan tenaga kerja
sekitar 500.000 orang.

Hingga Agustus 2017, realisasi
nilai investasi di KIK telah mencapai Rp4,7 triliun dengan 32 investor yang berasal dari Indonesia,
Singapura, Malaysia, China dan
Jepang dengan penyerapan tenaga
Kemenperin juga memfasilitasi kerja 5.000 orang.
pembangunan Nongsa Digital Park
(NDP) di Batam, yang diproyeksiPE N D I D I K A N V OK ASI
kan menjadi basis pelaku industri kreatif di bidang digital seperKerja sama Indonesiati pengembangan startup, web,
Singapura di bidang industri
aplikasi, program digital, film dan
terus diperluas, termasuk pendianimasi.
dikan vokasi industri yang menjadi salah satu program strategis
Pembangunan NDP yang
Kemenperin. Kerja sama ini telah
dilakukan secara terintegrasi
dituangkan ke dalam nota kesepaantara IT office, inkubator start
haman (MoU) tentang Kerja Sama
up, data center dengan resort
Pengembangan Pendidikan dan
ini diharapkan pula menjadi hub
Pelatihan Vokasi Industri.
ekonomi digital, industri dan
pariwisata.
MoU ditandatangani oleh
Menperin dan Menteri Pendidikan
Proyek ini dikoordasikan oleh
Tinggi dan Keterampilan Singapura
perusahaan lokal dan Singapura,
Ong Ye Kung di Singapura pada 7
yakni PT Kinema Systrans
September, di sela-sela Leader’s
Multimedia dan Infinite Studios,
Retreat sekaligus peringatan
perusahaan hiburan terpadu yang
50 tahun hubungan diplomatik
memproduksi berbagai film dan
Indonesia-Singapura.
animasi kelas dunia menggunakan
fasilitas di NDP.
Ruang lingkup MoU tersebut
meliputi pelatihan untuk tenaga
Menurut Menteri Peridustrian pengajar dan pengelola unit pendiAirlangga Hartarto, kerja sama
dikan dan pelatihan vokasi induspotensial lainnya yang perlu
tri, serta pengembangan kualitas
dijajaki kedua negara adalah
sistem pendidikan vokasi.
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Selain itu, penyediaan akses
dan kesempatan bagi peserta
pemagangan industri untuk
tenaga pengajar dan siswa, kerja
sama pengembangan kurikulum,
pengembangan teknologi dan bantuan tenaga ahli serta pengembangan standar kualifikasi.
Nota kesepahaman ini akan
ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga
pengajar dan pengelola unit pendidikan dan pelatihan vokasi industri
sebanyak 100 orang pada 2018.
Dalam penerapannya akan
dikerjakan bersama oleh Pusat
Pendidikan dan Pelatihan
(Pusdiklat) Industri Kemenperin
dan Institute of Technical
Education (ITE) di Singapura.
Menteri Airlangga berharap
kerja sama ini mendukung penyediaan tenaga kerja yang kompeten
sesuai dengan kebutuhan pasar
saat ini melalui program link and
match antara SMK dan industri.
Pelatihan dalam kerja sama itu
bertujuan meningkatkan kompetensi teknis, terutama penciptaan
guru-guru produktif SMK di tiga
bidang studi, yaitu Teknik Mesin,
Instalasi Pemanfaatan Tenaga
Listrik dan Teknik Otomasi Industri.
“Program pelatihan ini juga
diarahkan untuk pengembangan
bagi pimpinan dan manajemen unit
pendidikan vokasi,” ujar Menperin.
Dalam acara peringatan
50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, Menteri
Airlangga dianugerahkan penghargaan Lee Kuan Yew Exchange
Fellow (LKY Fellow) ke-56,
yang diserahkan langsung oleh
Chairman of the LKY Fellow Eddie
Teo.
Penganugerahan yang berlangsung sejak 1991 ini diberikan
kepada individu di seluruh dunia
yang dipilih berdasarkan rekam
jejak dan potensi luar biasa untuk
berkontribusi kepada negaranya
dan menjalin hubungan bilateral
yang baik dengan Singapura. mi
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peresmian Politeknik Industri
Logam Morowali, 18 September
lalu.
Menperin juga berharap
Politeknik Industri Logam Morowali
dapat memberdayakan masyarakat setempat agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan
perusahaan di kawasan industri
Morowali.
Saat ini, kawasan industri seluas 2.000 hektare tersebut sebagian besar telah diisi oleh
pabrik smelter berbasis nikel dan
menyerap lebih dari 10.000 tenaga
kerja. Jumlah pekerja yang diserap
bisa mencapai 80.000 orang apabila beberapa perusahaan yang
sedang dibangun sudah beroperasi penuh.
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POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI

MENCETAK SDM TERAMPIL
DAN INOVASI BERBASIS NIKEL
Kementerian Perindustrian terus menggencarkan program hilirisasi
dengan memfasilitasi pembangunan kawasan industri yang dekat
dengan sumber bahan baku.
Sekolah tinggi vokasi ini
melakukan pengembangan risetriset terapan bekerja sama dengan industri, selain menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan
siap kerja.

Sejalan dengan itu,
Kemenperin menyiapkan sumber
daya manusia terampil dan kompeten agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Upaya ini
dijalankan melalui program link
and match antara industri dan
dunia pendidikan, termasuk vokasi
dan kejuruan.

Bintuni, yang dilaksanakan secara
bertahap hingga 2019.

Saat ini, Kemenperin memiliki
sembilan SMK, sembilan politeknik
serta satu akademi komunitas.
Sekolah-sekolah kejuruan tersebut mencetak sekitar 5.000 lulusan setiap tahun yang semuanya
terserap dunia kerja.

Pada tahap awal, implementasinya diterapkan di empat
Politeknik dan Akademi Komunitas,
yaitu Politeknik Industri Logam
di Morowali, Akademi Komunitas
Industri Manufaktur di Bantaeng,
Politeknik Industri Baja di Batu
Licin, dan Politeknik Industri
Furniture di Kendal.

Menurut Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, penyiapan
sumber daya manusia terampil
menjadi faktor penting dalam
memacu pertumbuhan industri, selain melalui pengembangan teknologi dan peningkatan
investasi.

Khusus Politeknik Industri
Logam Morowali, Kemenperin
memproyeksikannya menjadi pusat
inovasi teknologi dan pengembangan produk berbasis nikel.

“Adanya politeknik ini, kami
yakin mendorong investasi di
industri pengolahan logam, khususnya di Sulawesi dan Indonesia
bagian timur,” tutur Airlangga
saat memberikan sambutan dalam

Kemenperin juga mendapat
mandat atau penugasan dari
Kemenristekdikti untuk membangun delapan Politeknik atau
Akademi Komunitas Industri,
antara lain di Kendal, Banten,
Dumai, Sei Mangke, Bantaeng,
Batu Licin, Gresik dan Teluk
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Dalam rangka pendirian
Politeknik dan Akademi Komunitas
tersebut, Kemenperin sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah Swiss dalam pengembangan
pendidikan dual system.

SD M TE RAM PI L

“

Kami membutuhkan
banyak tenaga kerja
profesional pada level
supervisi. Politeknik
Industri Logam Morowali diharapkan
menghasilkan anakanak bangsa yang
dapat menguasai
kemampuan teknologi pembuatan pabrik
di kawasan industri
ini,

berkapasitas 3,5 juta ton per
tahun.
Chairman Indonesia Morowali
Industrial Park Halim Mina memproyeksikan, Kawasan Industri
Morowali membutuhkan tenaga
kerja langsung sebanyak 25.000
orang dengan jenjang D-III dan
D-IV pada 2025.
“Kami membutuhkan banyak tenaga kerja profesional pada
level supervisi. Politeknik Industri
Logam Morowali diharapkan menghasilkan anak-anak bangsa yang
dapat menguasai kemampuan
teknologi pembuatan pabrik di
kawasan industri ini,” kata Halim.

Pendirian Politeknik Industri
Logam Morowali mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi`
Sejak awal pendirian
Mohamad Nasir. Dia menilai
Politeknik Industri Logam
Presiden Komisaris PT Sulawesi
Morowali, Kemenperin dan pelaku Mining Investment (SMI) Halim Mina Kemenperin telah melibatkan
industri dengan dunia pendidikan
industri telah merancang bersama,
melalui program link and match
mulai dari identifikasi kebutuhan
secara nyata.
kompetensi, kurikulum, dan pemilihan tenaga pengajar.
D OR ON G
Pada kesempatan itu,
PE R E KON OM I A N
Menristekdikti memberikan
Dengan demikian, implemenmateri kuliah perdana kepada
tasi sistem pembelajarannya akan
Menurut Airlangga, pembanpara mahasiswa angkaan perterintegrasi antara pendidikan di
gunan kawasan industri dapat
kampus dan praktik kerja di indus- membawa efek yang luas bagi per- tama Politeknik Industri Logam
Morowali. Selanjutnya, Menperin
tri atau yang disebut dengan dual
tumbuhan ekonomi daerah dan
system.
nasional. Sebagai contoh, Kawasan dan Menrisetkdikti menandatangani prasasti Pembukaan dan
Industri Morowali berhasil menKuliah Perdana Politeknik Industri
Untuk menunjang kegiatan
dongkrak Pertumbuhan Produk
Logam Morowali.
belajar mengajar, politeknik selDomestik Regional Bruto (PDRB)
uas 30 ha ini juga dilengkapi deKabupaten Morowali rata-rata 29
Angkatan pertama politeknik
ngan fasilitas dan peralatan pene- persen selama 2010-2016.
ini dikuti 96 mahasiswa, yang telah
litian. Misalnya, ruang kelas, labodinyatakan lulus ujian saringratorium, bengkel kerja, pusat
“Langkah ini sesuai dengan
inovasi, gedung direktorat, dan
Nawacita pemerintah untuk mem- an masuk dari 679 peserta sejak
pendaftaran dibuka pada 14 Juli
perpustakaan.
bangun Indonesia dari pinggiran
2017.
dengan memperkuat daerah dan
Sarana penunjang tersebut
desa, meningkatkan produktiviMereka berasal dari Morowali,
untuk mempercepat proses alih
tas rakyat dan daya saing di pasar
Palu, Kendari, dan Makassar.
teknologi dan menjadikan sebagai internasional, serta mewujudcenter of excellence industri nikel kan kemandirian ekonomi dengan Program studi dengan jenjang D-III
ini menghasilkan lulusan Teknik
di wilayah timur Indonesia.
menggerakan sektor-sektor stratPerawatan Mesin, Teknik Listrik
egis ekonomi domestik,” ungkap
dan Instalasi, serta Teknik Kimia
Politeknik Industri Logam
Menperin.
Mineral.
Morowali menerapkan pendidikan
berkualitas dengan beasiswa dan
Pembangunan Kawasan
Menperin berpesan kepada
ikatan kerja. Bahkan, pada tahun
Industri Morowali menjadi salah
mahasiswa agar memanfaatpertama, mahasiswa disediakan
satu upaya percepatan beberapa
kan kesempatan belajar dengasrama oleh PT Indonesia Morowali pengembangan proyek industri
Industrial Park (IMIP) sebagai pen- logam di Tanah Air, seperti industri an sebaik-baiknya di Politeknik
gelola Kawasan Industri Morowali. berbasis nikel dan baja tahan karat Industri Logam Morowali, yang
didesain untuk melatih dengan dis(stainless steel).
iplin dan sikap kerja sesuai kebutuKawasan ini dibangun oleh
han industri saat ini. mi
Bintang Delapan Group dari
Dari kawasan ini diharapkan
Indonesia bekerja sama dengan
bisa dihasilkan 4 juta ton stainTsingshan Group dari Tiongkok.
less steel dan pabrik baja karbon
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| VOKASI
(Jambi, Bengkulu, Sumatera
Selatan, Bangka Belitung dan
Lampung).
Jumlah kerja sama yang ditandatangani antara perusahaan dan
SMK di wilayah Sumatera bagian
utara sebanyak 448 perjanjian. Hal
ini karena satu SMK dapat dibina
oleh beberapa perusahaan sesuai dengan program keahlian di
SMK yang terkait dengan sektor
industri.
Selain Pendidikan Vokasi
Industri, Kemenperin menyelenggarakan program pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing tenaga
kerja.
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution,
yang meluncurkan program keempat tersebut, mengapresiasi program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match
dengan industri yang diinisiasi
oleh Kemenperin.
Program itu dinilai sejalan
dengan Instruksi Presiden Nomor
9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi
SMK.
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Darmin berharap program itu
bisa berkelanjutan dan dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.
Kemenperin pun diminta terus
memperluas akses bagi industri
untuk memberikan pelatihan praktik, belajar kerja, dan bantuan yang
lebih konkrit kepada SMK-SMK di
sekitarnya.

MENYIAPKAN
SDM INDUSTRI
SIAP PAKAI
Program Pendidikan Vokasi Industri yang diluncurkan Kementerian Perindustrian mendapat
sambutan luar biasa, baik dari dunia pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan
(SMK) maupun pelaku industri.
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Minat SMK dan industri mengikuti program link and match itu
cukup tinggi. Empat tahap program yang digulirkan Kemenperin
sejak 2016 sudah melibatkan
416 perusahaan dan 1.245 SMK.
Sedikitnya 1.775 SMK ditargetkan
terlibat dalam program ini hingga
2019 dengan lulusan tersertifikasi
845.000 orang.
Sejauh ini, Kemenperin sudah
menggulirkan empat tahap program. Lokasi tahap keempat yang
dipilih adalah wilayah Sumatera
bagian utara, meliputi Provinsi
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
Program itu diluncurkan di PT
Medan Sugar Industry, Kawasan
Industri Medan II, Sumut, pada

2 Oktober 2017, ditandai dengan penandatanganan perjanjian
kerja sama antara 108 perusahaan
industri dan 226 SMK di wilayah
Sumatera bagian utara.
Program di Aceh melibatkan tiga perusahaan dan sembilan SMK, Sumut dengan 55 perusahaan dan 117 SMK, Sumbar terdiri
dari tujuh perusahaan dan 20 SMK,
Riau menggandeng enam perusahaan dan 39 SMK, serta Kepulauan
Riau diikuti 37 perusahaan dan 41
SMK.
Pada tahap pertama untuk
wilayah Jawa Timur, Kemenperin
melibatkan 50 perusahaan dan 234
SMK yang saat itu diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf
Kalla di Mojokerto.

Menurut Menko
Perekonomian, manfaat pendidiTahap kedua untuk wilayah
kan dan pelatihan vokasi dapat
Jawa Tengah, melibatkan 117 peru- dirasakan jika dilaksanakan secara
sahaan dan 392 SMK yang diresmi- massif dan mampu menjangkau
kan Menperin Airlangga Hartarto
lebih banyak SMK. Oleh karena itu,
dengan Menteri Pendidikan dan
diperlukan koordinasi lebih intens
Kebudayaan Muhadjir Effendy di
dengan para pemangku kepentSemarang.
ingan terkait, baik pemerintah,
swasta, asosiasi, akademisi mauTahap ketiga untuk wilayah
pun masyarakat.
Jawa Barat, melibatkan 141 perusahaan dan 393 SMK yang dires“Saat ini, di SMK tidak perlu
mikan langsung oleh Presiden
lagi banyak teori, tapi harus
Joko Widodo di Bekasi. Dengan
juga fokus pada keterampilan.
demikian, hingga tahap keempat,
Makanya, kurikulum harus lebih
total perusahaan yang terlibat 416 spesifik, lalu dilaksanakan trainperusahaan dan 1.245 SMK.
ing for trainer, dan perbaikan peralatan,” ujar Darmin.
Rencananya, Program
Pendidikan Vokasi Industri akan
Menperin menuturkan, pendiditeruskan secara bertahap untuk
dikan vokasi ini diperlukan untuk
wilayah DKI Jakarta dan Banten
memenuhi ketersediaan sumserta Sumatera bagian selatan
ber daya manusia kompeten guna
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| ARTIKEL
menopang produktitivas dan daya
saing industri nasional.

masih bersifat broad-based (berbasis luas). Kurikulum ini belum
mengakomodasi kebutuhan dunia
industri karena saat ini perusahaan
ingin memiliki tenaga kerja yang
kompetensinya lebih spesialis.

Apalagi kebutuhan tenaga
kerja industri kini semakin spesifik, sehingga pendidikan vokasi
yang berorientasi pada kebutuhan
pasar kerja menjadi kunci. Ini bisa
Kendala lainnya, peralatan
dipenuhi melalui program link and praktikum di SMK kurang memamatch antara dunia pendidikan dan dai dari segi jumlah dan teknologindustri.
inya sangat tertinggal dari industri. Bahkan, jumlah guru bidang
“Kami berharap seluruh SMK
studi produktif masih sangat terbadi Indonesia ke depan dapat meng- tas, hanya 22 persen dari
hasilkan lulusan yang kompeten
jumlah guru SMK
dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Airlangga.

PEN YES UAIAN
K URIKULUM SMK

Jawa Timur

Berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan
Kemenperin, beberapa perSMK
masalahan yang ditemui
di SMK, antara lain kurikulum pendidikan yang digunakan
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393 141

SMK

Perusahaan

praktisi industri dan
SMK. Modul untuk
sembilan program
keahlian tambahan
dari SMK di Jawa Barat
juga sedang dalam proses
penyusunan.

Perusahaan

03

04

01
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jawa TENGAH

02

392 117
SMK

226 108
SMK

Perusahaan

silver expert dan pemagangan guru produktif di
industri.

sumatra
BAGIAN utara

Untuk memfasilitasi praktik kerja industri bagi siswa dan magang
guru, Kemenperin mendorong
pelaku industri menyediakan workshop, laboratorium, training center atau teaching factory di perusahaan serta memiliki instruktur sebagai tenaga pembimbing.

Perusahaan

guru, dan sertifikasi lulusan.

Kompetensi guru juga
mendapat perhatian khusus.
Kemenperin menggandeng ITE
Singapura dan Taiwan untuk pelatihan dan magang guru SMK di
bidang Teknik Permesinan, Teknik
Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik, Otomatisasi Industri dan
Kemenperin juga telah mengu- Machine Tools.
sulkan tambahan anggaran pada
Mulai 2018, sedikitnya 200
2018 kepada Menteri Keuangan
guru
SMK akan mengikuti prosebesar Rp828 miliar untuk bangram tersebut, selain penyediaan
tuan peralatan SMK, pelatihan
Adapun untuk penyediaan peralatan praktik minimum di SMK,
Kemenperin telah merealokasi
anggaran tahun ini sebesar Rp40
miliar, yang dialokasikan untuk 70
SMK dengan rata-rata nilai bantuan sebesar Rp500 juta per SMK.

Selain itu, telah disusun modul untuk materi
pembelajaran tambahan sesuai kebutuhan industri sebanyak
25 program keahlian
dengan melibatkan

Tahap

Tahap

Tahap

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut peluncuran program
pendidikan vokasi industri di Pulau
Jawa, telah dilakukan penyelarasan kurikulum bersama SMK dan
industri untuk 34 program keahlian
atau jurusan yang terkait industri.
Dalam hal ini, kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri dimasukkan ke dalam mata pelajaran di
SMK.

Tahap

234 50

jawa barat

dan kurang memiliki pengalaman
praktik di industri.

Sebagai bentuk apresiasi,
Kemenperin telah mengusulkan
kepada Kementerian Keuangan
untuk memberikan insentif bagi
perusahaan industri yang melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi ini. mi

Oleh: Ma Isa Lombu
Co-Founder dan Chief of Growth selasar.com

BERTAHAN
DI ERA DISRUPSI
Kita semua tahu bahwa saat ini dunia sudah bergerak sangat
cepat. Semua serba go digital. Dampaknya adalah banyak value
creator bermunculan, tetapi tidak jarang juga ada pemain lama
berguguran, mulai dari media cetak yang hilang dari peredaran
sampai ke perusahaan transportasi konvensional yang memecat
banyak sekali karyawannya.
Ketika tulisan ini dibuat, banyak juga toko serta peritail besar
yang gugur satu demi satu, sebut
saja beberapa gerai brand asuhan
MAP di Indonesia yang menutup
gerainya di mal-mal besar tanah
air atau tutupnya beberapa gerai
kenamaan lainnya. Inilah yang terjadi tahun 2017. Tahun 2018, penutupan gerai kelas dunia diprediksi
akan terus bertambah.

unmanaged? Sama sekali tidak.
Mereka yang gugur adalah produkproduk dari perusahaan besar
yang sudah puluhan tahun merajai
industri.

Apakah mereka yang gugur
adalah perusahaan-perusahaan
kecil yang kurang modal ataupun

Jelas, dengan adanya
teknologi aplikasi, perilaku manusia berubah. Dari membeli dengan

Lalu apa yang menyebabkan
mereka gugur? Mereka jelas terdisrupsi! Para raksasa itu sepertinya mengalami gejala kekalahan
di era dimana para Daud milenial,
yang notabene baru belajar bisnis,
Meskipun ada yang bilang
dapat dengan sukses menghancurbahwa penutupan ini terjadi karena kan para seniornya dengan inovasi
adanya pergeseran perilaku dari
teknologi.
perilaku membeli produk non-leisure (baju, tas, dll) menjadi leisure
Istilah disrupsi (disruptive
dan experience-based consumpinnovation) sebenarnya bukantion (restoran yang menawarkan
lah barang baru dalam termikonsep unik, traveling, dll), tetapi
nologi ilmu manajemen/ekonomi.
saya yakin bahwa pergeseran yang Istilah ini dilahirkan oleh Clayton
sedang terjadi ini adalah perubaM. Christensen dalam sebuah
han perilaku belanja masyarakat
artikel yang berjudul “Disruptive
dari nondigital ke digital.
Technologies: Catching the Wave”.
Artikel yang sangat luar biasa
Perubahan pola konsumsi
futuristiknya itu ditulis bersama
ini sungguh nyata terjadi. Selain
koleganya di Harvard Business
karena faktor kepraktisan (belan- School, Joseph Bower, di tahun
jaan dapat diantar ke rumah),
1995.
dengan berbelanja online, pilihan produk akan jauh lebih
Prediksi bahwa zaman akan
bervariasi dan mudah bagi
berubah seperti yang diramalkan
para konsumen untuk melakukan oleh Christensen dan Bower itu,
perbandingan produk.
saat ini menjadi kenyataan. Setelah
selesainya era dotcom dan berlanSekarang ini, para konsumen
jut ke era aplikasi, kini setiap hal
sudah begitu dimanjakan dengan
rasanya sudah berada di genggateknologi. Di era ini, produk yang
man tangan (telepon pintar yang
kita inginkan dapat langsung hadir Anda miliki) seperti toko pakke depan pintu rumah. Effortless,
aian, toko makanan, bioskop, surat
kabar, taksi, sampai gerai pijat.
efektif, dan juga efisien.
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mengunjungi sesuatu, menjadi
membeli dengan mendatangkan
sesuatu.
Lalu bagaimana seharusnya
para Goliath (perusahaan besar)
dapat survive melawan para Daud
yang gesit dan skillful ini?
Jawabannya adalah menciptakan intrapreneur di dalam perusahaan, sekaligus mengkondisikan
kondisi startup yang ramping (lean)
dan result oriented, bergerak berdasarkan data (data driven mindset) yang sanggup bergerak dalam
kondisi yang cepat berubah ini.
Berdasarkan buku “Lean
Startup” karangan Eric Ries,
kondisi startup di sini tidak harus
disosialisasikan dengan perusahaan rintisan yang baru hadir di
market. Startup didefinisikan sebagai “human institution designed
to create a new product or service under condition of extreme
uncertainty.”
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Dengan definisi tersebut,
sebenarnya kondisi a la “startup”
sejatinya juga dapat dihadirkan
dalam perusahaan-perusahaan
yang sudah well established dengan cara memfasilitasi para intrapreneur untuk bergerak bebas
menciptakan sebuah produk baru
yang kompetitif, layaknya para
entrepreneur membangun startup
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dari awal. Sebuah lingkungan kerja
yang memungkinkan para engineer dan business staff melakukan penelitian, percobaan, dan
pengembangan produk baru secara
cepat dan tepat.
Strategi membiakkan para
intrapreneur ini sudah dilakukan oleh Google. Hari ini, Google
adalah perusahaan raksasa yang
sudah sangat jauh berkembang
dibandingkan dengan di awal
kemunculannya di Stanford tahun
1995. Bahkan sangking besarnya,
sang founder, Larry Page dan
Sergey Brin memutuskan untuk
membuat holding company yang
dapat menampung anak-anak
perusahaan Google/Alfabet yang
makin merajalela.
Setiap googlers (karyawan
google) dapat mengalokasikan
20% waktunya untuk mengembangkan ide dan passion mereka
sendiri untuk akhirnya dapat dijadikan sebuah produk yang responsif
terhadap kebutuhan manusia dan
kondisi market yang terus berubah.
Maka, tidak heran para
googlers dapat mengembangkan
banyak sekali project yang super
inovatif, baik yang sudah diluncurkan di pasar maupun yang
masih rahasia yang sedang mereka
kerjakan.

Contoh produk inovatif ini
adalah Gmail. Google mail (Gmail)
sejatinya bukan pemain awal
penyedia layanan surat elektronik.
Beberapa pemain awal seperti Hotmail dan Yahoo mail sudah
menguasai industri ini terlebih
dahulu. Namun karena Google
memiliki kultur mengembangkan
intrapreneur yang kuat, akhirnya
mereka berhasil memiliki market
share yang sangat luar biasa besar
di dunia surat elektronik.

Apa yang dilakukan Google
tersebut juga bisa dikerjakan oleh
perusahaan besar lain. Yang harus
mereka lakukan hanyalah membuat sebuah tim kecil dan mengkondisikan tim tersebut untuk
bergerak layaknya para pendiri
startup ketika mendirikan perusahaan rintisannya.

Dengan kepemilikan modal
yang jauh lebih besar, kondisi cash
Begitu pula produk lainflow yang sehat, serta lingkunnya seperti Google Maps ataupun
gan yang kondisif untuk melakuGoogle Chrome yang saat ini sudah kan market dan product research,
sangat mendunia. Keberhasilan
probabilitas untuk menghadirkan
produk-produk Google tersesebuah “produk baru dari perusabut dihasilkan dari kultur perusahaan lama” dapat lebih besar.
haan yang supportive dalam membiakkan para intrapreneur dalam
Tidak seperti kondisi 9 dari
organisasi mereka yang sudah san- 10 perusahaan startup yang mati
gat besar.
di tahun-tahun awal pendiriannya. Jika upaya menciptakan

intrapreneur sulit untuk dilakukan, perusahaan besar juga dapat
melakukan opsi lain seperti yang
dilakukan Facebook dan Google.
Mereka membeli produk digital yang sudah proven di pasar:
Facebook membeli WhatsApp dan
Instagram, atau Google mengakuisisi Youtube.
Jika opsi itu juga tidak dimungkinkan, bisa juga dengan memfasilitasi para pendiri startup yang berkesesuaian dengan lini bisnis perusahaan dengan sebuah program
inkubasi dan menanamkan modal
dengan kepemilikan saham mayoritas di sana.
Lewat strategi ini, perusahaan dapat tetapmelakukan inovasi produk tanpa harus mengubah
budaya perusahaan yang sudah
eksis. mi
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| LENSA PERISTIWA

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
bersama Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mencicipi
varian kerupuk udang buatan PT. Legong Bali
Food rangkaian acara kunjungan kerja di
Sidoarjo, 25 September 2017.
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Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Chairman dan CEO Sinar Mas Agribusiness and
Food Franky O. Widjaja (kedua kanan) berjalan melewati kawasan pabrik Oleokimia PT Energi
Sejahtera Mas di Dumai, Riau, 14 September 2017.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama
Menteri Kesehatan Nila Farid
Moeloek serta Fresenius Kabi
Board Member & President
Region Asia Gerrit Steen
mendengar penjelasan
mengenai proses pengemasan produk dari perwakilan
PT. Ethica Industri Farmasi
saat meninjau Pabrik Produksi Sediaan Steril PT. Ethica
Industri Farmasi di di Kawasan Industri Jababeka,
Cikarang, Jawa Barat, 23
November 2017.
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Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
menjajal sepatu buatan PT. Aggiomultimex
pada rangkaian acara kunjungan kerja di
Sidoarjo, 25 September 2017.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian
Darmin Nasution (tengah), Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri), Wakil
Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah (kanan) dan
Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi
menekan tombol sirine sebagai tanda diluncurkannya program pendidikan vokasi industri
dalam rangka membangun link and match
antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dengan industri wilayah sumatera utara di
Medan, 2 Oktober 2017.

53

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
berjalan bersama Perdana Menteri Republik
Demokratik Laos H.E. Thongloun Sisoulith
beserta ibu Perdana Menteri Laos Naly Sisoulith
saat melepas kepulangan PM Laos di Jakarta, 12
Oktober 2017. Dalam kunjungan ke Indonesia,
Laos dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan hubungan dan fokus pada upaya mengeksplorasi potensi kerja sama kedua negara di
bidang perdagangan dan investasi.
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

| INSERT
Sedangkan Lembaga Inspeksi
Teknis pada Baristand Industri
yang dibentuk tahun 2001 ini
memberikan layanan jasa berupa
pemeriksaan kelayakan dan kualitas berbagai peralatan, mesin maupun bahan. Layanan ini juga sudah
mendapatkan akreditasi dari KAN.
Lembaga Inspeksi Teknis ini merupakan satu-satunya yang ada di
Sumatera.
“Jarang sekali ada Baristand
Industri atau lembaga lain yang
memiliki kegiatan seperti ini,”
kata Untung. Selain layanan
jasa, Baristand Industri Bandar
Lampung juga melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).
“Awalnya, kegiatan litbang
difokuskan pada komoditi tepungtepungan. Namun kini melebar
ke agro industri karena Lampung
merupakan sentra produsen kopi,
gula, karet, jagung,” tuturnya.
Dengan kelebihan yang dimilikinya itu, banyak industri di
wilayah Sumatera yang menjadi klien dari Baristand Industri
Bandar Lampung untuk mendapatkan jasa inspeksi teknis.
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BARISTAND INDUSTRI BANDAR LAMPUNG

MENGEJAR TARGET
PENERIMAAN RP 6,3 MILIAR
Keberadaan Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri)
di dalam negeri amat penting guna mendukung kegiatan riset dan
standardisasi serta sertifikasi di bidang industri.
Salah satu Baristand Industri
yang memiliki peran cukup besar
bagi kemajuan di bidang riset,
standardisasi dan sertifikasi di
bidang industri adalah Baristand
Industri Bandar Lampung.
Baristand Industri Bandar
Lampung merupakan salah satu
unit pelaksana teknis (UPT)
dari Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) yang memiliki sarana
dan prasarana yang cukup maju
dibandingkan dengan sejumlah
Baristand Industri lainnya.
Kepala Baristand Industri
Bandar Lampung, Untung
Prayudie, menyatakan lembaga
yang dipimpinnya ini memiliki
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

layanan jasa berupa riset dan perekayasaan industri, lembaga inspeksi teknis, laboratorium penguji dan kalibrasi, lembaga sertifikasi produk, pelatihan teknik dan
manajemen industri, serta konsultansi sistem manajemen mutu.

produk sampai berupa riset energi
terbarukan.
Sementara layanan laboratorium penguji dan kalibrasi ditujukan untuk aneka komoditi industri,
seperti , produk-produk makanan
dan minuman, produk industri
kimia, industri agro dan lain-lain.

“Jenis layanan riset dan perekayasaan industri diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di
“Kegiatan pengujian juga
bidang teknologi industri,” ujarnya. dilakukan terhadap hasil buangan atau limbah yang dihasilAdapun kegiatan yang dilaku- kan dari kegiatan industri,” papar
kan dalam layanan riset antara lain Untung. Dia menjelaskan, laboraberupa riset rancang bangun dan
torium penguji dan kalibrasi yang
perekayasaan, riset penerapan dan dimiliki Baristand Industri Bandar
pengembangan standardisasi, riset Lampung telah diakreditasi oleh
teknologi proses, riset terhadap
Komite Akreditasi Nasional(KAN).
evaluasi dan peningkatan mutu
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“Kami juga memiliki Lembaga
Sertifikasi Produk (LSPro) yang
bersifat independen.” ujar Untung
Prayudie.
Lembaga sertifikasi tersebut
melayani kegiatan seperti evaluasi sistem mutu perusahaan
dan sistem mutu produk guna
mendapatkan Sertifikasi Produk
pengguna Tanda SNI (SPPT SNI)
untuk produk-produk air minum
dalam kemasan (AMDK), pupuk,
gula kristal, garam konsumsi
beryodium, minyak sawit, gula rafinasi, semen, tepung tapioka dan
minyak goreng.
Dengan sarana dan prasarana serta keunggulan yang dimiliki, Baristand Industri Bandar
Lampung menargetkan penerimaan sebesar Rp 6,3 miliar di
tahun 2017. Jumlah itu lebih besar
dibandingkan penerimaan yang
diraih pada tahun 2016 sebesar
Rp5,3 miliar.
“Kami yakin mampu mencapai
target penerimaan yang ditetapkan
tersebut karena peralatan dan
layanan yang kami berikan
mendapatkan sambutan hangat
dari berbagai pihak,” ucap Untung
Prayudie. mi
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| INOVASI

hasil pengembangan platform
Kemenperin dan Generasi 2B untuk
prototipe yang dikembangkan oleh
IOI.
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Pemerintah melalui
Kementerian
Perindustrian terus
mengembangkan
kendaraan pedesaan,
yakni alat angkut
yang multifungsi
dan bisa digunakan
untuk meningkatkan
produktivitas pertanian.

KENDARAAN PEDESAAN

TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS
PERTANIAN
Pengembangan kendaraan
pedesaan yang digagas oleh
Kemenperin ini didasarkan pada
program pemerintah yang tertuang di butir Nawacita, salah satunya adalah membangun Indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.

digunakan di seluruh daerah pedesaan. Bentuknya semi-pikap, yang
belakangnya bisa dipasang alat
mesin pertanian dan perkebunan
seperti untuk angkutan kelapa
sawit.
Guna mempercepat pengembangan kendaraan pedesaan,
Kemenperin telah menyiapkan prototipe, sumber daya manusia (SDM)
dan rantai pasok, infrastruktur
dan model bisnis, termasuk purnajual, jaringan distribusi dan uji
pasarnya.

Kemenperin sendiri sudah
menyelesaikan konsep produk dan
proses pengembangan kendaraan
pedesaan itu. Selanjutnya, industri otomotif akan didorong memproduksi kendaraan tersebut untuk
alat angkut hasil pertanian dan
Kemenperin bekerja sama denperkebunan.
gan Institut Otomotif Indonesia
(IOI) telah mengembangkan dua
prototipe kendaraan pedesaan,
Sesuai konsepnya, kendayakni Generasi 2A untuk prototipe
raan pedesaan dirancang bisa
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Namun, kedua prototipe ini
masih harus disempurnakan, baik
dari desain bodi maupun performance, sehingga bisa diproduksi
sesuai dengan kaidah-kaidah
manufaktur.
Generasi 2A dan 2B menambah model kendaraan pedesaan
yang siap produksi, antara lain
buatan PT Fin Komodo di Jawa
Barat, CV Karya Hidup Sentosa
(produsen traktor Quick) di
Yogyakarta, dan PT Astra Otoparts
Tbk di Bekasi yang telah melakukan ekspor perdana mobil pedesaan merek Wintor ke Malaysia.
Swasta lain yang ikut
mengembangkan kendaraan jenis
ini adalah Bengkel Kiat Motor
di Klaten, Jawa Tengah, dan PT
Super Gasindo Jaya. Bengkel Kiat
Motor bahkan telah memproduksi
Moda Angkutan Hemat Pedesaan
(Mahesa) dengan harga jual Rp50
juta-Rp70 juta.
Adapun Super Gasindo berhasil menciptakan desain sekaligus
membuat prototipe mobil perdesaan merek Tawon dengan tingkat
kandungan dalam negeri (TKDN)
mencapai 100 persen dan dibanderol Rp 54 juta.

KE N DA R A A N SE R BAG U N A
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan,

Generasi 2A dan Generasi 2B bisa
disempurnakan oleh pelaku industri yang ingin mengembangkannya lebih lanjut. “Kendaraan ini
dirancang tidak hanya bisa untuk
offroad, tetapi juga bisa masuk ke
jalan-jalan desa di luar jalan tol,”
ujarnya.
Desainnya juga menerapkan power take off (PTO) atau
mesin kendaraan serbaguna, yang
bisa digunakan sebagai penggerak kendaraan sekaligus penggerak mesin pertanian dan hidrolik
pengangkutan.

di bawah 1.000 cc, kendaraan ini
akan dijual lebih murah dari LCGC,
yakni kurang dari Rp100 juta.
Standardisasi kendaraan
tentu saja menjadi perhatian
Kemenperin, sehingga perlu komunikasi intens dengan pelaku industri otomotif nasional, termasuk
untuk melihat peluang pasar kendaraan pedesaan.
Dirjen Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu
Suryawirawan menjelaskan, standarisasi platform kendaraan pedesaan yang akan dikembangkan
perlu meliputi bodi dan chassis
untuk pick up dan passenger car,
mesin yang kapasitasnya kurang
dari 1000 cc, dan menggunakan
power train.

Pada 2016, desain seperti
ini pernah dipakai pada prototipe
kendaraan untuk pendukung ketahanan pangan dengan membuat
contoh produk kendaraan yang
dapat berfungsi sebagai perontok
padi dan penggiling padi, sekaligus
“Kendaraan pedesaan ini
sebagai angkutan material (dump
truck).
didesain dengan memaksimalkan
kemampuan industri dalam negeUntuk menjamin kelaikannya, ri melalui penggunaan kompoprototipe kendaraan niaga multinen yang dibuat oleh industri kecil
guna itu telah dilakukan sejumdan menengah (IKM), sehingga
lah pengujian, di antaranya uji
spare part mudah didapat
keselamatan di Balai Pengujian
di pasaran dan pemilihan
Laik Jalan dan Sertifikasi
teknologi sesuai dengan
Kendaraan Bermotor Kementerian kondisi demografi di
Perhubungan serta pengujian emisi Indonesia,” ungkap
di Balai Termodinamika Motor dan Putu.
Propulsi BPPT, serta pengujian
durability hingga 100 ribu km.
Agar harganya terjangkau,
kendaraan pedesaaan akan menerapkan spesifikasi minimal, seperti
kecepatan dan daya angkut yang
berlaku untuk kendaraan konvensional. Dengan kapasitas mesin
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| KAMUS INDUSTRI

LINK MATCH

Pendidikan Vokasi Industri
Konsep keterkaitan dan kesepadanan atau popular
disebut link and match antara dunia pendidikan dan dunia
kerja pertama kali dicetuskan oleh mantan Menteri
Pendidikan Nasional Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro
baku.
Bahkan,
Kemenperin
menyiapkan
IKM terpadu di
Halmahera untuk
memastikan ketersediaan bahan baku dapat
terjaga dengan baik.
Pelibatan IKM sekaligus mempercepat
peningkatan kandungan lokal secara bertahap, seperti pada pengembangan mobil
murah ramah lingkungan (LCGC) dan mobil
listrik (LCEV).
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PRIORITASKA N IKM
Menurut Dirjen IKM Kemenperin Gati
Wibawaningsih, ribuan IKM dalam negeri
siap berkontribusi dalam memproduksi komponen kendaraan pedesaan. “Kami memang
memprioritaskan IKM lokal untuk terlibat
dalam program Kemenperin ini,” ujarnya.
Implementasinya, Kemenperin akan
menggandeng sentra-sentra IKM komponen otomotif di Tegal (50 IKM), Klaten (10
IKM), Purbalingga (138 IKM), Sidoarjo (134
IKM), Juwana (30 IKM), Pasuruan (49 IKM),
Sukabumi (20 IKM) dan Bandung (15 KM).
Kemenperin juga menggandeng 123
IKM yang tergabung dalam Perkumpulan
Industri Kecil dan Menengah Komponen
Otomotif (Pikko).
Selanjutnya, 250 IKM karoseri di
Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,
DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung
dan Sumatera Utara, serta 600 IKM alat
dan mesin pertanian di Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT.
Guna menjaga kestabilan produksi
komponen oleh IKM, Kemenperin melibatkan perusahaan baja milik negara, yakni
PT Krakatau Steel untuk penyediaan bahan

Dihidupkan kembali oleh
pemerintahan Jokowi-JK dengan
memfokuskan link and match
pendidikan vokasi industri,
khususnya untuk SMK

Sejalan dengan itu, IKM
tersebut dilatih agar mampu
memenuhi standar dan menjaga
kualitas komponen buatan mereka.
Di sisi lain, Kemenperin mengusulkan beberapa insentif fiskal dan non-fiskal untuk produsen yang memproduksi
kendaraan pedesaan kepada Kementerian
Keuangan. Salah satu usulan adalah pembebasan pajak penjualan barang mewah
atau PPnBM 0 persen.

IMPLEMENTA

SI PROGRAM

Pembinaan &
Pengembang
an SMK
yang Link and
Match dengan
Industri
Kursus Tenaga
Kerja Industri
sistem 3in1
Pendidikan Vo
kasi yang dibi
na Kemenperi
n
Sertifikasi Kom
petensi Tenaga
Kerja Industri

Perusahaan yang melakukan rancang
bangun dan rekayasa di dalam negeri dapat
diberikan tax holiday selama 10 tahun
untuk PPh Badan serta pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) yang rendah
untuk seluruh Indonesia. Usulan lain
yakni pembebasan bea masuk permesinan
dan pemberian fasilitas investasi bagi
perusahaan yang terlibat dalam program ini.
Fasilitas lain yang diusulkan, di antaranya training incubator aftersales, desain
lini produksi, standarisasi perakitan, prototipe jig dan fixture hingga
Hak Kekayaan Intelektual Design
Engineering. Langah-langkah ini
sejalan dengan visi Indonesia
menjadi basis produksi
industri otomotif dan
komponen kelas
dunia. mi

450.209
370.209
220.134

Total

1.040.552

2017 2018 2019
Target Tenaga Kerja Industri Tersertifikasi
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Lulusan 1.775 SMK dengan
845.000 siswa yang
dikerjasamakan dengan 355
perusahaan industri
162.000 orang peserta
diklat 3-in-1

15.552 orang lulusan dari
program pendidikan regular
binaan Kemenperin
Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Kerja Industri 18.000 orang
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| SENGGANG
Sebagai Ketua Umum Pengurus
Besar Wushu Indonesia (PB WI),
Airlangga Hartarto tentu patut
bangga. Anak-anak asuhnya
berhasil mewujudkan mimpi
meraih target tiga medali emas
di SEA Games 2017 Malaysia.

60
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PRESTASI
WUSHU INDONESIA
MEMBANGGAKAN
Atlet-atlet wushu yang berlaga di ajang olahraga terbesar Asia
Tenggara tersebut memang tampil
sangat bagus. Hingga hari terakhir, cabang olahraga beladiri ini
mampu merebut tiga emas, tiga
perak dan tiga perunggu.
Tiga medali emas tersebut dipersembahkan oleh Felda
Elvira Santoso di nomor Daoshu,
Lindswell Kwok (Taijijian) dan
Juwita Niza Sasni (Nandao dan
Nangun all round).
“Semua (atlet wushu
Indonesia) luar biasa dan punya
mental juara. Mereka sudah
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membuktikan kepada publik dengan hasil terbaik di Sea Games
2017,” kata Airlangga, yang juga
Menteri Perindustrian.

Pewushu berusia 26 tahun ini berhasil meraih medali emas untuk
nomor Taijiquan.

Sebagai contoh, Felda yang
relatif masih muda sudah mampu
merebut medali emas. Demikian
juga dengan Lindswell, meskipun masih pemulihan dari cedera,
masih bisa mempersembahkan
emas.

Dalam kejuaraan dunia ini,
Lindswell sudah tiga kali menyabet medali emas, yakni pada 2013,
2015, dan 2017. Kejuaraan tahun
ini diikuti 60 negara, sementara
Indonesia menempati peringkat 4
dengan satu emas, empat perak
dan satu perunggu.

Lindswell bahkan mampu
mempertahankan gelar juara
dunia dalam Kejuaraan Dunia
Wushu ke-14 di Kazan, Rusia, pada
28 September-3 Oktober 2017.

Prestasi di SEA Games 2017
dicapai para atlet wushu dengan
perjuangan dan penuh semangat.
Sebelum berlaga di Malaysia, mereka sudah ditempa secara intensif

di Tiongkok dan dimonitor dengan
baik oleh PB WI.

PR E S TASI LE BI H TI N GGI
Airlangga menginginkan
prestasi wushu Indonesia terus
berkembang ke level yang lebih
tinggi. Hasil SEA Games itu akan
menjadi tolak ukur prestasi pada
ajang berikutnya, seperti Summer
Universiade di Taiwan pada 19-30
Agustus 2017 dan Asian Games
2018.
Selain fokus pada peningkatan prestasi, PB WI di bawah
kepemimpinan Airlangga untuk

periode 2017-2021 bertekad terus
mengembangkan cabang olahraga
seni beladiri ini ke seluruh pelosok
Tanah Air.
Saat ini, sudah ada 28 pengurus provinsi wushu Indonesia,
dan enam provinsi lainnya segera
menyusul. Airlangga menargetkan
pengurus akan ada di 34 provinsi
sehingga olahraga ini semakin
dikenal dan dicintai masyarakat.

Lebih dari itu, Airlangga menilai wushu juga berpotensi menjadi ajang diplomasi kebudayaan dengan negara lain. Pasalnya,
Indonesia sebagai negara terbesar
di Asean dan menguasai separuh
perekonomian Asean, sudah sewajarnya memiliki prestasi besar pula
di tingkat Asean bahkan dunia.

Atas prestasi para atlet di
SEA Games 2017, PB WI bersama Satuan Pelaksana Program
Prestasi gemilang atlet wushu Indonesia Emas (SatlakPrima)
di kancah internasional membuat
memberikan bonus prestasi Rp100
cabang olahraga ini menjadi salah juta untuk peraih medali emas,
satu andalan Indonesia untuk men- Rp50 juta untuk perak, dan Rp25
juta untuk perunggu. mi
dulang medali emas.
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| SERBA-SERBI

| DESTINASI

Keindahan
Sejauh Mata
Memandang
Raja Ampat:

GERAKAN
TERTIB
ARSIP

Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, terpercaya dan akuntabel
melalui reformasi birokrasi tentu saja membutuhkan
dukungan dari seluruh instansi dan aparatur pemerintah.
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Kementerian Perindustian
turut berperan aktif dalam upaya
tersebut, antara lain melalui
Gerakan Nasional Sadar Tertib
Arsip (GNSTA) di seluruh unit dan
satuan kerjanya.

Pengelolaan Kearsipan (NSPK) dan
Pedoman Pengelolaan Kearsipan.
Untuk tertib organisasi, setiap unit
kerja memiliki pejabat penanggung
jawab pengelolaan arsip di lingkungan kerjanya.

di unit kerjanya,” tegas Menperin.

Sejakan dengan program prioritas Kemenperin, antara lain
pengembangan pendidikan vokasi
industri, Airlangga meminta seluruh pihak terkait dengan kegiAdapun tertib sumber daya
Gerakan tersebut dilaksanakan
atan itu untuk mengelola dan memanusia kearsipan, aparatur setiap nyerahkan arsip atau informasi meKemenperin secara profesional
unit kerja diwajibkan memiliki arsi- ngenai pendidikan vokasi kepada
melalui pembenahan di berbagai
paris dan meningkatkan kompeaspek, seperti kebijakan, organiSekjen Kemenperin.
sasi, sumber daya manusia kearsi- tensi ilmu kearsipan guna mendupan, sarana dan prasarana, penge- kung kegiatan penyelenggaraan
Upaya ini diperlukan guna dijakearsipan.
lolaan arsip, serta pendanaan di
dikan informasi bernilai penting
bidang kearsipan.
bagi Kemenperin yang akan diseSeluruh pimpinan dan apararahkan kepada Arsip Nasional RI
tur unit kerja juga harus mengeHal itu disampaikan Menteri
beberapa tahun mendatang sebalola arsip secara profesional dan
Perindustrian Airlangga Hartarto
gai memori kolektif bangsa.
modern dengan pembuatan daftar
saat Pencanangan GNSTA di
arsip secara elektronik, mengguLingkungan Kemenperin dan peSesuai dengan amanat
nakan sistem informasi kearsipan
nyerahan arsip statis Kemenperin
Undang-undang Nomor 43 tahun
kepada Arsip Nasional RI di Jakarta dinamis, dan alih media arsip guna 2009 tentang Kearsipan, setiap
menjaga keutuhan informasi arsip kementerian/lembaga negara
pada 21 September silam.
yang diterima.
wajib menyerahkan arsip statis
Untuk mendukung gerakan
kepada Arsip Nasional RI.
Selain itu, diperlukan sarana
tersebut, Menperin meminta seludan prasarana kearsipan termasuk
ruh pimpinan dan aparatur unit
Dalam hal ini, Kemenperin
kerja di lingkungan kerja segera
penyediaan sentral file untuk tem- menyerahkan arsip statis berisikan
melaksanakan program GNSTA.
pat penyimpanan arsip aktif dan
arsip pokja pengakhiran proyek
Program itu meliputi tertib kebirecord center untuk penyimpanan
Asahan kerja sama Indonesiajakan, tertib organisasi, tertib sum- arsip inaktif serta sistem informasi Jepang berjumlah 129 nomor arsip
ber daya manusia, tertib pengelokearsipan dan sarana pengelolaan dan akan menorehkan sejarah
arsip konvensional.
laan arsip, serta tertib sarana dan
tentang peran serta Kemenperin
prasarana.
dalam pembangunan bangsa
“Tertib pendanaan itu bahwa
Indonesia. mi
Tertib kebijakan dilakukan
setiap unit kerja wajib mengalokamelalui penerapan Norma Standar sikan anggaran pengelolaan arsip
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Bagian wilayah dari Propinsi Papua Barat, Indonesia ini
adalah sebuah surga kecil di timur Indonesia dengan
kekayaan hayati yang tidak perlu diragukan lagi.

MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

63

Birunya laut Raja Ampat pernah meramaikan jantung kota New
York tepatnya di Times Square,
Manhattan, New York Amerika
Serikat. Sebuah promosi media
luar ruang berupa billboard mulai
terpasang sejak 3 Oktober lalu di
pusat keramaian Times Square,
New York yang bergambarkan laut
serta pulau-pulau di Raja Ampat.
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Bagian wilayah dari Propinsi
Papua Barat, Indonesia ini adalah
sebuah surga kecil di timur
Indonesia dengan kekayaan hayati
yang tidak perlu diragukan lagi.
Posisinya sebagai salah satu
wilayah Segitiga Terumbu Karang
(Coral Triangle) yang diakui secara
Internasional membuat Raja Ampat
menjadi sebuah suaka alam besar
yang menjadi harapan pelestarian
kekayaan laut dunia.
Raja Ampat adalah sebuah
kabupaten dan merupakan bagian
dari Propinsi Papua Barat yang
memiliki 610 pulau, Raja Ampat
memiliki 4 pulau utama yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo,
Pulau Batanta, Pulau Salawati,
dan Pulau Misool. Empat pulau
besar inilah yang menjadi titik
awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat yang sebagian
besar berprofesi sebagai nelayan.
Wilayah perairan adalah daya tarik
utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu
dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2017

berbagai penelitian tentang kekayaan flora-fauna dan kelestarian
alam laut yang dimiliki Raja Ampat.
Kabupaten yang ber ibukota di
Waisai ini terkenal dengan keindahan alam serta keaneka ragaman
hayati, banyak turis lokal maupun asing yang berkunjung menikmati keindahan maupun untuk
penelitian.
Masyarakat asli kepulauan
ini adalah etnis Suku Biak, Maya,
Ondoloren bermukim. Sebagian
besar penduduk asli Raja Ampat
adalah masyarakat subsisten yang
hidup sederhana, tradisional dengan target hanya sebatas tercukupi kebutuhan sehari-harinya. Di
daerah ini pula ada tradisi makan
biji buah pinang untuk mempererat
peraudaraan seperti lazimnya daerah lain di Indonesia.
Kepulauan ini menyimpan banyak pesona alam yang membuatnya terlihat seperti surga di dunia.
Perairan Raja Ampat memiliki sekitar 75% spesies laut seluruh dunia.
Bahkan, wilayah laut dan darat
Raja Ampat yang memiliki luas 4,6
juta hektar ini menjadi rumah bagi
540 jenis karang, 1.511 spesies
ikan dan ribuan biota laut lainnya.
Warna-warni terumbu karang yang
ada di perairan Raja Ampat terpancar begitu indah.
Tanpa harus menyelam dan
masuk ke laut dalam semua isi

laut dangkalnya sudah terlihat dan
mewakili hampir sebagian besar isi
laut dalamnya. Beberapa kawasan
terumbu karang yang masih sangat
baik kondisinya dengan persentase
penutupan karang hidup hingga
90%, yaitu di selat Dampier (selat
antara Pulau Waigeo dan Pulau
Batanta), Kepulauan Kofiau,
Kepualauan Misool Tenggara dan
Kepulauan Wayag. Oleh karena
itu, dengan berbagai keunggulan
ini tidak heran apabila Raja Ampat
saat ini dianggap sebagai surga
bawah laut tercantik di seluruh
dunia.
Tidak hanya pesona bawah
lautnya, kepulauan yang terletak
di ujung paling barat pulau Papua
ini memiliki bentangan pantai
pasir putih yang luas serta gugusan pulau-pulau karst nan mempesona dan flora-fauna unik endemik
seperti cendrawasih merah, cendrawasih Wilson, maleo waigeo,
beraneka burung kakatua dan nuri,
kuskus waigeo, serta beragam
jenis anggrek.

wanita di desa-desa lain, mereka
tidak hanya membantu para suami
yang bekerja sebagai nelayan,
namun juga memproduksi anyaman seperti tas noken, tempat
pinang atau tempat hand phone
yang menjadi pekerjaan keseharian
mereka. Jika mengunjungi desa ini,
kita bisa melihat ibu-ibu tersebut
membuat topi berbentuk bundar
aneka warna yang seringkali digunakan untuk melindungi wajah dan
badan dari sengatan matahari saat
berwisata ke pantai.
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Anyaman unik berbahan dasar
daun pandan hutan ini memang
begitu menawan, karena selain
kualitas anyamannya, produk
ini juga mempunyai warna yang
beragam.

Walaupun daun pandan yang
dipakai sebagai bahan dasar
umumnya berwarna krem kehijauan, namun setelah melalui
proses pewarnaan, warna daun
pandan tersebut dapat menjadi
beberapa macam. Sebelum diwarnai, daun pandan harus dipilih
Belum selesai sampai di kekay- dulu yang berkualitas, dihilangkan
aan alam saja, Raja Ampat juga
durinya, lalu direbus beberapa saat
memiliki berbagai kebudayaan dan supaya lemas bersama beberapa
kesenian yang sangat unik dan
bahan lain untuk mewarnai.
menarik. Beberapa desa di Raja
Ampat memang sudah mengukuhSetelah itu, daun harus dijekan keberadaan mereka sebagai
mur sampai kering, warnanya
desa wisata, salah satunya adalah sedikit memudar dan daun pun siap
Desa Arborek.
untuk dianyam. Pembuatan topi ini
pada awalnya dipelopori oleh ibu
Tidak seperti kebanyakan
Mambrasar yang juga dari Arborek,
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kemudian menjadi kerajinan khas
desa ini. Total ada sekitar 240
kepala keluarga yang ibu-ibunya
mengerjakan kerajinan anyaman
sejak tahun 2009. Sementara hasil
nelayan para suami dijual hingga
ke Makassar berupa ikan asin dan
ikan kerapu.
Sebagai penutup, alam indah
nan elok Raja Ampat ini tidak lepas
dari kisah-kisah legenda yang
telah dipercaya turun-temurun
oleh seluruh masyarakat asli Raja
Ampat. Konon, nama Raja Ampat
diambil dari tujuh telur yang ditemukan oleh seorang wanita leluhur
mereka. Empat diantaranya menetas menjadi empat orang pangeran yang kelak menjadi Raja atas
4 pulau besar Waigeo, Salawati,
Batanta, dan Misool. Sedangkan
4 lainnya menjadi hantu, seorang
wanita dan sebuah batu. Kisah inilah yang secara tradisi dipercaya
oleh masyarakat setempat sebagai
awal mula berdirinya Raja Ampat.
Memang masih sulit dipercaya
secara akal sehat, namun bila kita
menelaah lagi maknanya, alam
Raja Ampat adalah sebuah tempat sakral layaknya kerajaan yang
harus tetap dijaga dari kerusakan
dan kehancuran. mi
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MEMBANGUN
REPUTASI
INDONESIA
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Agung Laksamana Msc, AIPR
Ketua Umum BPP Perhimpunan
Hubungan Masyarakat Indonesia
(Perhumas)
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Saya pernah mendapat pertanyaan ini. Apa persamaan antara
Barack Obama, Vladimir Putin, Korea Selatan dan Donald
Trump? Menurut hemat saya, jawabannya sama, yakni mereka
membangun manajemen persepsi (managing perception).
Sama halnya jika ada yang bertanya, apa yang muncul di benak
Anda kalau disebut Pakistan? Saya
tidak perlu jawab.
Namun seorang praktisi
hubungan masyarakat (humas)
dari Pakistan pernah menuliskan
betapa beratnya menjadi humas di
sana. Pasalnya, sangat sulit menjual berita positif tentang Pakistan
kepada dunia, selain berita negatif
dan isu terorisme.
Artinya, membangun persepsi ini menjadi sangat penting.
Apalagi di era disruptif seperti sekarang. Kita memasuki era digital,
era social media dimana pada 2016
saja Google menyebut lebih dari
7,2 juta konten muncul.
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Di era disruptif ini
tentunya humas
harus lebih inovatif
dan kreatif, lebih jeli
melihat peluang,
harus bisa
manfaatkan digital
lebih banyak dan
berwawasan global
namun tetap berjiwa
Merah Putih.

Dalam konteks besar ini, menIni berarti kita terekspose dengan hampir 250.000 konten setiap gapa Indonesia perlu membangun
reputasi? Reputasi adalah “how
hari. Itu luar biasa banyak!
a country is seen by others” atau
bagaimana suatu negara dilihat
Di era disruptif, yang kini pooleh pihak lain, yang merupakan
puler disebut Jaman Now, dIbutuhkan upaya yang lebih besar lagi key stakeholders kita.
untuk pengelolaan persepsi guna
Ini juga yang membedakan PR
membangun reputasi.
dan advertising. Produk ads tenPersepsi tidak saja bagi negara tunya menceritakan semua fitur
seperti Amerika Serikat atau India, benefit tentang produk tersebut.
Namun PR adalah orang lain yang
misalnya, tetapi juga korporasi
menceritakan semua aspek positif
seperti perusahaan-perusahaan
tentang Anda, brand Anda, perusaGlobal Fortune 500. Bahkan, bagi
haan Anda hingga negara Ada!
seorang Presiden seperti Trump
atau Putin, hingga para selebritas
Sebagai contoh Korea Selatan.
sekalipun.
Negara ini pada 2009 membentuk
The Presidential Council on Nation
Faktanya, semua konsultan
Branding. Tujuan mereka untuk
dunia seperti McKinsey dan PwC
promosi global, membangun permenyatakan Indonesia akan mensepsi, membangun image Korea!
jadi negara super power dengan
perekonomian terbesar pada 2030.
Semua aspek strategys exeItu hanya 14 tahun lagi dari sekacutions-nya macam-macam, mulai
rang! Pertanyaannya: apakah kita
dari promosi budaya, film dan sinesiap?
tron, musik K-Pop, taekwondo,
Samsung dan LG, hingga Health
Presiden Joko Widodo sendiCenter. Ada 10 program kunci .
ri pernah berkata, kita harus siap
tinggal landas pada 2030. Jadi 14
tahun lagi adalah indikator kunci
AGENDA SE T TI NG
kesuksesan kita bersaing di pasar
global.
Indonesia 2030 ingin dipersepsikan sebagai Invest to Grow
Apa peran humas, baik dari
Country, Trade dan Tourist
kalangan pemerintah maupun
Destination. Maka program agenda
swasta, yang bisa lakukan untuk
setting kita harus mengarah ke
membangun reputasi Indonesia
sana.
2030?
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Sebagai perbandingan lainnya.
Thailand menerima kunjungan
wisatawan internasional sebanyak
26,5 juta, lalu disusul Malaysia
di angka 26,3 juta. Urutan
ketiga Singapura dengan angka
kunjungan 15,6 juta.
Padahal, luas negara kita
berapa kali lipat dari Thailand.
Indonesia jauh lebih keren,
makanan kita beragam, pulaupulau kita jauh lebih banyak dan
menarik!
Untuk bersaing ini, PR
Indonesia harus belajar best practice serta kisah sukses dari negara
ASEAN lainnya.
Sewaktu Konvensi Nasional
Humas 2015. Alhamdulilah semua
praktisi humas diundang ke Istana
dan Presiden membuka langsung
Konvensi Humas itu.
Dalam sambutan saya kepada
Presiden, jika semua orang memahami peran fungsi dari humas
ini maka jika ada yang bertanya
kepada Bapak berapa jumlah praktisi humas di Indonesia? Bapak
bisa menjawab ada 255 juta,
semua rakyat adalah humas bagi
Indonesia.

SELAMAT

TAHUN BARU

2018
Raih Peluang dengan
Inovasi, Kreativitas,
dan Produktivitas
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Di sinilah Perhumas bersamasama ingin membangun fundamental dasar dari semangat optimisme tersebut dengan gerakan
#IndonesiaBicaraBaik. Memberi
kesadaran peran dan fungsi
humas!
Yang pasti, profesi humas
terus berkembang dan maju pesat.
Praktisi PR harus adaptif dengan
semua perubahan, baik dari lansekap teknologi, tren digital, sosiopolitik dan ekonomi.
Di era disruptif ini tentunya
humas harus lebih inovatif dan
kreatif, lebih jeli melihat peluang,
harus bisa manfaatkan digital lebih
banyak dan berwawasan global
namun tetap berjiwa
Merah Putih. mi
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