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

MENATAP 2018 DENGAN
KEYAKINAN DAN KERJA KERAS
Sepanjang tahun 2017, industri pengolahan nonmigas atau
manufaktur di dalam negeri berhasil tumbuh cukup signifikan.
Meskipun masih banyak tantangan, hingga kuartal ketiga 2017
sektor manufaktur menanjak 5,49
persen.
Mengacu pada data Badan
Pusat Statistik (BPS), angka ini
lebih tinggi dibandingkan dengan
kinerja industri pada 2016 yang
hanya 4,4 persen. Bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan yang sama
2017 sebesar 5,06 persen.
Kemenperin memproyeksikan industri pengolahan nonmigas bakal tumbuh 5,67 persen
pada 2018. Melanjutkan pencapaian pada 2017, proyeksi ini pun
melampaui target pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 5,4
persen.
Beberapa cabang industri
akan menjadi andalan untuk mencapai target tersebut, terutama
industri logam dasar, makanan
dan minuman, alat angkutan,
mesin dan perlengkapan, farmasi,
kimia, serta elektronika.
Untuk mencapai target tersebut tentu saja bukan perkara
mudah mengingat banyak tantangan yang bakal dihadapi pada
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2018, seperti agenda pilkada
serentak yang disertai persiapan
menjelang pemilu pada tahun
berikutnya.
Bukan hanya itu, pelaku
industri harus siap mengantisipasi kemungkinan perubahan di
pasar global. Misalnya, kenaikan
suku bunga dunia, lonjakan harga
minyak, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, dan dampak
ketegangan politik global.
Sejauh ini, kontribusi industri masih paling besar terhadap produk domestik bruto (PDB)
dibandingkan sektor lainnya.
Serapan tenaga kerjanya pun
masif, baik di industri skala besar
maupun industri kecil menengah
(IKM).
Oleh karena itu, pemerintah fokus memacu pertumbuhan
industri sejalan dengan semangat Nawacita yang dicanangkan pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla. Berbagai langkah
telah digulirkan, mulai dari Paket
Kebijakan Ekonomi 1-14 hingga
akselerasi pembangunan infrastuktur di seluruh Nusantara.

DAYA SAING MENINGKAT

menyebut daya saing Indonesia di
kancah internasional pada 2017
naik lima peringkat ke posisi ke-36
dari 137 negara, dari tahun sebelumnya di posisi 41.
Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business
(EoDB) Indonesia juga melonjak 19 level untuk tahun 2018.
Penilaian Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 72 dari
tahun sebelumnya di posisi 91.
Hingga saat ini, geliat industri manufaktur masih menunjukkan tren positif. Bahkan, beberapa
sektor mampu melampaui pertumbuhan ekonomi, seperti industri logam dasar, makanan dan
minuman, alat angkutan, mesin
dan perlengkapan, serta kimia dan
farmasi.
Ini menunjukkan market confidence dan apa yang dilakukan pemerintah selama ini sudah
berada pada jalur yang benar.
“Optimisme ini menjadi
modal dan kesempatan untuk
memacu industri bertumbuh
lebih tinggi lagi,” ungkap Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
dengan penuh keyakinan. mi
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Untuk pengembangan
industri persepatuan nasional,
Kementerian Perindustrian memiliki Balai Pengembangan Industri
Persepatuan Indonesia (BPIPI)
yang berada di Sidorjo, Jawa
Timur.

http://bpipi.kemenperin.go.id/

Tiga Tahun Kabinet Kerja 		
(2015-2017)

Insentif Pajak bagi Industri
Berorientasi Vokasi dan Inovasi

Kepada Yth. Sdr Prasetiyawan

Balai Pengembangan Industri
Persepatuan Indonesia (BPIPI)
Komplek Pasar Wisata,
Tanggulangin
Sidoarjo, Jawa Timur
Email. bpipi@kemenperin.go.id
Telp. +62 31-8855149
Fax. +62 31-8855149
Website:

SNI Wajib Gairahkan Industri Kawat
Baja Pratekan

Memacu Pengembangan
Mobil Hijau

Jawaban:

Untuk informasi lebih lanjut
mengenai pelatihan pembuatan
sepatu, Saudara dapat langsung
mengubungi BPIPI:
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tentang Kawasan Sains dan
Teknologi
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Ribuan IKM Melek Digital

Apakah Kementerian
Perindustrian memberikan pelatihan pembuatan sepatu, khususnya di wilayah Jawa Timur?
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|

booth berikut desainnya, sebagaimana telah dianggarkan pada
DIPA Kementerian Perindustrian
setiap tahunnya. Untuk informasi
lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi :
Sekretariat Plasa Industri
Gedung Kementerian Perindustrian
Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53,
Lantai 14 Jakarta 12950
Telepon (021) 527 1431, 525 5509
ext. 2538
Fax (021) 527 1431
----------------------------------------

Apakah saya dapat memperoleh Direktori Perusahaan
Industri semua skala dan semua
bidang se-Indonesia?
Aris Munandar
No. KTP: 1120012704850001
Alamat: Kalibaru RT 03 RW 06
Cilodong Depok Jabar

Jawaban:
Kepada Yth. Sdr Aris
Munandar
Kementerian Perindustrian
melalui Pusat Data dan Informasi
telah menyusun direktori perusahaan industri nasional. Silahkan
mengunjungi website kami di :
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http://www.kemenperin.
go.id/direktori-perusahaan/, dengan memasukkan nama perusahaan atau jenis komoditi dan
Lokasi yang dibutuhkan. Untuk
saat ini data yang tersedia berupa
nama perusahaan, alamat dan
nomer telepon. mi

Sepri hariyadi
No. KTP: 1508031409760002
Alamat: Tanjung Gedang RT4
RW2 Kel.Tanjung Gedang, Kec.
Pasar Muara Bungo, Kab.Bungo,
Prov. Jambi

Jawaban:
Kepada Yth. Sdr Sepri
Hariyadi
Dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia,
Kementerian Perindustrian senantiasa berupaya untuk memfasilitasi keikutsertaan perusahaan
nasional pada kegiatan pameran, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di
luar negeri. Bentuk fasilitasi yang
diberikan mencakup penyediaan
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“

Ini menjadi momentum yang
baik, sekaligus menandakan
pelaku industri sudah terbangun
optimismenya dalam
mengembangkan usaha di
Indonesia.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto
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MANUFAKTUR
TERUS
MELAJU
Industri pengolahan nonmigas merupakan
salah satu sektor strategis yang menjadi
motor perekonomian nasional. Kinerja
industri ini juga menjadi indikator
penting untuk mengukur keberhasilan
pembangunan.

Sepanjang 2017, mengacu
data Badan Pusat Statistik (BPS)
hingga triwulan ketiga, industri
pengolahan nonmigas atau manufaktur menyumbang 17,76 persen
terhadap produk domestik bruto
(PDB). Apabila digabung dengan
turunannya, kontribusinya bisa
lebih dari 30 persen.
Kontribusi ini lebih tinggi
dibandingkan sektor lainnya, seperti pertanian, kehutanan, dan
perikanan yang menyumbang
PDB sekitar 13,96 persen, perdagangan 12,98 persen, serta konstruksi 10,26 persen.
Cabang industri yang
memberikan kontribusi terbesar
pada pembentukan PDB sektor
manufaktur pada periode itu,
yakni industri makanan dan
minuman sebesar 34,95 persen,
diikuti industri barang logam,
komputer, barang elektronik, optik
dan peralatan listrik 10,46 persen,
serta industri alat angkutan 10,11
persen.
Adapun, cabang industri
yang mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni logam dasar sebesar
10,60 persen, industri makanan
dan minuman 9,46 persen, industri mesin dan perlengkapan 6,35
persen, serta industri alat angkutan 5,63 persen.
Kinerja positif itu mendongkrak pertumbuhan industri manufaktur secara keseluruhan mencapai 5,49 persen. Angka ini bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,06
persen.
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“Ini menjadi momentum yang
baik, sekaligus menandakan
pelaku industri sudah terbangun
optimismenya dalam mengembangkan usaha di Indonesia,” kata
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto.
Kontribusi signifikan lainnya
dari industri manufaktur adalah
penyerapan tenaga kerja yang
besar. Kementerian Perindustrian
memproyeksikan tenaga kerja
yang diserap mencapai 17,01 juta
orang pada 2017, naik dibandingkan tahun sebelumnya 15,54 juta
orang.
Jumlah itu mewakili sekitar 14 persen dari total tenaga
kerja secara nasional sebanyak
124,5 juta orang. Peningkatan ini
menggembirakan. Sebab semakin banyak tenaga kerja di bidang
industri, pengangguran tentunya
semakin berkurang.
Sektor yang menyerap tenaga
kerja cukup banyak, antara lain
industri makanan dan minuman
lebih dari 3,3 juta orang, industri otomotif sekitar 3 juta orang,
industri tekstil dan produk tekstil
2,73 juta, serta furnitur berbahan
kayu dan rotan mencapai 2,5 juta
orang.
Tidak hanya itu, sektor industri memberikan banyak nilai tambah, termasuk melalui penerimaan devisa ekspor. Hingga
Oktober 2017 saja, devisa
dari ekspor nonmigas mencapai USD13,67 miliar atau naik
4,22 persen dibandingkan bulan
sebelumnya.
MEDIA INDUSTRI | 04 - 2017
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Berdasarkan sektor, ekspor
nonmigas dari industri pengolah-an sepanjang Januari-Oktober
2017 tumbuh 14,32 persen
dibandingkan dengan realisasi
pada periode yang sama 2016.
Negara tujuan ekspor nonmigas, antara lain China, Amerika
Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.
Airlangga menyampaikan,
pihaknya akan menjaga kinerja
industri nasional agar terus menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional melalui sumbangan dari pajak, cukai, dan
ekspor.
“Industri juga menjadi penggerak utama untuk penyerapan
tenaga kerja. Oleh karenanya,
optimalisasi akses pasar menjadi
penting,” tuturnya.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan industri, Kemenperin
menjalankan enam program prioritas, yakni penguatan kompetensi
sumber daya manusia melalui
pendidikan vokasi yang link and
match antara SMK dengan industri, dan pendalaman struktur
industri lewat penguatan rantai
nilai.
Selanjutnya, pengembangan
industri kecil dan menengah (IKM)
melalui platform digital, industri
padat karya berorientasi ekspor,
industri berbasis sumber daya
alam, serta wilayah industri.
Pendalaman struktur industri melalui kebijakan hilirisasi
juga mulai membuahkan hasil.
Saat ini industri baja sedang
fokus mengembangkan klaster
untuk memproduksi 10 juta ton

per tahun, industri berbasis nikel
menargetkan produksi 4 juta ton
stainless steel dan pembangunan
pabrik baja karbon berkapasitas
3,5 juta ton per tahun.
Tidak hanya itu, hilirisasi industri berbasis sektor agro dan tambang mineral dan otomotif turut
dipacu. Sektor ini sekarang tidak
hanya sebagai basis produksi di
dalam negeri, tetapi menjadi basis
ekspor untuk negara lain.

INSENTIF FISKAL
Untuk merangsang ekspansi
industri, Kemenperin telah menyiapkan insentif fiskal berupa pembebasan pajak selama periode tertentu (tax holiday) dan pengurangan pajak penghasilan (tax allowance) untuk sektor-sektor sasaran
program tersebut.

Usulan terbaru Kemenperin,
yakni pemberian tax allowance
bagi industri padat karya berorientasi ekspor, dan industri yang
mengembangkan pendidikan
vokasi dan pusat inovasi.
Kemenperin bahkan mengusulkan insentif pajak hingga 200
persen bagi industri yang melaksanakan program vokasi, serta
300 persen bagi industri yang
membangun pusat inovasi di
dalam negeri.

RPJMN tersebut mencerminkan sembilan butir Nawacita,
dimana tiga butir di antaranya
terkait dengan peran sektor
industri. Pertama, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
Kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan
bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya.
Ketiga, membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara
kesatuan. mi

Semua langkah tersebut
diharapkan mendukung upaya
mencapai target yang telah
dituangkan ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019.
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Kontributor
Terbesar
PDB Sektor
Manufaktur
(Tw III 2017)

Makanan dan minuman
Barang logam, komputer,
barang elektronik, optik dan
peralatan listrik

10.11%
34.95%

Total Industri
Nonmigas

17.76%

Cabang Industri yang Tumbuh Tinggi (Tw III 2017)
Logam dasar

10.6%
Makanan dan minuman

10.46%

9.46%
Mesin dan perlengkapan

6.35%
Alat angkutan

5.63%

Alat angkutan
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OPTIMISME
MENYAMBUT
2018
Kinerja kinclong industri pengolahan nonmigas sepanjang tahun 2017 memperkuat
keyakinan bagi Kementerian Perindustrian
untuk mematok target lebih tinggi pada
tahun 2018.
10

Pertumbuhan industri manufaktur hingga kuartal ketiga 2017
tercatat 5,49 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen. Untuk tahun
2018, Kemenperin optimistis
industri manufaktur bisa tumbuh
5,67 persen, di atas target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.
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Beberapa cabang industri
masih dijadikan andalan untuk
mengejar target itu, terutama
industri logam dasar, makanan
dan minuman, alat angkutan,
mesin dan perlengkapan, farmasi,
kimia, serta elektronika.
“Kami optimistis industri dapat tumbuh lebih tinggi.
Untuk itu, diperlukan kerja bersama dengan seluruh stakeholders guna menjalankan langkahlangkah strategis dalam mencapai target tersebut,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto.
Dia mengatakan Kementerian
Perindustrian mengajak
pemangku kepentingan terkait bersinergi untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik
investasi di sektor industri.
Sinergi itu, antara lain melalui
penciptaan iklim usaha yang
kondusif dan kepastian hukum,
MEDIA INDUSTRI | 04 - 2017

“

penggunaan teknologi terkini
untuk mendorong peningkatan
mutu, efisiensi dan produktivitas,
serta pemberian fasilitas berupa
insentif fiskal.
Selanjutnya, didukung dengan ketersediaan bahan baku,
harga energi yang kompetitif,
sumber daya manusia kompeten,
serta kemudahan akses pasar dan
pembiayaan.

“Pertumbuhan konsumsi juga
perlu dijaga dan ditingkatkan
agar permintaan terhadap produk
industri dalam negeri semakin
meningkat. Selain itu, mendorong
stimulus fiskal dari dana desa
dan belanja pemerintah, sehingga
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,” ungkap Menperin.
Berbagai upaya yang telah

Kami optimistis
industri dapat
tumbuh lebih tinggi.
Untuk itu, diperlukan
kerja bersama
dengan seluruh
stakeholders guna
menjalankan
langkah-langkah
strategis dalam
mencapai target
tersebut.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto
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dilakukan pemerintah selama ini
telah membuahkan hasil positif
bagi perkembangan industri nasional. Misalnya, kenaikan indeks
daya saing, tambahan investasi
di sektor industri, hilirisasi terus
berkembang, dan meluasnya
aplikasi ekonomi digital oleh
industri kecil menengah.
Bahkan, pendidikan vokasi
juga terus bertambah dan menghasilkan tenaga kerja yang
tersertifikasi. “Semua upaya dan
capaian ini tentu tidak lepas dari
peran serta dunia usaha, khususnya pelaku industri, instansi
pemerintah baik di tingkat pusat
maupun daerah, serta masyarakat
secara umum,” ujar Airlangga.
Pertumbuhan industri yang
cukup tinggi secara konsisten
ini membawa Indonesia ke jajaran negara industri terbesar di
dunia. United Nations Industrial
Development Organization
(UNIDO) menempatkan Indonesia
di posisi 9 dunia sebagai negara
penghasil nilai tambah terbesar
dari sektor industri.
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Dilihat dari persentase kontribusi industri, Indonesia juga
masuk dalam peringkat empat
besar dunia. Indeks daya saing
global (Global Competitiveness
Index) Indonesia kini sudah
bertengger di posisi 36 dunia, dari
sebelumnya peringkat ke-41.

TANTANGAN 2018
Meski demikian, pelaku
industri bakal menghadapi tantangan yang tidak mudah pada
2018. Perekonomian global masih
diwarnai ketidakpastian akibat
kebijakan proteksionis Amerika
Serikat, serta perubahan struktur
ekonomi China.
Kenaikan harga komoditas juga cenderung melambat,
sementara suku bunga dunia akan
meningkat. Kondisi ini didorong
pengetatan moneter di negara
maju, terutama AS, sehingga dana
akan kembali ke negara-negara maju.
Menurut Gubernur Bank
Indonesia Agus Martowardojo,
stimulus pemerintah akan berperan penting guna mendorong
perekonomian nasional dalam
jangka pendek. Momen pilkada
dan Asian Games 2018 bisa menjadi stimulus untuk mendorong
permintaan domestik.
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SEKTOR INDUSTRI ANDALAN 2018

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
KI Ladong, NAD KI GIIPE, Medan
(Agro) (Aneka industri)
65,6 Ha 2.000 Ha
KI Ladong, NAD KI GIIPE, Medan
(Agro) (Aneka industri)
65,6 Ha 2.000 Ha

Makanan & Minuman

KI Kuala
KEK Tanjung
(Aluminium)
Lhokseumawe
6.000 Ha

Makanan & Minuman

Alat Angkut

Kimia

Alat Angkut

Kimia

KEK
Lhokseumawe
(Petrokimia)
2.622 Ha

KI/KEK Bitung
(Agro, Logistik)
534KIHaLandak, Kalbar

Ketapang, Kalbar
KI KualaKITanjung
(Aluminium)
(Aluminium)
1.000 Ha
6.000 Ha

(Petrokimia)
KI Dumai
2.622 Ha

KI Dumai
KI Landak, Kalbar
(Hilirisasi CPO)
(Feronikel)
2.316 Ha
5.500 Ha

KI Morowali
(Feronikel)
2.000 Ha

KI Tanjung Buton

KI Kemingking, Jambi
(Agro)
2.100 Ha
KI Kendal

KI Kemingking, Jambi
(Agro)
2.100 Ha

Elektronika
Elektronika

Farmasi
Farmasi

Keterangan

(Aneka Industri)
2.700 Ha

Sudah BeroperasiKI Wilmar Serang
(Aneka Industri)
760 Ha
Dalam tahap konstruksi

KI Kendal
(Aneka Industri)
KI Bantaeng, Sulsel
2.700 Ha(Feronikel)

KI JIIPE Gresik

3.000 Ha

KI/KEK Palu
(Agro)
1.500 Ha

KI/KEK Palu
(Agro)
1.500 Ha

KI/KEK Sei Mangkei
(CPO & Karet)
KI/KEK Sei Mangkei
1.933,8 Ha

KI Tanjung Buton
(Hilirisasi CPO, Agro)
(Hilirisasi CPO, Agro)
5.192 Ha
5.192 Ha

Mesin & Perlengkapan

(Feronikel)
5.500 Ha

(Hilirisasi CPO)
2.316 Ha

(CPO & Karet)
1.933,8 Ha

Mesin & Perlengkapan

KI/KEK Bitung
(Agro, Logistik)
534 Ha

KI Ketapang, Kalbar
(Aluminium)
1.000 Ha

KI Morowali
(Feronikel)
2.000 Ha
KI Konawe
(Feronikel)
5.500 Ha

KI Konawe
(Feronikel)
5.500 Ha

KI Bantaeng, Sulsel
(Feronikel)
3.000 Ha
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KI(Industri
WilmarManufaktur
Serang terpadu
KI JIIPE
Gresik
dengan Pelabuhan)
(Aneka
Industri)
(Industri Manufaktur terpadu dengan Pelabuhan)
2.700 Ha
760 Ha
2.700 Ha

Logam Dasar

Logam Dasar
Dia mengatakan investasi
pemerintah dalam bentuk proyekproyek infrastruktur tetap
akan mewarnai pertumbuhan
investasi pada 2018. Di sisi lain,
ekspor tetap tumbuh meski akan
melambat dibandingkan dengan
2017 dan masih mengandalkan
komoditas.
BI meyakini reformasi struktural yang dicanangkan pemerintah akan berjalan baik. Proyekproyek infrastruktur pemerintah
akan terakselerasi dan berdampak
signifikan pada perekonomian.
Paket-paket kebijakan ekonomi
yang diluncurkan pemerintah juga
akan memperbaiki iklim investasi
di Tanah Air.
Upaya ini diperkuat dengan
reformulasi regulasi di berbagai
kementerian dan lembaga, hingga
pemerintahan daerah sehingga
meningkatkan keyakinan dan
minat berinvestasi. Integrasi
sistem perizinan dan kemudahan

berusaha akan mempermudah
aktivitas ekonomi.
Percepatan reformasi struktural yang terjadi tentu saja akan
meningkatkan produktivitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang disertai sisi suplai
yang lebih kuat pada gilirannya
memungkinkan perekonomian
tumbuh lebih tinggi tanpa menggangu stabilitas.
“Kami berkeyakinan, kebijakan-kebijakan penguatan
momentum pemulihan ekonomi
jangka pendek yang diimbangi
kebijakan-kebijakan dalam mempercepat transformasi ekonomi
dapat membawa perekonomian
tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif,” kata
Agus.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)
Hariyadi Sukamdani. Dia menilai

kebijakan-kebijakan pemerintah
akan mempengaruhi perekonomian nasional pada 2018, termasuk sektor industri.
Apindo sendiri memprediksi
ekonomi tumbuh dalam rentang 5,05–5,20 persen pada 2018,
lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pemerintah sekitar
5,4 persen. Salah satu tantangan
yang perlu diantisipasi adalah dinamika politik pada Pilkada 2018.
Dilihat secara sektoral, ekonom Institute for Development of
Economics and Finance (INDEF)
Bhima Yudhistira Adinegara memprediksi beberapa sektor industri
masih menjadi motor pertumbuhan manufaktur pada 2018.
Menurut dia, industri
makanan dan minuman masih
tumbuh di atas 10 persen, terdorong oleh belanja politik hingga
2019.

Industri logam dasar juga
akan melanjutkan tren positifnya,
dipicu belanja infrastruktur senilai Rp410 triliun dan pemulihan
sektor properti. Sementara, industri mesin perlengkapan tumbuh
stabil di angka 6-7 persen.
Industri lain yang diperkirakan berkembang adalah TPT
seiring dengan peningkatan permintaan di negara tujuan ekspor.
Adapun beberapa industri diprediksi tumbuh terbatas, seperti
kimia farmasi, industri pengolahan tembakau serta industri kayu.
Bima mengingatkan bahwa
tren harga minyak mentah yang
naik menjelang akhir tahun 2017
perlu diwaspadai karena bisa
berimbas pada harga gas yang
sangat dibutuhkan oleh industri
domestik.

nasional bisa dipacu lebih optimal
didukung optimisme dunia usaha
dan konsumen di dalam negeri.
Hingga saat ini, menurut
Airlangga, geliat industri manufaktur masih menunjukkan tren
positif. Bahkan, beberapa sektor
mampu melampaui pertumbuhan
ekonomi, seperti industri logam
dasar, makanan dan minuman,
alat angkutan, mesin dan perlengkapan, serta kimia dan farmasi.
“Ini menunjukkan adanya
market confidence dan apa yang
dilakukan pemerintah sudah
berada pada jalur yang benar.
Optimisme ini menjadi modal dan
kesempatan untuk memacu industri bertumbuh lebih tinggi lagi,”
ujar Menperin. mi

Melihat berbagai peluang dan
tantangan tersebut, Menperin
tetap optimistis kinerja industri
MEDIA INDUSTRI | 04 - 2017
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PERPRES NOMOR 106
TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN
SAINS DAN TEKNOLOGI
Dalam upaya mendorong perkembangan industri berbasis
inovasi, pemerintah menilai perlu disediakan layanan bagi
industri dalam suatu kawasan yang disiapkan secara khusus.
Selain itu, diperlukan pula wahana untuk memfasilitasi aliran
invensi menjadi inovasi guna meningkatkan produktivitas
dan daya saing industri.

Pertimbangan ini menjadi dasar penerbitan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 106
Tahun 2017 tentang Kawasan
Sains dan Teknologi, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo
pada 22 November 2017.
Melalui Perpres itu, pemerintah memfasilitas pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi
(Science and Technology Park)
atau disingkat KST sebagai
wahana yang dikelola secara
profesional.
KST bertugas mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan,
penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis
teknologi.

SASARAN
PEMBANGUNAN &
PENGEMBANGAN KST:
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•

Terwujudnya sinergi fungsi
dan peran akademisi, bisnis, dan pemerintah

•

Tersedianya lingkungan
yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan
penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi
yang berkelanjutan

•

Tumbuh dan terbinanya
Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi

•

Terwujudnya perusahaan
baru yang merupakan hasil
spin off

•

Tersedianya layanan
teknologi untuk mendukung daya saing industri

KST berupa zona terintegrasi atau zona terkoneksi,
yang menyediakan layanan teknis, pengembangan teknologi,
inkubasi bisnis teknologi, dan layanan pendukung.
Zona terintegrasi: Area yang
menyatu dalam menyediakan
sarana dan prasarana untuk
pengembangan dan penumbuhan
ekonomi melalui pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Zona terkoneksi: Kawasan
yang berada di beberapa lokasi
yang terpisah namun saling terhubung dalam menyediakan
sarana dan prasarana untuk
pengembangan dan penumbuhan
ekonomi melalui pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penyelenggara KST terdiri atas pemerintah pusat dan/
atau pemerintah daerah; perguruan tinggi; masyarakat (meliputi
badan usaha; perserikatan; atau
perkumpulan).
Syarat pendirian KST minimal memiliki: sumber teknologi;
sumber daya manusia; sumber pendanaan; lahan/tempat; dan bidang fokus yang akan
dikembangkan.

Inkubasi bisnis teknologi: kantor bersama, ruang usaha, fasilitasi produksi percontohan, pusat
layanan bisnis, ruang pelatihan,
akses pembiayaan, atau bentuk
layanan lainnya yang mendukung
Inkubasi bisnis teknologi.
Layanan teknologi: ruang
pelatihan, fasilitas uji produksi,
ruang pamer, ruang data dan
informasi/dokumentasi, laboratorium uji, jejaring tenaga ahli/
pakar, atau bentuk layanan lainnya yang mendukung layanan
teknologi.

PENERIMA LAYANAN:
Tenant KST: Pihak yang
mendapatkan layanan dari KST
dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kerja sama.
Non-tenant KST: Pihak yang
mendapat layanan dari KST tanpa
perjanjian kerja sama.
Untuk menjamin mutu penyelenggaraan KST, menteri ditugaskan melakukan pengawasan,
meliputi administrasi, teknis, dan
kinerja, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

SARANA DAN
PRASARANA KST:

Menteri juga melakukan evaluasi untuk menilai Maturitas KST,
yang dilakukan berdasarkan indikator pertumbuhan dan perkembangan kinerja KST.

Pengembangan teknologi:
pusat desain, pusat purwarupa
(prototype centre), ruang untuk
konsultasi hukum dan kekayaan
intelektual, atau bentuk layanan
lainnya yang mendukung pengembangan teknologi.

Pendanaan penyelenggaraan
KST bersumber dari APBN, APBD,
dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. mi
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DAFTAR SNI PRODUK KAWAT
BAJA BETON PRATEKAN

SNI WAJIB
GAIRAHKAN
INDUSTRI KAWAT BAJA
PRATEKAN
Industri kawat baja pratekan dalam
negeri kembali bergairah setelah
pemerintah menerapkan Standar
Nasional Indonesia (SNI) kawat baja
beton pratekan untuk keperluan
beton secara wajib.
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SNI Wajib produk itu diatur melalui Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 28 Tahun
2017 tentang Pemberlakuan SNI
Kawat Baja Beton Pratekan untuk
Keperluan Beton secara Wajib.
Regulasi ini dinilai berhasil mencegah beredarnya produk
non-standar yang tidak bermutu
di pasar domestik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap
produk impor.
SNI Wajib merupakan salah
satu instrumen kebijakan teknis
penting yang digunakan pemerintah guna melindungi industri dan
konsumen dalam negeri. Semua
produk kawat baja pratekan yang
dipasarkan di dalam negeri diwajibkan memenuhi standar yang
ditetapkan pemerintah.
MEDIA INDUSTRI | 04 - 2017

Kawat baja pratekan umumnya digunakan untuk keperluan pembangunan konstruksi
beton, seperti jembatan layang. Beberapa jenis produk
ini, antara lain tujuh kawat baja
tanpa lapisan dipilin (PC Strand/
KBjP-P7), kawat baja tanpa
lapisan (PC Wire/KBjP), dan kawat
baja quens atau quench temper
(PC Bar/KBjP-Q).

BANTUAN KEMENPERIN
Untuk menegakkan regulasi
itu, Kementerian Perindustrian
membantu pelaku industri
de-ngan menyediakan fasilitas labo-ratorium uji SNI atau
program pelatihan melalui
Balai Besar ataupun Baristand
Industri.

Kemenperin melalui Badan
Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) telah melakukan
rangkaian kegiatan sertifikasi
produk guna menjamin kawat baja
pratekan yang akan dipasarkan
memenuhi SNI.
“Kegiatan ini untuk melindungi pengguna dari aspek keselamatan. Apalagi, Indonesia
sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur,” kata
Kepala BPPI Ngakan Timur Antara.
Unit pelayanan teknis di bawah
naungan BPPI mampu menjadi lembaga penilaian kese-suaian produk
tersebut untuk sertifikasi dan laboratorium pengujian.
Sebagai contoh, Balai Besar
Bahan dan Barang Teknik (B4T)

Bandung, Balai Besar Logam
Mesin (BBLM) Bandung, Balai
Sertifikasi Industri, dan Baristand
Surabaya.
Untuk mendukung pengujian
standar, BPPI berencana menambah kapasitas peralatan uji guna
menyediakan layanan lebih optimal kepada industri dan menjamin
mutu produk kawat baja pratekan
yang beredar di pasar dalam
negeri.
Penerapan SNI diharapkan
memacu investasi di Indonesia,
khususnya di industri logam yang
sedang menghadapi gempuran
dari produk impor non-standar.
Melalui standardisasi produk,
iklim usaha diharapkan menjadi
kondusif sehingga pelaku industri

Jenis Produk

No. SNI

HS Code

Tujuh kawat baja
tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi
beton pra-tekan (PC
Strand/KBjP-P7)

1154:2016

Ex. 7312.10.91
Ex. 7312.10.99

Kawat baja tanpa
lapisan untuk konstruksi beton
pratekan (PC Wire/
KBjP)

1155:2016

Ex. 7217.10.33
Ex. 7217.10.39
Ex. 7229.20.00
Ex. 7229.20.20
Ex. 7229.20.99

7701:2016
Kawat baja quens
atau quench temper untuk konstruksi
beton pratekan (PC
Bar/KBjP-Q)

Ex. 7217.10.22
Ex. 7217.10.29
Ex. 7229.20.00
Ex. 7229.90.99

logam tetap bergairah berinvestasi di Tanah Air.
Sesuai dengan julukannya sebagai induk segala industri (mother of industry), industri logam sangat strategis bagi
perekonomian nasional. Kinerja
industri ini menjadi indikator
penting untuk menilai perkembangan industri manufaktur secara
kesuluruhan.
Data Kemenperin menunjukkan, pertumbuhan industri logam
pada 2015 mencapai 6,48 persen,
meningkat dibandingkan dengan
pencapaian tahun sebelumnya
6,05 persen. Kinerja positif itu
didorong oleh sektor konstruksi
yang rata-rata tumbuh 6,81 persen
dengan investasi mencapai Rp33,8
triliun dalam dua tahun terakhir.

Industri logam juga mendapat
berkah dari besarnya alokasi anggaran dalam APBN untuk pembangunan infrastruktur. Pada 2017,
anggaran infrastruktur di APBN
melonjak 80 persen dari tahun
sebelumnya dengan total Rp387,3
triliun.
Apabila kinerjanya terus
meningkat, industri logam tentunya bisa berkontribusi lebih besar
terhadap perekonomian nasional
dan mampu mengisi rantai nilai
dari industri hulu hingga hilir. mi
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PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI
3 butir yang terkait peran sektor industri dari 9 butir Nawacita:
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
2. KAWASAN INDUSTRI BARU (JAWA & LUAR JAWA)

1. POPULASI DAN INVESTASI INDUSTRI
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Triwulan I
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Industri Makanan dan Minuman
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Nikel
2014

5,63%
Industri Alat Angkutan

FENOMENA

225,67

202,82

Proyeksi
2018-2019

5. HILIRISASI INDUSTRI

112,97

6,35%

Ket : Data Triwulan III 2017

2015-2017

Nilai Tambah Industri

2015-2017

2,73
2,5

Industri Makanan &
Minuman

Industri Logam Dasar

Industri Kimia, Farmasi dan
Obat Tradisional

0

2014

Furnitur Kayu & Rotan

9,49%

10,6%

1,83%

2014

*Orang

3

Tekstil & Produk Tesktil

2015-2017

1,74%

Pangsa Pasar Industri
Manufaktur Dunia

1.104.767

Tenaga Kerja Tersertifikasi

3,3

Makanan & Minuman

Industri Mesin &
Perlengkapan

0

12.975

*juta orang

Otomotif

2014

Jumlah SMK

INDUSTRI PENYERAP
TENAGA KERJA TERBESAR

4. DAYA SAING INDUSTRI GLOBAL

565

0

PERTUMBUHAN SEKTOR ANDALAN

2018-2019

*Ribu Orang

3. VOKASI & PELATIHAN INDUSTRI

0

38,4

2015-2017

373

(Juta Unit)
2014

2015

2016

*triliun rupiah

MEDIA INDUSTRI | 04 - 2017

MEDIA INDUSTRI | 04 - 2017

19

| EKONOMI & BISNIS
lainnya, baik dari lembaga perbankan maupun non-perbankan.

PUSAT BAHAN BAKU

Workshop e-Smart IKM

Bantuan lainnya yang diupayakan Kemenperin yakni akses terhadap bahan baku dan bahan
penolong bagi IKM melalui pembentukan material center atau
pusat bahan baku.

MENCETAK
RIBUAN IKM
MELEK DIGITAL

Sebagai langkah awal, Ditjen
IKM Kemenperin menyiapkan konsep material center khusus bagi
IKM tekstil dan produk tekstil
(TPT). Proyek percontohan akan
didirikan di Semarang untuk pakaian jadi dan batik, bekerja sama
dengan industri tekstil.

Program e-Smart IKM yang digelar oleh
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian ternyata sangat
diminati, terbukti dari tingginya keikutsertaan
dalam workshop e-Smart IKM di berbagai daerah.

20

Pusat bahan baku ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, seperti benang dan kain sutera, sekaligus menjadi role model untuk
pendirian material center industri
lainnya.
Menurut Ratna, industri persuteraan nasional sangat potensial untuk dikembangkan apabila sektor hulu dan hilir bersinergi. Apalagi, Indonesia merupakan
produsen sutera terbesar ke-9 di
dunia.

Hingga November 2017, sudah
1.630 pelaku IKM yang mengikuti workshop tersebut di Padang,
Palembang, Sidoarjo, Bandar
Lampung, Buleleng, Balikpapan,
Medan, dan Makassar.
Keikutsertaan program itu melampaui target sepanjang 2017 sebanyak 1.000 IKM.

diintegrasikan dengan marketplace. Data produk IKM akan mudah
diakses oleh calon buyers melalui
platform marketplace tersebut.
Dengan demikian, IKM otomatis akan mendapatkan akses pasar
lebih luas, berikut akses terhadap
bahan baku, teknologi, dan modal.

mengikuti workshop e-Smart IKM
hingga 2019 bisa lebih dari 10.000,
melibatkan 30.000 produk IKM
yang dapat diakses konsumen
melalui marketplace.

Program e-Smart IKM dinilai sebagai salah satu solusi efektif untuk memperluas akses
pasar melalui internet marketing. Apalagi, Kemenperin membantu IKM masuk ke beberapa
marketplace terkemuka, seperti
Bukalapak.com dan Blanja.com.

Untuk itu, Kemenperin menggelar workshop sebagai bimbingan teknis guna membantu
pelaku IKM agar mampu memanfaatkan teknologi digital. Mereka
dilatih langsung oleh para tenaga
ahli dari marketplace yang bekerja
sama dengan Kemenperin.

Program tersebut akan mendorong IKM meningkatkan produktivitas dan daya saing, sekaligus
penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan terutama di
sekitar sentra-sentra IKM.

Menteri Perindustrian
Airlangga juga mengungkapkan
keyakinannya bahwa program
e-Smart IKM mampu meningkatkan penguasaan e-commerce
produk-produk asli Indonesia,
baik di tingkat domestik maupun
global.

Materi pelatihannya cukup
menarik, mulai dari fotografi
produk sampai dengan bagaimana
cara melakukan transaksi penjualan secara digital.

Menurut dia, penggunaan
teknologi digital untuk promosi
produk secara online bisa mendongkrak keuntungan IKM secara
signifikan hingga 80 persen dan
menjadi 17 kali lebih inovatif.
Program e-Smart IKM dinilai
efektif dan efisien karena profil
industri, sentra, dan produk IKM
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Tingginya minat IKM mengikuti workshop e-Smart membuat
Kemenperin optimistis program
tersebut akan semakin berkembang. Pada 2018, jumlah peserta
ditargetkan mencapai 4.270 IKM
dan diharapkan bertambah menjadi 5.240 IKM pada 2019.
Direktur IKM Kimia, Sandang,
Aneka dan Kerajinan Kemenperin
E. Ratna Utarianingrum mengungkapkan, jumlah IKM yang

Selain memacu pelaku IKM
agar bisa bertransaksi di pasar
online dan memperluas akses
pasar, program e-Smart IKM nantinya dapat membantu Ditjen IKM
membuat program lanjutan guna
mendukung pengembangan IKM di
Tanah Air.
Tidak hanya bantuan pemasaran melalui e-Smart IKM, kata
Ratna, Kemenperin membantu
pembukaan akses permodalan
melalui sosialisasi Kredit Usaha
Rakyat (KUR) di berbagai daerah.
Kemenperin juga mendorong pembiayaan IKM dalam bentuk Financial Technology (Fintech)
dan berbagai bentuk pendanaan

Industri persuteraan alam
tersebar di sejumlah daerah, antara
lain Sulawesi Selatan (Sopeng,
Wajo, dan Enrekang), Jawa Barat
(Garut, Sukabumi,Majalaya,
Cianjur), Gorontalo, dan Pati (Jawa
Tengah).
Tidak hanya itu, Kemenperin
menyiapkan program pengembangan teknologi digital di sektor
industri, antara lain dengan menggandeng pemerintah dan institusi negara lain untuk pemasaran
produk IKM melalui online.
Singapura merupakan salah
satu negara yang siap bersinergi
memasarkan komoditas yang paling laris dan banyak dipasarkan
melalui online, seperti makanan
dan minuman.
Pada tahun depan, pemerintah Indonesia dan Singapura akan
mengembangkan innovation center dan safety food, misalnya inovasi kemasan dan daya tahan.
Dengan demikian, produk makanan
dan minuman Indonesia terutama
IKM memiliki standar yang sama
sehingga bisa diekspor ke pasar
ASEAN dan lainnya. mi
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Dalam beberapa tahun mendatang, mobil listrik dan hibrida
mungkin sudah banyak lalu-lalang di jalanan kota-kota besar di
Indonesia. Mobil emisi karbon rendah ini bakal menjadi pilihan baru
masyarakat karena harganya kian
terjangkau dan biaya operasinya
lebih murah dibandingkan dengan
mobil konvensional.
Pemerintah sendiri sudah
bermimpi, pada tahun 2025 sekitar 25 persen atau 400.000 unit
kendaraan emisi karbon rendah
alias low carbon emission vehicle (LCEV), termasuk mobil listrik
dan hibrida (hybrid), beredar di
Indonesia.
Saat itu, prinsipal otomotif
global hingga lokal diyakini akan
berlomba-lomba memproduksi
kendaraan ‘hijau’ ini seiring dengan tingginya permintaan di
dalam negeri, ditambah dengan
dukungan penuh pemerintah.
Beberapa prinsipal global
bahkan sudah mengantisipasi
lonjakan permintaan LCEV di
Indonesia dengan melakukan riset
dan uji coba model kendaraan
ramah lingkungan tersebut.
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MEMACU
PENGEMBANGAN
MOBIL HIJAU

Dalam beberapa tahun mendatang, mobil listrik dan hibrida mungkin
sudah banyak lalu-lalang di jalanan kota-kota besar di Indonesia.
Mobil emisi karbon rendah ini bakal menjadi pilihan baru masyarakat
karena harganya kian terjangkau dan biaya operasinya lebih murah
dibandingkan dengan mobil konvensional.
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Mitsubishi Motors, misalnya, telah menyiapkan dua model
dari 10 mobil listriknya untuk diuji
coba di Indonesia. Uji coba ini
sekaligus untuk mendukung riset
lebih jauh mengenai regulasi yang
akan diterbitkan pemerintah terkait dengan kendaraan hijau.
Langkah Mitsubishi itu sebagai tindak lanjut pertemuan
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto dengan CEO Mitsubishi
Motors Corporation Osamu
Masuko di Tokyo pada Oktober
2017.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu produsen otomotif terbesar di Jepang itu akan
memberikan bantuan berupa 10

unit prototipe kendaraan listrik
untuk kebutuhan penelitian di
Indonesia.
Produsen Jepang lain juga
telah menyiapkan produknya
untuk dipasarkan, termasuk PT
Nissan Motor Indonesia yang telah
menghadirkan mobil listrik Note
e-Power dan pernah diuji oleh
Menperin beberapa waktu lalu.
Selain mobil listrik, beberapa
produsen global mengembangkan mobil hibrida, yang merupakan salah satu model LCEV,
di antaranya PT Toyota Motor
Manufacturing Indonesia, PT
Suzuki Indomobil Sales, dan BMW
Indonesia.
Beberapa model hibrida bahkan sudah dipasarkan di dalam
negeri, seperti BMW i8, Toyota
Camry hibrida, Alphard hibrida,
dan Suzuki Ertiga hibrida.

STRATEGI PEMERINTAH
Untuk mendorong pengembangan LCEV, pemerintah sedang
mengkaji strategi untuk menstimulasi pengembangan kendaraan
ramah lingkungan oleh industri
otomotif di dalam negeri.
Salah satu stimulus yakni
penurunan pajak penjualan
barang mewah (PPnBM) untuk
mobil listrik, hibrida, listrik, dan
mobil ramah lingkungan lainnya.
“Kami berharap regulasi dan
fasilitasnya akan keluar pada awal
tahun 2018, sehingga insentif
untuk mobil listrik ini akan dipacu,” kata Menperin.

LCEV, lanjut Menperin, diharapkan mengurangi emisi gas rumah
kaca dan impor bahan bakar
minyak.
Menurut dia, diversifikasi BBM ke arah bahan bakar
gas, bahan bakar nabati, atau
tenaga listrik merupakan jawaban atas kebutuhan energi alternatif saat ini di sektor transportasi. Diversifikasi energi ini juga
mampu menghasilkan manfaat
ekonomi secara inklusif.
Selain produsen otomotif raksasa, PT Sokonindo Automobile
mengaku juga siap mengembangkan mobil listrik di Indonesia.
Perusahaan patungan antara
Sokon Group Co Ltd asal Hong
Kong dan PT Kaisar Motorindo
Industri ini menargetkan siap
memproduksi mobil listrik dalam
tiga tahun ke depan.
“Kami memiliki pusat R&D di
Ann Harbour Michigan. Kami juga
punya pusat riset untuk mobil listrik dan autonomous driving,”
ungkap Co-CEO PT Sokonindo
Automobile Alexander Barus.
Alex memastikan, pihaknya
berpengalaman memproduksi
mobil listrik, bahkan siap bergerak
dari Indonesia menuju pasar
global. “Kami sudah memproduksi
mobil listrik di China, dan soal
kesiapan di sini kami lihat
bagaimana nanti regulasi mobil
listrik yang dibuat oleh pemerintah,” ujarnya. mi

Penegasan itu disampaikan
Menteri Airlangga saat meresmikan pabrik PT Sokonindo
Automobile di Serang, Banten, 28
November lalu. Pengembangan
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Insentif tersebut diharapkan semakin mendorong industri mengembangkan pendidikan
vokasi guna memenuhi ketersediaan sumber daya manusia yang
kompeten, sehingga meningkatkan produktitivas dan daya saing
industri nasional.
Langkah strategis pendidikan vokasi industri yang dilakukan
Kemenperin ini juga sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2016 tentang
revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK).
Kemenperin telah menyampaikan usulan kepada
Kementerian Keuangan agar
industri tersebut diberikan insentif, antara lain tax rebate atau tax
deduction (pengurangan pajak)
200 persen untuk belanja yang
terkait pelatihan dan pendidikan
vokasi.
Dengan demikian, apabila
industri atau perusahaan menginvestasikn Rp500 juta untuk
vokasi, fasilitas yang akan diberikan senilai Rp1 miliar, yang akan
menjadi pemotong pajak.
Selain itu, pemerintah akan
memberikan fasilitas penurunan
pajak senilai 300 persen untuk
belanja perusahaan yang terkait
dengan kegiatan penelitian dan
pengembangan (R&D).
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INSENTIF PAJAK BAGI INDUSTRI
BERORIENTASI VOKASI DAN INOVASI
Insentif untuk mendorong pengembangan industri tidak selalu mengacu
kepada nilai investasi atau teknologi tinggi, tetapi juga disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan di dalam negeri.
Oleh karena itu, Kementerian
Perindustrian terus mengidentifikasi beberapa industri yang dinilai
layak mendapatkan insentif, baik
perpajakan maupun fasilitas lain
yang diperlukan.
Pemerintah sendiri telah
menggulirkan kebijakan insentif
perpajakan untuk meningkatkan
investasi di sektor industri, antara
lain melalui Paket Kebijakan
Ekonomi V pada 2015.
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Selama ini, insentif diberikan
sesuai dengan kontribusi industri, misalnya industri perintis
atau pionir, investasi dalam jumlah besar, menerapkan teknologi
tinggi, produksi ramah lingkungan, dan berorientasi ekspor.

“Setiap industri memiliki
peran strategis dalam perekonomian nasional, misalnya dalam
penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, dan penerimaan negara,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto.

Belakangan, Kemenperin
juga mengusulkan agar industri yang menyerap banyak tenaga
kerja, mengembangkan pendidikan vokasi dan melakukan inovasi
diberikan insentif yang sama.

Menurut Menperin, industri
yang berkomitmen mengembangkan pendidikan vokasi dan inovasi
serta industri padat karya berorientasi ekspor layak mendapatkan
insentif.

Insentif yang cukup besar ini
diharapkan menarik minat perusahaan berbasis inovasi, seperti
farmasi, untuk melakukan kegiatan R&D di dalam negeri karena
ada pemotongan pajak.
Dalam kebijakan ini, pemerintah akan memberi potongan pajak
hingga 200-300 persen dari jumlah investasi yang ditanamkan,
baik dari sisi belanja operasional
atau operating expenditure (opex)
dan belanja modal atau capital expenditure (capex), sehingga
pajak yang perlu dibayarkan sangat rendah.
Kebijakan insentif ini dinilai penting agar industri di dalam
negeri tidak tertinggal dari negara
lain yang sudah menerapkan kebijakan tersebut.
Menperin menyebut Thailand
sangat aktif memberikan insentif
kepada industri dengan potongan
pajak hingga 300 persen. Artinya,
kalau industri memberikan inovasi dan investasi dari sisi opex

“

Presiden juga sudah
menyampaikan vokasi ini penting,
dalam artian betulbetul memberikan
investasi di bidang
skill dan pendidikan
bagi pekerja agar
mereka siap masuk
ke proses industri
atau manufaktur
Menteri Keuangan
Sri Mulyani
dan capex, mereka diberikan tax
allowance.

Upaya pemerintah Thailand
yang sedang fokus pada pengembangan industri farmasi, herbal,
dan kosmetika itu dinilai cukup
berhasil dan bisa dicontoh oleh
Indonesia.
Kemenperin terus berkoordinasi dan membahas usulan insentif perpajakan tersebut dengan
Kementerian Keuangan. Bahkan,
Menperin Airlangga sudah membicarakan langsung usulan itu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati.
Menkeu menyambut positif
usulan insentif tersebut karena
bisa menumbuhkan perekonomian
nasional dan mendongkrak peringkat kemudahan berusaha (Ease
of Doing Business/EoDB).

memberikan investasi di bidang
skill dan pendidikan bagi pekerja
agar mereka siap masuk ke proses
industri atau manufaktur,” kata
Menkeu.

DORONG
PERTUMBUHAN
INDUSTRI
Airlangga berharap
skema insentif yang diusulan
Kemenperin tersebut segera selesai dan bisa diterapkan secepatnya pada kuartal pertama 2018.
“Kami ingin fasilitas ini menjadi
pendorong pertumbuhan industri
nasional agar berkembang lebih
cepat,” ujarnya.
Adapun, untuk industri padat
karya yang berorientasi ekspor,
tax allowance yang diberikan
akan dihitung berdasarkan jumlah
tenaga kerjanya.
Misalnya, perusahaan mempekerjakan 1.000, 3.000 atau
lebih dari 5.000 tenaga kerja,
maka pemerintah akan memberikan skema tax allowance
tersendiri.
Rencana pemerintah ini tentu
saja mendapat sambutan positif
dari pelaku industri di dalam negeri. Insentif vokasi berupa pemotongan pajak hingga 200 persen
tentu akan membuat industri
bersemangat.
“Aturan seperti (tax allowance) vokasi lebih applicable dibandingkan dengan regulasi bersifat proteksikonisme
yang tidak diperbolehkan,” kata
Presiden Direktur PT Toyota Motor
Manufacturing Indonesia (TMMIN)
Warih Andang Tjahjono.

Dia akan mengkaji lebih jauh
sektor industri apa saja yang
bisa menikmati insentif pajak.
Indikator pemberian insentif, misalnya apakah pendidikan vokasi
yang diadakan membuka lapangan kerja dengan nilai investasi
tertentu.

Bagi TMMIN, lanjut Warih,
pelatihan dan vokasi SDM sangat
penting untuk memperoleh SDM
yang berkualitas. Perusahaan
perakit kendaraan Toyota di
Indonesia ini bahkan sudah memiliki program Toyota Indonesia
Academy (TIA), yang sudah meluluskan angkatan kedua pada
Agustus 2017.

Selain itu, apakah pendidikan vokasi yang diselenggarakan benar-benar mempersiapkan pekerja untuk masuk ke dunia
industri.

TIA mengusung konsep pendidikan 70 persen praktik dan 30
persen teori, yang menargetkan
mencetak SDM dengan keahlian
spesifik dan teruji. mi

“Presiden juga sudah
menyampaikan vokasi ini penting, dalam artian betul-betul
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RENYAHNYA
KINERJA
INDUSTRI
MAMIN

Industri makanan
dan minuman
(mamin) merupakan
sektor strategis yang
memilki prospek
cerah. Sumbangan
sektor ini terhadap
produk domestik
bruto (PDB) industri
nonmigas dominan
dibandingkan
dengan industri lain
dan jumlah pekerja
yang terlibat juga
sangat besar.

yang tidak sesuai dengan standar
pangan.
Pemerintah terus mendorong
penerapan regulasi terkait dengan
standardisasi pangan, antara lain
Standar Nasional Indonesia (SNI),
Good Manufacturing Practices
(GMP), Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP),
Food Hygiene, Food Safety,
Food Sanitation, dan Standar
Pangan Internasional (CODEX
Alimentarius).
Regulasi itu untuk menjamin perusahaan menerapkan cara
pengolahan dan sistem manajemen keamanan pangan yang baik,
mulai dari pemilihan bahan baku,
pengolahan, pengemasan, serta
distribusi dan perdagangannya.
Indonesia sendiri telah berpartisipasi aktif di dalam forum
Codex Alimentarius Commission
yang bertujuan membahas standar mutu dan keamanan pangan
dunia terkait dengan kepentingan
industri.
Industri mamin termasuk sektor yang akan dipercepat standardisasinya dalam
rangka integrasi ASEAN Economic
Community mulai 2017.
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Selain mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif,
Kementerian Perindustrian juga
berperan aktif peningkatan mutu
produk dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Industri
untuk menggenjot pertumbuhan
industri mamin.

Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), kontribusi
industri mamin terhadap PDB
industri nonmigas mencapai 34,95
persen pada triwulan ketiga 2017.
Angka ini tertinggi dibanding
industri lainnya, seperti barang
logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik
dengan kontribusi 10,46 persen,
ataupun industri alat angkutan
10,11 persen.
Industri mamin juga termasuk
sektor padat karya, sehingga tidak
heran jika di industri makanan
saja jumlah pekerja sangat dominan, yakni 21,34 persen atau
sekitar 3,3 juta orang dari total
pekerja sektor industri.
Tengok juga nilai ekspor
produk mamin, termasuk minyak
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kelapa sawit, yang sudah menembus USD23,3 miliar selama periode Januari-September 2017,
sehingga neraca perdagangan
menjadi positif.
Dilihat dari sisi investasi,
industri mamin jelas menarik
minat investor. Pada periode
Januari-September 2017 saja,
nilai penanaman modal dalam
negeri (PMDN) industri mamin
sudah mencapai Rp27,9 triliun,
sementara penanaman modal
asing (PMA) sebesar USD1,4
miliar.
Semua indikator positif itu
membuat kinerja industri mamin
tetap kinclong, ketika sektor lain
berjuang keras bertahan di tengah perubahan pasar yang sangat cepat.

Setiap tahun, industri mamin
selalu tumbuh di atas pertumbuhan sektor manufaktur. Pada triwulan ketiga 2017, pertumbuhan industri tersebut mencapai
9,46 persen atau naik dibandingkan dengan capaian pada triwulan
sebelumnya 7,19 persen.

Dalam hal ino, Kemenperin
telah melaksanakan berbagai program melalui penyusunan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI), pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan, termasuk pengembangan
pendidikan vokasi.

MELIBATKAN IKM

Meski demikian, industri mamin tetap membutuhkan dukungan pemerintah agar
kinerjanya semakin gemilang.
Dukungan itu terutama dalam
memanfaatkan potensi dalam
negeri yang menjanjikan, mengingat jumlah penduduk Indonesia
sangat besar yakni mencapai
258,7 juta orang.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengungkapkan, industri mamin di Tanah Air
cukup banyak dan tidak hanya
meliputi perusahaan skala besar,
tetapi telah menjangkau di tingkat
kabupaten untuk kelas industri
kecil dan menengah (IKM). Bahkan,
sebagian besar dari mereka sudah
ada yang go international.

Pasar dan konsumen dalam
negeri juga perlu diproteksi dari
serbuan produk mamin impor

Hal itu diperjelas oleh Ketua
Umum Gabungan Pengusaha
Makanan dan Minuman Indonesia

(GAPMMI) Adhi S Lukman. Dia
menyebut industri mamin yang
tergabung dalam GAPMMI saat
ini terdiri dari empat kelompok
sektor.
Pertama, industri pengolahan
mamin skala besar maupun kecil
dan menengah. Kedua, industri penunjang (supplier), ketiga,
importir atau eksportir produk
pangan (bahan baku pangan), dan
keempat, distributor atau peritel.
Dia mengatakan beberapa
industri antara (intermediate),
seperti industri ekstraksi dan
bahan tambahan pangan mulai
tumbuh. Industri ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi mamin.
Menteri Airlangga memberikan apresiasi kepada produsen
mamin yang terus mengembangkan usahanya, baik di dalam negeri maupun ekspor. Hal itu disampaikan Menperin saat kunjungan
kerja di PT Tiga Pilar Sejahtera
Food Tbk, Sragen, Jawa Tengah,
pada 7 November 2017.
Dia menilai Tiga Pilar
Sejahtera Food merupakan
salah satu perusahaan kebanggaan nasional yang terus berinvestasi. Perusahaan yang berdiri
sejak 1990 ini memproduksi beragam makanan olahan seperti mi,
bihun, wafer, biskuit dan permen
dengan total kapasitas 78.700 ton
per tahun.
Hingga saat ini, Tiga Pilar
Sejahtera Food telah menggelontorkan investasi hingga Rp9,2 triliun dan menyerap tenaga kerja
lebih dari 12.000 tenaga kerja.
“Kami menyambut baik usaha
Tiga Pilar Sejahtera yang selalu
berkomitmen dan berinovasi
secara berkelanjutan, sehingga
kontribusinya signifikan terhadap pertumbuhan industri mamin
nasional,” ungkap Menperin. mi
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INDUSTRI
MAINAN
TIDAK
MAIN-MAIN
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menambahkan, perusahaan juga
terus memperkuat pusat produksi
bonekanya melalui kolaborasi
dengan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia.
“Saat ini, kami memproduksi
hingga dua juta boneka per
minggu dengan lebih dari 500
pemasok dan IKM yang menjadi
bagian tak terpisahkan dari rantai pasokan Mattel,” ungkapnya.
Untuk mendorong perkembangan industri padat karya berorientasi ekspor ini, Menperin
mengusulkan skema insentif
baru, yaitu pengurangan pajak
melalui penghitungan berbasis
pada jumlah penyerapan tenaga
kerjanya.
“Misalnya, mereka mempekerjakan sebanyak 1.000, 3.000
atau di atas 5.000 tenaga kerja.
Itu kami akan berikan scheme
tax allowance tersendiri. Ini
yang sedang kami bahas dengan
Kementerian Keuangan,” ungkap
Airlangga.

Tahukah Anda bahwa Indonesia adalah produsen
boneka Barbie terbesar dunia? Jangan salah, enam
dari 10 boneka paling popular di dunia itu berasal dari
pabrik di Cikarang, Jawa Barat.
Pabrik bernama PT Mattel
Indonesia itu merupakan produsen boneka merek Barbie terbesar di dunia, yang mampu memproduksi hingga dua juta boneka
setiap minggu.
Perusahaan yang berdiri
sejak 1992 ini memasok 60
persen boneka Barbie di pasar
global, melampaui produksi
China. Artinya, enam dari 10
boneka yang beredar di dunia
berasal dari Indonesia, yang
dibuat oleh tangan-tangan terampil tenaga kerja lokal.
Tidak hanya boneka, PT
Mattel Indonesia juga merupakan
salah satu produsen mainan
mobil Hot Wheels terbesar dunia
dengan kapasitas 50 juta unit per
tahun. Hot Wheels merupakan
mobil mainan diecast atau dibuat
dari bahan logam yang dicetak.
Selain kapasitas produksinya yang mencengangkan,
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pabrik mainan ini juga sudah
mengaplikasikan sistem kerja
Industry 4.0. Revolusi industri
ke-4 merupakan tahap perkembangan industri saat ini yang
menggabungkan tenaga manusia, robot dan teknologi informasi
dalam proses produksinya.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto menilai
PT Mattel Indonesia memiliki
kemampuan engineering dan inovasi yang luar biasa, dengan melibatkan tenaga ahli lokal dalam
membuat mesin-mesin presisi.
Kemampuan perusahaan itu
menunjukkan industri mainan
nasional berdaya saing tinggi di
kancah global, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia merupakan basis penting beberapa
produk unggulan yang mendunia.
“Karena itu, Kemenperin
terus mendorong agar industri
ini semakin produktif dan berinovasi untuk menciptakan produk

mainan yang mendidik dan menyenangkan,” kata Airlangga
pada Peringatan Ulang Tahun
ke-25 PT Mattel Indonesia di
Cikarang, Bekasi, 4 November
2017.
Selain menyerap tenaga
kerja dalam jumlah besar, industri mainan umumnya juga berorientasi ekspor sehingga berkontribusi cukup signifikan bagi pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional.
Berdasarkan catatan
Kemenperin, penyerapan tenaga
kerja industri mainan mencapai 23.116 orang dengan nilai
investasi pada 2016 sebesar
USD14,76 juta dan hingga triwulan III/2017 telah mencapai
USD9,52 juta.
Adapun, ekspor produk
mainan sampai dengan
September 2017 mencapai USD
228,39 juta atau naik 8,97 persen

dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama 2016
sebesar USD209,59 juta.

yang link and match antara
Sekolah Menengah Kejuruan
dengan industri.

“Aktivitas industri yang konsisten membawa dampak yang
luas bagi perekonomian nasional. Multiplier effects tersebut antara lain peningkatan pada
nilai tambah bahan baku dalam
negeri, penyerapan tenaga kerjalokal, dan penerimaan devisa
dari ekspor,” kata Menperin.

Langkah perusahaan ini sejalan dengan program pemerintah
mencetak tenaga kerja kompeten
sesuai dengan kebutuhan industri, khususnya di industri mainan
yang memiliki keunikan dan
membutuhkan keahlian khusus.

PT Mattel Indonesia sendiri
mempekerjakan sekitar 10.000
orang dan mencetak devisa dari
hasil ekspor rata-rata di atas
USD150 juta per tahun.

DUKUNG PROGRAM
VOKASI
Sebagai industri padat karya
yang menghasilkan produk
berkualitas, PT Mattel Indonesia
juga berkepentingan terlibat
dalam program pendidikan vokasi

Peter Gibbon, Executive
Vice President and Chief Supply
Chain Officer Mattel Inc, mengatakan pihaknya mendukung
insiatif Kemenperin meningkatkan kualitas SDM melalui program link and match antara SMK
dan industri.
“Kami juga mendukung
upaya Kemenperin membekali
tenaga kerja Indonesia dengan
kemampuan dan pelatihan terdepan,” kata Peter Gibbon.
Presiden Direktur PT
Mattel Indonesia Roy Tandean

Guna mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional,
pemerintah juga terus menggenjot kinerja industri manufaktur
melalui berbagai langkah strategis, di antaranya menerbitkan
paket kebijakan ekonomi, deregulasi, serta memangkas berbagai peraturan, perizinan, dan
birokrasi yang menghambat.
Dirjen Industri Kimia, Tekstil
dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit
Dwiwahjono mengatakan, pemerintah juga melindungi produk
dan pasar dalam negeri serta
menghindari serbuan produk
impor non-standar.
Kebijakan yang dilakukan
antara lain penerapan SNI guna
menjaminan produk yang masuk
ke pasar domestik merupakan
produk berkualitas dan aman
bagi konsumen.
Standar produk ini merupakan technical barrier yang
dapat diterima oleh seluruh
negara, karena memberikan
efek positif, antara lain menjamin keamanan, keselamatan
dan kualitas produk. mi
mi
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KEMITRAAN IKM
DAN APM AKSELERASI
INDUSTRI OTOMOTIF
Perkembangan industri otomotif nasional
selama ini tidak terlepas dari sinergi antara
industri besar dan industri kecil menengah
(IKM). Industri besar umumnya perusahaan
perakitan sangat bergantung pada komponen
yang sebagian besar dipasok oleh IKM.
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Perkembangan industri otomotif nasional selama ini tidak
terlepas dari sinergi antara industri besar dan industri kecil menengah (IKM). Industri besar umumnya perusahaan perakitan sangat
bergantung pada komponen yang
sebagian besar dipasok oleh IKM.
Kedua segmen industri tersebut membentuk mata rantai dalam
siklus bisnis yang saling bersinergi dan membutuhkan satu sama
lain. Oleh karena itu, kerja sama
keduanya perlu diperkuat untuk
meningkatkan daya saing industri
otomotif nasional.
Kementerian Perindustrian
sendiri terus mendorong agar IKM
dan industri besar, yang terdiri
dari para agen pemegang merek
(APM), menjalin kemitraan strategis sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak.
Melalui kemitraan itu, IKM
diharapkan memperoleh kepastian pasar dan pasokan bahan
baku, meningkatkan kualitas dan
kuantitas, sumber daya manusia,
sistem manajemen, serta akses
informasi, teknologi, perizinan
dan sebagainya. Di sisi lain, APM
mendapat jaminan pasok komponen yang berkualitas dan tepat
waktu.
Menurut Menteri
Perindustrian Airlangga
Hartarto, kemitraan APM dan
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IKM komponen akan mendukung
industri otomotif di dalam negeri
yang terus mencatat perkembangan positif.
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Mengutip data Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo), penjualan
mobil sepanjang Januari-Agustus
2017 mencapai 715.291 unit.
Capaian ini tumbuh 3,6 persen
dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya
690.200 unit.
Penjualan sepeda motor nasional juga relatif stabil sepanjang
2017. Hingga September, menurut data Asosiasi Industri Sepeda
Motor Indonesia (AISI), penjualan
tercatat 546.607 unit.
Saat ini, terdapat 416 sentra IKM komponen otomotif yang
tersebar di Kabupaten Tegal,
Kab. Klaten, Kab. Purbalingga,
Kab. Sidoarjo, Kab. Juwana, Kab.
Pasuruan, Kabupaten Sukabumi,
dan Bandung. Sekitar 123 IKM
tergabung dalam Perkumpulan
Industri Kecil dan Menengah
Komponen Otomotif (PIKKO).

LINK AND MATCH

IKM komponen itu diajak ikut
serta dalam kegiatan link and
match bersama pemasok APM
di Jakarta beberapa waktu lalu.
Mereka berasal dari sentra-sentra
IKM logam di Kabupaten Klaten,
Tegal, Purbalingga, Sidoarjo,
Pasuruan, Jabodetabek, serta
IKM yang tergabung dalam PIKKO
dan Yayasan Dharma Bhakti Astra
(YDBA).

Salah satu langkah konkret
Kemenperin yakni memfasilitasi 70 IKM komponen otomotif
yang berasal dari beberapa sentra
Pulau Jawa untuk bekerja sama
dengan 30 pemasok APM.

Adapun APM yang diundang dalam acara ini, antara lain
PT Toyota Motor Manufacturing
Indonesia, PT Astra Daihatsu
Motor, dan PT Astra Honda Motor.
Pada kegiatan tersebut, para APM

memperlihatkan produk-produk
komponen otomotif yang potensial untuk dipasok oleh IKM.
Kegiatan tersebut merupakan
kelanjutan dari acara serupa yang
digelar pada 26 Januari 2017,
serta kegiatan link and match
IKM komponen dengan Tier 1
(pemasok komponen lapis pertama) yang menghasilkan beberapa kerja sama bisnis.
Kerja sama itu, yakni antara
PT Dharma Polimetal sebagai Tier
1 dengan dua IKM dari Tegal ( PT
Gaya Teknik Logam dan PT FNF
Metalindo), PT Polytron dengan
satu IKM dari Tegal (PT Gemilang

Lestari Tekindo), dan PT Berdikari
Metal Engineering dengan empat
IKM dari Tegal (PT Gaya Teknik
Logam, PT FNF Metalindo, PT Mira
Fix Manufactur, dan UD Berkah).
Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan penandatanganan nota
kesepahaman antara IKM dan
industri besar yang telah meraih
kesuksesan temu bisnis.
Acara tersebut diharapkan
semakin mempererat komunikasi
antara IKM dan pemasok APM,
yang pada akhirnya membuka
akses pasar bagi IKM di industri
otomotif nasional.

Selain itu, kata Direktur
Jenderal IKM Kemenperin Gati
Wibawaningsih, acara itu menjadi
sarana pertukaran informasi mengenai teknologi permesinan, peningkatan kemampuan SDM, dan
manajemen mutu.
Tentunya kemitraan kemitraan
antara IKM dan pemasok APM ini
akan saling menguntungkan kedua
pihak, sekaligus mendorong pertumbuhan industri otomotif dan
perekonomian nasional. mi
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Industri Galangan Kapal

MENIKMATI
BERKAH
VISI POROS
MARITIM
DUNIA
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Untuk mewujudkan visi besar
itu, pemerintah bekerja keras
membangun infrastruktur dan
konektivitas maritime di seluruh
nusantara, memperkuat sistem
logistik, dan mengembangkan
Tol Laut. Upaya ini membutuhkan
dukungan armada kapal dalam
jumlah besar.
Beberapa perusahaan dengan
cepat menangkap peluang
tersebut dengan menambah
fasilitas galangan kapal mereka.
Salah satunya, PT Samudra
Marine Indonesia (SMI) Shipyard

yang menambah dua graving dock
di Serang, Banten.

ekonomi, tetapi juga simbol
kekuatan dan kedaulatan negara.

Ekspansi SMI Shipyard ini
tentu saja diapresiasi Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
karena menambah kekuatan
industri galangan kapal nasional,
sehingga mampu memenuhi
kebutuhan armada berkualitas
dengan lebih cepat dan efisien.

“Galangan kapal sebagai
bagian sektor maritim berperan
menyatukan wilayah kepulauan
nusantara. Ini tugas dan tanggung
jawab yang sangat besar agar
kepentingan negara dalam
mewujudkan konektivitas antar
wilayah melalui penguatan sarana
transportasi laut dapat terwujud,”
ungkap Airlangga.

Menurut Menperin, industri
galangan kapal yang kuat tidak
hanya mendukung aktivitas

SMI Shipyard mengoperasikan
dua unit graving dock terbaru,

Sejalan dengan visi Indonesia menjadi
Poros Maritim Dunia yang dicanangkan
Presiden Joko Widodo, industri galangan
kapal di dalam negeri terus menggeliat.
Visi kemaritiman ini mendorong industri
galangan kapal meningkatkan kapasitasnya, baik untuk pembangunan armada baru maupun reparasi.
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masing-masing dengan ukuran
280m x 45m berkapasitas 120.000
DTW dan 320m x 55m dengan
kapasitas 150.000 DWT.
Fasilitas itu yang dibangun
sejak 2011 dengan investasi
sebesar Rp510 miliar dan
menyerap sedikitnya 1.400 tenaga
kerja ini menjadi salah satu dok
kolam terbesar di Indonesia.
Fasilitas graving dock itu
dilengkapi dengan alat jib crane
sebanyak empat unit masingmasing berkapasitas 40 ton.
Selain itu, terdapat pelabuhan
khusus sepanjang 800 meter
untuk melakukan floating repair.
Dengan tambahan dua
fasilitas tersebut, SMI Shipyard
yang berdiri di atas lahan seluas

4 hektare ini sekarang memiliki
total empat graving dock yang
mampu memproduksi kapal
maupun mereparasi sekitar 300
unit kapal per tahun.

9001:2000 yang mencakup Sistem
Manajemen Mutu, sertifikat ISO
140001 tentang lingkungan,
dan OHSAS 18001 Safety atau
keselamatan kerja.

Sebelumnya, kapasitas
galangan ini masih di bawah 200
unit per tahun. Dua unit dok kolam
yang sudah ada berkapasitas
80.000 DWT dengan ukuran 215m
x 35m dan 215m x 40m.

DAYA SAING GLOBAL

Dengan berbagai berbagai
fasilitas tersebut, kata Direktur
Utama SMI Shipyard Tradju Trsina,
total kapasitas perbaikan kapal
galangannya hingga mencapai
150.000 DWT.
Untuk mendukung daya
saing, SMI Shipyard juga telah
mengantongi sertifikat ISO

Menteri Airlangga meyakini,
industri galangan kapal nasional
akan semakin berdaya saing di
tingkat global sejalan dengan
peningkatan kapasitas dan
pemanfaatan teknologi mutakhir.
Untuk itu, Kementerian
Perindustrian memprioritaskan
pengembangan industri
dengan menggulirkan sejumlah
kebijakan sebab sektor strategis
ini berkontribusi besar bagi
perekonomian nasional.

KAPASITAS INDUSTRI GALANGAN KAPAL NASIONAL

“Investasi industri perkapalan
membutuhkan modal yang
sangat besar dalam jangka waktu
yang panjang. Oleh karenanya,
iklim investasi yang kondusif
menjadi syarat mutlak agar
kesinambungan operasional dan
produktivitas sektor industri
perkapalan dapat menjadi lebih
optimal,” ungkap Menperin.
Berbabagai kebijakan itu
diharapkan membuka peluang
usaha, sekaligus memacu industri
galangan kapal di dalam negeri
meningkatkan penguasaan
teknologi perkapalan.

“

Kami mampu memproduksi sendiri
beberapa komponen seperti MSB,
console table, deck machinery,
pintu, kemudi dan anchor winch
dengan total TKDN di antaranya
mencapai 65 persen.
PT Steadfast Marine Eddy Kurniawan Logam

Dalam proyek pengadaan
kapal Tol Laut, misalnya,
beberapa galangan kapal yang
terlibat berhasil mengembangkan
tipe kapal yang sesuai dengan
kebutuhan dalam negeri.
Salah satunya Kapal Perintis
Tipe 1.200 GT yang dibangun
oleh galangan kapal PT Steadfast
Marine. Perusahaan berbasis
di Pontianak, Kalimantan Barat
, ini dipercaya mengerjakan
sebanyak 13 kapal negara milik
Kementerian Perhubungan.
Kapal tipe ini memiliki
panjang seluruhnya 62,8 meter,
tinggi 4 meter, dan lebar 12 meter
dengan kemampuan daya mesin
utama 2 x 1100 HP serta dapat
menampung 36 awak kapal dan
404 orang penumpang.
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250

Perusahaan
Galangan
Kapal

“Industri perkapalan punyai
peran penting, mengingat
karakteristiknya yang padat karya,
padat modal dan padat teknologi.
Makanya, perlu penanganan dan
perhatian serius dari pemerintah
agar mampu tumbuh dan terus
berkembang,” kata Airlangga.
Pemerintah telah
mengalokasikan anggaran cukup
besar bagi pembangunan kapalkapal negara untuk memenuhi
kebutuhan moda transportasi laut
di dalam negeri.
Momentum ini perlu
dimanfaatkan oleh industri
perkapalan nasional sebagai
sebuah peluang yang potensial
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1 juta
DWT/tahun
Pembangunan
kapal baru

guna meningkatkan kemampuan
dan utilisasi, khususnya untuk
pembangunan armada baru.
“Proyek-proyek pembangunan
kapal baru diharapkan memacu
penyerapan tenaga kerja, dan
yang lebih penting adalah
meningkatkan penguasaan
teknologi,” ungkap Airlangga.
Pemerintah juga
mengamankan dan
mengoptimalkan pemanfaatan
pasar domestik bagi kepentingan
industri perkapalan nasional
sesuai amanat Inpres Nomor 2
Tahun 2009 tentang Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN).

12 juta
DWT/tahun
Reparasi Kapal

Program P3DN merupakan
salah satu strategi penting dan
perlu didukung oleh semua
pemangku kepentingan industri
perkapalan. Kebijakan ini
memberikan kesempatan dan
akumulasi pengalaman kepada
industri galangan nasional
sehingga mampu memenuhi
kebutuhan kapal dan produk
manufaktur maritim lainnya.
Kebijakan lain yang terus
didorong Kemenperin adalah
pemberian insetif fiskal untuk
industri perkapalan, termasuk
industri pendukung yang
memproduksi bahan baku dan
komponen kapal.
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PT Steadfast Marine Eddy
Kurniawan Logam, kapal-kapal
yang dibangun galangannya
menggunakan komponenkomponen dalam negeri, antara
lain pelat baja, baja profil, cat,
pompa, propeller dan shaft.
“Bahkan, kami mampu
memproduksi sendiri beberapa
komponen seperti MSB, console
table, deck machinery, pintu,
kemudi dan anchor winch dengan
total TKDN di antaranya mencapai
65 persen,” ungkap Eddy.
Untuk menunjang produksi
kapal, Steadfast Marine memiliki
tim engineering yang terampil dan
ahli di bidangnya dengan jumlah
mencapai 1.000 orang, yang
mendukung proses pembangunan
13 kapal negara senilai Rp850
miliar itu. mi
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N219 Nurtanio

SIAP
MENYAMBUNG
NUSANTARA

Kemenperin juga memfasilitasi berdirinya Indonesia Aircraft
Maintenance Services Association
(IAMSA) yang memayungi industri MRO di dalam negeri. Salah
satu anggota asosiasi ini adalah
PT Garuda Maintenance Facility
(GMF), anak perusahaan penerbangan pelat merah PT Garuda
Indonesia Tbk (Persero).
Selain menyiapkan industri
pendukung (komponen dan MRO),
Kemenperin juga membuat regulasi, melakukan sosialisasi dan
promosi, fasilitasi pembiayaan
ekspor, pengembangan komponen
yang dibutuhkan, serta dukungan
fasilitas lainnya.

Tepat pada Hari Pahlawan 10 November 2017,
pesawat N219 resmi menyandang nama Nurtanio.
Nama itu disematkan langsung oleh Presiden Joko
Widodo sebagai penghormatan kepada Laksamana
Muda (Anumerta) Nurtanio Pringgoadisuryo, perintis
industri pesawat terbang Indonesia.

Menteri Airlangga menegaskan, pemerintah berkepentingan
membantu pengembangan industri penerbangan dalam negeri guna memperkuat konektivitas wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh
Indonesia.

Perdanakusuma Jakarta pada
10 Oktober 2017, mengapresiasi keberhasilan pengembangan
pesawat tersebut.
Menurut dia, pengembangan
pesawat ini sejalan dengan program pemerintah yang tertuang
dalam Nawacita. Rencananya,
karya anak bangsa ini digunakan
untuk inter-moda transportasi
penyambung tol laut guna mengangkut logistik dan penumpang
di daerah pedalaman.
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N219 Nurtanio memang
dirancang sesuai dengan kondisi
geografis Indonesia, yang terdiri dari kepulauan dan infrastuktur yang masih terbatas di wilayah
pedalaman dan perbatasan.
Pesawat N219 merupakan
hasil kolaborasi PT Dirgantara
Indonesia (PTDI) serta Lembaga
Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN), yang dikembangkan sejak 2013.
Pesawat ini sebelumnya sukses melakukan uji terbang perdana di Bandara Husein
Sastranegara, Bandung, Jawa
Barat, pada 16 Agustus 2017,
tepat sehari menjelang Hari
Kemerdekaan RI.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, yang turut
hadir saat upacara pemberian nama pesawat N219 oleh
Presiden di Bandara Halim
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Pesawat bermesin dua dengan kapasitas 19 penumpang ini
merupakan program nasional
yang melibatkan peran beberapa
kementerian, lembaga dan BUMN.

N219 mampu mengangkut
beban hingga 7.030 kilogram saat
lepas pandas dan 6.940 kg saat
mendarat. Kecepatan pesawat
ini bisa mencapai 210 knot dan
kecepatan terendah 59 knot.
Artinya, pesawat ini bisa terbang dengan kecepatan cukup
rendah tetapi tetap bisa dikendalikan dengan baik. Fitur ini penting
terutama saat pesawat memasuki
wilayah tebing dan pegunungan,
seperti di pedalaman Papua.

UJI KELAIKAN

Tujuannya untuk menciptakan
pesawat udara jarak menengah dalam rangka membangun
konektivitas dan memobilisasi
daerah-daerah terluar, terpencil, dan tertinggal, serta mempertahankan penguasaan teknologi
kedirgantaraan.

Sebelum diproduksi secara
komersial, prototipe N-219 harus
menjalani beberapa uji kelaikan untuk mendapatkan Type
Certificate. Sertifikat kelaikan
udara dari desain manufaktur
pesawat ini akan dikeluarkan oleh
Direktorat Kelaikan Udara dan
Pengoperasian Pesawat Udara
Kementerian Perhubungan.

Pesawat buatan Bandung
ini dilengkapi dengan dua mesin
Pratt & Whitney Aircraft of Canada
Limited PT6A-42 masing-masing
bertenaga 850 SHP dan Hartzell
4-Blade Metal Propeller.

PTDI akan menyiapkan dua
purwarupa pesawat N219 untuk
uji terbang hingga mencapai 300
jam terbang dan dua purwarupa
lainnya untuk fatigue test, flight

test development dan flight test
certification. Uji coba ini membutuhkan 3.000 cycle fatigue
test sebelum mengantongi Type
Certificate pada 2018.
Selanjutnya, tahapan serial
production segera dimulai
untuk mendapatkan Production
Certificat. Targetnya, pada 2019
nanti pesawat pertama N219
sudah siap dan laik memasuki
pasar, terutama untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri.
Keunggulan lainnya dari N219
adalah bisa dimodifikasi untuk
berbagai keperluan, mulai dari
angkutan penumpang sipil, militer, barang atau kargo, evakuasi
medis, hingga bantuan bencana
alam.

pengembangan industri komponen serta jasa perawatan dan perbaikan pesawat (maintenance,
repair and overhaul/MRO).
Dalam hal ini, Kemenperin
memfasilitasi pembentukan Asosiasi Industri Pesawat
dan Komponen Pesawat atau
Indonesia Aircraft and Component
Manufacturer Association
(INACOM), yang terdiri dari sektor terkait, seperti industri baja,
karet, plastik, dan polyurethane, serta lembaga riset dan
konsultan.

Apalagi, industri penerbangan nasional terus berkembang
dan mencatat pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun. Ini
diindikasikan dengan kenaikan
jumlah lalu lintas udara, baik arus
penumpang maupun barang.
Jumlah penumpang udara
domestik rata-rata tumbuh 15
persen per tahun dalam 10 tahun
terakhir, sementara jumlah penumpang udara internasional naik
sekitar 8 persen. Potensi industri penerbangan Indonesia juga
dapat dilihat dari besarnya jumlah
pembelian pesawat terbang, yakni
terbesar ketiga di Asia setelah
China dan India. mi

PTDI dan Lapan juga sedang
mengembangkan N219 Amphibi
yang bisa mendarat di perairan pulau-pulau terluar dan terpencil. Dengan berbagai kelebihan tersebut, pesawat ini diklaim
lebih murah dibandingkan dengan
harga pesawat sejenisnya, Twin
Otter.
Untuk mendukung proyek
N219, Kemenperin ikut berperan
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MENANGKAP
INVESTASI SCG
DI SEKTOR
PETROKIMIA
Saat kunjungan kerja Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto di Bangkok, Thailand,
November silam, beberapa perusahaan raksasa
dari Negeri Gajah Putih itu menyampaikan
komitmen investasi mereka di Indonesia.
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Salah satu manufaktur besar
Thailand yang serius ingin merealisasikan investasi barunya di
Indonesia adalah Siam Cement
Group (SCG). Perusahaan ini mengaku siap menggelontorkan
dana USD600 juta untuk membangun fasilitas pengolahan nafta di
Cilegon, Banten.
Komitmen itu diutarakan
langsung oleh CEO SCG Roongote
Rangsiyopash dalam pertemuan
dengan Menteri Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut,
Menperin didampingi Wakil Duta
Besar Indonesia untuk Thailand
Toferry Primanda Soetikno,
Dirjen Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi dan Elektronika
(ILMATE) Kemenperin saat itu

I Gusti Putu Suryawirawan, serta
Dirjen Industri Kimia, Tekstil,
dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit
Dwiwahjono.
Menperin menyambut baik
rencana SCG tersebut, sebab
Indonesia masih butuh tambahan
naphtha cracker untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku plastik di
dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Investasi SCG ini bukan yang
pertama. Perusahaan itu sudah
berinvestasi di Indonesia selama
lebih dari 20 tahun. Hingga akhir
2016, SCG telah menanamkan
modal USD1,4 miliar atau setara
Rp18,9 triliun dan menyerap
8.000 tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung.
Di Indonesia, SCG memiliki
tiga lini bisnis, yaitu kimia, material bangunan semen (CBM), dan

pengemasan. Perusahaan ini menguasai sekitar 56 persen pasar
CBM, sementara di sektor kimia
42 persen dan pengemasan 2
persen.

FASILITASI INVESTASI
Menperin menegaskan,
pemerintah siap memfasilitasi
pelaku industri yang ingin berekspansi atau menanamkan modalnya
di Tanah Air. Misalnya, memberikan kemudahan perizinan untuk
membangun pabrik di kawasan
industri.
Dia menyarankan investasi
dilakukan di kawasan industri
karena semua perizinan, rantai
pasok, dan infrastruktur penunjang sudah disiapkan di sana.
Dengan demikian, proses investasi
menjadi lebih cepat.

Untuk mendorong investasi
industri petrokimia, Kemenperin
akan memfasilitasi perusahaan
memperoleh insentif fiskal seperti
tax allowance atau tax holiday.
Kemenperin juga telah mengusulkan agar industri petrokimia
mendapatkan penurunan harga
gas karena sebagai sektor pengguna gas terbesar dalam proses
produksinya.
Upaya ini sejalan dengan
kebijakan Kemenperin yang memfokuskan industri petrokimia sebagai salah satu sektor prioritas.
Pasalnya, industri ini merupakan
pemasok utama bahan baku bagi
banyak manufaktur hilir, seperti
industri plastik, tekstil, cat, kosmetika dan farmasi. mi

Pemerintah juga terus menciptakan iklim investasi yang kondusif,
salah satunya melalui penerbitan
sejumlah paket kebijakan ekonomi.
MEDIA INDUSTRI | 04 - 2017

| EKONOMI & BISNIS
Data Himpunan Alat Berat
Indonesia (Hinabi) menunjukkan,
produksi alat berat hingga kuartal
pertama 2017 tercatat 1.153 unit
atau melonak 87 persen dibandingkan dengan periode yang
sama tahun lalu 619 unit.
Pada kuartal kedua, industri alat berat nasional mencatat
penjualan sebanyak 2.467 unit.
Penjualan diprediksi tembus 4.400
unit pada akhir tahun 2017.
Perkembangan ini tentu saja
menggembirakan sebab kinerja
industri alat berat mencerminkan
kondisi ekonomi nasional. Banyak
industri strategis yang mengandalkan alat berat, seperti pertambangan, pengolahan hasil hutan,
proyek infrastruktur, serta perkebunan dan pertanian.
Gairah industri alat berat
tidak lepas dari upaya pemerintah menggenjot proyek infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, khususnya
daerah-daerah terluar Indonesia.
Industri alat berat juga dituntut mampu memenuhi kebutuhan untuk program pamerintah
lainnya, terutama swasembada
pangan.
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diuji coba di lahan pertanian di
Merauke, Papua.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto memberikan apresiasi kepada PT Komatsu
Indonesia yang ikut berkontribusi
terhadap pengembangan industri
alat berat di Indonesia.

“

“Ke depan, sektor
pertanian akan
semakin modern,
terutama di luar
Jawa. Kami pacu
industri ini semakin
meningkatkan
komponen lokalnya,”
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto

Dia menegaskan dukungan
penuh pemerintah bagi industri alat berat untuk terus berinovasi, termasuk menghasilkan
produk yang bisa menopang sektor pertanian.
“Ke depan, sektor pertanian
akan semakin modern, terutama
di luar Jawa. Kami pacu industri
ini semakin meningkatkan komponen lokalnya,” papar Airlangga
saat menghadiri Perayaan HUT
ke-35 PT Komatsu Indonesia pada
13 Desember 2017,
Menurut Menperin, pemerataan pembangunan juga dilakukan dengan peningkatan nilai
tambah di dalam negeri, seperti
melalui kebijakan hilirisasi pengolahan bahan tambang. Kebijakan
ini sebagai langkah untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku
yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk-produk industri
lanjutan.
“Nilai tambah ini juga bermanfaat bagi ekonomi lokal.
Kami ambil contoh di Kabupaten
Morowali, dengan adanya industri
smelter, ekonomi di sana naik 65
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Salah satu alat berat yang
berhasil dikembangkan industri dalam negeri adalah traktor
untuk tanam benih jagung. Alat
berat yang dilengkapi teknologi
internet ini dikembangkan oleh
PT Komatsu Indonesia dan telah

ALSINTAN KOMATSU

INDUSTRI ALAT BERAT
TERUS MENGGELIAT
Kinerja industri alat berat nasional pada 2017
memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, tercermin dari laporan
produksi dan penjualan.
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persen pada 2015 dan mendorong
ekspor naik lebih dari 80 persen
pada 2017,” ungkap Menperin.

KERJA SAMA R&D
Dalam kesempatan itu,
Airlangga juga mengapresiasi
industri alat berat yang bekerja
sama dengan perguruan tinggi
dalam penelitian dan pengembangan (R&D).
Sebagai contoh, PT Komatsu
Indonesia menggandeng beberapa perguruan tinggi dalam
kegiatan R&D, seperti Institut
Teknologi Bandung, Universitas
Gadjah Mada, Institut Pertanian
Bogor, dan Universitas Indonesia.
Kerja sama tersebut melibatkan
Komatsu Ltd Jepang dan Yayasan
Komatsu Indonesia Peduli (YKIP).
Selain itu, dalam tiga
tahun terakhir, Komatsu
Indonesia telah mendirikan
Pusat teknologi Material, Pusat

Pelatihan Keahlian, dan Pusat
Pengembangan Desain Asia.

perubahan lanskap bisnis alat
berat yang semakin cepat.

Fasilitas lain yang dibangun perusahaan ini adalah
Komatsu Indonesia Management
Development Institute (KIMDI),
sebagai salah satu langkah manajemen mempercepat pengembangan SDM di lingkungan Komatsu
Indonesia beserta perusahaan afiliasinya. Perusahaan asal Jepang
ini juga berpartisipasi aktif dalam
program Link and Match pendidikan vokasi Industri dengan sekolah menengah kejuruan SMK.

Dalam kerja sama tersebut, Komatsu Indonesia sekaligus ikut membantu menyelaraskan kurikulum berbasis kompetensi, pengembangan sarana
prasarana praktikum dan penyediaan kesempatan praktik kerja
industri bagi siswa SMK dan penanganan industri bagi guru serta
sertifikasi.

Menurut Presiden Direktur
Komatsu Indonesia Pratjojo Dewo,
program vokasi link and match
yang diinisiasi oleh Kemenperin
itu sangat bermanfaat meningkatkan kapabilitas karyawan
dan mendukung proses bisnis
internal perusahaan. Program
itu juga dinilai membantu para
pemasok dan semua pemangku
kepentingan dalam menghadapi

STANDAR
NASIONAL
INDONESIA

Keamanan

Keselamatan

Kesehatan

Pelestarian Lingkungan

Produk yang memenuhi SNI di pasaran biasanya ditandai dengan label SNI,
seperti pada produk pangan, peralatan rumah tangga, perangkat keselamatan,
dan sebagainya
SNI dirumuskan oleh
Komite Teknis dan
ditetapkan oleh Badan
Standardisasi Nasional
(BSN), yang mengacu pada
WTO Code of Good Practice

agar diterima secara luas
oleh pemangku
kepentingan.
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koordinasi

lembaga pemerintah
non-kementerian dengan tugas
pokok mengembangkan dan
membina kegiatan standardisasi
di Indonesia.

R
DASATUKAN
BEN
PEM
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Melindungi produsen, konsumen,
tenaga kerja dan masyarakat dari aspek :

TUJUAN UTAMA

Untuk memperkuat program
vokasi, Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian
Keuangan untuk memberikan
insentif fiskal berupa pengurangan pajak.
Insentif ini juga akan diberikan bagi perusahaan yang
melakukan inovasi secara
berkelanjutan, sehingga memacu
industri untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia dan
produknya. mi

merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia

KEPRE
S
Tahun No. 103
2001

KETERBUKAAN

TRANSPARANSI

KONSENSUS &
TIDAK MEMIHAK

Terbuka bagi agar semua
stakeholder yang
berkepentingan dapat
berpartisipasi dalam
pengembangan SNI

Transparan agar semua
stakeholder yang berkepentingan
dapat mengikuti perkembangan
SNI mulai dari tahap
pemrograman dan perumusan
sampai ke tahap penetapannya,
dan dapat dengan mudah
memperoleh semua informsi
yang berkaitan dengan
pengembangan SNI

Tidak memihak dan
konsensus agar semua
stakeholder dapat
menyalurkan
kepentingannya dan
diperlakukan secara adil.

EFEKTIF & RELEVAN

KOHEREN

BERDIMENSI
PEMBANGUNAN

Koheren dengan pengembangan
standar internasional agar
perkembangan pasar negara kita
tidak terisolasi dari
perkembangan pasar global dan
memperlancar perdagangan
internasional.

Berdimensi
pembangunan agar
memperhatikan
kepentingan publik dan
kepentingan nasional
dalam meningkatkan
daya saing
perekonomian nasional.

Efektif dan relevan agar
dapat memfasilitasi
perdagangan karena
memperhatikan
kebutuhan pasar dan
tidak bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.

PEDOMAN TUGAS : PPNo. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BSN:

Bidang akreditasi dan
sertifikasi dilakukan oleh
Komite Akreditasi
Nasional (KAN)

Bidang Standar Nasional
untuk Satuan Ukuran
dilakukan oleh Komite
Standar Nasional untuk
Satuan Ukuran (KSNSU)
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INACHAM HONG KONG

MENEBAR
PESONA
INVESTASI
DI INDONESIA
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Inisiatif Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)
Hong Kong dan komunitas bisnis Indonesia-Hong
Kong membentuk Indonesia Chamber of Commerce
(Inacham) di wilayah itu patut diapresiasi.
Organisasi ini tidak hanya
memperkuat jejaring dan kerja
sama di antara pelaku industri kedua negara, tetapi juga bisa
dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan peluang ekspor produk dalam negeri.
Menurut Sekretaris Jenderal
Kemenperin Haris Munandar
menilai pembentukan Inacham
di Hong Kong sejalan dengan
komitmen pemerintah memudahkan pelaku usaha berbisnis di
Indonesia.
“Saat ini momen yang tepat
bagi investor menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi pemerintah sangat komit menciptakan
iklim investasi kondusif agar
investor semakin mudah berbisnis di Indonesia,” kata Haris saat
menghadiri peresmian Inacham di
Hong Kong, 30 November lalu.
Kemudahan berusaha di
Indonesia semakin baik, seperti
ditunjukkan dalam laporan tahunan Bank Dunia mengenai peringkat kemudahan berusaha atau
Ease of Doing Business (EoDB)
2018.
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Dalam laporan itu, peringkat
EoDB Indonesia pada 2018 secara
keseluruhan naik 19 peringkat
dari posisi ke-91 menjadi posisi 72
dari 190 negara yang disurvei oleh
Bank Dunia.
Pada EoDB 2017, posisi
Indonesia juga naik 15 peringkat
dari 106 menjadi 91. Dalam dua
tahun terakhir posisi Indonesia
sudah naik 34 peringkat.

MITRA PENTING
Hong Kong merupakan mitra
dagang yang penting dan salah
satu sumber investasi terbesar di Indonesia. Hong Kong juga
memandang Indonesia sebagai
salah satu mitra strategis, terlihat dari dibukanya kantor Hong
Kong Trade and Development
Council (HKTDC) dan Hong Kong
Economic and Trade Office
(HKETO) di Jakarta.
Peluang investasi di industri pengolahan nonmigas juga terbuka luas bagi pengusaha Hong
Kong, apalagi pertumbuhan sektor strategis ini menanjak setiap
tahun.

Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), industri
pengolahan nonmigas pada triwulan keriga 2017 tumbuh 5,49
persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai
5,06 persen.
Capaian ini ditopang oleh
subsektor industri yang mengalami pertumbuhan tinggi, antara
lain industri logam dasar 10,60
persen, industri makanan dan
minuman 9,49 persen, industri mesin dan perlengkapan 6,35
persen, serta industri alat angkutan 5,63 persen.

Bagi pengusaha dalam negeri, pembentukan Inacham Hong
Kong bisa dimanfaatkan untuk
memperluas pasar. Apalagi,
potensi pasar ekspor masih cukup
luas, terutama ke negara-negara
non-tradisional.
Sejalan dengan itu, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
mengatakan, pemerintah berupaya menyelesaikan perjanjianperjanjian internasional agar
produk andalan ekspor Indonesia
tidak terganggu ke negara tujuan.
Menperin juga melihat proses
manufaktur di ASEAN semakin
terhubung dengan rantai nilai dan
rantai pasok di dunia serta aktif

melakukan kegiatan penelitian
dan pengembangan.
“Kami meyakini ASEAN pada
dekade selanjutnya dapat menjadi wilayah yang memimpin menjadi future of production, dengan
basis internet of everything sabagai infrastruktur utamanya,” ungkap Airlangga.
Menperin optimistis target
tersebut bisa terwujud karena
ASEAN memiliki potensi yang
kuat untuk mencapainya, dengan keunggulan besar yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi
regional yang stabil dan persentasenya lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dunia.

Apalagi, ASEAN didukung
oleh beberapa faktor enabler,
seperti populasi penduduk usia
muda, kelas menengah yang tumbuh, infrastruktur digital berkembang, transformasi industri kecil
dan menengah ke arah digital,
serta konektivitas antarmanusia.
Dengan terbentuknya
Inacham di Hong Kong, hubungan
ekonomi dan perdagangan kedua
perekonomian diharapkan semakin meningkat serta memperoleh
keuntungan dari integrasi ekonomi ASEAN. mi
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60 Tahun
Hubungan RI-Jepang

MEREKAT
KEMITRAAN
STRATEGIS
SEKTOR
INDUSTRI

Hubungan antara Indonesia dan
Jepang semakin sulit dipisahkan
karena selama hampir enam dekade
berjalan dengan sangat baik. Kedua
negara sudah menjadi mitra strategis
satu sama lain di hampir semua
bidang, terutama ekonomi.
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Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dimulai
pada 20 Januari 1958 melalui penandatanganan kesepakatan pampasan perang dari pemerintah Jepang
kepada Indonesia.
Pada tanggal yang sama tahun 2018, hubungan
itu tepat sudah berlangsung selama 60 tahun, dan
kedua negara akan memperingatinya dalam rangkaian acara bertema Menuju Masa Depan Bersama:
Kerja Bersama, Maju Bersama.
Dalam rangka peringatan itu, Menteri
Perindustrian yang mewakili Pemerintah Indonesia
berkunjung secara khusus ke Jepang pada 16-21
Oktober 2017 guna memperkuat kerja sama di bidang
perindustrian.
Selama enam hari di Negeri Sakura, Menperin
menggelar beberapa pertemuan dengan pelaku
industri dan pemangku kepentingan terkait, di
antaranya jajaran direksi Fujitrans Corporation,
Mitsubishi Motors, JFE Steel, dan Sango Corporation.
Selain itu, delegasi Japan Indonesia Economic
Committee (JIEC), The Japan External Trade
Organization (JETRO), Nagoya Chamber of Commerce
and Industry (NCCI), pemerintah daerah Aichi dan
Ogawa, serta menghadiri Indonesia Investment and
Business Forum (IIBF).
Dari rangkaian kegiatan tersebut, Menperin
mengantongi komitmen investasi dan perluasan
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pasar dari sejumlah perusahaan,
serta kesepakatan kerja sama
dengan lembaga pemerintah
Jepang.

Kiprah Jepang
di Indonesia

“Kami selalu sampaikan,
Indonesia memiliki potensi pasar
domestik yang sangat besar, terutama di tingkat ASEAN. Untuk
meningkatkan iklim investasi
di Indonesia, pemerintah telah
mengeluarkan beberapa paket
kebijakan ekonomi yang tujuannya mempermudah usaha bagi
para investor,” kata Menteri
Airlangga.
Menperin optimististis arus
investasi sektor industri ke
Indonesia terus meningkat, khususnya dari Jepang. Berdasarkan
data Kemenperin, pada tahun
2016, penanaman modal asing
secara keseluruhan tercatat
USD16,68 miliar.
Dari jumlah itu, investasi
Jepang ke Indonesia mencapai USD5,4 miliar atau melonjak
86 persen dibandingkan dengan
tahun 2015 sebesar USD2,9 miliar.
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Dalam enam tahun terakhir,
total investasi Jepang di Indonesia
sudah mencapai USD19,7 miliar. Investasi itu tidak hanya dari
perusahaan skala besar, tetapi
juga skala kecil dan menengah
(IKM).
Jumlah perusahaan Jepang
di Indonesia hingga saat ini mencapai 1.800 perusahaan, dengan
kegiatan usahanya di bidang manufaktur, infrastruktur dan jasa.
Beberapa sektor manufaktur
Jepang yang aktif berinvestasi
di Indonesia, antara lain
industri otomotif, logam, mesin,
elektronika, serta makanan dan
minuman.
Jepang juga merupakan mitra
dagang terbesar kedua setelah
Tiongkok. Total transaksi antara
Indonesia dan Jepang pada triwulan kedua 2017 sudah tembus USD14,8 miliar atau naik 4,9
persen dibanding periode yang
sama tahun sebelumnya USD14,1
miliar.
Selama ini, Kemenperin
aktif bekerja sama dengan
lembaga pemerintah Jepang, di
antaranya Japan International
Cooperation Agency (JICA), New
Energy Technology Development
Organization (NEDO), dan The Japan
External Trade Organization (JETRO).
MEDIA INDUSTRI | 04 - 2017

$
$

$

$

$

Investasi 2016

USD5,4
MILIAR

“

1.800
PERUSAHAAN
(Sektor Utama:

OTOMOTIF, LOGAM,
ELEKTRONIKA, MAKANANMINUMAN)

Indonesia, dan Improvement of
International Competitiveness of
Manufacturing Industries.

Competitiveness
pilarnya ada tiga,
yaitu driven economy,
efficiency economy
dan innovation. Dari
faktor tersebut,
sebenarnya Jepang
melihat kemampuan
kita sudah bisa naik
level, baik sisi kualitas
maupun supply chain
di dalam negeri.

Ketiga sektor tersebut dianggap bisa menjadi champion untuk
menggerakkan sektor industri ke
depan, di samping memiliki daya
saing kuat di ASEAN.

Dirjen Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri
Internasional (KPAII) Kemenperin
Harjanto

Menurut Harjanto, dari studi
yang telah dilakukan oleh JICA
mengenai peningkatan daya saing
industri, perlu suatu kebijakan
khusus dari pemerintah.

Beberapa kesepakatan teknik
yang telah dilakukan, meliputi
Technical Cooperation Project
for the Indonesian Shipbuilding
Industry Modernization, dan
Developing Electronic Testing
Laboratories and LED Industry in
Indonesia.
Selain itu, Global Warming
Mitigation Technology
Promotion Project, Introduction
TRIBRID technology for
Mobile Communication’s
Base Tranceiver Stations in

TINGKATKAN
DAYA SAING
Menurut Dirjen Ketahanan
dan Pengembangan Akses
Industri Internasional (KPAII)
Kemenperin saat itu Harjanto,
JICA akan membantu peningkatan
daya saing industri di Indonesia,
khususnya industri otomotif, elektronika, dan pengolahan makanan.

“Terkait competitiveness,
pilarnya ada tiga, yaitu driven
economy, efficiency economy dan
innovation. Dari faktor tersebut,
sebenarnya Jepang melihat
kemampuan kita sudah bisa naik
level, baik sisi kualitas maupun
supply chain di dalam negeri,”
kata Dirjen KPAII.
Kemenperin juga menawarkan beberapa kawasan industri
di Indonesia yang bisa diisi oleh
pelaku usaha Jepang, seperti Java
Integrated Industrial Port Estate
(JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.

Penyerapan
Tenaga Kerja

5 JUTA
ORANG

Kunjungan
Warga Jepang

Transaksi Perdagangan
RI-Jepang (Triwulan III)

ORANG/TAHUN

MILIAR

500.000

USD14,8

beberapa industri turunan dari
sektor petrokimia, stainless
steel, baja, oleokimia, otomotif,
dan nikel. Selain itu, JIIPE bisa
menampung investasi industri
farmasi serta makanan dan
minuman, terutama di sektor hulu
dan menengah.
Guna menggaet investor
Jepang, Kemenperin telah menggelar kegiatan Promosi Investasi
Kawasan Industri Indonesia di
Tokyo, Osaka, dan Yokkaichi City,
Jepang, pada 13-15 September 2017.
Direktur Jenderal
Pengembangan Perwilayahan
Industri (PPI) Kemenperin Imam
Haryono, yang menjadi pembicara
utama pada kegiatan itu,
mengungkapkan pembangunan
kawasan industri di Indonesia
akan meningkat dalam tiga
sampai lima tahun ke depan.
Hal ini seiring dengan langkah pemerintah mewujudkan
Indonesia Sentris, salah satunya
melalui pemerataan pembangunan kawasan industri.
Kawasan industri baru yang
ditawarkan dalam pameran itu,
di antaranya berada di pulau
Jawa, yakni Karawang, Bekasi,
Majalengka, Tangerang dan
Sidoarjo. Adapun, kawasan industri di luar Jawa, antara lain di
Ketapang, Penajam Paser Utara,
Deli Serdang, Simalungun, Muaro
Jambi, dan Gorontalo Utara. mi

JIIPE dapat menarik investasi
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Realisasi
Investasi Korsel
490

1.225
Proyek

Proyek

640,4
Juta US$
$

647,5
597
Juta US$
Juta US$

2014

$

2015

Sumber: BKPM

(KITECH) mengenai pendirian
Korea Indonesia Technology
Center (KITC) pada 2006.
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KEMITRAAN INDONESIA-KORSEL
MEMACU INDUSTRIALISASI
Payung kerja sama industri antara Indonesia dan Korea Selatan terbuka lebar,
ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan, Industri, dan
Energi Korsel Paik Un-gyu, beberapa waktu lalu.
Penandatanganan MoU, yang
disaksikan Presiden Joko Widodo
dan Presiden Korsel Moon Jae-in
di Istana Bogor pada 9 November
2017 itu, merupakan langkah
penting dalam upaya mempercepat pengembangan sektor
industri potensial di antara kedua
negara.
Kedua negara sepakat membentuk kemitraan strategis khusus. Salah satu implementasinya
adalah akselerasi industrialisasi
MEDIA INDUSTRI | 04 - 2017

di Indonesia, antara lain melalui
kebijakan industri, peningkatan
investasi, dan transfer teknologi.
Sektor industri yang dicakup
dalam kerja sama tersebut meliputi industri logam, permesinan,
otomotif, perkapalan, penerbangan, elektronik, agro, kimia dan
tekstil, serta industri kecil dan
menengah.
Adapun bentuk kerja sama
yang akan dilakukan, seperti

konferensi dan simposium, studi
dan proyek bersama, serta
pengembangan capacity building, pendidikan dan pelatihan,
termasuk juga proyek penelitian
dan bertukar informasi mengenai
perkembangan teknologi baru.
Indonesia dan Korsel sebelumnya telah menjalin kerja sama
teknik di bidang industri dan
teknologi melalui MoU antara
Kemenperin dengan Korean
Institute of Industrial Technology

1.127
Proyek

Kerja sama itu dinilai cukup
menguntungkan Indonesia,
khususnya dalam pengembangan
teknologi dan industri. Oleh
karena itu, kedua belah pihak
sepakat memperpanjang MoU
kerja sama tersebut.
Bidang-bidang yang menjadi
aktivitas kerja sama ini, antara
lain matalurgi, tekstil, peralatan
industri, teknologi manufaktur,
advanced material, elektronik,
dan maritim.
Dengan dukungan dari
Kemenperin, Departemen
Metalurgi dan Material - Fakultas
Teknik Universitas Indonesia yang
bekerja sama dengan KITECH
telah mendirikan Korea Indonesia
Root Technology Center (KIRC)
pada 14 April 2015.
Keberadaan KIRC ini diharapkan mendukung teknologi di
bidang manufaktur logam, khususnya untuk teknologi dasar seperti casting, welding, heat treatment, metal forming, mold and
dies making, dan lain-lain.

MITRA PENTING
Korsel merupakan salah satu
mitra penting Indonesia di bidang
industri. Banyak perusahaan dari

memfasilitasi pembangunan
pelabuhan, infrastruktur, dan
pemberian fasilitas tax holiday.

918
Proyek

833,8
Juta US$
$

$

2016

2017

(Triwulan III)

Negeri Gingseng itu yang menanamkan modalnya di Indonesia,
baik perusahaan skala besar maupun menengah-kecil.
Berdasarkan data Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), Korsel merupakan
investor terbesar ketiga di
Indonesia. Di sektor manufaktur,
perusahaan dari negara itu
berkontribusi hingga 71 persen
dari total investasi selama lima
tahun terakhir senilai USD7,5
miliar dan menyerap 900.000
tenaga kerja.
Minat investor Korsel nyatanya masih tinggi, apalagi pemerintah berupaya keras menghadirkan kemudahan berusaha
dan insentif bagi sektor industri
tertentu.
Beberapa industri besar
Korsel yang berkomitmen merealisasikan investasinya, antara lain
Lotte Chemical Titan yang akan
berencana membangun naphtha
cracker berkapasitas 2 juta ton
per tahun di Cilegon, Banten.
Pabrik petrokimia yang
menelan investasi USD3,5 miliar
dan menyerap 9.000 tenaga kerja
itu akan menghasilkan bahan
baku plastik berupa ethylene,
propylene dan produk turunan
lainnya.
Untuk mendukung realisasi proyek itu, Kemenperin

Perusahaan terkemuka Korsel
lainnya, yakni Pohang Iron Steel
Company (Posco), telah bekerja
sama dengan PT Krakatau Steel
Tbk untuk mengembangkan lini
baru produk baja melalui anak
usahanya, PT Krakatau Posco.
Krakatau Posco akan bekerja
sama dengan Nippon Steel untuk
membangun pabrik cold rolling
mill, karena konsumennya banyak dari perusahaan Jepang seperti pabrik kendaraan bermotor.
Perusahaan itu berencana mempercepat pembangunan proyek
klaster 10 juta ton baja di Cilegon
yang diperkirakan tercapai pada
2025.
Kemenperin juga mendorong
raksasa otomotif Korsel, Hyundai
Motor Corporation (HMC), untuk
meningkatkan investasinya di
Indonesia, dengan mengembangkan segmen sedan.
Kerja sama Indonesia dan
Korsel juga mencakup industri berteknologi tinggi untuk
keperluan militer, yakni produksi
pesawat tempur dan kapal selam.
Pada Januari 2016, kedua
negara telah menandatangani
perjanjian senilai USD1,3 miliar
untuk pengembangan jet tempur
mutakhir. Pesawat ini akan mulai
dioperasikan pada pertengahan
tahun 2020.
Dalam submarine project,
Indonesia dan Korsel sedang
membangun tiga kapal selam diesel elektrik. Kapal selam pertama dan kedua dalam tahap
konstruksi di galangan kapal
Daewoo Shipbuilding and Marine
Engineering (DSME) Okpo, Korea
Selatan.
Pembuatan kapal selam
ketiga akan dilakukan di PT PAL
Indonesia (Persero) dengan proses
alih teknologi. Untuk mendukung rencana itu, PT PAL membangun sarana pembangunan kapal
selam.
Perhatian kedua negara juga
dicurahkan untuk pengembangan IKM di Indonesia. Kerja
sama di industri kreatif yang telah
dirintis salah satunya melalui
Korean Creative Content Agency
di Jakarta. mi
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MENUJU
PASAR
GLOBAL
MELALUI
VIETNAM
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Indonesia dan Vietnam
merupakan dua negara
anggota ASEAN yang
memilki banyak kemiripan,
di antaranya memiliki
jumlah penduduk cukup
besar dan bersaing di
industri padat karya.
Namun, dilihat dari sejumlah
sisi, Indonesia masih lebih unggul
di bidang industri, misalnya struktur industri lebih di sektor petrokimia, baja, dan industri brbasis
sumber daya alam.
Meski demikian, Indonesia
perlu memanfaatkan Vietnam
untuk menjembatani industri nasional menuju pasar ekspor yang
lebih luas, sekaligus memperkuat
rantai pasok tingkat regional.
Peluang tersebut terbuka
lebar, mengingat Vietnam memiliki perjanjian kerja sama dengan
Eropa dan Amerika Serikat.
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Hal itu diungkapkan oleh
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto di sela-sela kunjungan
kerja ke Vietnam mendampingi
Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
APEC 2017 pada 10-11 November.

lain industri makanan dan minuman, plastik, semen, serta pelumas. Investasi dari Indonesia juga
menyasar sektor properti, obatobatan, dan bahan kimia dengan
total mencapai USD2 miliar.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan,
Vietnam merupakan potensi pasar
yang baik bagi Indonesia. Selain
berpenduduk cukup besar, hampir 95 juta jiwa, sekitar 50 perusahaan nasional juga sudah beroperasi di negara itu.

Selain itu, Vietnam adalah
negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Asia
Tenggara, serta mencatat nilai
perdagangan yang cukup tinggi
dengan Indonesia. Tahun 2016,
angka perdagangan antara kedua
negara sudah mencapai USD6,2
miliar.

Beberapa sektor yang diminati perusahaan Indonesia, antara

Indikator positif lainnya yakni
ekspor Indonesia ke Vietnam terus

tumbuh signifikan. Pada periode
Januari-Mei 2017, ekspor mencapai USD1,40 miliar atau naik 35,32
persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara, serta
dapat saling melengkapi untuk
memenuhi kebutuhan industri
masing-masing.

Pada paruh pertama 2017,
juga terlihat bahwa produk otomotif dari Indonesia mulai memasuki pasar Vietnam dalam jumlah
lebih besar dibandingkan dengan
realisasi pada periode yang sama
2016.

“Dengan kombinasi investasi
dan pasar yang baru tumbuh,
Indonesia bisa memanfaatkan potensi Vietnam. Apalagi,
Indonesia merupakan negara
keempat terbesar dalam hal kontribusi nilai tambah manufaktur terhadap PDB. Ini kesempatan untuk tumbuh bersama,” kata
Airlangga.

DORONG EKONOMI
Menurut Menperin, kolaborasi di bidang industri diharapkan

menengah (IKM), yang menjadi
tulang punggung bagi perekonomian. Seiring perkembangan ekonomi digital, kedua negara perlu
melakukan kerja sama dalam
penerapan Industry 4.0.
Kemitraan strategis Indonesia
dan Vietnam diyakini dapat berjalan dengan baik, apalagi kedua
negara punya tujuan bersama di
dalam ASEAN pada tahun 2025,
serta pasar pasifik di 2020. mi

Sinergi juga akan dilakukan di sektor industri kecil dan
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MENULARKAN
SEMANGAT BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
Upaya Kementerian Perindustrian menciptakan birokrasi yang bersih dan
melayani mendapatkan apresiasi. Tepat saat peringatan Hari Anti Korupsi
Sedunia (Hakordia) pada 12 Desember 2017, empat unit kerja Kemenperin
dianugerahkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Balai Besar
Teknologi
Pencegahan
dan Pencemaran
Industri Semarang
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Balai Riset
Standardisasi
Industri
Samarinda

Predikat WBK itu diberikan
oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB), yang
bekerja sama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain predikat WBK,
Kementerian PANRB setiap tahun
juga memberikan penghargaan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) kepada sejumlah unit
kerja di instansi pemerintah.
Keempat unit kerja
Kemenperin tersebut merupakan
bagian dari 76 unit kerja kementerian/lembaga yang meraih predikat WBK dan enam unit kerja peraih predikat WBBM.
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UNIT KERJA
KEMENPERIN
BERPREDIKAT
WBK 2017

SMK Sekolah
Menengah
Analis Kimia
Bogor

Adapun empat unit kerja
Kemenperin penerima penghargaan WBK 2017, yakni Baristand
Industri Samarinda, SMK SMAK
Bogor, Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri
(BBTPPI) Semarang, dan Balai
Diklat Industri (BDI) Surabaya.

Balai
Diklat
Industri
Surabaya

Penghargaan diserahkan
langsung Menteri PANRB Asman
Abnur bersama Wakil Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Laode Muhammad Syarif
kepada pimpinan masing-masing
unit kerja.
Mereka yakni Kepala
Baristand Industri Samarinda
Wibowo Dwi Hartoto, Kepala BPPI
Ngakan Timur Antara, Kepala BDI
Surabaya Mohadi, Kepala BBTPPI
Semarang Titik Purwati Widowati,
Kepala Sekolah SMK SMAK Bogor
Dwika Riandari.
Menurut Menteri PANRB,
pemberian penghargaan itu
dimaksudkan agar seluruh

instansi pemerintah terpacu untuk
melakukan Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
secara konkret, sistematis, dan
berkelanjutan.
Dia mengatakan Reformasi
Birokrasi merupakan langkah
utama untuk melakukan penataan
sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif
dan efisien.
“Sasarannya jelas, yaitu
agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat,
tepat, profesional, serta bersih
dari praktik KKN,” ungkap Menteri
PANRB.

TIDAK MUDAH
Asman mengakui, untuk
mewujudkan sasaran reformasi

birokrasi tersebut tidaklah mudah
dan memerlukan waktu yang tidak
singkat.
Faktornya banyak, antara
lain luasnya cakupan yang harus
dilakukan perbaikan; kompleksitas permasalahan yang dihadapi
karena banyaknya tumpang tindih
(overlapping) antar fungsi-fungsi
pemerintahan dan regulasinya,
serta perubahan pola pikir dan
perilaku negatif birokrasi yang
sudah mengakar.
Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran
hasil tersebut, instansi pemerintah diwajibkan membangun pilot
project pelaksanaan reformasi
birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi seluruh unit kerja
pelayanan lainnya.

Unit kerja yang menjadi pilot
project itu disebut dengan unit
kerja pelayanan WBK/WBBM.
Selanjutnya, hal-hal baik yang
ada di unit WBK/WBBM ditularkan ke unit-unit lain di lingkungan
instansinya.
Dengan demikian, secara
sistematis seluruh unit layanan
yang ada di instansi pemerintah
dapat memberikan layanan yang
berkualitas dan bersih dari KKN.
Metode ini juga yang diterapkan Kemenperin untuk menularkan semangat anti korupsi dan
birokrasi bersih melayani dari
keempat unit kerja tersebut ke
seluruh unit layanan lainnya. mi
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BANTU PENGUNGSI ERUPSI
GUNUNG AGUNG, WUJUDKAN
SEMANGAT KORPRI
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik
lndonesia (Korpri) ke-46 di Kementerian Perindustrian diisi dengan
kegiatan sosial, yakni pemberian bantuan untuk pengungsi
bencana alam erupsi Gunung Agung Bali.
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Pengiriman bantuan
dilepas langsung oleh Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
seusai upacara peringatan
HUT Korpri ke-46 di lapangan
parkir Kemenperin, Jakarta, 29
November 2017. Bantuan selanjutnya diserahkan melalui Posko
Komando Erupsi Gunung Agung,
Desa Manggis, Ulakan Karang
Asam, Bali.
Pelepasan bantuan disaksikan para pejabat eselon I
Kemenperin, di antaranya Sekjen
Kemenperin Haris Munandar,
Dirjen Industri Kimia, Tekstil
dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit
Dwiwahjono, dan Dirjen Industri
Kecil dan Menengah (IKM) Gati
Wibawaningsih.
Selain itu, Dirjen Industri
Agro Panggah Susanto, Dirjen
Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional
(KPAII) I Gusti Putu Suryawirawan,
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serta Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Ngakan Timur Antara.
Bantuan yang diangkut dengan tiga truk ini berupa air mineral 1.500ml (600 dus), kasur
gulung (100 buah), selimut (242
buah), handuk (250 buah), pakaian
(16 karung), biskuit bayi (25 dus),
susu cair (198 dus), susu bubuk
anak (106 dus), mi instan (70 dus),
dan makanan ringan (1.100 dus).
Menperin mengatakan peringatan HUT Korpri harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas
dan solidaritas. Pemberian bantuan itu diharapkan bermanfaat
dan meringankan beban para pengungsi Gunung Agung.

PEMERSATU BANGSA
Ketika menjadi Inspektur
Upacara, Menperin mengatakan,

Korpri harus menjadi pilar utama
pemersatu bangsa dan negara
lndonesia dengan aparatur sipil
negara sebagai agen perekat
kebinekaannya.
“Kita ingin Korpri menjadi organisasi dengan budaya
yang penuh inovasi dan kreativitas, yang modern dan efisien,
dan yang melayani dengan jiwa
dan semangat Pancasila,” kata
Menperin membacakan sambutan Presiden selaku Penasihat
Nasional Korpri.
Dalam sambutan tersebut,
Presiden mengingatkan kembali
bahwa banyak tantangan yang
harus dihadapi dalam era persaingan terbuka saat ini.
Untuk itu, inovasi dan
perkembangan teknologi global
tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari,
tetapi mampu mengubah lanskap

ekonomi, kehidupan sosial politik,
hingga kehidupan berbangsa dan
bernegara.
“Dunia swasta telah
menyadari hal tersebut, dan mulai
berlari dengan sangat cepat.
Kita, aparatur sipil negara, harus
mampu mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan
kepada publik yang tuntutannya
semakin tinggi,” kata Menperin
mengutip pesan Kepala Negara.
Menteri Airlangga
menyatakan, Korpri dituntut
mampu memahami peta persaingan ke depan yang penuh dengan
ketidakpastian. Menurut dia, tidak
ada pilihan lain kecuali menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas publik
yang berdasar Pancasila.
Langkah penting lainnya
adalah melakukan pengembangan
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kompetensi sumber daya manusia agar menjadi aparatur yang
profesional.
Setiap anggota Korpri juga
harus terus memperbaiki diri,
perkuat semangat debirokratisasi. Jangan pernah berhenti

berinovasi, manfaatkan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, pesan
Menperin. mi
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Wakil Presiden Jusuf Kalla
didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (ketiga
kiri) serta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kedua kiri)
mendengarkan penjelasan dari
Ketua Yayasan Karya Bhakti
Surakarta Markus S Wanandi
mengenai penerapan pendidikan vokasi dengan praktik
produksi industri ketika kunjungan kerja di Politeknik Akademi
Teknologi Mesin Industri (ATMI),
Surakarta, Jawa Tengah, 7
November 2017.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto
berbincang dengan
Chairman Lotte Group
Dong Bin Shin ketika
melakukan pertemuan di
Jakarta, 9 November 2017.
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Sekjen Kemenperin Haris
Munandar berbincang dengan
mahasiswi yang sedang belajar
menjahit ketika meninjau ruang
workshop Akademi Komunitas
Industri Tekstil dan Produk
Tekstil Solo (AK Tekstil Solo) di
Solo, Jawa Tengah, 20
November 2017.

Dirjen IKM Kementerian Perindustrian
Gati Wibawaningsih memperhatikan
produk kerajinan kayu hasil IKM
Surakarta yang ditampilkan pada acara
Peluncuran Omah Mebel dan Kerajinan
di Gedung Badan Koordinasi Wilayah II
Banjarsari, Surakarta, 20 November 2017.
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Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan
penghargaan kepada Kepala Biro Humas
Kemenperin Setia Utama atas prestasi
Kementerian Perindustrian yang berhasil meraih
peringkat kedua kategori Badan Publik
Kementerian pada acara Penganugerahan
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017
di Istana Wapres, Jakarta, 21 Desember 2017. Pada
kesempatan tersebut, disaksikan Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan
Informatika Rudiantara, serta Ketua Komisi
Informasi Pusat (KIP) Tulus Subardjono.
(FOTO: SetwapresRI)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution memukul gong tanda
dibukanya Seminar Nasional Outlook Industri
2018 disaksikan Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P.
Roeslani serta Sekjen Kemenperin Haris
Munandar di Jakarta, 11 Desember 2017.
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RX-450
CIKAL BAKAL ROKET
PENGORBIT SATELIT

Uji terbang RX-450 kali ini
merupakan penyempurnaan
teknologi dari uji terbang sebelumnya yang dilakukan pada
2015 dan 2016. RX-450 dikembangkan dari roket RHAN 450,
proyek Balitbang Kementerian
Pertahanan dan Konsorsium
Roket Nasional (KRN).
KRN yang terdiri dari PT
Dirgantara Indonesia (Persero),
PT Dahana (Persero), PT Pindad
(Persero) dan PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk kemudian menggandeng LAPAN untuk meningkatkan
kemampuan RX-450.
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Keberhasilan pengembangan
roket ini dinilai penting karena
RX-450 merupakan roket terbesar
yang pernah diluncurkan di dalam
negeri. Roket ini juga dapat diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk membawa satelit
ke luar angkasa.
Jika mengacu pada spesifikasi RHAN 450, RX-450 termasuk
tipe roket balistik dengan panjang
total 6.110 mm, panjang motor
4.459 mm, berat total 1.500
kg, berat muatan 100 kg, gaya
dorong 12.895 kg, menggunakan bahan bakar propelan
komposit, dan mampu membawa payload seberat 50
kg-100 kg.
Roket eksperimen ini
pertama kali menjalani uji
statis pada 21 Agustus
2014, kemudian uji coba
pertama pada Mei 2015
dengan jarak jelajah saat itu mencapai
100 kilometer, dan
sukses.
RX-450 yang
kembali mengusung nama RHAN
450 kembali
diuji coba pada
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Industri antariksa
nasional kembali
unjuk gigi, menyusul
keberhasilan uji terbang
roket eksperimen RX450 oleh Lembaga
Penerbangan dan
Antariksa Nasional
(LAPAN) pada 7
Desember silam.

Desember
2016.
Dalam uji
coba itu, jarak
jelajah roket ini
meningkat menjadi 150 km.

UJI TERBANG
SUKSES
LAPAN terus menyempurnakan teknologi
RX-450 dengan melakukan uji terbang di Balai Uji
Teknologi dan Pengamatan
Antariksa dan Atmosfer Garut
(LAPAN Garut), Jawa Barat, 7
Desember 2017.
Uji terbang RX-450 secara
kinerja terhitung sukses dibandingkan dengan uji terbang sebelumnya. Meskipun belum optimal,
LAPAN terus melakukan perbaikan dan improvisasi kinerja roket
tersebut.

| INSERT

BARISTAND INDUSTRI MANADO

MENDUKUNG
HILIRISASI INDUSTRI
UNGGULAN DI SULUT
Provinsi Sulawesi
Utara (Sulut) dikenal
sebagai salah satu
produsen kelapa
terbesar di Indonesia.
Kelapa-kelapa itu
selama ini sebanyak
90 persen hanya
diolah menjadi
kopra. Sedangkan
pengolahan untuk
menjadi produk hilir
lainnya, misalnya
VCO (virgin coconut
oil) masih rendah.
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Agar kelapa yang dihasilkan
itu bisa diolah menjadi produk
bernilai tambah, tentunya dibutuhkan dukungan dari sisi penelitian dan pengembangan (litbang)
dan penguasaan teknologi.

Peningkatan yang perlu
dilakukan antara lain sistem
penerimaan data, peningkatan
jangkauan terbang, dan kinerja
lebih baik dari peluncuran sebelumnya. Keberhasilan uji terbang
kali ini segera dilanjutkan dengan
uji statik roket RX-550.

Beruntung, Kementerian
Perindustrian (Kemenperin)
memahami kebutuhan tersebut. Melalui Balai Riset dan
Standardisasi (Baristand) Industri,
Kemenperin berusaha membantu
pengembangan industri berbasis
bahan baku yang ada di wilayah
Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Menurut Kepala LAPAN
Thomas Djamaluddin, program
Roket Sonda LAPAN ditujukan
untuk maksud-maksud damai,
seperti sebagai Roket Pengorbit
Satelit (RPS).

“Kami memiliki misi menjadi pusat riset dan standardisasi industri kelapa dan palma lain
yang terkemuka,” kata Kepala
Baristand Industri Manado,
Broerie Pojoh.

Dia mengakui pengembangan roket di dalam negeri tidak
mudah, sebab banyak menghadapi kendala dan tingkat kesulitannya cukup tinggi. Anggaran
saja tidak cukup, tetapi perlu
didukung dengan sumber daya
manusia dan industri pendukung
yang memadai. mi

Sedangkan misi dari lembaga
itu ada dua. Pertama, meningkatnya kemampuan Litbang dibidang
pengelolaan kelapa dan penguasaan teknologi yang berorientasi
pada kebutuhan Industri. Kedua,
meningkatnya kemampuan pelayanan jasa teknis yang profesional
dan terpercaya berorientasi pada
kepuasan pelanggan
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Untuk merealisasi visi dan
misinya itu, Baristand Industri
Manado terus melakukan riset,
penelitian dan pengembangan
serta memberikan pelayanan
jasa yang mumpuni sehingga
bisa membantu pengembangan
industri di wilayah Sulut dan
sekitarnya.

Program Vokasi Kemenperin

MENELURKAN SDM SIAP KERJA

Program pendidikan vokasi yang diluncurkan Kementerian Perindustrian
dengan mengusung konsep Link and Match antara SMK dan industri
terus bergulir dan menghasilkan sejumlah perkembangan positif.

Karena kegiatannya berbasis pada produk unggulan daerah,
maka Baristand Industri Manado
juga lebih banyak melakukan riset
dan litbang ke komoditi unggulan
di Sulut.

Salah satunya adalah penyelarasan 35 program studi yang
dibutuhkan industri saat ini untuk
diterapkan pada kurikulum di
Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK).

“Kami telah mengembangkan
VCO karena komoditi ini menjanjikan dan menjadi peluang usaha di
masa depan,” kata Broerie.
Untuk melakukan riset dan
penelitian mengenai produksi
VCO, Baristand itu telah
mendapatkan bantuan dana dari
pemerintah. Tahun 2016, bantuan dana untuk kegiatan tersebut
mencapai Rp 200 juta.

kimia industri, pengelasan, perbaikan bodi otomotif, dan pemeliharaan mekanik industri.

Beberapa di antaranya program studi baru, seperti teknik
ototronik, teknik audio video, dan
teknik robotik, yang tengah dibutuhkan oleh industri otomotif.

Selain itu, konstruksi
kapal baja, mekatronika, alat
berat, pengecoran logam,
teknik pembuatan benang,
produksi pakaian jadi, furnitur,
kontrol mekanik, manajemen
pergudangan, dan pelayanan
produksi.

Kompetensi keahlian lainnya,
yakni teknik permesinan, instalasi
pemanfaatan listrik, elektronika,

Penyelarasan 35 program
studi itu berkat kerja sama
Kemenperin sebagai koordinator

program pendidikan vokasi secara
nasional dengan pemangku
kepentingan terkait, terutama
perusahaan industri.
Empat tahap program link
and match SMK dan industri yang
telah digelar Kemenperin berhasil
melibatkan 415 industri dan 1.245
SMK, serta menghasilkan 254.037
tenaga kerja bersertifikat.
Program pendidikan vokasi
sejalan amanat Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Revitalisasi SMK dalam rangka

“Sedangkan untuk tahun
2017, kami mengusulkan bantuan sebesar Rp500 juta,” papar
Broerie
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Tidak hanya VCO saja yang
dihasilkan, Baristand Industri
Manado juga telah melakukan
riset penelitian dan pengembangan terhadap produk-produk
yang merupakan senyawa turunan
dari VCO.
“Kami ingin di tahun 2019
nanti bisa menjadi pilot project
bagi industri keci dan menengah,”
kata Broerie.
Lembaga tersebut juga
melakukan penelitian dan penembangan terhadap sektor perikanan
dan rumput laut serta buah pala
yang selama ini menjadi komoditi andalan Sulut. Saat ini lembaga
itu tengah fokus pada riset pembuatan minyak pala.
Selain melakukan riset dan
penelitian serta pengembangan terhadap komoditi unggulan
Sulut, Baristand Industri Manado
tetap memberikan pelayanan jasa
bagi kegiatan industri lainnya.
Lembaga ini memiliki laboratorium uji untuk memberikan
pelayanan pengujian pangan,
non pangan, air, emisi udara dan
udara ambien, “Kami juga punya
LSPro Baristand Industri Manado
yaitu lembaga sertifikasi yang
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melakukan sertifikasi produk sesuai dengan standar produk yang
diacu dan diakui melalui evaluasi dan kajian sistem mutu/verifikasi, pengambilan contoh, dan
penilaian hasil uji,” jelas Broerie
Pojoh.

Baristand Industri Manado
berasal dari instansi pemerintah
dan swasta. “Konsumen kami
tidak hanya berasal dari Sulut
saja, tetapi juga dari Sulawesi
Tengah, Gorontalo dan Malaku
Tengah,” jelasnya.

Baristand Industri itu juga
memberikan jasa pelatihan
kepada dunia usaha, perorangan,
dan lembaga pemerintah untuk
mengembangkan usaha, mengatasi masalah, meningkatkan
kemampuan pengetahuan dan
ketrampilan.

Dengan berbagai fasilitas dan
layanan yang dimiliki, Baristand
Industri tersebut menargetkan
penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) tahun 2017 sebesar Rp750
juta atau lebih besar dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya yang hanya Rp 650 juta.
“Kami optimis target itu tercapai,”
ucap Kepala Baristand Industri
Manado, Broerie Pojoh. mi

Menurut Brorie, pihak yang
menikmati pelayanan jasa dari
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Peningkatan Kualitas dan Daya
Saing SDM Indonesia.
Kebijakan strategis ini untuk
mengurangi pengangguran yang
didominasi oleh lulusan SMK.
Oleh karena itu, diperlukan
penyiapan tenaga kerja siap pakai
dan berketerampilan khusus
sesuai dengan kebutuhan dunia
industri saat ini.
Secara internal, Kemenperin
juga ikut mencetak tenaga
kerja kompeten sesuai dengan
kebutuhan dunia industri melalui
sejumlah unit pendidikan vokasi di
lingkungan kementerian itu.
Saat ini, Kemenperin memiliki sembilan SMK kejuruan, sembilan politeknik dan satu akademi
komunitas yang menjadi rujukan
bagi pengembangan pendidikan
vokasi dengan sistem yang berbasis kompetensi serta link and
match dengan dunia industri.
Kemenperin bahkan telah
mengantongi rekomendasi dari
Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi untuk membangun delapan politeknik lagi.
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SIAP KERJA
Sekretaris Jenderal
Kemenperin Haris Munandar
mengklaim lulusan dari sekolahsekolah binaan Kemenperin
sudah siap kerja karena telah
dibekali 70 persen praktik dan 30
persen teori. “Makanya, 98 persen
lulusan kami terserap kerja,
bahkan sudah dipesan industri,”
ungkapnya.
Peralatan praktik di sekolahsekolah itu sangat bagus karena
diupayakan selevel dengan
peralatan yang digunakan di
industri. Setiap siswa disediakan
satu alat untuk praktik.
Perlengkapan lainnya, yakni
workshop, laboratorium dan
teaching factory juga disesuaikan
dengan industri saat ini.
Sekjen mengatakan
Kemenperin menerapkan standar
agar sekolah-sekolah binaannya
menjadi unggul. Siswa didorong
untuk lulus dengan nilai ujian
akhir yang baik. Ini terbukti pada
tahun ajaran lalu, dimana SMK
SMTI Yogyakarta meraih peringkat I untuk Ujian Nasional SMK di
Kota Yogyakarta dan peringkat II
tingkat provinsi.
Selain itu, siswa dibekali
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“

Investasi bisa kita
dapat dari mana saja,
teknologi bisa kita
beli, sedangkan SDM
harus kita bangun.
Tiga faktor penting
ini yang dapat
mengakselerasi
pertumbuhan
industri dan
menggerakkan
perekonomian
nasional.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto

dengan sertifikat kompetensi
keahlian tertentu untuk
diterapkan di industri. Bahkan,
dengan adanya kerja sama dengan
lembaga sertifikasi VAPRO
Belanda, lulusan SMK milik
Kemenperin juga memperoleh
sertifikat kompetensi tingkat
internasional.
Sekolah juga bekerja sama
dengan lembaga pendidikan
setempat untuk memberikan
sertifikat bahasa asing kepada
lulusannya. Di samping itu,
sekolah membantu lulusan dalam
rekrutmen pekerjaan.
Untuk mengembangkan
pendidikan vokasi industri,
Kemenperin akan mengirim
guru-guru SMK di lingkungan
Kemenperin mengikuti magang
di luar negeri pada 2018, antara
lain ke Institute of Technical
Education di Singapura dan
Formosa Training Center Taiwan.
Kemenperin juga akan
mempekerjakan silver expert,
yaitu para ahli yang pernah
bekerja di industri, untuk melatih
guru dan siswa SMK tersebut.

KEBIJAKAN PRIORITAS

| VOKASI
saat ini dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional, setelah
pembangunan infrastruktur.
“Penguatan sistem
pendidikan melalui vokasi itu
diperlukan untuk menghasilkan
SDM terampil, sehingga bisa
menekan pengangguran,”
ungkap Sekjen dalam Talkshow
Peringatan Ulang Tahun ke-70
SMK SMTI Yogyakarta pada 16
Desember lalu.
SMK SMTI Yogyakarta berdiri
sejak 1947 dengan nama Sekolah
Technologie Menengah Atas.
Saat ini, sekolah tersebut mempunyai tiga jurusan, yakni kimia
industri, kimia analisis, dan teknik
mekatronika.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto menegaskan
kompetensi SDM industri harus
terus dibangun guna mendorong
peningkatan produktivitas dan
daya saing sektor manufaktur.
Apalagi, sektor menufaktur
selama ini menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi
dari pajak, cukai, dan ekspor yang
nilainya cukup besar.

MENCETAK
1 JUTA
TENAGA KERJA
BERSERTIFIKAT
Tenaga kerja terampil merupakan faktor penting
dalam memacu daya saing dan produktivitas
industri nasional, sesuai amanat Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
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“Investasi bisa kita dapat
dari mana saja, teknologi bisa
kita beli, sedangkan SDM harus
kita bangun. Tiga faktor penting
ini yang dapat mengakselerasi
pertumbuhan industri dan
menggerakkan perekonomian
nasional,” kata Menperin.
Peringatan HUT ke-70 SMK
SMTI Yogyakarta tersebut dihadiri
oleh para alumni, salah satunya
Mutohari yang kini bekerja di
PT Chandra Asri Petrochemical
sebagai manajer. “Ilmu yang saya
dapat di sekolah benar-benar
menjadi pondasi dalam bekerja,”
ujarnya.
Lulusan tahun 1990 itu
menyampaikan bahwa temanteman satu angkatannya saat ini
juga memegang posisi kunci di
beberapa perusahaan industri.
Menurut Mutohari, banyak
perusahaan tidak ragu menerima lulusan sekolah vokasi dan
akan terus mendukung program
link and match antara industri dan
SMK. mi

Haris menyampaikan, peningkatan kapasitas SDM menjadi
kebijakan prioritas pemerintah
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| B U DAYA
Amanat itu dirinci dalam
Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035, antara
lain memfokuskan pendidikan
vokasi industri berbasis kompetensi, pelatihan industri berbasis
kompetensi, pemagangan industri, dan sertifikasi kompetensi.
Pijakan diperkuat lagi dengan terbitnya Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dalam rangka
Peningkatan Kualitas dan Daya
Saing SDM Indonesia.
Selanjutnya, Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengembangan
SMK Berbasis Kompetensi yang
Link and Match dengan Industri.
Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, Kementerian Perindustrian
telah menyusun rencana strategis
untuk mencetak lebih dari 1 juta
tenaga kerja tersertifikasi pada
2017-2019.
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Untuk mencapai target itu,
Kemenperin menggelar sejumlah program, yakni pendidikan
dan pelatihan vokasi yang link and
match antara SMK dengan industri, Diklat 3 in1, unit pendidikan
vokasi di lingkungan Kemenperin,
dan sertifikasi tenaga kerja
industri.
Dari seluruh program, pada
tahun 2017 ditargetkan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi sebanyak 201.055 orang,
tahun 2018 sebanyak 458.109
orang, dan tahun 2019 sebanyak
483.409 orang. Dengan demikian,
total tenaga kerja tersertifikasi
menjadi 1.142.752 orang selama
2017-2019.
Target itu tidak mustahil dicapai, mengingat dari empat tahap
program link and match SMK dengan industri yang diluncurkan
Kemenperin, berhasil melibatkan
415 industri dan 1.245 SMK dengan menghasilkan 254.037 tenaga
kerja bersertifikat. Hingga tahun
2019, kontribusi dari program ini
saja sebanyak 946.400 tenaga
kerja ditargetkan bersertifikat.
Setiap peluncuran program
vokasi, Kemenperin juga memfasilitasi pemberian bantuan
mesin dan peralatan praktik dari
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industri untuk SMK. Hingga saat
ini telah melibatkan 45 industri
untuk 282 SMK. Selain itu, pelaksanaan program magang guru
produktif di industri sebanyak 276
orang dan praktik kerja siswa SMK
di industri 722 orang.
Untuk program Diklat 3 in1,
jumlah tenaga kerja yang telah
dilatih, disertifikasi dan terserap
kerja pada periode 2014-2016 tercatat 36.532 orang. Selama 20172019 jumlahnya ditargetkan naik
menjadi 162.000 orang.
Diklat ini antara lain meliputi
program untuk industri garmen,
pengolahan kelapa sawit, karet,
kakao, furnitur, plastik, kosmetik,
semen dan petrokimia, elektronika, animasi serta otomotif.

PENDIDIKAN VOKASI
KEMENPERIN
Sementara itu, melalui unit
pendidikan vokasi industri di lingkungan Kemenperin, ditargetkan menghasilkan 16.252 lulusan
hingga tahun 2019.
Saat ini, Kemenperin memiliki sembilan SMK, sembilan politeknik, satu akademi komunitas,
dan satu program Diploma I industri. Pada 2019, akan ditambah
tiga politeknik dan satu akademi
komunitas.
Seluruh unit pendidikan
vokasi Kemenperin telah memiliki

spesialisasi berbasis kompetensi
serta link and match dengan
industri. Bahkan, 90 persen
lulusannya terserap industri saat
wisuda.
Capaian luar biasa ini karena
unit pendidikan di lingkungan
Kemenperin dilengkapi fasilitas
yang mendukung, seperti ruang
workshop, laboratorium, teaching
factory dengan mesin dan peralatan standar industri.
Selain itu, tersedia Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) dan
Tempat Uji Kompetensi (TUK)
sehingga lulusan mendapat
ijazah dan sertifikat kompetensi. Kontribusi lainnya yaitu
dari program sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan
oleh Kemenperin, dengan target hingga tahun 2019 mencapai
18.100 orang.
Salah satu unit pendidikan
Kemenperin yang menghasilkan
banyak tenaga kerja kompeten
adalah Politeknik STTT Bandung,
Jawa Barat.
Sekolah tinggi yang fokus
membidangi program studi industri tekstil dan produk tekstil (TPT)
ini telah mencetak lulusan 4.248
orang program Diploma IV, 235
program D-III TPL, 59 orang program D-II, dan 1.776 orang program D-I. mi

NGABEN,
WARISAN
BUDAYA
PENUH
MAKNA
Oleh: Fiqly Firnandi

Pulau Bali menjadi
salah satu destinasi
yang paling diminati
oleh wisatawan
domestik maupun
mancanegara. Bali yang
mayoritas penduduknya
beragama Hindu, selalu
mempunyai tradisitradisi yang menarik
diketahui, salah satunya
adalah Upacara Adat
Ngaben.
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Ngaben merupakan upacara yang besar dan tentunya
itu memerlukan biaya yang tidak
sedikit. Untuk mengurangi biaya
tersebut, biasanya diadakan ngaben massal yang tentu dari segi
biaya akan lebih ringan.
Seperti halnya prosesi ngaben
yang saya hadiri, hampir enam
atau tujuh orang yang meninggal
dalam satu proses tersebut. Dari
beberapa referensi artikel, ngaben ternyata tidak selalu besar.
Ada beberapa jenis ngaben
yang justru sangat sederhana.
Ngaben-ngaben jenis ini antara
lain Mitrayadnya, Pranawa dan
Swasta. Namun demikian, terdapat juga berbagai jenis upacara yang tergolong besar, seperti
sawa prateka dan sawa wedhana.
Secara umum rangkaian
pelaksanaan ritual upacara
adat ngaben ini terdiri dari ngulapin, nyiramin, ngajum kajang,
ngaskara, mameras, papegatan,
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Ini merupakan pengalaman
pertama saya menyaksikan secara
langsung prosesi upacara adat
Ngaben ini. Ngaben merupakan
upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali, Indonesia.
Dalam upacara ini, tidak ada
air mata karena mereka menganggap bahwa jenazah hanya
tidak ada untuk sementara waktu
dan menjalani reinkarnasi atau
akan menemukan peristirahatan
terakhir di Moksha yaitu suatu
keadaan dimana jiwa telah bebas
dari reinkarnasi dan roda kematian. Upacara ngaben ini juga
menjadi simbol untuk menyucikan
roh orang yang telah meninggal.
Selain itu, istilah ngaben
sendiri ada beberapa pendapat.
Ada yang mengatakan bahwa
Ngaben berasal dari kata beya
yang berarti bekal. Ada yang berpendapat dari kata ngabu yang
berarti menjadi abu. Selain itu,
ada pula yang mengatakan bahwa
Ngaben berasal dari kata Ngapen
yakni penyucian dengan api.
Dalam kepercayaan Hindu,
dewa Brahwa atau dwa pencipta
dikenal sebagai dewa api. Oleh
karena itu, upacara ini juga bisa
dianggap sebagai upaya untuk
membakar kotoran yang berupa
jasad kasar yang masih melekat
pada roh dan mengembalikan roh
pada Sang Pencipta.
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pakiriman ngutang, ngeseng,
nganyud, dan makelud. Ngulapin
bermakna sebagai upacara untuk
memanggil Sang Atma. Upacara
ini juga dilaksanakan apabila yang
bersangkutan meninggal di luar
rumah yang bersangkutan (misalnya di Rumah Sakit, dll). Upacara
ini dilaksanakan berbeda sesuai dengan tata cara dan tradisi
setempat, ada yang melaksanakan
di perempatan jalan, pertigaan
jalan, dan kuburan setempat.
Nyiramin merupakan upacara memandikan dan membersihkan jenazah, upacara ini biasa
dilakukan dihalaman rumah keluarga yang bersangkutan (natah).
Pada prosesi ini juga disertai dengan pemberian simbol-simbol seperti bunga melati di rongga hidung, belahan kaca di atas mata,
daun intaran di alis, dan perlengkapan lainnya dengan tujuan
mengembalikan kembali fungsifungsi dari bagian tubuh yang
tidak digunakan ke asalnya, serta
apabila roh mendiang mengalami
reinkarnasi kembali agar dianugrahi badan yang lengkap (tidak
cacat).
Ngajum Kajang, Kajang
adalah selembar kertas putih yang
ditulisi dengan aksara-aksara
magis oleh pemangku, pendeta
atau tetua adat setempat.
Setelah selesai ditulis maka
para kerabat dan keturunan dari
yang bersangkutan akan melaksanakan upacara ngajum kajang
dengan cara menekan kajang
itu sebanyak 3x, sebagai simbol kemantapan hati para kerabat melepas kepergian mendiang
dan menyatukan hati para kerabat
sehingga mendiang dapat dengan
cepat melakukan perjalanannya
ke alam selanjutnya.
Ngaskara bermakna penyucian roh mendiang. Penyucian ini
dilakukan dengan tujuan agar roh
yang bersangkutan dapat bersatu dengan Tuhan dan bisa menjadi pembimbing kerabatnya yang
masih hidup di dunia.
Mameras berasal dari kata
peras yang artinya berhasil, sukses, atau selesai. Upacara ini
dilaksanakan apabila mendiang sudah memiliki cucu, karena
menurut keyakinan cucu tersebutlah yang akan menuntun jalannya
mendiang melalui doa dan karma
baik yang mereka lakukan.
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| SOSOK
Papegatan berasal dari kata
pegat, yang artinya putus, makna
upacara ini adalah untuk memutuskan hubungan duniawi dan
cinta dari kerabat mendiang,
sebab kedua hal tersebut akan
menghalangi perjalan sang roh
menuju Tuhan. Dengan upacara

ini pihak keluarga berarti telah
secara ikhlas melepas kepergian
mendiang ke tempat yang lebih
baik.
Sarana dari upacara ini
adalah sesaji (banten) yang disusun pada sebuah lesung batu dan
diatasnya diisi dua cabang pohon
dadap yang dibentuk seperti
gawang dan dibentangkan benang
putih pada kedua cabang pohon
tersebut. Nantinya benang ini
akan diterebos oleh kerabat dan
pengusung jenazah sebelum keluar rumah hingga putus.
Pakiriman Ngutang, Setelah
upacara papegatan maka akan
dilanjutkan dengan pakiriminan ke kuburan setempat, jenazah beserta kajangnya kemudian
dinaikan ke atas Bade/Wadah,
yaitu menara pengusung jenazah
(hal ini tidak mutlak harus ada,
dapat diganti dengan keranda
biasa yang disebut Pepaga). Dari
rumah yang bersangkutan anggota masyarakat akan mengusung
semua perlengkapan upacara
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beserta jenazah diiringi oleh
suara Baleganjur (gong khas Bali)
yang bertalu-talu dan bersemangat, atau suara angklung yang terkesan sedih.
Di perjalan menuju kuburan
jenazah ini akan diarak berputar 3x berlawanan arah jarum
jam yang bermakna sebagai
simbol mengembalikan unsur
Panca Maha Bhuta ke tempatnya
masing-masing.
Selain itu perputaran ini juga
bermakna: Berputar 3x di depan
rumah mendiang sebagai simbol
perpisahan dengan sanak keluarga. Berputar 3x di perempatan
dan pertigaan desa sebagai simbol perpisahan dengan lingkungan masyarakat. Berputar 3x di
muka kuburan sebagai simbol perpisahan dengan dunia ini.
Ngeseng adalah upacara
pembakaran jenazah tersebut, jenazah dibaringkan di tempat yang telah disediakan, disertai sesaji dan banten dengan
makna filosofis sendiri, kemudian diperciki oleh pendeta yang
memimpin upacara dengan Tirta
Pangentas yang bertindak sebagai api abstrak diiringi dengan
Puja Mantra dari pendeta, setelah
selesai kemudian barulah jenazah
dibakar hingga hangus, tulangtulang hasil pembakaran kemudian digilas dan dirangkai lagi
dalam buah kelapa gading yang
telah dikeluarkan airnya.
Selanjutnya adalah Nganyud
bermakna sebagai ritual untuk
menghanyutkan segala kekotoran
yang masih tertinggal dalam roh
mendiang dengan simbolisasi
berupa menghanyutkan abu jenazah. Upacara ini biasanya dilaksakan di laut, atau sungai.
Prosesi yang terakhir adalah
Makelud yang biasanya dilaksanakan 12 hari setelah upacara
pembakaran jenazah. Makna upacara makelud ini adalah membersihkan dan menyucikan kembali lingkungan keluarga akibat
kesedihan yang melanda keluarga yang ditinggalkan. Filosofis
12 hari kesedihan ini diambil dari
Wiracarita Mahabharata, saat
Sang Pandawa mengalami masa
hukuman 12 tahun di tengah
hutan. mi
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MANUFAKTUR
IBARAT
JANTUNG
71

Kinerja industri
pengolahan
nonmigas atau
manufaktur di
dalam negeri
terus membaik
sepanjang tahun
2017, setelah
sedikit melambat
pada tahun
sebelumnya.
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proteksionisme dan pemangkasan
pajak korporasi Amerika Serikat
di bawah Presiden Donald Trump,
serta ‘penyesuaian’ pertumbuhan
ekonomi China.

Pada triwulan pertama, pertumbuhannya tercatat 4,76 persen
dan triwulan kedua 3,89 persen.
Angka ini bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen pada triwulan
ketiga 2017.

SINYAL POSITIF

Vice President Economist PT
Bank Permata Tbk. Josua Pardede
memberikan pandangannya mengenai kinerja industri manufaktur
2017 dan prospeknya pada tahun
2018.
Mengutip data Badan Pusat
Statistik (BPS), dia menyebut
beberapa cabang industri yang
mencatat pertumbuhan tertinggi
pada triwulan ketiga 2017 memberikan sumbangan signifikan terhadap kinerja manufaktur, sekaligus pertumbuhan ekonomi.
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Cabang industri itu antara
lain industri logam dasar sebesar 10,6 persen, industri makanan
dan minuman 9,46 persen, industri mesin dan perlengkapan 6,35
persen, serta industri alat angkutan 5,63 persen.
“Manufaktur itu kita ibaratkan
jantung. Kalau berdetak cepat,
maka pertumbuhan ekonomi
bagus. Begitu pula sebaliknya,”
ungkap Josua.
Kinerja yang cukup bagus
pada triwulan ketiga itu dia
yakini akan berlanjut hingga triwulan keempat 2017 dan tahun
2018. Meskipun, ada beberapa
hal yang harus menjadi perhatian
pemerintah.
Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas diperkirakan
berada pada kisaran 4,7 persen
hingga 4,8 persen year on year
(yoy). Adapun pertumbuhan sektor manufaktur secara keseluruhan atau sepanjang 2017 diprediksi 4,2 persen hingga 4,3 persen
yoy.
“Memang di bawah ekspektasi
pemerintah sebesar 5 persen.
Sebab, seperti yang saya bilang
tadi, ada tantangan yang belum
terselesaikan,” papar Josua.
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Mengenai tahun politik lantaran adanya agenda pilkada serentak, Josua memandang kalau hal
itu harus dipandang secara positif. Ia melihat pilkada serentak
dapat mendorong terkereknya
sektor konsumsi.
“Kalau dari penyelenggaraan
pilkada itu sebetulnya likuiditas
menjadi meningkat. Dampaknya
langsung ke konsumsi masyarakat. Masyarakat punya daya beli
yang meningkat sehingga mereka
bisa belanja lagi,” jelas Josua.
Kemudian, tantangan lainnya pada 2018 untuk sektor manufaktur adalah adanya pergeseran
(shifting) dari ekonomi konvensional ke digital.

Vice President Economist
PT Bank Permata Tbk.
Josua Pardede
Di tahun Anjing Bumi ini,
selain faktor internal seperti
kekhawatiran lesunya daya beli
dan pilkada serentak, sentimen
dari luar seperti harga minyak
dunia yang bergerak naik dan ketidakpastian kebijakan AS, turut
berimbas.
Josua melihat pemerintah
masih berkomitmen mempercepat
pembangunan infastruktur dan
kawasan ekonomi khusus (KEK).
Sebab, menurut dia, infrastuktur
yang bagus membuat seluruh sektor industri, terutama manufaktur,
menjadi terfasilitasi.
“Ditambah lagi percepatan
perizinan serta deregulasi kebijakan ekonomi. Saya melihat positif bagi manufaktur,” paparnya.
Upaya pemerintah sebenarnya sudah mulai berdampak terhadap dunia usaha. Laporan
World Bank mengenai Global Ease
of Doing Business 2017, misalnya,
menyebutkan Indonesia naik peringkat dari posisi 106 pada tahun
2016 menjadi 91 pada tahun 2017.

Proses digitalisasi diperlukan demi kelangsungan bisnis
manufaktur di tengah persaingan
yang semakin maju. Josua menyebut dua model digitalisasi yang
ada dihadapkan kepada sektor
manufaktur.
Pertama, proses digitalisasi
dan komputerisasi dalam hal
permesinan. Kedua, digitalisasi
dalam proses memperluas marketplace dengan menggandeng
e-commerce.

BARISTAND INDUSTRI
SAMARINDA

BDI SURABAYA

SELAMAT
atas keberhasilannya meraih
Predikat Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) Tahun 2017
dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BBTPPI SEMARANG

SMK SMAK BOGOR

“Ini fase yang dinamakan
revolusi industri keempat atau
Industry 4.0. Ini tidak bisa lagi
dihindari. Fase ini menuntut agar
setiap sektor produksi di industri
sudah terintegrasi secara online,”
kata Josua.
Meski adanya pergeseran,
dia mengatakan sumber daya
manusia tetap nomor satu, khususnya pada proses inovasi dan
kreativitas.
Selain industri pengolahan nonmigas, sektor batubara
diharapkan tumbuh positif pada
tahun 2018. Pemulihan di sektor berbasis sumber daya ala mini
bisa berdampak positif terhadap kinerja industri manufaktur
secara keseluruhan. mi
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Salah satunya, Josua
menuturkan, adalah belum adanya
insentif yang cukup besar, dalam
hal ini pajak. Lalu, kebijakan

Pada 2018, Josua melihat
bahwa jika berpatokan pada target pemerintah yang menggenjot
pertumbuhan industri di level 5,67
persen, maka hal itu dinilai sebagai sinyal positif.

Data World Economic Forum
terkait Global Competitiveness
Index 2017-2018 juga memperlihatkan daya saing Indonesia
secara global naik lima peringkat
ke posisi ke-36 dari 137 negara.
Indikator ini tentunya berdampak
terhadap kinerja manufaktur ke
depan.
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Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada triwulan
ketiga 2017 mencapai 5,49 persen
atau tertinggi dibandingkan dengan dua triwulan sebelumnya.

Pilihlah
Air Mineral
Berlabel

SNI 3553:2015

