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INVESTASI MEMACU INDUSTRI
Industri manufaktur hingga
kini menjadi penggerak utama
perekonomian nasional, sekaligus
tulang punggung bagi ketahanan
ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya lokal.
Kontribusi manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi cukup
dominan. Pada triwulan pertama
2018, kontribusi industri pengolahan mencapai 20,27% terhadap
produk domestik bruto (PDB). Dari
angka ini, manufaktur menyumbang 17,95%.
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Upaya itu membuahkan hasil.
Rata-rata pertumbuhan investasi
di sektor industri pada periode
2011-2017, untuk penanaman
modal asing (PMA) tumbuh hingga
19,2 persen, sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN)
tumbuh 17,1 persen.

investasi itu dengan mengoptimalkan fasilitas fiskal, seperti
tax holiday, tax allowance, dan
pembebasan bea masuk impor
barang modal atau bahan baku.
Sejumlah gebrakan dilakukan pemerintah, seperti deregulasi untuk kemudahan berusaha melalui serangkaian Paket
Kebijakan Ekonomi.
Bahkan, disiapkan sebuah
terobosan yang cukup agresif
yakni insentif fiskal berupa
super deductible tax bagi industri yang melakukan kegiatan
litbang dan vokasi. Selain itu,
pengurangan PPh bagi industri padat karya yang mampu
menyerap lebih dari 1.000 orang.

Sumbangan manufaktur terhadap ekspor bahkan jauh lebih
besar lagi. Selama periode itu,
kontribusi produk industri mencapai 72,35% dari total ekspor nasional senilai 44,27 miliar dolar AS.

Rata-rata kontribusi investasi
(PMA dan PMDN) di sektor industri selama enam tahun belakangan mencapai 45,8 persen dari
total nilai investasi di Indonesia.
Angka yang dominan, sebab hampir separuh investasi berasal dari
sektor industri.

Maka sudah selayaknya
pemerintah memberikan perhatian besar terhadap manufaktur.
Sektor riil ini merupakan denyut
ekonomi sesungguhnya, melibatkan berbagai sektor lain dan
jutaan tenaga kerja.

Kementerian Perindustrian
mencatat, investasi sektor ini
sepanjang triwulan pertama
2018 mencapai Rp62,7 triliun.
Rinciannya, PMDN senilai Rp21,4
triliun dan PMA sebesar 3,1 miliar dolar AS.

Yang terpenting dalam
upaya meningkatkan investasi
adalah iklim usaha yang kondusif dan kemudahan dalam perizinan. Hal ini sejalan amanat
Peraturan Presiden No. 91
Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha.

Upaya serius terus dilakukan.
Pemerintah gencar menarik investor lokal dan asing untuk penanaman modalnya di Indonesia.
Investasi ini diharapkan memperkuat struktur industri di Tanah
Air dan mengurangai ketergantungan bahan baku impor.

Investasi asing menjadi
salah satu dari 10 langkah prioritas nasional dalam memasuki era revolusi industri keempat sesuai peta jalan Making
Indonesia 4.0. Investor asing
diharapkan mempercepat transfer teknologi kepada perusahaan
lokal.

Investasi tersebut akan
memperkuat struktur industri di dalam negeri, baik melalui
penambahan kapasitas produksi
maupun substitusi impor.
Selanjutnya, industri didorong
memperluas pasar, terutama
ekspor. mi

Melalui penanaman modal,
manufaktur akan membawa
multiplier effect terhadap

SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018

perekonomian nasional, seperti
penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah bahan baku,
dan devisa dari ekspor.

Pemerintah menyiapkan
beberapa strategi untuk menarik
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Devi Eka Puspitasari (Klaten)

_________________________

Jawaban:
Kepada Yth. Sdri Devi Eka
Puspitasari
Selamat siang, terima kasih
atas pertanyaan Saudara. 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 booth berikut desainnya, sebagaimana telah dianggarkan pada
DIPA Kementerian Perindustrian
setiap tahunnya. Untuk informasi
lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi :

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
_________________________

Menyemai Bibit Unggul 		
Pengembang Aplikasi Lokal

Misi Menjaga Ketahanan Pangan

Demikian yang dapat Kami
sampaikan, atas perhatiannya
Kami ucapkan terima kasih

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

14 KEBIJAKAN

Potensi Raksasa Industri 		
Elektronika dan MRO di Batam

Bagaimana caranya menjadi
peserta pameran yang diadakan
Kemenperin?

Bagaimanakah dengan nomor
IMEI pada Hp yang tidak terdaftar?
Apakah harus didaftarkan? Adakah
biaya untuk melegalkan hal tersebut? Terima kasih.
Prastyo Dwi N (Kediri)
Jawaban:
Kepada Yth. Sdr Prastyo Dwi N
Selamat siang, terima kasih
atas pertanyaan Saudara. Untuk
mengecheck imei cara selanjutnya
adalah menekan tombol *#06# di
handset Saudara. Nanti secara otomatis akan keluar 15 digit IMEI dari
perangkat tersebut. Informasi lebih
lanjut dapat menghubungi:
Direktur Industri Elektronika dan
Telematika Jl. Gatot Subroto Kav.
52-53, Lt. 11 Jakarta Selatan,
Jakarta Selatan - 12950
Telp. (021) 5265310,
5255509 Pes. 4059
Fax. (021) 5265310

Kami Sedang dalam
Pengembangan Solusi Industri
4.0 (Buatan Anak Bangsa) Untuk
mempercepat progress, apakah
ada bantuan dana pengembangan dari Pemerintah Indonesia ?
Misalkan : Telkomsel Innovation
Centre (TINC) dan Apakah ada
Contact & Prochedure yg perlu
dilakukan ? Terima Kasih
Bartolomeus Edwin Sugara
(Bandung)

Jawaban:
Kepada Yth. Bapak
Bartolomeus Edwin Sugara
Selamat siang, terima kasih
atas pertanyaan Bapak. Program
pembinaan IKM yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Industri
Kecil dan Menengah Kementerian
Perindustrian diantaranya :
1. Pengembangan Produk;
2. Pengembangan Sentra;
3. Pembangunan Wirausaha Baru;
4. Restrukturisasi Mesin/ Peralatan;
5. Peningkatan Pelayanan UPT;
6. Fasilitasi Promosi & Pemasaran.

Silahkan menghubungi
Direktorat bersangkutan untuk program bantuan terkait jenis komoditi
IKM yang perlukan. Demikian yang
dapat Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.
_________________________

Di mana saya bisa mendapatkan Pembuatan Uji Lab Bahan
Textile ? apakah di Kementerian
Perindustrian ada untuk uji lab
textile?
Fajar Achmad Juniardi (Depok)

Jawaban:
Kepada Yth. Bapak Fajar
Achmad Juniardi
Selamat siang, terima kasih
atas pertanyaan Bapak. Terkait dengan hal tersebut, Saudara dapat
menghubungi :
Balai Besar Tekstil
Alamat Jalan Jenderal Achmad Yani
No. 390 Bandung, 40272
Telepon (022) 7206214, 7206215
Email : texirdti@bdg.centrin.net.id
Demikian yang dapat Kami
sampaikan, atas perhatiannya Kami
ucapkan terima kasih. mi

Program bantuan untuk
industri kecil atau para pengrajin dari Kementrian Perindustrian
selalu tersedia dalam setiap tahun
anggaran.
Dalam hal bantuan desain
kemasan dan pendaftaran
HKI, kami memiliki Klinik
Pengembangan Desain Kemasan
dan Merek IKM (021 5255509 ext
2361) dan Klinik Konsultasi HKI
IKM (021 5255509 ext 2168).
Untuk bantuan teknis,
dapat kami informasikan bahwa
saat ini Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah
memiliki struktur organisasi Direktorat teknis yaitu
Direktorat Industri Kecil dan
Menengah Pangan, Barang Dari
Kayu dan Furnitur (021 5255509
ext 4051); Direktorat Industri
Kecil dan Menengah Kimia,
Sandang, Aneka dan Kerajinan
(021 5255509 ext 4052); dan
Direktorat Industri Kecil dan
Menengah Logam, Mesin,
Elektronika dan Alat Angkut (021
5255509 ext 4055).
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Industri yang populer disebut otomotif ini terus berkembang
dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2015, pertumbuhannya tercatat 2,40 persen, kemudian naik
menjadi 4,52 persen pada 2016, dan
3,68 persen pada tahun 2017.

6

INDUSTRI
OTOMOTIF
TANCAP GAS
Industri alat angkut selama ini
menjadi salah satu sektor penopang
industri manufaktur nasional.
Kontribusinya terhadap produk
domestik bruto (PDB) industri
manufaktur tergolong tinggi, yakni
rata-rata 10 persen setiap tahun.

Pada triwulan pertama 2018,
pertumbuhannya kembali melonjak menjadi 6,33 persen atau dua
kali pencapaian pada triwulan sama
tahun lalu sebesar 3,06 persen.
Kementerian Perindustrian
mencatat volume produksi kendaraan bermotor khususnya roda
empat meningkat, yakni dari 1,177
juta unit pada 2016 menjadi 1,216
juta unit pada 2017.
Jumlah tersebut diperkuat dengan peningkatan ekspor kendaraan dalam bentuk utuh (complete
built-up/CBU) sebanyak 231.000
unit pada 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar
194.000 unit.
Dari capaian tersebut, pemerintah menargetkan jumlah produksi
pada tahun 2020 akan meningkat
menjadi 1,5 juta unit.
Sektor otomotif juga menyerap
banyak tenaga kerja hingga lebih
dari 1,5 juta orang. Mereka terdistribusi di berbagai lapangan kerja,
mulai dari industri perakitan, industri komponen lapis pertama, kedua
dan ketiga, sampai di tingkat bengkel resmi, sales, service, dan suku
cadang.
Oleh karena itu, industri otomotif menjadi indikator penting
untuk mengukur kinerja manufaktur dan perekonomian nasional.
Dampak berantai otomotif terhadap ekonomi sangat besar. Selain
melibatkan serangkaian industri,
aktivitas penjualan kendaraan bermotor menggairahkan sektor jasa,
seperti pembiayaan, pemasaran,
bengkel, dan transportasi.
Berdasarkan data Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gaikindo), penjualan
mobil di dalam negeri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2015, penjualan tercatat 1,03 juta unit, lalu naik menjadi 1,06 juta unit pada 2016, dan
menjadi 1,079 juta unit pada 2017.
Pada triwulan pertama 2018,
menurut catatan Gaikindo, penjualan mencapai 292.165 unit atau
naik hampir 3 persen dibandingkan
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Pertumbuhan dan Kontribusi
Industri Alat Angkutan (%)
Pertumbuhan

Kontribusi PDB

10,51

Ekspor dan Impor Kendaraan Bermotor,
Trailer Dan Semi Trailer (US$ miliar)

Kontribusi PDB Manufaktur

10,47

2,40
1,91

Impor

10,27

10,16

4,75

6,33
4,52

Ekspor

5,25

5,14 5,32

5,89

1,91

1,82

Izin PMA (unit)

Nilai PMA (US$ Miliar)

Izin PMDN (unit)

Nilai PMDN (US$ Miliar)
2,37

6,73
1,76

1,84

1,41

93
2015

2016

2017

2018*

2015

2016

2017

2018*

Sumber: BPS, diolah | Ket *) Triwulan I

dengan periode yang sama tahun
sebelumnya 283.760 unit.

8

Tahun ini, kalangan industri
otomotif memprediksi penjualan
mobil di dalam negeri berkisar 1,07
juta hingga 1,1 juta unit.
Indikator penting lainnya
adalah perkembangan investasi dan
ekspor produk otomotif, baik kendaraan dalam bentuk utuh (CBU),
terurai (complete knocked-down/
CKD), maupun komponen.
Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat nilai ekspor kendaraan
bermotor, termasuk trailer dan
semi trailer, terus meningkat dalam
empat tahun terakhir. Ekspor naik
dari 4,75 miliar dolar AS pada 2015
menjadi 5,14 miliar dolar AS pada
tahun berikutnya.
Pada 2017, ekspor tembus 5,89
miliar dolar AS. Hingga Maret 2018,
ekspor produk otomotif tercatat
1,41 miliar dolar AS atau turun tipis
0,5 persen dibandingkan dengan
periode sama 2017.
Berdasarkan volume, total
ekspor kendaraan bermotor CBU
pada tahun 2017 mencapai 231
ribu unit atau melonjak 20 persen
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Bahkan, ekspor dalam bentuk
komponen melonjak hingga 13 kali
lipat, dari 6,2 juta pieces pada 2016
menjadi 81 juta pieces tahun lalu.
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Negara-negara tujuan ekspor
Indonesia, yakni hampir semua negara anggota ASEAN, kawasan
Timur Tengah seperti Bahrain,
Yordania, Arab Saudi, Oman,
Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab,
serta Asia Selatan antara lain
Bangladesh dan India.
Pasar ekspor lainnya adalah
Maroko, Afrika Selatan, serta negara-negara di Amerika Latin seperti
Ekuador, Meksiko, Peru, dan Bolivia.

BASIS EKSPOR
Guna menjadikan Indonesia
sebagai basis produksi untuk
ekspor, pemerintah mendorong
reorientasi industri otomotif di
dalam negeri dengan menyiapkan
regulasi dan insentif fiskal.
Melalui regulasi itu, pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian ingin mendorong
produksi sedan mengingat permintaan terbesar pasar dunia saat ini
adalah jenis kendaraan tersebut.
Saat ini, Indonesia sudah menjadi basis produksi kendaraan jenis
multi purpose vehicle (MPV), truk,
dan pick-up untuk pasar domestik
serta Asia Tenggara.
Melalui pemberian insentif,
Kemenperin juga ingin mengakselerasi pengembangan kendaraan
emisi karbon rendah (Low Carbon
Emission Vehicle/LCEV), termasuk
mobil listrik dan hidrogen.

928

2016

tinggi untuk melakukan riset dan
inovasi teknologi.

Dirjen Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi dan Elektronika
(ILMATE) Harjanto mengatakan,
Kemenperin juga menyinkronkan
kebijakan pengembangan industri otomotif nasional sesuai dengan
peta jalan Making Indonesia 4.0.

Menurut Menperin, beberapa
manufaktur otomotif di Indonesia
telah siap berinvestasi untuk
mengembangkan LCEV, termasuk
mobil listrik.

Kemenperin bahkan telah mencanangkan target ambisius. Pada
tahun 2025, sekitar 20 persen dari
kendaraan yang diproduksi di dalam
negeri adalah LCEV, termasuk
kendaraan listrik. “Ini sesuai tren
dunia. Jika permintaannya tinggi,
targetnya bisa lebih dari itu,” kata
Harjanto.
Satu hal yang menjadi perhatian serius adalah kesiapan infrastruktur dan penerapan teknologi
kendaraan listrik. Oleh karena itu,
Kemenperin menggandeng pelaku
industri otomotif dan perguruan

36 120
0,37 0,22
2017

2018*

Q1 2017

Sumber: BKPM, diolah | Ket *) Triwulan I

Namun, pengembangan kendaraan ramah lingkungan ini
perlu penahapan sesuai peta jalan
pengembangan industri otomotif, mulai dari penyiapan regulasi
atau payung hukum, infrastruktur, teknologi, keberlanjutan industri, serta dampak lingkungan dan
sosial.

“Menuju revolusi industri 4.0,
kami memacu industri otomotif
agar mampu menjadi sektor unggulan untuk ekspor ICE (internal
combustion engine) atau mesin
pembakaran dalam dan EV (electric vehicle) atau kendaraan listrik,”
ungkapnya.

1,27
945

149

93
2015

292.165

283.760
1,31

758

1,99

Wholesale (unit)

1,71

1,07

3,68

Penjualan Mobil di Dalam Negeri

Investasi Industri Kendaraan Bermotor
dan Alat Transportasi Lain

“Teknologi mobil listrik itu ada
macam-macam tipe, seperti plug in
hybrid, hybrid, dan electric vehicle.
Ini yang akan kita coba kembangkan,” kata Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto.

Misalnya, Mitsubishi yang telah
menghibahkan sebanyak 10 mobil
listrik kepada pemerintah untuk
dilakukan studi bersama mengenai
teknologinya. Toyota juga melakukan studi bersama dengan melibatkan UI, UGM, ITS dan ITB yang akan
mempelajari teknologi berbagai
tipe mobil listrik.

Sumber: Gaikindo

Dengan ketersediaan dua sumber bahan baku utama tersebut,
Indonesia seharusnya bisa menguasai teknologi baterai untuk mobil
listrik. Bahan bakar alternatif lain
untuk mobil ramah lingkungan yang
bisa dikembangkan adalah hidrogen
atau fuel cell.
Dalam pengembangan
teknologi ini, Kemenperin menggandeng Fraunhofer dan Tsukuba
University untuk melakukan litbang terhadap jenis ganggang tertentu dengan Palm Oil Mill Effluent
(POME) yang bisa menghasilkan
biofuel.
Menperin menyadari jumlah
komponen di kendaraan listrik jauh
lebih kecil dibandingkan dengan
kendaraan konvensional sehingga
bisa mempengaruhi aktivitas industri komponen di dalam negeri, termasuk penyerapan tenaga kerja.

Salah satu kunci pengembangan mobil listrik adalah teknologi
energy saving, yaitu penggunaan
baterai. Industri komponen baterai
ini harus disiapkan karena menjadi
core component dalam mobil listrik.

“Untuk itu, di dalam roadmap
pengembangan kendaraan bermotor nasional, kami memang tidak
menghapuskan serta-merta semua
kendaraan dengan mesin pembakaran,” ujarnya.

Indonesia beruntung memiliki
sumber bahan baku untuk pembuatan komponen baterai, seperti nikel
murni dan kobalt.

Sejalan dengan harapan
pemerintah, industri otomotif di
dalam negeri terus berekspansi.
Tidak hanya mengantisipasi pertumbuhan pasar domestik, ekspansi
itu sekaligus untuk memenuhi permintaan ekspor yang makin tinggi.

Industri pengolahan nikel
murni juga sudah beroperasi, yakni
di Morowali dan Halmahera, sementara potensi kobalt terdapat di
Bangka.

Q1 2018

Menperin memberikan apresiasi kepada industri otomotif

yang melakukan ekspor, seperti
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha
Indonesia (MMKI) yang mengekspor MPV terbarunya Mitsubishi
Xpander.
Pada tahap awal, MMKI mengapalkan sebanyak 400 unit Xpander
setir kiri untuk pasar Filipina, dari
total pesanan negara tersebut
sebanyak 21.000 unit sepanjang
tahun 2018.
Sepanjang tahun ini, MMKI
menargetkan ekspor mobil yang
diproduksi di pabrik Cikarang,
Bekasi, Jawa Barat, itu mencapai
30.000 unit, termasuk ke Filipina.
Tujuan ekspor lainnya, yaitu
Thailand 6.000 unit, Vietnam
1.000 unit, negara-negara di
Timur Tengah 500 unit, kawasan
Asia Selatan, Afrika dan Amerika
Selatan sekitar 1000 unit, serta 500
unit untuk negara Asean lainnya.
Selain Mitsubishi, pabrikan otomotif lainnya sudah rutin mengekspor produknya ke mancanegara.
Ini juga sesuai dengan strategi para
prinsipal yang menjadikan setiap
negara sebagai basis produksi
model kendaraan tertentu.
Namun, Indonesia sudah
menunjukkan keunggulannya sebagai basis produksi dilihat dari
gencarnya investasi para prinsipal otomotif global. Apalagi, pasar
Indonesia sangat potensial seiring dengan pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi. mi
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KINERJA
MANUFAKTUR
KIAN KOKOH
Industri pengolahan non migas atau manufaktur di dalam
negeri kembali menggeliat pada triwulan pertama 2018.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi
manufaktur tumbuh 5,03 persen pada tiga bulan pertama
tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama 2017.
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Capaian ini menjadi kabar baik
perkembangan industri domestik, setelah pada triwulan keempat
2017 pertumbuhan produksi sempat
melambat sebesar 0,61 persen dari
periode tiga bulan sebelumnya.
Apalagi, pertumbuhan tahunan produksi manufaktur pada tiga
bulan pertama tahun ini melampaui
pertumbuhan pada triwulan I/2016
sebesar 4,13 persen ataupun triwulan
I/2017 sebesar 4,46 persen.
Sektor manufaktur yang mencatat kenaikan tertinggi pada triwulan I/2018 dibandingkan periode sama 2017, yaitu industri kulit,
barang dari kulit dan alas kaki sebesar 18,87 persen, industri mesin naik
18,48 persen, industri pakaian jadi
17,05 persen, industri alat angkutan
14,44 persen, dan industri makanan
13,93 persen.
Laporan indeks manajer pembelian (purchasing manager index/
PMI) yang dirilis Nikkei memperkuat

indikasi penguatan industri manufaktur nasional sejak awal tahun ini.
Nikkei mencatat, PMI manufaktur Indonesia pada April 2018
berada di angka 51,6 atau naik
dibandingkan bulan sebelumnya 50,7. PMI di atas 50 menandakan manufaktur tengah ekspansif.
Indeks pada bulan keempat tahun
ini menempati posisi terbaik dalam
22 bulan terakhir atau sejak Juni
2016.
Penguatan PMI tersebut didukung oleh arus pekerjaan baru yang
semakin besar, terutama tingkat
ekspansi yang paling tajam sejak
Juni 2016. Perkembangan ini juga
dipengaruhi kenaikan permintaan
konsumen, khususnya yang berasal
dari pasar domestik.
Meskipun pertumbuhan manufaktur pada periode itu lebih rendah
dari pertumbuhan ekonomi yang
mencapai 5,06%, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB)
tetap dominan.
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Pada triwulan I/2018, kontribusi industri pengolahan mencapai
20,27% terhadap PDB. Dari angka
ini, manufaktur menyumbang
17,95%. Kontribusi terbesar berasal
dari industri makanan dan minuman sebesar 6,35% diikuti oleh
industri alat angkutan 1,84% dan
industri barang logam 1,76%.

KONTRIBUSI EKSPOR
12

Kinerja moncer industri manufaktur tersebut didukung peningkatan ekspor. Pada Januari-Maret
2018, ekspor produk industri tercatat sebesar 32,03 miliar dolar AS
atau naik 4,60% dibandingkan dengan periode yang sama 2017 sebesar 30,62 miliar dolar AS.
Ekspor produk industri ini
memberikan kontribusi 72,35% dari
total ekspor nasional selama triwulan pertama 2018 sebesar 44,27
miliar dolar AS.
Impor produk industri pada
triwulan I/2018 juga meningkat
hingga 25,62% menjadi 34,67 miliar dolar AS dari periode yang sama
tahun sebelumnya 27,60 miliar
dolar AS. Neraca ekspor-impor hasil
industri manufaktur pada periode
tiga bulan pertama tahun ini tercatat defisit 2,64 miliar dolar AS.

elektronik menjadi penyumbang
terbesar dengan nilai investasi
Rp22,7 triliun.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan
tren posirif di sektor industri sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kemudahan
berusaha.
Sebagai panduan bagi
pengembangan industri, pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional
2015-2019.
Kebijakan ini memberikan
arah yang lebih jelas bagi pembangunan industri nasional jangka
panjang sesuai Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) 2015-2035.
Sasaran dari regulasi ini,
antara lain fokus pengembangan
industri, tahapan capaian pembangunan industri, dan pengembangan
sumber daya industri.
Selain itu, pengembangan
sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri, pengembangan industri prioritas serta
industri kecil dan menengah,
pengembangan perwilayahan
industri, serta fasilitas fiskal dan
nonfiskal.

Berdasarkan data Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), realisasi investasi di sektor manufaktur sepanjang triwulan
I/2018 mencapai Rp62,7 triliun.

EFEK BERGANDA

Realisasi tersebut terdiri dari
penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp21,4 triliun dan penanaman modal asing
(PMA) sebesar USD3,1 miliar.
Sektor industri logam, mesin, dan

Menperin mengatakan pertumbuhan manufaktur akan terus
dipacu karena sektor ini membawa
efek berganda bagi perekonomian,
seperti peningkatan nilai tambah
bahan baku, penyerapan tenaga
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kerja, dan penerimaan devisa dari
ekspor.
Selain itu, Kementerian
Perindustrian berupaya menarik lebih banyak investasi dan
menggenjot ekspor. Investasi diyakini meningkat seiring dengan peningkatan Ease of Doing Business
(EODB) selama dua tahun terakhir.
EODB Indonesia pada tahun
2017 berada di posisi ke-72, naik 34
peringkat dari peringkat tahun 2015
di urutan ke-106.
Peningkatan EODB ini lebih
tinggi dibandingkan negara-negara Asean lainnya, seperti Thailand
dan Vietnam yang masing-masing
naik 20 dan 23 peringkat, sedangkan Filipina turun 14 peringkat dan
Malaysia turun dua peringkat.
Airlangga mengungkapkan,
Indonesia saat ini menjadi salah
satu negara tujuan utama untuk
investasi. Investor melihat potensi
besar Indonesia, yang akan menikmati bonus demografi dalam 15
tahun ke depan atau mulai sekitar
tahun 2030.
Pada saat itu, penduduk
Indonesia akan didominasi oleh
usia produktif. Berkaca dari Jepang,
China, Singapura dan Thailand,
setelah memasuki masa bonus
demografi, ekonomi negara-negar
itu tumbuh sangat tinggi.
Menperin optimistis Indonesia
akan keluar dari middle income
trap dan menjadi negara maju pada
tahun 2030, dengan posisi ketujuh
di dunia. Bahkan, Indonesia diyakini mampu naik peringkat menjadi
keempat di dunia pada tahun 2050,
bertepatan dengan momentum 100
tahun kemerdekaan. mi

Industri pengolahan nonmigas atau manufaktur selama triwulan pertama 2018 tumbuh 5,03%
lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,8%.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Industri Mesin
dan Perlengkapan

14,98%

KONTRIBUSI (%)
Informasi & Komunikasi

8,69
8,59

SUBSEKTOR
INDUSTRI
MANUFAKTUR
DENGAN
PERTUMBUHAN
TERTINGGI

Transportasi & Pergudangan
Jasa Lainnya

8,42
7,35

Industri Logam
Dasar

Industri Tekstil
dan Pakaian Jadi

Industri Alat
Angkutan

12,70

Jasa Perusahaan

8,04

Industri Makanan
& Minuman

Konstruksi

9,94%

Jasa Kesehatan & Keg. Sosial

6,05

Adm. Pemerintahan

5,78
5,54

Akomodasi & Makan Minum

4,96

7,53%

6,33%

Perdagangan

4,81

Jasa Pendidikan

4,50

Industri Pengolahan

5,03

Industri Pengolahan Non Migas
0,13

Industri Batubara & Pengilangan Migas
Jasa Keuangan & Asuransi

4,38
3,58

Pengadaan Air

3,31

Pengadaan Listrik dan Gas

3,23

Real Estate

3,14

Pertanian, Kehutanan & Perikanan

0,74

SUBSEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR
DENGAN KONTRIBUSI TERTINGGI

6,35 %

1,84 %

Industri Makanan
dan Minuman

Industri Alat
Angkutan

1,76 %

1,60 %

Ind. Barang Logam,
Komputer, Elektronik

Ind. Kimia, Farmasi
& Obat Tradisional

1,14 %

17,95

Industri Tekstil dan
Pakaian Jadi

Industri Pengolahan
Non Migas

Pertambangan & Penggalian

PDB

5,06

%

%
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| KEBIJAKAN
Aturan baru ini memberikan kejelasan dan kepastian bagi
investor di sektor industri untuk
mendapatkan fasilitas tax holiday
tersebut.
Mekanisme pemberian
insentif pajak ini telah dibahas
di tingkat Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian dan Menteri
Keuangan, antara lain soal jenis
industri dan nilai investasi.
Dengan terbitnya PMK No
35/2018 tersebut, proses pemberian tax holiday menjadi lebih
jelas, investasi untuk industri apa
saja dengan nilai berapa.

FASILITAS
TAX HOLIDAY
KIAN MENARIK
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
telah diundangkan pada 4 April 2018.
“Minimal 5 tahun apabila
investasi Rp500 miliar sampai Rp1
triliun dan maksimal 20 tahun jika
nilai investasinya di atas Rp30 triliun,” jelas Ngakan.
Regulasi ini memberikan
masa transisi selama dua tahun
sebesar 50 persen dari PPh
Badan setelah masa pemanfaatan
berakhir.

14

Bidang Usaha Selain
itu, bidang usaha yang bisa
mendapatkan fasilitas tax holiday
ditambah dari semula hanya delapan kelompok bidang usaha menjadi 17 kelompok bidang usaha.

Beleid ini memperluas kelompok bidang usaha yang akan
mendapatkan tax holiday, terutama di sektor hulu seperti industri logam, kimia, farmasi dan
petrokimia berbasis gasifikasi
batubara.
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Ngakan Timur Antara menjelaskan, perbedaan mendasar pada
PMK 35/2018 ini dibandingkan
aturan sebelumnya, yaitu subyek
penerima fasilitas tidak lagi harus
Wajib Pajak (WP) baru.
Artinya, WP lama masih
dimungkinkan untuk mengajukan fasilitastax holiday selama
melakukan penanaman modal
baru.
Selanjutnya, pengurangan
PPh Badan berlakusingle rateyaitu
sebesar 100 persen selama 5-20
tahun yang ditentukan berdasarkan nilai investasinya.
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2018

PMK baru ini juga memuat
aturan penyederhanaan proses
guna lebih memberi kepastian
bagi WP penanaman modal baru.
Mekanisme pengajuan fasilitasnya dapat dilakukan WP bersamaan dengan Pendaftaran
Investasi (PI) melalui sistemOnline
Single Submission(OSS).
Mereka bisa menyampaikan permohonan pengurangan
pajak penghasilan kepada Kepala
BKPM paling lambat satu tahun
setelah penerbitan pendaftaran penanaman modal (bagi WP
yang telah memiliki Pendaftaran
Investasi sebelum PMK 35/2018
diundangkan).
Pemilihan kelompok bidang
usaha dalam aturantax holiday
yang hampir 90 persen merupakan kegiatan industri ini
diharapkan memperkuat sektor
hulu dan mendorong perkembangan industri antara. mi

17 Kelompok Industri Pionir yang Berhak
Memperoleh Tax Holiday
1

2

3

4

industri logam
dasar hulu (besi
baja dan bukan
besi baja) dengan
atau tanpa
turunannya, yang
terintegrasi.

industri pemurnian
dan/atau pengilangan minyak dan
gas bumi dengan
atau tanpa
turunannya, yang
terintegrasi.

industri petrokimia
berbasis minyak
bumi, gas alam,
atau batubara
dengan atau
tanpa turunannya,
yang terintegrasi.

industri kimia
dasar anorganik
dengan atau tanpa
turunannya, yang
terintegrasi.

5

industri kimia
dasar organik yang
bersumber dari
hasil peanian,
perkebunan,
atau kehutanan
dengan atau tanpa
turunannya, yang
terintegrasi.

6

7

industri pembuatan
komponen utama
komputer: semi
konduktor, semikonduktor wafer, backlight LCD,
electrical driver, atau
LCD yang terintegrasi
dengan industri
pembuatan komputer.

industri bahan
baku farmasi
dengan atau tanpa
turunannya, yang
terintegrasi

8

industri pembuatan
komponen utama
peralatan komunikasi
sepei semikonduktor
wafer, backlight untuk
LCD, electrical driver,
atau LCD yang terintegrasi dengan industri
pembuatan smaphone

9

10

11

12

industri pembuatan
komponen utama alat
kesehatan yang
terintegrasi dengan
industri pembuatan
peralatan iradiasi,
elektromedikal, atau
elektroterapi.

industri pembuatan
komponen utama
mesin industri sepei
motor listrik atau
motor pembakaran
dalam yang
terintegrasi dengan
industri pembuatan
mesin.

industri pembuatan
komponen utama mesin
sepei piston,cylinder
head, ataucylinder
blockyang terintegrasi
dengan industri
pembuatan kendaraan
bermotor roda empat
atau lebih.

industri pembuatan
komponen robotik
yang terintegrasi
dengan industri
pembuatan mesin
manufaktur.

13

14

15

16

industri pembuatan komponen
utama kapal yang
terintegrasi
dengan industri
pembuatan kapal.

industri pembuatan
komponen utama
pesawat terbang:
engine, propeller, rotor,
atau komponen struktur
yang terintegrasi
dengan industri
pembuatan pesawat
terbang.

industri pembuatan
komponen utama
kereta api sepei
engine atau transmisi
yang terintegrasi
dengan industri
pembuatan kereta api.

industri mesin
pembangkit tenaga
listrik, termasuk
industri mesin
pembangkit
listrik tenaga
sampah.

17
infrastruktur
ekonomi.
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| KEBIJAKAN
OTOMOTIF 4.0: MENJADI PEMIMPIN EKSPOR DI ICE DAN EV
Peta Jalan menuju Otomotif 4.0
Horizon 1
3-5 tahun

PETA JALAN
MAKING INDONESIA 4.0

Peta Jalan menuju Makanan & Minuman 4.0

Inisiatif
utama

16

Aktivitas
utama

Fokus
Produk

2021 Horizon 2
5-10 tahun

Mengurangi ketergantungan impor
produk pertanian dan bahan baku
manufaktur
Penguatan kemampuan secara
menyeluruh fokus pada perbaikan
sektor hulu pertanian
Familiarisasi sektor pertanian &
mamin dengan teknologi 4IR (Fourth
Industrial Revolution)
Palm oil, Rice, Chicken, Sugar,
Processed seafood, Starch, Cocoa,
Processed fruits & veggies

2025

Membangun kemampuan makanan
minuman di regional ASEAN untuk
produk kemasan yang sederhana
dan menengah
Memperkuat daya saing produk
makanan kemasan sederhana –
menengah di pasar ASEAN
Meningkatkan kemampuan teknis
dan teknologi di sektor pertanian
dan makanan minuman
Bottled Water, Noodle,
RTD Tea, Coffee

Horizon 3
10-15 tahun

2030

Memperkuat kemampuan di pasar
global untuk makanan kemasan
modern/lebih kompleks
Memperkuat kemampuan produksi dan
memperkuat posisi Indonesia di pasar
global untuk makanan kemasan modern
dan lebih kompleks
Mengembangkan penggunaan teknologi
4IR di sektor pertanian dan mamin
Baby food, Food supplement,
Packaged preprepared meals

Meningkatkan ekspor neto
sebesar 50%

Menjadi pemain makanan dan
minuman terkemuka di ASEAN

Inisiatif
utama

Aktivitas
utama

2021 Horizon 2
5-10 tahun

Meningkatkan kemampuan produksi
serat sintesis dan membangun ekosistem
hulu untuk functional clothing
Investasi di produksi serat sintesis,
pemintalan, & penenunan
Bekerja sama dengan pemain utama
serat untuk memproduksi serat
berkualitas tinggi
Synthetic fibers

Fokus
Produk

High quality yarn
Specialty & industrial fabrics
Mengurangi impor bahan baku, menjadi sumber
utama produksi serat sintesis di region
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Memulai produksi lokal
kendaraan listrik

Membuat rencana penghapusan motor
berbahan bakar; membangun infrastruktur & insentif untuk sepeda motor listrik
Mendirikan pusat Litbang komponen EV,
terutama baterai, & melakukan
prototyping dengan cepat
Membangun kemampuan produksi
domestik sepeda motor listrik di
sepanjang rantai nilai

Membuat rencana penghapusan
kendaraan berbahan bakar yang
jelas; membangun infrastruktur &
memberi insentif untuk adopsi EV
Mendukung perbaikan produksi
komponen EV secara berkelanjutan
Membangun kemampuan
produksi domestik 4W EV di
sepanjang rantai nilai

Internal Combution Engine Vehicles
Mempercepat ekspor,
dimulai dari MPV & LCGC

Memulai ekspor 2W sepeda
motor listrik ke negara berkembang

Peta Jalan menuju Kimia 4.0
2021
Horizon 1
Horizon 2
3-5 tahun
5-10 tahun
Inisiatif
Meningkatkan produksi barang
Mengurangi ketergantungan
utama
kimia perantara
terhadap impor bahan kimia dasar
Meningkatkan kapasitas produksi
pemurnian nafta & bahan kimia dasar
(contoh: olefin & aromatik), untuk
menyalurkan industri hilir
Meningkatkan efisiensi pabrik
menggunakan teknologi 4IR
Memperkuat produksi serat sintesis
untuk mendukung industri tekstil

Aktivitas
utama

Memulai ekspor 4W EV
ke negara berkembang

2025

Membangun rangkaian industri tekstil
di nusantara & mengubungkan mereka
melalui teknologi industri 4.0
Mengalihkan fokus manufaktur
garmen dari CMT (cut, make, & trim)
ke FOB (free on board)
Pengalihan dari pasar bawah ke kualitas
yang lebih tinggi secara bertahap
Proses sourcing yang lebih efisien
melalui integrasi vertikal
Technical multi-fabric textiles
Leather fabrics

Horizon 3
10-15 tahun

Apparel with embedded technology
Memenuhi permintaan lokal, pertumbuhan
ekspor sebesar 15% tiap tahun

Top 5 manufaktur tekstil di dunia,
spesialisasi di functional clothing

Horizon 3
10-15 tahun

2030

Menetapkan posisi sebagai pusat
bahan kimia khusus bio terkemuka

Terus menguatkan produksi serat sintesis
Memperkuat produksi produk perantara
(contoh: resin sintesis) yang digunakan
sebagai bahan baku di industri lain
Meningkatkan kemampuan untuk
mengubah biomassa menjadi biokimia
dasar

Mengoptimalkan hasil biokimia
untuk memenuhi permintaan
domestik & ekspor
Konsolidasi industri kimia spesialis
untuk bersaing dengan perusahaan
multinasional

Ethylene

Synthetic fiber

Bioplastic

Synthetic resin

Biofuel

Butadiene

Synthetic rubber

Biocomposite

Meningkatkan kontribusi penjualan resin
& serat sintesis sebesar >1.5x1

Menjadi produsen biofuel &
bioplastic top 5 di dunia

ELEKTRONIK 4.0: MENGEMBANGKAN PARA PEMAIN LOKAL ANDALAN YANG BERKEMAMPUAN TINGGI
2030

Menanamkan posisi sebagai pusat
manufaktur pakaian fungsional
dengan membina ekosistem sembari
memanfaatkan teknologi
Meningkatkan produktivitas dengan
memperbaiki Litbang dan pelatihan
Menjalin hubungan dengan kelompok
pengonsumsi tekstil terbesar di dunia
Mempromosikan kesadaran global
sebagai pusat manufaktur functional
clothing
Functional clothing
Smart footwear

2025

Propylene

Mengurangi impor bahan kimia dasar
(<30%)

Menjadi eksportir makanan
minuman global nomor 5 di dunia

TEKSTIL DAN BUSANA 4.0: MENJADI PEMIMPIN DALAM PRODUKSI PAKAIAN “FUNGSIONAL”
Peta Jalan menuju Tekstil dan Busana 4.0
Horizon 1
3-5 tahun

2030

Electric Vehicles

Fokus
Produk

Fokus
Produk

Halal-ceified
Aspirasi

Horizon 3
10-15 tahun

KIMIA 4.0: MENGEMBANGKAN MANUFAKTUR BIOKIMIA TERKEMUKA

MAKANAN DAN MINUMAN 4.0: MENJADI PEMAIN TERKEMUKA DI ASEAN
Horizon 1
3-5 tahun

Meningkatkan kemampuan
produksi bahan baku (baja, kimia, dll)
Meningkatkan produktivitas kendaraan
ICE dengan mengadopsi teknologi
Memperkuat kemampuan manufaktur
komponen local dengan mempercepat
FDI dan transfer teknologi

Aktivitas
utama

2025

Memulai produksi lokal sepeda
motor listrik

Memperkuat produksi lokal
kendaraan ICE

Inisiatif
utama

Presiden Joko Widodo pada 4 April 2018 meluncurkan roadmap Making
Indonesia 4.0 sebagai strategi menghadapi gelombang industri generasi
keempat. Making Indonesia 4.0 memberikan arah yang jelas bagi
pengembangan industri nasional di masa depan. Pada tahap awal ini,
ditetapkan lima sektor manufaktur, yakni industri makanan dan minuman,
tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektonika.

2021 Horizon 2
5-10 tahun

Peta Jalan menuju Elektronik 4.0
Horizon 1
3-5 tahun

2021

Horizon 2
5-10 tahun

2025

Inisiatif
utama

Mengundang investasi luar negeri
secara agresif sembari mendorong
transfer keterampilan & investasi

Mendorong kemampuan manufaktur
skala besar di area yang difokuskan &
kemampuan software

Aktivitas
utama

Mengundang pemain elektronik
terkemuka untuk beinvestasi
Mempercepat pengembangan
keterampilan bagi para insinyur

Memfasilitasi program
pengembangan produsen produk
fokus (contoh: komponen IoT)
Memanfaatkan teknologi &
investasi asing

Sma phone

Fokus
Produk

Smartphone Comp.
(Screen, Charger)

4IR prod.
EV

Mengurangi rasio impor untuk
komponen elektronik sebesar 20%

Smartphone Components (Camera)
IoT Manufacturing
Batteries for Electric Vehicles
Memilik daya saing regional (top 3 di
ASEAN) untuk produk fokus utama
(contoh: IoT, EV)

Horizon 3
10-15 tahun

2030

Membangun kemampuan lokal
untuk manufaktur komponen
lanjutan
Membina pemimpin manufaktur
elektronik lokal

Semiconductor
manufacturing (Foundry)
Batteries for industrial usage, homes
Mengembangkan para pengusaha nasional
(2 – 3) yang bernilai puluhan milyar
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| EKONOMI & BISNIS

Apple Developer Academy

MENYEMAI
BIBIT UNGGUL
PENGEMBANG
APLIKASI LOKAL
18

Raksasa teknologi informasi dunia, Apple
Inc, merealisasikan komitmennya untuk
membangun pusat inovasi di Indonesia.
Fasilitas seluas 1.500 m2 di BSD City Tangerang
ini merupakan pusat inkubator untuk
pengembangan aplikasi Apple pertama di Asia
dan ketiga di dunia, setelah Brasil dan Italia.

Sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
dan Menteri Komunikasi dan
Informatika Rudiantara menghadiri langsung peresmian awal (prelaunch) fasilitas bernama Apple
Developer Academy itu pada 7 Mei
lalu.
Investasi Apple ini tidak
terlepas dari potensi pasar
Indonesia yang sangat menjanjikan. Selain pertumbuhan ekonomi
Indonesia tergolong tinggi yakni
mencapai 5% per tahun, jumlah
penduduk negara ini merupakan
terbesar ketiga di Asia setelah
China dan India.
Generasi muda Indonesia
juga inilai bertalenta tinggi, terutama untuk pengembangan
aplikasi mobile. Masyarakat semakin melek teknologi digital seiring
dengan pemerataan akses telekomunikasi di seluruh Nusantara.
Pembangunan fasilitas Apple
tersebut sejalan dengan upaya
pemerintah dalam memacu
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kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam negeri, khususnya sektor industri, guna menciptakan produk bernilai tambah
tinggi.
Dari sisi bisnis, pengembangan aplikasi berbasis iOS
menawarkan potensi besar. Data
Apple menunjukkan, pengembang iOS seluruh dunia pada 2017
sudah menghasilkan pendapatan
USD26,5 miliar.
Di Indonesia, komunitas
pengembang iOS juga terus tumbuh lebih dari 50 persen selama
dua tahun terakhir. Ini menunjukkan minat pengembang lokal
untuk aplikasi berbasis iOS sangat tinggi.
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mendukung era revolusi industri 4.0
di Indonesia.
Pada tahap awal, iOS
Developer Academy Indonesia ini
baru menerima 75 orang siswa.
Seluruhnya merupakan hasil kerja
sama dengan Universitas Bina
Nusantara (Binus).
Selain di Tangerang, Apple
Indonesia berencana membangun dua pusat inovasi lagi di
Indonesia. Lokasi berikutnya
masih di Pulau Jawa, tetapi di luar
wilayah Jabodetabek, dan satu
lagi akan didirikan di luar Jawa.

DUKUNG INDUSTRI 4.0

Untuk membangun tiga pusat
inovasi itu, Apple akan menggelontorkan investasi senilai USD44
juta dalam jangka waktu tiga
tahun sejak 2017.

Menurut Menteri Airlangga,
kehadiran pusat inovasi Apple ini
ditargetkan mampu menghasilkan
200 pengembang atau developer
aplikasi setiap tahun. Dia berharap
para pengembang ini sekaligus dapat

Setelah semua fasilitas itu
beroperasi penuh, siapa pun berkesempatan mendaftar di sekolah ilmu pemrograman khusus
ekosistem aplikasi Apple tersebut
atau terbuka untuk umum.

Tidak hanya itu, kata
Airlangga, sekolah ini gratis
alias tidak dipungut biaya, bahkan bisa mendapatkan beasiswa.
“Bagusnya lagi, di sistem akademi
Apple ini, pemegang hak patennya adalah para siswa,” ungkap
Menperin.
Menkominfo Rudiantara
menambahkan, akademi Apple ini
tidak akan bersaing langsung dengan developer lokal. Pasalnya,
Apple menggunakan basis sistem
pengajaran iOS.
Untuk memperkuat talenta
lokal, Apple bakal mendatangkan mentor ilmu pemrograman
dari berbagai negara untuk mengajar siswa-siswi di Indonesia.
“Mentornya nanti dari berbagai
regional Apple, seperti dari Brasil,
Italia, Cupertino, dan lainnya,”
ujar Menkominfo.
Adapun kelas di Apple
Developer Academy ini mencakup
Objective-C dan Swift. Swift
adalah bahasa pemrograman
dari Apple yang diciptakan untuk

membuat aplikasi untuk iOS,
Apple TV dan Apple Watch.

REGULASI TKDN
Untuk menumbuhkan pusatpusat inovasi baru di bidang
teknologi informasi dan komunikasi, Menperin telah menerbitkan Permenperin No. 29 Tahun
2017 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Produk Telepon Seluler, Komputer
Genggam, dan Komputer Tablet.
Beleid ini tidak terbatas pada
perangkat keras (hardware), tetap
juga peranti lunak (software) seperti dalam pengembangan aplikasi.
Apple Indonesia, misalnya, menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi untuk
memenuhi ketentuan mengenai
TKDN tersebut.
Hingga saat ini, berdasarkan
data Kemenperin, industri ponsel
di Tanah Air tumbuh signfikan, terdiri dari 28 merek global, 19 merek

lokal, 2 SMT (surface mount technology), dan 7 EMS (Electronic
Manufacturing Services).
Selain itu, terdapat 30 industri komponen berbagai jenis, di antaranya menghasilkan PCBA, charger,
earphone, kabel USB, perakitan baterai lithium, dan kemasan.
“Dengan bertumbuhnya industri-industri perakit dan pembuat komponen, sekitar 30 perusahaan ponsel
dan tablet telah memenuhi TKDN 30
persen,” ungkap Airlangga.
Dia mencatat TKDN hardware
sudah diterapkan oleh 44 merek,
sementara software dan hardware
sebanyak dua merek, dan satu merek
melalui skema pusat inovasi yaitu
yang dibangun oleh Apple.
Selain mendongkrak kemampuan industri dalam negeri,
Permenperin No. 29 Tahun 2017 diyakini mampu meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan lapangan kerja sehingga memacu pertumbuhan ekonomi nasional. mi
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POTENSI
RAKSASA
INDUSTRI
ELEKTRONIKA
DAN MRO
DI BATAM
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Perekonomian Batam kini hanya tumbuh sekitar 2
persen, sehingga membutuhkan terobosan agar bisa
bangkit kembali. Pulau yang berbatasan langsung
dengan Singapura ini sesungguhnya memiliki
banyak potensi, terutama di bidang industri.
Beberapa sektor industri unggulan di Batam antara lain industri berbasis perkapalan dan elektronika. Namun sejak harga minyak anjlok, pertumbuhan industri
perkapalan dan marine offshore
di kota itu ikut merosot.
Salah satu industri yang relatif mampu bertahan adalah elektronika, selain munculnya potensi
baru dari industri perawatan dan
perbaikan pesawat terbang atau
maintenance, repair, and overhaul
(MRO).
Batam selama ini memang
dikenal sebagai salah satu
basis industri elektronika. Di
ibu kota Kepulauan Riau itu terdapat kawasan industri yang
sebagian besar atau sekitar 70
persen diisi oleh produsen elektronik dan beragam komponen
pendukungnya.
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Di kawasan industri
Batamindo, misalnya, berdiri PT
Infineon Technologies sejak tahun
1999 yang memproduksi semikonduktor dan solusi sistem untuk
kebutuhan komponen elektronik
di sektor otomotif, komunikasi dan
energi.
Salah satu produk unggulan
dari perusahaan asal Jerman ini
adalah mikroelektronik yang diaplikasikan pada powertrain kendaraan untuk efisiensi mesin listrik
atau hibrida.
Perusahaan ini masuk tiga
besar di dunia, bahkan nomor satu
di bidang energi. Infineon mampu
memenuhi beragam kebutuhan
industri, mulai dari komponen
elektronik smartphone, otomotif,
hingga pembangkit tenaga listrik.
Bahkan, produknya juga bisa
diaplikasikan untuk mendukung
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mengakselerasi pengembangan
industri elektronik di Indonesia agar
mampu memasuki era Industri 4.0.
Empat langkah itu, yakni menarik pemain global terkemuka dengan memberikan paket insentif
menarik, mengembangkan kemampuan dalam memproduksi komponen elektronik yang bernilai tambah
tinggi.
Selanjutnya, meningkatkan
kompetensi tenaga kerja dalam
negeri melalui berbagai program
pelatihan agar semakin terampil
dan inovatif sesuai kebutuhan dunia
industri, serta mengembangkan
pelaku industri elektronik dalam
negeri yang unggul untuk mendorong transfer teknologi ke industri
serupa lainnya.
Di samping itu, kata Airlangga,
Kemenperin terus berupaya agar
industri elektronika mengurangi
ketergantungan pada bahan baku
atau komponen impor. “Untuk itu,
kami memacu industri elektronika tidak hanya terkonsentrasi pada
perakitan, tetapi juga terlibat dalam
rantai pasok yang bernilai tambah
tinggi,” paparnya.

INDUSTRI MRO
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Industri potensial lainnya di
Batam adalah MRO. Di kota ini terdapat salah satu pusat MRO terbesar di Tanah Air, yakni Batam Aero
Technic (BAT) di area Bandara Hang
Nadim.

sistem internet of things, yang
menjadi salah satu ciri teknologi
Industri 4.0.
Di Asia Pasifik saja, perusahaan yang memiliki 36 pusat R&D
dan 18 pabrik di seluruh dunia ini
mempekerjakan 18 ribu orang,
termasuk sekitar 2.000 tenaga
kerja di Batam. Secara global,
Infineon berhasil meraup penjualan USD414 miliar dari bisnis
semikonduktor pada tahun 2017.
Keinginan pemerintah menjadikan Batam sebagai pusat
pengembangan klaster industri elektronik bernilai tambah
tinggi disampaikan Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
saat kunjungan kerja di Batam
pada 13 April lalu.
“Kami dorong siklusnya untuk
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melengkapi industri elektronik di
Batam, dari industri recycle sampai yang memiliki nilai tambah
tinggi,” ungkapnya.
Selama di Batam, Menperin
mengunjungi kawasan industri Batamindo, meninjau PT
Infineon Technologies dan industri MRO Batam Aero Technic (BAT)
milik Lion Group, serta memberikan pemaparan mengenai
Implementasi Industi 4.0 dalam
Rapat Koordinasi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan Bank
Indonesia.
Untuk mengoptimalkan kemampuan industri elektronika di Batam, Kementerian
Perindustrian berupaya menarik lebih banyak investor guna
memperdalam struktur industrinya dan meningkatkan nilai

tambah produk, terutama untuk
memenuhi pasar ekspor.
Upaya ini sekaligus untuk
mendukung implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0, sebab
industri elektronik merupakan
salah satu dari lima sektor manufaktur yang menjadi percontohan
dalam penerapan teknologi di era
revolusi industri keempat.
Kebanyakan industri di
Batam berorientasi ekspor karena
lokasinya dekat dengan Singapura
sebagai salah satu pusat perdagangan dunia. Apalagi, pasar
industri elektronika untuk komponen otomotif masih cukup besar.
Peluang ini sejalan dengan
upaya pemerintah menggenjot sektor otomotif, seperti pengembangan mobil listrik. Selain industri

elektronik, industri otomotif juga
ditetapkan sebagai sektor percontohan implementasi Industri 4.0, bersama dengan industri makanan dan
minuman, kimia, serta tekstil dan
pakaian.
Komponen elektronik bernilai tambah tinggi juga banyak
digunakan di perangkat smartphone, antara lain chips yang sudah
diproduksi di Batam. Pengguna gadget yang semakin besar tentunya
dapat mendorong Batam mewujudkan klaster industri yang menghasilkan efek berantai.

EMPAT LANGKAH
STRATEGIS
Menperin menyebutkan, empat
langkah strategis yang telah disiapkan dan akan dijalankan guna

Industri MRO milik Lion Group
ini berdiri di atas lahan seluas 28
hektare. Selain menjadi bengkel
untuk pemeliharaan dan perawatan
pesawat, BAT juga memiliki fasilitas
uji pesawat.
Menperin mengatakan industri
MRO layak dikembangkan lantaran
potensi pasarnya sangat besar seiring
dengan tingginya pertumbuhan sektor penerbangan di dalam negeri.
Sebagai gambaran, jumlah penumpang udara domestik tumbuh
rata-rata 15 persen per tahun dalam
10 tahun terakhir, sementara jumlah
penumpang udara internasional juga
naik hingga 8 persen.
Selain itu, Indonesia merupakan
negara terbesar ketiga di Asia dalam
pembelian pesawat udara setelah
China dan India. Ini menunjukkan
demand terhadap jasa penerbangan
di Indonesia sangat tinggi, termasuk untuk kebutuhan bisnis ataupun
wisata.

Populasi pesawat yang semakin banyak ini tentu saja membutuhkan layanan MRO, apalagi regulasi sektor penerbangan sangat ketat
terkait dengan faktor keselamatan.
Keberadaan industri MRO juga bisa
menurunkan biaya industri penerbangan, salah satunya biaya impor komponen pesawat.
Kepada Menperin, Presiden
Direktur Lion Air Group Edward Sirait
menyampaikan bahwa pihaknya
sudah menyiapkan masterplan bisnis
MRO, termasuk pengembangan sumber daya manusia di BAT.
Bahkan, BAT akan dilengkapi
dengan fasilitas pengetesan pesawat
sehingga MRO ini akan menjadi yang
tercanggih dan satu-satunya di Asia.
Sejak beroperasi pada 2014, Lion
Air Group sudah merampungkan satu
tahap dari lima tahap pengembangan
BAT. Tahap pertama ini sudah difungsikan 4 hektare, dan untuk tahap
kedua adalah 3 hektare.
Pada tahap kedua akan dibangun hanggar untuk aircraft painting
sebanyak dua unit, warehouse, dan
avionic shop. Tidak hanya itu, perusahaan sudah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Batam untuk
membangun politeknik aviasi.
Dengan area yang telah terbangun seluas 4 hektare, saat ini hangar
sudah bisa menampung 12 pesawat
narrow body atau empat pesawat berbadan besar secara bersamaan.
Lion Group menargetkan perluasan fasilitas BAT hingga tahap ketiga
akan rampung pada tahun 2019 dengan kemampuan memperbaiki 38
pesawat sekaligus.
Selanjutnya, tahap kelima akan
selesai pada tahun 2022 dengan total
pekerja sekitar 10.000 orang. Total
investasi pengembangan BAT diperkirakan mencapai Rp9 triliun.
Menurut Edward, alasan utama
Lion Group memperluas fasilitas
MRO tersebut adalah untuk menangani sekitar 250 unit pesawat yang
dimilikinya.
Apalagi Lion berencana mendatangkan lagi sekitar 700 unit
pesawat berbagai jenis, seperti ATR,
Boeing, dan Airbus untuk melayani
rute domestik dan internasional. mi
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MISI MENJAGA
KETAHANAN
PANGAN
Industri pupuk nasional terus
berekspansi seiring dengan
meningkatnya permintaan
komoditas itu dari sektor
pertanian dan perkebunan.

Tambahan kapasitas industri
ini penting untuk mengamankan
pasokan pupuk dalam rangka
menunjang ketahanan pangan
dan meningkatkan kesejahteraan
petani.

membawahi lima pabrik pupuk,
yakni PT Pupuk Iskandar Muda,
PT Pusri Palembang, PT Pupuk
Kujang Cikampek, PT Petrokimia
Gresik, dan PT Pupuk Kalimantan
Timur.

Selain penambahan kapasitas produksi, industri pupuk yang
sebagian besar dimiliki pemerintah juga direvitalisasi agar lebih
efisien.

Salah satu program revitalisasi
industri pupuk yakni pembangunan
pabrik Pusri II B di Pusri Palembang.
Proyek ini diresmikan operasionalnya
oleh Menteri BUMN Rini Soemarno
dan Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto pada 11 Mei 2018, bersamaan dengan pencanangan proyek
NPK 2,4 juta ton dan proyek NPK
Fusion Pusri.

Langkah ini dilakukan oleh
PT Pupuk Indonesia (Persero),
holding BUMN pupuk yang

Pabrik Pusri II B akan menggantikan pabrik Pusri II yang
sudah tua dan boros konsumsi gas.
Kapasitas produksi pabrik baru
tersebut mencapai 907.500 ton
urea dan 660.000 ton amoniak per
tahun.
Konsumsi gas Pusri II B adalah
24 MMBTU per ton urea, jauh lebih
rendah dibandingkan dengan konsumsi gas Pusri II yang mencapai 37
MMBTU per ton urea.
Pabrik ini dibangun oleh konsorsium Rekayasa Industri (anak
perusahaan Pupuk Indonesia)
dan Toyo (Jepang) dengan total
investasi sekitar Rp8,5 triliun.
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Bahan baku gas untuk Pusri II B
akan berasal dari Pertamina EP dan
Medco. Mulai tahun 2019-2023, gas
untuk pabrik itu akan dipasok dari
Conoco Phillips Grissik sebesar 62
MMSCFD.
Pabrik ini juga menggunakan
bahan bakar batu bara untuk pembangkit steam dan listrik sehingga
akan mengurangi ketergantungan
terhadap gas bumi.
Menteri Rini mengatakan revitalisasi pabrik Pusri II B akan menjadikan produksinya jauh lebih
efisien, bahkan dapat menghemat subsidi negara hingga Rp1,88
triliun.
“Ke depan saya berharap ini
bisa terus ditingkatkan lagi dan
menunjukkan bahwa BUIMN juga
bisa berkontribusi mengurangi
beban subsidi negara,” katanya.
Hal senada disampaikan
Menteri Airlangga. Dia berharap
efisiensi industri pupuk terus
ditingkatkan melalui gasifikasi
batubara sehingga ketergantungan terhadap gas bisa semakin
dikurangi.
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PR OYE K NPK
2 , 4 JU TA TON
Selain Pusri II B, kedua menteri juga meresmikan pemancangan tiang proyek NPK Fusion II
Pusri berkapasitas 2x100.000
ton. Proyek ini merupakan
bagian dari program NPK 2,4
juta ton yang dicanangkan oleh
Pupuk Indonesia.
Pabrik NPK Fusion II yang
akan menggunakan teknologi
Steam Fused Granulation tersebut ditargetkan rampung pada
tahun 2019.
Sejalan dengan proyek NPK
2,4 juta ton hingga 2025, Pupuk
Indonesia menyiapkan beberapa
proyek pengembangan lainnya.
Proyek itu antara lain pembangunan pabrik NPK di PT Pupuk
Iskandar Muda berkapasitas 1 juta
ton per tahun, PT Pupuk Kujang
Cikampek sebesar 200.000 ton
per tahun, dan PT Pupuk Kaltim
sebesar 1 juta ton per tahun.
Saat ini, Pupuk Indonesia
memiliki pabrik NPK berkapasitas
total 3,1 juta ton per tahun. Pabrik
tersebut berada di Petrokimia
Gresik, Pupuk Kalimantan Timur,
Pupuk Kujang Cikampek dan
Pupuk Sriwidjaja Palembang yang
akan dikembangkan hingga 5,5
juta ton sampai tahun 2025.
Menurut Direktur Utama
Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat,
ekspansi pabrik-pabrik itu untuk
memenuhi kebutuhan pupuk NPK
yang terus meningkat, terutama
untuk sektor perkebunan.
Dia memperkirakan masih terdapat kekurangan pasokan NPK
domestik sekitar 3,9 juta ton dari
total kebutuhan nasional 11,1 juta
ton.
Dengan tambahan kapasitas pabrik tersebut, selain mengamankan kebutuhan dalam negeri,
juga menunjang program ketahanan pangan karena penggunaan
NPK terbukti dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan
perkebunan.
“Dan yang terpenting, mampu
meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil panennya,” tambah Aas. mi
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“Investor datang saja, mereka pasti untung.” Pernyataan ini
diungkapkan Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto saat berkunjung
ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Palu, Sulawesi Tengah, 20 April lalu.
Kawasan ini berada di lokasi
strategis yakni di wilayah utaraselatan Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI). Artinya, seluruh
bahan baku dari Sulawesi bisa masuk
ke kawasan tersebut.
KEK Palu berdiri di atas lahan
seluas 15.000 hektare, di mana per
tahun 2017 telah terealisasi hingga
482 ha. Kawasan ini ditargetkan
bisa mendatangkan investasi senilai
Rp12,5 triliun dan membuka lapangan kerja bagi 51.000 orang.
Sebagai daya tarik, pemerintah membangun infrastruktur sebagai penunjang, salah satunya adalah
Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Bandara
yang berjarak sekitar 23 km dari KEK
ini dilengkapi dengan landasan pacu
sepanjang 3.500 m dan terminal penumpang berkapasitas 1.500 orang
per hari.
KEK Palu juga didukung
Pelabuhan Pantoloan dengan kapasitas eksisting 37.000 TEUs dan akan
dikembangkan hingga kapasitas 1,2
juta TEUs. Untuk akses darat, ada
jalan trans Sulawesi Palu-Toli-toli,
Palu Outer Ring Road, dan By pass
Palu-Parigi.
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MENGHITUNG
UNTUNG DI KEK PALU
Menperin menegaskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Palu sangat menguntungkan bagi investor. Pernyataan Menperin
beralasan. Kawasan ini memang sangat menarik karena tidak
hanya menawarkan kemudahan perizinan, tetapi juga lokasi
strategis dan infrastruktur yang cukup lengkap.

Untuk memperkuat daya saing,
Kemenperin memfasilitasi pembangunan infrastruktur lainnya
di KEK Palu, seperti pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan di kawasan sepanjang 1.600 m,
pembangunan sentra industri kecil
dan menengah (IKM), serta pengadaan sarana dan prasarana untuk
perkantoran.
Tidak heran, meskipun baru
diresmikan pada September 2017,
hingga saat ini sudah 40 investor yang
berminat masuk ke kawasan itu. Dari
jumlah itu, 14 sudah mengantongi
izin, bahkan dua di antaranya sudah
beroperasi dan satu lagi dalam tahap
konstruksi.

INVESTASI MENINGKAT
Menurut Direktur PT Bangun
Palu Sulawesi Tengah (BPST) Andi
Mulhanan Tombolotutu, setiap bulannya rata-rata ada satu sampai dua
perusahaan yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di KEK Palu.
Dalam pertengahan tahun ini,

MEDIA INDUSTRI | 02 - 2018

beberapa perusahaan mulai beroperasi di KEK tersebut. Dalam beberapa bulan ke depan, dia optimistis
investasi meningkat menjadi sekitar
Rp1 triliun-Rp2 triliun.

industri pengolahan rotan di dalam
negeri. “Adanya fasilitas ini diharapkan menarik investasi lebih banyak di
KEK Palu, terutama industri pengolahan rotan,” ujarnya.

Selaku pengelola KEK Palu,
BPST memfasilitasi para investor
yang ingin menanamkan modalnya,
seperti pendaftaran dan perizinan.
“Lokasi kami dekat dengan pelabuhan bertaraf internasional, dan hampir seluruh komoditas sumber mineral ada semua di sini,” lanjut Andi.

Oleh karena itu, Menperin berharap PIRNas terus mengembangkan
inovasi dan kreativitas dalam pengolahan rotan, sehingga dapat meningkatkan penggunaan produk rotan
dalam negeri.

Menurut dia, beberapa sektor
industri yang berpotensi dikembangkan di KEK Palu, antara lain pengolahan hasil tambang, rotan, rumput
laut, kelapa, dan logistik.
Investor yang telah menanamkan modal di KEK Palu, di antaranya
PT Hongthai International yang
bergerak di industri getah pinus.
Perusahaan ini rencananya menginvestasikan Rp13,7 miliar dengan
menyerap 110 tenaga kerja.
Selain itu, perusahaan pengolahan kelapa PT Sofie Agro yang akan
menanamkan modal hingga USD
1,38 juta dan menyerap 625 tenaga
kerja. Kemudian, Agro Sulteng Group
di industri karet dan minyak atsiri,
yang berencana investasi Rp300 miliar dan menyerap 450 tenaga kerja.
Perusahaan lainnya yakni PT
Asbuton Jaya Abadi, yang bakal
menanamkan modal sebesar Rp100
miliar dan mempekerjakan 100 orang
untuk memproduksi aspal dingin.
Salah satu rencana investasi
skala besar di KEK Palu yaitu
pembangunan kilang minyak
PT Palembang GMA Refinery
Consortium. Perusahaan ini akan
menggelontorkan modal hingga
Rp133 triliun dan menyerap sekitar
14.000 tenaga kerja.

INOVASI ROTAN
Selain melihat perkembangan
KEK Palu, Menperin juga meninjau Pusat Inovasi Rotan Nasional
(PIRNas) di kawasan tersebut.
Kunjungan ini dinilai penting sebab
fasilitas yang beroperasi sejak
tahun 2014 ini turut dibangun oleh
Kemenperin.
Bangunan PIRNas, terdiri dari
milik Kemenperin seluas 1.450 m2
dan milik Pemerintah Kota Palu seluas 1.714 m2.

Adapun kegiatan yang dilakukan di PIRNas, antara lain pelatihan
desain, promosi, riset, serta kerja
sama terkait inovasi rotan dengan
beberapa pihak, seperti perguruan
tinggi, lembaga riset, dan asosiasi.
Hingga kini, PIRNas telah memberikan pelatihan untuk 100 desainer,
mahasiswa desain dan pelaku industri rotan. Sebanyak100 inovasi desain
furnitur rotan telah dihasilkan, 15 di
antaranya sudah mengantongi HaKI
serta beberapa meraih penghargaan
desain di pameran internasional.
Bahkan, tiga desain PIRNAS sudah
diproduksi secara masal untuk pasar
domestik dan internasional.
PIRNas juga telah membina 23
IKM di Palu, dan memberikan pelatihan produksi untuk 140 IKM di
Mamuju, Maluku Tengah, Morowali
dan Palu. Selain itu, PIRNas melakukan alih teknologi pewarnaan dan
penyambungan rotan tanpa sekrup
ke para IKM binaannya.
Menurut Menperin, Sulawesi
Tengah sangat ideal untuk pengembangan industri furnitur karena merupakan penghasil utama bahan baku
rotan di dalam negeri. Indonesia sendiri
menguasai 85 persen bahan baku rotan
dunia.
Industri furnitur termasuk sasaran
Kemenperin dalam memacu industri
padat karya berorientasi ekspor. Tenaga
kerja yang diserap industri ini tercatat
101.346 orang pada tahun 2016 dan
diproyeksikan naik menjadi 202.692
orang pada tahun 2018.
Adapun nilai ekspor furnitur mencapai USD 1,7 miliar dan ditargetkan tembus USD 5 miliar dalam dua
tahun ke depan. Tujuan ekspor furnitur
Indonesia, terutama Amerika Serikat,
Jepang, dan Eropa Barat.
“Saya optimistis industri furnitur
nasional, khususnya berbasis rotan,
akan mampu bersaing di pasar global
melalui desain dan kualitasnya,” ungkap Airlangga. mi

Airlangga menjelaskan, PIRNas
bertujuan meningkatkan daya saing
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bernama e-Smart IKM, yang bisa
dimanfaatkan oleh pelaku
wirausaha industri baru dan IKM,
termasuk untuk memasarkan
produk unggulan warga binaan.

KREATIVITAS
TANPA
BATAS

Platform ini menjadi ‘Sentra
IKM virtual’ untuk meningkatkan
daya saing produk serta mempermudah akses pasar bagi IKM nasional di kancah domestik dan global.
Dalam pelaksanaan e-Smart
IKM, Kemenperin menggandeng
beberapa marketplace dalam negeri, di antaranya Tokopedia, Blibli,
Shopee, Bukalapak dan Blanja,.

Lembaga pemasyarakatan atau
lapas selalu diidentikkan dengan
pelaku tindak kriminal. Mereka diisolasi dari dunia luar sehingga dianggap malas, tidak kreatif dan menjadi
beban masyarakat.

28

Ternyata anggapan itu tidak
selalu benar. Setidaknya ini terlihat
dari hasil karya warga binaan lapas
yang dipamerkan di Plasa Pameran
Industri Kementerian Perindustrian
pada 3-6 April 2018.
Pameran bertajuk Produk
Unggulan Narapidana ini membuktikan warga binaan lapas atau narapidana tidak kalah kreatif dengan
masyarakat biasa dan berpotensi
menjadi wirausaha.
Sebagai warga binaan, tentunya pembinaan sangat penting
agar mereka tidak menjadi beban
masyarakat setelah keluar lapas.
Peran pembinaan ini juga dilakukan Kementerian Perindustrian,
antara lain dengan menggelar pameran rutin dan program wirausaha
industri baru.
Saat membuka pameran tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto mengatakan, program pembinaan bertujuan membangun karakter dan meningkatkan keterampilan
para narapidana sebagai bekal kembali ke tengah masyarakat.
“Kami memberikan bimbingan teknis (bimtek), bantuan peralatan dan bantuan manajemen
usaha. Bimtek yang sudah dilakukan antara lain di Lapas Wanita
Tanggerang dan Pondok Bambu,”
ungkap Menperin.
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Langkah ini, menurut
Airlangga, merupakan salah satu
strategi dalam memasuki sekaligus
menangkap peluang dari implementasi revolusi industri keempat atau
Industri 4.0.

Pameran Produk Unggulan
Narapidana tersebut sudah digelar sebanyak enam kali, hasil kerja
sama antara Kemenperin dan
Kementerian Hukum dan HAM.
“Kami mengapresiasi terlaksananya
pameran ini, yang Alhamdulillah
selalu mendapat tanggapan positif dari pengunjung pameran,” kata
Airlangga.
Pameran kali ini diikuti oleh
33 peserta yang berasal dari
lapas di seluruh Indonesia. Selain
menampilkan produk unggulan
lapas, kegiatan juga dimeriahkan
dengan acara fashion show, workshop membatik, serta talk show
mengenai branding dan packaging.
Menperin mendorong karya
warga binaan yang semakin beragam dan bermutu agar bisa dipasarkan secara luas. Salah satunya
melalui perdagangan elektronik
(e-commerce).
“Kami pacu produk warga
binaan lapas ini bisa masuk ke dunia
virtual dengan digitalisasi, sehingga
akses pasarnya menjadi terbuka luas,
selain melakukan pembinaan yang
maksimal,” ujarnya.

MANFAATKAN
E-SMART IKM

Untuk meningkatkan pembinaan dan bimbingan kemandirian
warga binaan, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kemenkum
HAM dan Direktorat Jenderal IKM
Kemenperin terus mempererat
kerja sama.
Kerja sama itu dituangkan ke dalam perjanjian tentang pembinaan dan bimbingan
kemandirian bagi warga binaan
pemasyarakatan.
“Kerja sama ini juga bertujuan
meningkatkan keterampilan dan
kreativitas warga binaan dalam
menghasilkan karya produktif
yang bernilai tinggi, serta sebagai upaya mempromosikan dan
memasarkan produknya,” papar
Dirjen IKM Gati Wibawaningsih.
Dalam kerja sama ini, Ditjen
IKM Kemenperin bertugas menentukan jenis kegiatan pelatihan
yang akan dilaksanakan, mencakup penyediaan tenaga ahli
atau instruktur pelatihan, penyediaan sertifikat pelatihan, serta
penyiapan bahan dan kelengkapan peserta pelatihan.
Dalam kegiatan promosi ini,
Kemenperin akan menyediakan
tempat pameran sebagai ajang
promosi hasil karya warga binaan
lapas, menyediakan media promosi melalui konten digital, serta
membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pameran. mi

Kemenperin sudah menyediakan infrastruktur digital
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POTENSI
BESAR
INDUSTRI
KOPI
OLAHAN
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Sebagai negara penghasil biji kopi terbesar
keempat di dunia, peran
Indonesia di pasar komoditas ini cukup dominan. Meskipun masih
berada di bawah Brasil,
Vietnam dan Kolombia,
produksi kopi Indonesia
tergolong besar dan cenderung meningkat.

Guna memacu pengembangan industri pengolahan kopi di
Temanggung, Kemenperin memberikan bantuan mesin dan peralatan untuk pasca-panen kopi sejak
tahun 2015.
Bantuan itu antara lain mesin
pengupas kulit buah kopi, mesin
sortasi biji kopi, mesin sangrai
kopi, mesin pembubuk kopi, mesin
espresso kopi, mesin pengolah kopi,
mesin perajangan tembakau, mesin
tepung jagung, dan mesin pengolah
singkong.

UPAYA STRATEGIS
Untuk meningkatkan kinerja
industri pengolahan kopi di tengah
globalisasi perdagangan dan pasar
bebas saat ini tentunya diperlukan
upaya strategis guna menggenjot
daya saing dan produktivitasnya.

Pada 2017, produksi kopi
Indonesia tercatat sekitar 639.000
ton atau 8 persen dari produksi kopi
dunia. Sebagian besar atau 72,84
persen produksi itu merupakan
kopi jenis robusta, sedangkan 27,16
persen lagi jenis arabika.

Melihat potensi industri pengolahan kopi yang besar itu,
pemerintah melalui Kementerian
Perindustian terus mendorong
pengembangannya di seluruh
Indonesia agar nilai tambahnya
meningkat.

Salah satu keunggulan
Indonesia adalah memiliki berbagai
jenis kopi specialty yang terkenal di
dunia, termasuk kopi luwak dengan
rasa dan aroma khas sesuai dengan
indikasi geografisnya.

“Perkembangan industri ini
diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata
Menperin saat menghadiri Panen Raya Kopi dan Temu
Wicara Pelaku Usaha Kopi di
Temanggung, Jawa Tengah, 8 Mei
silam.

Hingga saat ini, sudah terdaftar sedikitnya 22 indikasi geografis
untuk kopi Indonesia, seperti Kopi
Arabika Gayo, Kopi Arabika Toraja,
Kopi Robusta Pupuan Bali, Kopi
Arabika Sumatera Koerintji, Kopi
Liberika Tungkal Jambi, dan Kopi
Liberika Rangsang Meranti.
Kontribusi industri pengolahan kopi terhadap perekonomian nasional juga cukup signifikan. Sumbangan devisa dari
ekspor produk ini mencapai USD
469,4 juta pada 2017 atau naik 10
persen dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Ekspor produk kopi olahan
itu didominasi oleh kopi instan,
ekstrak, esens, dan konsentrat kopi.
Bebarapa negara tujuan ekspor utamanya yakni Asean, Iran, dan Uni
Emirat Arab.
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Ekspor kopi olahan itu didukung beberapa faktor, seperti
produktivitas di sektor industri dan naiknya harga komoditas.
Kesempatan ini perlu dimanfaatkan dengan memacu daya saing
industri pengolahan sehingga
kontribusinya semakin besar.

PERAN DAERAH
Menperin juga mengapresiasi
peran pemerintah daerah dalam
memajukan industri pengolahan
kopi di daerahnya masing-masing.
Seperti dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Temanggung
yang berhasil mendaftarkan dua kopi
indikasi geografis, yaitu yaitu Kopi
Arabika Jawa Sindoro-Sumbing dan
Kopi Robusta Temanggung.

Upaya itu antara lain melalui
penggunaan teknologi untuk
meningkatkan efisiensi dan inovasi,
peningkatan kualitas produk dengan penerapan sistem manajemen
mutu dan keamanan pangan, serta
pengembangan diversifikasi produk
menyesuaikan dengan permintaan
pasar.
Seiring dengan perkembangan pasar domestik, pengembangan industri pengolahan kopi yang
diperlukan terutama meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia,
seperti barista, roaster, dan penguji
cita rasa atau cupper.
Selain itu, meningkatkan nilai
tambah biji kopi di dalam negeri dan
mutu kopi olahan terutama kopi
sangrai (roasted bean) melalui penguasaan teknologi roasting.
Upaya yang dilakukan
Kemenperin untuk peningkatan kompetensi SDM, yakni pada
tahun 2017 menyusun Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) untuk industri
pengolahan kopi.
Sejalan dengan itu,
Kemenperin mendorong perluasan
pasar ekspor, khususnya ke emerging countries seperti Asia, Timur
Tengah dan Afrika, selain negara
tujuan ekspor tradisional.
Melalui berbagai upaya tersebut, Indonesia diharapkan dapat
menjadi eksportir utama roasted
bean di Asia, bahkan dunia, di masa
depan. mi
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Sesuai dengan namanya, program ini menyasar lingkungan
pesantren yang dinilai potensial bagi
pengembangan wirausaha baru serta
industri kecil dan menengah.
Potensi ini bisa dilihat dari
jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia. Berdasarkan data
Kementerian Agama, terdapat 28.961
ponpes yang tersebar di seluruh
provinsi dengan jumlah santri lebih
dari 4 juta orang hingga 2015.
Dari total ponpes tersebut,
23.331 ponpes atau 80 persen di antaranya berada di empat provinsi di
Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

SANTRIPRENEUR
KIAN GENCAR

yang telah dimiliki oleh ponpes
maupun penumbuhan unit industri baru yang potensial. Unit industri ini diharapkan menjadi tempat magang SDM di lingkungan
pesantren.
Adapun Santri Berkreasi merupakan program kegiatan pelatihan
dan pendampingan dalam pengembangan potensi kreatif para santri
dan alumni yang terpilih dari beberapa ponpes. Mereka dilatih menjadi
profesional di bidang seni visual,
animasi dan multimedia sesuai dengan standar industri saat ini.

Kementerian Perindustrian terus
mengembangkan Santripreneur,
salah satu program unggulan untuk
penumbuhan wirausaha industri baru.

Tidak sekadar program,
Kemenperin juga memberikan bantuan untuk pembangunan fasilitas
di ponpes. Bantuan itu antara lain
dari Direktorat Jenderal Industri
Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA)
berupa keramik senilai Rp550 juta
kepada Ponpes Bayt Al-Hikmah di
Pasuruan, Jawa Timur.

Sebagai tempat mencetak
kaum intelektual di masa depan,
pengembangan wirausaha baru di
ponpes dinilai efektif. Selain sebagai
sarana belajar wirausaha, program
Santripreneur dapat memperkuat perekonomian umat.
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Melalui program tersebut, para
santri dipacu kemampuannya dalam
berwirausaha terutama melalui peningkatan etos kerja, kreativitas dan
inovasi, produktivitas, kemampuan
membuat keputusan dan mengambil risiko, serta kerja sama yang saling
menguntungkan dengan menerapkan
etika bisnis.
Selama ini pun, ponpes turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat sudah banyak yang
mendirikan koperasi, mengembangkan unit usaha skala kecil dan menengah, bahkan ada yang memiliki inkubator bisnis.
Seiring dengan perkembangan
teknologi, ponpes juga diharapkan
terlibat dalam implementasi revolusi
industri generasi keempat sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0.
Harapan itu disampaikan
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto ketika mendampingi
Presiden Joko Widodo dalam
kunjungan kerja di Ponpes Bayt
Al-Hikmah, Pasuruan, Jawa Timur,
pada 12 Mei lalu.
Dia mengajak kepada generasi
muda, termasuk para santri, menjadi wirausaha industri di sektor digital. “Mereka ini mayoritas generasi
milenial, perlu menguasai teknologi
terkini,” ungkap Airlangga.
Apalagi sampai 10 tahun ke
depan, Indonesia akan menikmati
bonus demografi atau momentum
ketika penduduk didominasi oleh
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usia produktif (usia 15-64 tahun
mencapai 70 persen).
“Saat ini, ekonomi Indonesia
berada di peringkat ke-16 dunia.
Kami yakin, sesuai aspirasi di dalam
Making Indonesia 4.0, Indonesia
bisa menjadi negara yang berada
dalam 10 besar ekonomi terkuat
di dunia pada tahun 2030,” papar
Menperin.
Untuk mendukung pengembangan IKM di era ekonomi digital, Kemenperin telah membangun
platform e-commerce yang dinamakan e-Smart IKM.
Kemenperin juga bekerja sama
dengan marketplace dalam negeri untuk memberikan workshop
e-Smart IKM di sejumlah dearah.
Kesempatan ini dapat dimanfaatkan ponpes untuk mengembangkan
unit usahanya.
Hingga saat ini, 1.730 pelaku
IKM telah mengikuti workshop
e-Smart IKM. Kemenperin menargetkan 10.000 pelaku IKM mengikuti kegiatan ini hingga tahun 2019.
Sejalan dengan itu,
Kemenperin juga akan membangun sentra-sentra teknologi untuk
membuka akses IKM terhadap akuisisi teknologi dan memberikan
dukungan mentoring untuk mendorong inovasi.

Menperin mengatakan, tumbuhnya wirausaha industri baru
di lingkungan ponpes akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena membawa efek berantai, seperti penyerapan tenaga
kerja.
Program Santripreneur ini sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, dimana
Kemenperin diberikan target untuk
menumbuhkan 20.000 wirausaha
baru hingga akhir tahun 2019.

IMPLEMENTASI
SANTRIPRENEUR
Dirjen IKM Gati Wibawanigsih
mengungkapkan, Kemenperin
menargetkan 18 ponpes sebagai percontohan dalam program
Santripreneur pada tahun 2018,
yakni delapan ponpes di Jawa
Barat, lima di Jawa Tengah, dan
lima lagi di Jawa Timur.
Dalam implementasi
Santripreneur ini, Ditjen IKM
menerapkan dua model penumbuhan wirausaha industri baru
dan pengembangan unit industri
di ponpes, yaitu Santri Berindustri
dan Santri Berkreasi.
Santri Berindustri merupakan
upaya pengembangan unit industri

Ditjen Industri Logam Mesin,
Alat Transportasi, dan Elektronika
(ILMATE) juga menyumbangkan 50
unit laptop senilai Rp300 juta, atap
baja ringan senilai Rp250 juta, pelatihan perbengkelan purna jual serta
1 unit sepeda motor dari PT Astra
Honda Motor dan 2 unit sepeda
motor PT Triangle motorindo senilai
Rp1,2 miliar.
Sementara itu, Ditjen IKM
memberikan 1 set alat pengolahan roti beserta program bimbingan
teknis senilai Rp400 juta. Total bantuan yang diberikan Kemenperin
tersebut diperkirakan mencapai
Rp2,7 miliar.
Ditjen IKM juga memberikan bimbingan teknis (bimtek),
antara lain di Ponpes Hidayatulah
Mubtadiin Lirboyo di Kediri, Jawa
Timur. Bimtek ini sebagai tindak
lanjut bantuan mesin dan alat pengolahan limbah plastik kepada
ponpes itu beberapa waktu lalu.
Melalui kegiatan bimtek yang
terintegrasi tersebut, santri yang
dididik diharapkan langsung dapat
mengolah limbah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomi.
Dalam bimtek ini, santri juga akan
dilatih tentang pembuatan pupuk
dari limbah organik.
Pelaksanaan bimtek di Ponpes
Hidayatulah Mubtadiin Lirboyo
ini berlangsung selama lima hari,
mulai tanggal 30 April sampai 4
Mei 2018, dengan jumlah peserta
sebanyak 20 orang santri. mi
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MEMBUKA PINTU
EKSPOR IKM NASIONAL
Pelaku industri kecil dan menengah sering kesulitan menembus pasar ekspor.
Selain masalah modal dan standardisasi, mereka biasanya kurang mendapat
informasi memadai mengenai ekspor dan minim promosi.
Masalah ini menjadi salah
satu perhatian Kementerian
Perindustrian. Untuk mempromosikan produk IKM, Kemenperin rutin
menggelar pameran di Plasa Industri
Kemenperin Jakarta.
Kementerian ini bahkan ikut
memfasilitasi pelaku IKM untuk
mengikuti pameran berskala internasional di luar negeri, salah satunya pameran produk konsumer
Mustermesse Basel (MUBA) di Messe
Basel, Swiss.
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Kemenperin setiap tahun memfasilitasi IKM dalam negeri untuk berpartisipasi dalam pameran tertua
di Swiss itu. Tahun ini, sebanyak 22
IKM fesyen, asesori, dan bumbu nasional ikut ambil bagian dalam pameran yang digelar pada 20-29 April
tersebut.
Ke-22 IKM nasional itu, yakni
Delima Fashion, Sloopie, Fey Attire,
Temiko, Nerdmob, Inaraya, Intresse,
Pateh Noesantara, Burhanudin,
Alamanda Pearl & Jewelry, dan Onadi
Rochet Shoes.
Selanjutnya, Diana Couture,
Batik Wikarsa, Pesona Putri
Indonesia, Akademi Gastronomi
Indonesia, Jay’s Kitchen, Pazar, Cana
Archipilago, Bamboe, Ninoy, PT
Yabeta, dan Sambal Asli Cap Ibu Jari.
Menurut Direktur Jenderal IKM
Kemenperin Gati Wibawaningsih,
MUBA bisa menjadi jembatan bisnis
bagi IKM dalam negeri untuk masuk
ke pasar Eropa.
Swiss termasuk pasar potensial
bagi produk IKM Indonesia di Eropa.
Apalagi, Basel merupakan kota di
bagian utara Swiss yang berbatasan langsung dengan Jerman dan
Prancis.
Lokasi yang strategis itu
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menjadikan MUBA selalu diincar oleh
negara-negara lain untuk mempromosikan produk mereka dan meningkatkan ekspor.
Gati berhrap keikutsertaan
dalam pameran ini bisa meningkatkan ekspor produk nasional, terutama yang berasal dari IKM, sehingga
memacu peran Indonesia dalam
perdagangan internasional.
Selain menampilkan produk
IKM, Kemenperin bekerja sama dengan Wonderful Indonesia Display
untuk juga mempromosikan kekayaan Indonesia.
Produk IKM nasional yang ditampilkan pada MUBA 2018 terdiri dari 35 brand, seperti produk
makanan organik, sepatu dan tas
wanita, pakaian motif etnik Indonesia,
home accessories seperti bantal
kursi, serta perhiasan.
Pameran tahunan ini menampilan lebih dari 1.000 produk inovatif
dan trendi dari berbagai perusahaan
di dunia serta diperkirakan dihadiri
400.000 pengunjung.

PAMERAN DI JEPANG
Selain mengikuti pameran internasional, Kemenperin juga aktif
membantu IKM nasional memperkenalkan produknya melalui pameran
tematik.
Selama April-Juli 2018, misalnya,
Kemenperin mengajak delapan IKM
fesyen untuk ikut serta dalam pameran bertajuk Indonesia Kain Party
2018 di Museum Aksesori Meguro
dan Flagship Store Tokyo, Jepang.
Kegiatan ini menjadi salah satu
momentum peringatan 60 tahun
hubungan diplomatik Indonesia
dan Jepang, yang terselenggara
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atas kerja sama kedua pemerintah,
desainer, dan IKM dalam upaya untuk
menampilkan produk kain tradisional,
pakaian adat, hingga fesyen modern.
Tahun ini, Indonesia Kain Party
mengusung tema fesyen Indonesia
dari yang tradisional hingga modern. “Partisipasi di dalam pameran
ini diharapkan meningkatkan pasar
ekspor bagi produk Indonesia di
Jepang, terutama yang dihasilkan
oleh IKM,” kata Gati.
Tujuan lainnya, untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
Indonesia, menjadikan Indonesia
sebagai destinasi wisata masyarakat internasional khususnya Jepang,

serta mengembangkan produkproduk budaya Indonesia.
Salah satu IKM yang difasilitas
Kemenperin, yaitu Wignyo Rahadi.
IKM ini menampilkan kain tenun dengan teknik kerajinan ATBM dengan
inovasi baru seperti anyaman bintik,
salur bintik dan benang putus. Ragam
Tenun Wignyo dituangkan dalam bentuk kain, sarung, selendang hingga
busana siap pakai.
IKM lainnya yakni Batik Boroko,
yang memamerkan batik etnik dengan teknik pewarnaan alami dngan
ikon “ikan” sebagai ciri khas kain milik
Yuku Moko ini. Batik Boroko sudah
sering mengikuti pameran dalam dan
luar negeri, seperti Jakarta Fashion
Week, Indonesia Fashion Week, dan
Inacraft.

Ada pula Batik Pohon. IKM ini
menampilkan kain batik dengan
menggunakan teknik pewarnaan
alami yang diambil dari berbagai
bagian pohon atau tanaman sehingga
sifatnya ramah lingkungan.
Karya Batik Pohon juga menggunakan kandungan lokal seperti
tawas, batu kapur hingga tunjung
(karat besi) sebagai bahan pengunci
warna pada kain.
Kemudian, Zie Batik Semarang.
Usaha milik Zazilah ini memproduksi
batik dengan teknik pewarnaan alami
dan ramah lingkungan, serta memanfaatkan limbah dan budidaya tanaman penghasil warna alami.
Perusahaan yang didirikan
pada tahun 2006 ini terus berinovasi dan mengembangkan motif
dengan mencari ekstrak warna dari
bakau serta mencoba teknik baru
yang dapat memperbanyak variasi
produk.
Peserta pameran berikutnya
adalah GLAM, IKM yang membuat
tas dari bahan kulit serta hanya
menggunakan batik dan tenun dengan teknik tulis serta cap sebagai
bahan pembuatannya.
Selanjutnya, Dyah Kuncoro
Kumalasari, pemilik batik lukis kontemporer Dyah Kuncoro Handmade
yang menggunakan teknik pewarnaan sintetis.
Desain dan motifnya yang inovatif serta original membuat Batik
Dyah Kuncoro banyak diminati,
bahkan pernah meraih penghargaan Innovative Design Award dari
Yayasan Batik Indonesia pada 2015.
Syaifitri Gallery juga ikut serta
menampilkan karya fesyen dengan sentuhan bordir dari berbagai macam motif seluruh daerah
di Indonesia. Produk yang dihasilkan dari galeri milik Salmarini ini
adalah ragam baju tradisional, seperti kebaya, baju kurung, baju bodo.
Produknya juga diaplikasikan pada
pakaian muslim, seperti abaya,
gamis, robes shawl, dan koko.
IKM yang ikut berpartisipasi dalam pameran itu yakni
Sofie Design, usaha milik Ahmad
Sofitulloh yang berdiri sejak tahun
1998. Beberapa produk fesyen
Sofie pernah mendapat penghargaan di berbagai event, seperti
Indonesia Fashion Competition dan
Bali Fashion Week. mi
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BPPI GANDENG
LEMBAGA JEPANG
KEMBANGKAN
BIOFUEL
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Dalam peta jalan Making Indonesia 4.0,
pengembangan energi terbarukan menjadi
salah satu agenda 10 prioritas nasional. Selain
mewujudkan ketahanan energi masa depan,
agenda ini bertujuan membangun industri
manufaktur berdaya saing global.

merupakan salah satu penghasil
kelapa sawit terbesar di dunia. Kita
juga punya rumput laut. Keduanya
sedang dilakukan riset,” kata
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto dalam satu kesempatan.

Industri dituntut menerapkan
green economy dan standar-standar keberlanjutan agar produknya
diterima di pasar global yang semakin peka terhadap masalah lingkungan hidup.
Untuk mencapai hal itu
dibutuhkan dukungan riset dan
teknologi terkini, khususnya yang
berkonsep ramah lingkungan.
Dari segi bahan baku, kemampuan
Indonesia tidak perlu diragunakan
karena memiliki sumber daya alam
melimpah.
Beberapa riset mengenai
energi terbarukan terus dikembangkan, salah satu oleh lembaga riset
Fraunhofer Jerman yang mengonversi Palm Oil Mill Effluent (POME)
menjadi bahan bakar.
Penemuan ini dinilai dapat
menekan emisi gas buang kendaraan dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.
Ini sejalan dengan inisiasi Kementerian Perindustrian,
yakni pengembangan Low Carbon
Emission Vehicle (LCEV) untuk
mendorong industri otomotif di
Indonesia memproduksi kendaraan
ramah lingkungan.
“Riset terhadap biofuel ini
harus dilakukan, karena Indonesia
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Pengembangan energi terbarukan jug merupakan suatu keniscayaan. Pasalnya, produksi minyak
dan gas nasional terus menurun
seiring dengan menipisnya cadangan migas dan minimnya kegiatan
eksplorasi di Tanah Air.
Data Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral menyebutkan, cadangan minyak nasional
tinggal sekitar 3,3 miliar-3,6 miliar
barel.
Artinya, dengan tingkat
produksi rata-rata 275 juta-288 juta
barel per tahun, apabila tidak ditemukan cadangan minyak yang baru,
maka cadangan minyak ini akan
habis dalam 12 tahun.

GANDENG JEPANG
Untuk mengakselerasi riset
energi terbarukan tersebut,
Kemenperin menjalin kerja sama
dengan banyak pihak, antara lain
dengan institusi Jepang.
Belum lama ini, misalnya, Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Kemenperin menggandeng Algae
Biomass and Energy System (ABES)
University of Tsukuba Jepang.
Lembaga itu dinilai berpengalaman dalam melakukan riset untuk
komoditas alga atau ganggang
menjadi salah satu sumber energi.
Saat ini, ABES sedang
mengembangkan pilot plant yang
bertujuan menghasilkan biofuel

dari alga yang dapat dibudidaya
sepanjang musim.
Dalam waktu dekat, juga akan
dilakukan studi laboratorium untuk
mengoptimalkan alga dengan
POME, limbah dari proses produksi
minyak kelapa sawit. Karena dianggap limbah, POME belum banyak
diolah dan dikembangkan.
POME merupakan salah
satu penghasil gas metan (CH4)
yang berkontribusi pada emisi
gas rumah kaca (GRK) yang berdampak pada pemanasan global,
sehingga penanganan POME ini
menjadi penting bagi keberlanjutan lingkungan.
Nantinya, POME menjadi
media dalam budidaya alga di
daerah tropis seperti Indonesia
sehingga dapat menghasilkan
senyawa bernilai tinggi, seperti
DHA oil dan biofuel.
Dari sisi ekonomi, nilai
tambah yang dihasilkan jauh
lebih besar daripada konversi menjadi biogas. Apalagi,
Indonesia adalah salah satu
produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi
mencapai 38,17 juta ton minyak
sawit pada 2017.
Melalui kerja sama ini,
ABES akan melibatkan Balai
Pengembangan Produk
dan Standardisasi Industri
Pekanbaru (BPPSI), salah satu
balai di bawah BPPI yang fokus
pada pengembangan kelapa
sawit dan produk turunannya.
Kepala BPPI Kemenperin
Ngakan Timur Antara berharap studi tersebut berhasil
dan membawa dampak positif
bagi riset energi terbarukan di
Indonesia. mi
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BERMITRA
DENGAN
RAKSASA
TEKNOLOGI

Kementerian Perindustrian gencar menjalin kerja
sama dengan berbagai
negara dan institusi internasional untuk mendukung industri dalam
negeri menghadapi revolusi generasi keempat
atau Industri 4.0.

38

Mitra kerja sama potensial adalah Jerman, negara maju
yang terkenal unggul dalam riset
teknologi industri. Di negara itu
banyak terdapat perusahaan
teknologi tinggi dan institusi riset
terkemuka.
Saat berkunjung ke
Jerman pada Mei lalu, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
berhasil mengajak beberapa institusi Jerman untuk berkolaborasi
menghadapi Industri 4.0.
Salah satunya adalah The
Fraunhofer Institute for Production
Systems and Design Technology
IPK. Ada empat poin kesepakatan
antara Kemenperin dan lembaga
riset nonprofit berbasis di Berlin itu.
Pertama, Kemenperin bersama
The Fraunhofer IPK akan membuat
rencana aksi secara detil untuk
implementasi Making Indonesia 4.0.
Kedua, melakukan pendekatan manajemen baru untuk merevitalisasi beberapa pusat litbang
di Indonesia, terutama balai-balai
yang dimiliki Kemenperin.
Ketiga, mengembangkan program vokasi yang link and match
antara Kemenperin dengan politeknik
dan industri.
Keempat, menyusun kebijakan
dalam membuat pusat inovasi untuk
pengembangan sektor industri kecil
dan menengah (IKM) agar siap memasuki era revolusi industri 4.0.
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Investasi Manufaktur
Jerman Di Indonesia
US$

79,3
juta

108
Proyek

US$

58,5
juta

Pemerintah telah menyusun 10 langkah prioritas nasional, salah satunya peningkatan
kualitas sumber daya manusia
melalui reskilling dengan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Selain itu, meninjau secara langsung mengenai ruang lingkup keahlian, layanan dan fasilitas yang dimiliki lembaga riset tersebut dalam mendukung industri di Jerman, terutama
IKM.

Siemens sudah terlibat dalam
program ini, yakni melalui program vocational training (pelatihan kejuruan) bersama PT
PLN (Persero). Program ini bahkan dijadikan pilot project untuk
mencetak tenaga kerja siap pakai
di sektor ketenagalistrikan.

The Fraunhofer IPK selama ini
dikenal berpengalaman dalam membangun lembaga riset di Brasil, Uni
Emirat Arab, dan China.

59
Proyek

2016

Saat berkunjung ke Fraunhofer
IPK, Menperin yang didampingi
Direktur Jenderal Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri
Internasional (KPAII) I Gusti Putu
Suryawirawan saling berbagi pandangan mengenai implementasi
industri 4.0.

2017

Sumber: Kemenperin

Kesepakatan awal itu segera
direalisasikan melalui penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU). Kemenperin
dibantu KBRI Berlin dan Atase
Perindustrian di Brussel akan
berkomunikasi dengan Fraunhofer
IPK dan Kementerian Ekonomi
Republik Federal Jerman untuk
memformulasikan MoU tersebut.
Airlangga berharap kolaborasi
dengan Fraunhofer IPK akan mendorong inovasi, efisiensi, produktivitas, dan menciptakan pekerjaan baru bagi sektor manufaktur
menuju industri 4.0 di dalam negeri.

Di Jerman, Menperin bersama
rombongan juga menjajaki kerja
sama dengan Deutsche Messe AG,
penyelenggara pameran berskala
internasional berbasis di Hannover.
Kerja sama dengan Deutsche
Mersse dinilai penting sebab pameran yang diselenggarakan perusahaan itu bisa dimanfaatkan
untuk mempromosikan investasi
dan memperluas pasar ekspor
Indonesia, terutama ke kawasan
Eropa.
Beberapa komoditas ekspor
Indonesia ke Jerman selama
ini, antara lain minyak kelapa
sawit, furnitur, alas kaki, kakao,
udang, tekstil dan pakaian, kopi,
karet, komponen otomotif, dan
elektronik.

GANDENG SIEMENS
Perusahaan Jerman lainnya
yang disambangi Menperin adalah
Siemens AG. Raksasa manufaktur ini bergerak di berbagai sektor

industri, antara lain teknik listrik, elektronik, peralatan energi,
transportasi, telekomunikasi,
teknologi informasi, lampu, dan
peralatan medis.
Dalam pertemuan dengan direksi Siemens di Berlin,
Menperin mengajak perusahaan itu memperkuat kerja
sama di bidang pendidikan
dan pelatihan vokasi, sekaligus mendukung implementasi
Industri 4.0 di Indonesia.
Apalagi, sektor industri yang
digarap Siemens sesuai dengan
fokus dalam roadmap Making
Indonesia 4.0. Dalam peta jalan
itu, pemerintah memfokuskan
lima sektor manufaktur, yaitu
industri makanan dan minuman,
tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia.
“Kita perlu belajar dari
Siemens, yang mempunyai pusat

vokasi terbesar dan terbaik,
serta sudah melakukan pelatihan di lebih 20 negara di dunia,”
ujarnya.
Dari pengalaman Siemens,
tutur Airlangga, Kemenperin
bisa belajar untuk mengembangkan industri elektronika menjadi
manufaktur yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah
tinggi, termasuk komponen.

Selain peningkatan kualitas SDM, Siemens diminta
terus menggandeng produsen
komponen pembangkit listrik
lokal menjadi mitra bisnisnya.
Kemitraan dengan perusahaan
lokal diyakini memperkuat daya
saing industri komponen pembangkit tenaga listrik Siemens
di Cilegon, Banten, yang memproduksi turbin uap dan turbin
gas.

Ke depan, industri elektronika nasional diharapkan tidak
lagi tergantung pada bahan baku
impor, tetapi justru bisa berperan dalam rantai pasokan
global.

BUMN lainnya yakni PT
Barata Indonesia (Persero)
bekerja sama dengan Siemens
Aktiengesellschaft untuk memproduksi turbin khusus industri gula. Siemens juga berencana bekerja sama dengan
perusahaan lokal mengembangkan lokomotif kereta api
berteknologi AC/AC.

Namun, kata Menperin,
untuk mewujudkan itu diperlukan tenaga kerja yang kompeten, insentif menarik, serta
mendorong inovasi lanjutan
dan mempercepat transfer
teknologi.

Berbagai kerja sama itu
tidak hanya mengakselerasi
implementasi Industri 4.0 dan
meningkatkan kualitas SDM
industri, tetapi juga diharapkan memacu investasi Jerman
di Indonesia. mi
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MERAJUT
KEMITRAAN
STRATEGIS
INDONESIA-CEKO

Republik Ceko merupakan mitra dagang Indonesia terbesar keempat di Eropa Tengah dan
Timur, setelah Rusia, Ukraina dan Polandia.
Kerja sama dengan negara pecahan Uni Soviet
itu terus berkembang, terutama di sektor industri dan perdagangan.
Selama periode 2010-2015,
investasi Ceko di Indonesia tercatat USD34,35 juta. Pada tahun
2016-2017, investor manufaktur
dari negara itu kembali menanamkan modal USD0,5 juta.
Mereka masuk ke industri logam
dasar, barang logam, serta
mesin dan elektronik.
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Ceko selama ini terkenal
dengan industri manufaktur di
bidang pertahanan, mulai dari
industri dirgantara, pembangkit listrik, keramik, hingga gelas.
Industri-industri ini pun berkembang di Indonesia, didukung
bahan baku melimpah, sehingga
kolaborasi dengan Ceko akan
saling melengkapi dan menguntungkan bagi kedua negara.
Potensi kerja sama tersebut menjadi salah satu bahasan
dalam pertemuan bilateral
antara Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto dan Wakil
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Ceko Vladimir Bratl
di Praha, Ceko, beberapa waktu
lalu.
Dalam pertemuan itu,
Pemerintah Indonesia dan Ceko
sepakat untuk meningkatkan
volume perdagangan, terutama
melalui penguatan kerja sama di
sektor industri.
“Kerja sama perdagangan
ditingkatkan. Indonesia menargetkan volume perdagangan dengan Ceko naik dua kali
lipat,” kata Menperin. Menurut
Airlangga, kerja sama industri yang berpotensi dikembangkan, di antaranya industri
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pertahanan, gelas, keramik,
pembangkit listrik tenaga air,
serta pesawat terbang termasuk industri komponennya dan
MRO (maintenance, repair, and
overhaul).
Kerja sama lain yang dinilai
potensial adalah pengembangan
industri berbasis mineral. Selain
Ceko membutuhkan bahan baku,
kerja sama ini mendorong hilirisasi industri di Indonesia sdehingga meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal.
Kementerian Perindustrian
siap memfasilitasi investasi di
industri tersebut, khususnya di
luar Jawa, seperti di Kawasan
Industri Morowali Sulawesi
Tengah, Kawasan Industri
Bantaeng Sulawesi Selatan,
dan Kawasan Industri Konawe
Sulawesi Tenggara.
Kedua negara juga sepakat
untuk menjadikan masing-masing negara sebagai gerbang
masuknya produk dan investasi.
”Indonesia ingin Ceko sebagai
gerbang untuk pasar Uni Eropa,
sementara Ceko ingin Indonesia
menjadi gerbang ke pasar Asean,”
kata Airlangga.
Di industri kedirgantaraan,
Ceko menawarkan kekuatannya
dalam pengembangan pesawat
perintis. Hal itu disampaikan
Wakil Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Ceko Vladimir Bratl
kepada Menperin. Dia berharap
Ceko bisa berkolaborasi dengan
Indonesia yang dinilai berpotensi
untuk pengembangan di sektor
industri tersebut.
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Wakil Menteri Luar Negeri
Ceko Martin Tlapa menambahkan, Ceko sangat terbuka untuk
bekerja sama dengan Indonesia di
industri kedirgantaraan, terutama
manufaktur pesawat jet.
Tawaran kerja sama itu disambut baik Menperin, mengingat industri penerbangan di
dalam negeri berkembang pesat
dan Indonesia memiliki industri
pesawat terbang sendiri yakni PT
Dirgantara Indonesia.
Pertumbuhan lalu lintas
udara, baik penumpang maupun
barang, perlu didukung dengan
industri MRO yang kuat. Apalagi,
menurut Menperin, banyak
potensi pengembangan industri
ini yang dapat diintegrasikan dengan beberapa bandara di dalam
negeri.
Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penumpang udara
domestik tumbuh rata-rata 15
persen per tahun, sementara
jumlah penumpang udara internasional meningkat sekitar 8
persen. Perkembangan pesat ini

menjadikan Indonesia sebagai
negara terbesar ketiga di Asia
dalam hal pembelian pesawat
terbang, setelah China dan India.

I N D US TR I PE R TA H A N A N
Tidak hanya itu, Indonesia
dan Ceko juga siap bekerja sama
di industri pertahanan.Kedua negara memiliki keunggulan masingmasing di industri ini. Indonesia
memiliki prospek pasar dan
daya saing cukup kuat di bidang
alat utama sistem persenjataan
(alutsista).
Salah satu BUMN alutsista,
PT Pindad (Persero), sudah diakui
mumpuni dalam merancang
dan membuat kendaraan tempur, persenjataan, dan amunisi.
Pindad juga sudah mengekspor
produknya ke sejumlah negara.
Menperin mengatakan
pengembangan di industri pertahanan dapat memacu sektor terkait
lainnya, seperti industri komponen, industri baja dari hulu sampai hilir termasuk stainless steel.

Untuk memenuhi bahan baku
baja bagi industri dalam negeri,
Indonesia telah mempersiapkan diri
dengan mengembangkan beberapa
klaster industri baja, antara lain di
Batulicin, Kalimantan Selatan, dengan target produksi 6 juta ton baja
per tahun.
Selanjutnya, klaster industri baja di Cilegon, Banten, dengan target produksi 10 juta ton baja
pada tahun 2025, serta klaster di
Morowali, Sulawesi Tengah, yang
akan memproduksi stainless steel
hingga 3,5 juta ton pada tahun
2020.
“Dengan produksi industri baja
nasional saat ini mencapai 8 juta
ton per tahun, Indonesia berada di
peringkat ke-6 di Asia sebagai produsen baja kasar. Apabila produksi
stainless steel tercapai 4 juta ton
per tahun, Indonesia akan menjadi
produsen kedua terbesar di dunia
atau setara dengan produksi di
Eropa,” ungkap Menperin.
Hal lain yang dihasilkan dari
kunjungan kerja Menperin, yaitu
Ceko mendukung Indonesia untuk

duduk sebagai Anggota Tidak Tetap
Dewan Keamanan PBB. Dukungan
dari berbagai negara sahabat ini
akhirnya berhasil menjadikan
Indonesia sebagai Anggota Tidak
Tetap DK PBB.
Selain itu, Menperin mendorong agar tenaga ahli dari Ceko
memberikan pelatihan vokasi di
Indonesia untuk membantu program Kemenperin meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia
(SDM) industri.
Semua tawaran kerja sama disambut baik oleh Pemerintah Ceko
sebab Indonesia dianggap sebagai
mitra penting dan strategis dengan
jumlah penduduk yang besar.
Indonesia juga dinilai bisa
memainkan peranan penting dalam
menjaga stabilitas dan keamanan,
baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Bagi Indonesia,
Ceko juga berperan penting dalam
menjaga stabilitas dan keamanan di
kawasan Eropa Tengah. mi
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KOLABORASI
TINGKATKAN
KOMPETENSI SDM
Hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan
Singapura selama ini telah melahirkan kemitraan di
berbagai bidang, salah satunya kerja sama bidang
pendidikan antar perguruan tinggi dari kedua negara.

vokasi industri, serta pengembangan kualitas sistem pendidikan vokasi.
Selain itu, penyediaan
akses dan kesempatan bagi
peserta pemagangan industri untuk tenaga pengajar dan
siswa, kerja sama pengembangan kurikulum, pengembangan
teknologi dan bantuan tenaga
ahli serta pengembangan standar kualifikasi.
Sebagai tindak lanjut MoU,
25 kepala sekolah dan guru dari
Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) asal Indonesia telah

digital hub yang terintegrasi di
tingkat Asean.
Kolaborasi ini sekaligus
mendukung implementasi industri 4.0 di Indonesia atau disebut
Making Indonesia 4.0, yang telah
diresmikan oleh Presiden Joko
Widodo pada April 2018.
Berdasarkan peta jalan
Making Indonesia 4.0, ada lima
sektor manufaktur yang akan
dipacu pada tahap awal, yaitu
industri makanan dan minuman,
tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia.

Making Indonesia 4.0. Misalnya,
membangun infrastruktur digital nasional, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan ekosistem inovasi.
Untuk mendukung pengembangan ekonomi digital,
Kemenperin memfasilitasi
melalui pembangunan gedung
inkubasi bagi pelaku usaha
rintisan (startup), antara lain
Bandung Techno Park, Bali
Creative Industry Center (BCIC)
atau TohpaTI Center, Incubator
Business Center di Semarang,
Makassar Technopark, dan Pusat
Desain Ponsel di Batam.
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Bagi Indonesia, kerja sama
ini dinilai strategis karena mendukung program peningkatan
kualitas sumber daya manusia
serta pendidikan dan pelatihan
vokasi yang sedang digencarkan
pemerintahan Joko Widodo.
“Selain menggenjot investasi, Indonesia dan
Singapura sepakat untuk terus
meningkatkan kerja sama di
bidang pendidikan vokasi, khususnya untuk sektor industri,”
ungkap Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto.
Menperin bertemu dengan timpalannya, Menteri
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Komunikasi dan Informasi
Singapura S. Iswaran di
Singapura, 9 Mei lalu. Kunjungan
Menperin ke negara pulau
itu merupakan yang kesekian
kalinya dalam setahun terakhir.
Komitmen kerja sama
di bidang pendidikan vokasi
sebelumnya juga sudah disepakati melalui MoU antara
Menteri Airlangga dan Menteri
Pendidikan (Pendidikan Tinggi
dan Keterampilan) Singapura
Ong Ye Kung.
Penandatanganan MoU
tersebut bahkan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo

dan Perdana Menteri Singapura
Lee Hsien Loong di Singapura
pada September 2017.
Kerja sama bilateral juga
tertuang melalui Technical
Arrangement (TA) antara Sekjen
Kemenperin dan Direktur
Kampus Institute of Technical
Education (ITE) Singapura,
serta Collaborative Agreement
antara Kapusdiklat Industri dan
ITE Education Services (ITEES)
Singapura.
Ruang lingkup MoU tersebut, antara lain pelatihan untuk
tenaga pengajar dan pengelola
unit pendidikan dan pelatihan

mengikuti pelatihan kepemimpinan di Kampus ITE Singapura.
Peserta terdiri dari guru
produktif di bidang permesinan,
teknik pemanfaatan instalasi
tenaga listrik dan tehnik otomasi
industri. Mereka berasal dari
SMK di Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Riau, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta,
dan Jawa Timur.

D I GI TA L H U B
Selain kerja sama di
bidang pendidikan, Pemerintah
Indonesia dan Singapura
berkolaborasi membangun
kawasan komunitas digital atau

Targetnya, Indonesia akan
menjadi negara dengan perekonomian terkuat ketujuh di
dunia pada tahun 2030. Bahkan,
Indonesia diproyeksi mampu
naik peringkat jadi keempat di
dunia pada 2050.
Menteri Airlangga meyakini kerja sama ekonomi digital
antara Indonesia dan Singapura
ini akan membawa pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara.
Selain meningkatkan investasi
dan kompetensi SDM, serta
transfer teknologi dan inovasi.

Adapun lokasi digital hub
untuk kerja sama IndonesiaSingapura itu yakni di Batam
karena dinilai paling dekat
dan strategis. Di kota itu,
Kemenperin bersama pihak
swasta juga mendorong pengembangan Nongsa Digital Park.
Berbagai sarana tersebut
menjadi basis inovasi dan kreativitas bagi putra-putri Indonesia
yang ingin mengembangkan
software, web, aplikasi, film dan
animasi, serta program digital
lainnya. mi

Dampak-dampak positif
tersebut sejalan dengan 10 langkah prirotas nasional di dalam
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MENCETAK
SDM TERAMPIL
DI SUMATERA
BAGIAN SELATAN

Program pendidikan vokasi yang link and match
antara industri dan sekolah menengah kejuruan
(SMK) terus diperluas. Hingga kini, program yang
digagas Kementerian Perindustrian ini sudah
masuk tahap keenam.
Tahap keenam ini meliputi wilayah Sumatera Bagian
Selatan, yakni Provinsi Jambi,
Bengkulu, Sumatera Selatan,
Kepulauan Bangka Belitung, dan
Lampung.
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Program vokasi sebelumya telah dilaksanakan untuk
wilayah Jawa Timur, Jawa
Tengah dan DI Yogyakarta, Jawa
Barat, Sumatera Bagian Utara,
serta DKI Jakarta dan Banten.
Saat meresmikan program pendidikan vokasi tahap
keenam di PT Pupuk Sriwijaya
Palembang pada 11 Mei 2018,
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto mengatakan pengembangan kualitas sumber daya
manusia merupakan fokus kerja
pemerintah saat ini, setelah
pembangunan infrastruktur.
“Program pendidikan vokasi
ini guna mengakselerasi penyediaan tenaga kerja yang terampil
sesuai kebutuhan dunia industri,” ungkapnya.
Selain Menperin, acara
dihadiri Menteri BUMN Rini
Soemarno, Direktur Utama PT
Pupuk Sriwidjaja Palembang
Mulyono Prawiro, Direktur
Utama PT Pupuk Indonesia
(Persero) Aas Asikin Idat, dan
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito
Ganinduto.
Program pendidikan vokasi
merupakan implementasi dari
Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2016 tentang Revitalisasi
SMK. Program ini juga sejalan dengan peta jalan Making
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Indonesia 4.0 dan potensi dari
bonus demografi.
Hingga 10 tahun ke depan,
Indonesia akan menikmati
bonus demografi atau momentum ketika mayoritas penduduk
berada pada usia produktif
(usia 15-64 tahun mencapai 70
persen).
“Mereka ini akan menjadi
aktor-aktor pembangunan, yang
berperan memacu pertumbuhan ekonomi nasional di masa
depan,” kata Airlangga.

JALIN SI NE RGI
Untuk mencapai sasaransasaran tersebut, Kemenperin
terus bersinergi dengan seluruh
pemangku kepentingan. Salah
satu tujuannya, yaitu penguatan
pelaksanaan program pendidikan vokasi agar dapat dilakukan
secara masif dan terstruktur.
“Pembangunan SDM industri harus terus dilakukan untuk
mencapai kualitas tenaga kerja
yang kompeten, tidak saja dari
aspek keilmuan, tetapi lebih diutamakan penguasaan keterampilan dan attitude dalam bekerja,”
tutur Menperin.
Untuk wilayah Sumatera
Bagian Selatan, industri yang
terlibat dalam program pendidikan vokasi link and match ini
sebanyak 50 perusahaan dengan menggandeng hingga 198
SMK.
Dengan demikian, sampai
dengan tahap keenam, program

“
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“Mereka ini akan
menjadi aktor-aktor
pembangunan, yang
berperan memacu
pertumbuhan
ekonomi nasional
di masa depan,”
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto

ini telah melibatkan 618 perusahaan dan 1.735 SMK.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan 290 perjanjian kerja sama
karena satu SMK dapat dibina
oleh beberapa perusahaan
industri, sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait dengan sektor industri.
Selain itu, 12 perusahaan
memberikan hibah berupa peralatan praktik kepada 110 SMK
di wilayah Sumatera Bagian
Selatan.

Sebagai tindak lanjut peluncuran program pendidikan vokasi yang link and
match antara industri dan SMK,
Kemenperin melakukan beberapa kegiatan pada 2018. di antaranya program peningkatan
kompetensi guru produktif.
Dalam program ini,
Kemenperin bekerja sama dengan Institute of Technical
Education (ITE) Singapura
untuk pelatihan guru produktif bidang teknik permesinan,
teknik instalasi pemanfaatan
tenaga listrik, dan otomatisasi
industri sebanyak 100 orang.

Selain itu, kerja sama dengan Formosa Training Center
Taiwan untuk pelatihan 100
guru di bidang machine tools.
Kerja sama juga dilakukan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan di dalam
negeri, yang melibatkan sebanyak 700 guru produktif. Para
guru juga diajak magang di
industri sebanyak 1.000 orang
dan penyediaan silver expert
hingga 50 orang.

sesuai dengan kebutuhan
industri sebanyak 34 kompetensi keahlian.
Selanjutnya, pemberian
bantuan peralatan praktikum untuk SMK, dari kegiatan
peluncuran pada tahap I-V
kepada 410 SMK dari 80 perusahaan industri, serta kepada
74 SMK di Jawa Timur dan Jawa
Tengah dari realokasi anggaran
Kemenperin tahun 2017. mi

Program tindak lanjut lainnya adalah penyelarasan kurikulum dan modul pembelajaran
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MEWUJUDKAN
BIROKRASI
BERSIH DAN
MELAYANI
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Gerakan Zona Integritas yang
dicanangkan Kementerian
Perindustrian di seluruh satuan
kerjanya bertujuan menciptakan
aparatur yang bebas dari korupsi,
bersih, dan melayani.
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| KAMUS INDUSTRI
Inspektorat Jenderal diharapkan berjalan secara pararel dan
beriringan.
“Peran pemberi assurance dan
consultancy pada pengelola program
di lingkungan Kemenperin perlu diiringi dengan peningkatan kapabilitas
Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) Kemenperin,” kata Plt. Irjen
Kemenperin Haris Munandar.

SUPER-DEDUCTABLE TAX

Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
2015-2019 disebutkan 85 persen
kapabilitas APIP berada pada Level
3. “Kami menargetkan pada tahun
2018, APIP Kemenperin mencapai
Kapabilitas Level 3,” ungkapnya.
Mereka dituntut senantiasa menciptakan Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) serta
Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di satuan kerja
masing-masing.
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Komitmen ini merupakan
pelaksanaan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK dan WBBM di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
Implementasi Zona Integritas
juga diamanatkan dalam Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2014
tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi.
Saat ini, lima satuan kerja
(satker) di lingkungan Kemenperin
berhasil memperoleh predikat
WBK dari Kementerian PANRB.
Satker itu adalah SMK-SMTI
Yogyakarta, Balai Besar Teknologi
Pencegahan dan Pencemaran
Industri (BBTPPI) Semarang, SMKSMAK Bogor, Balai Diklat Industri
(BDI) Surabaya, serta Balai
Riset dan Standardisasi Industri
(Baristand) Samarinda.
Untuk tahun 2018, Kemenperin
menargetkan satu satker lagi
mendapat predikat WBBM, yaitu
SMK-SMTI Yogyakarta dan 16 satker
untuk predikat WBK.
WBK adalah predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja
yang memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen sumber daya manusia
(SDM), penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja.
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Sampai dengan tahun
2018, Kemenperin
telah menerima opini
WTP sebanyak sepuluh
kali berturut-turut
sejak 2008.
Adapun, WBBM adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit
kerja atau satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat
Menuju WBK.
WBBM harus memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,
penataan tatalaksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas
pelayanan publik.
Pemilihan unit kerja atau
satuan kerja yang diusulkan
mendapat predikat Menuju WBK
atau Menuju WBBM, memperhatikan beberapa syarat yang telah
ditetapkan.
Syarat itu di antaranya setingkat eselon I-III, dianggap sebagai
unit yang penting atau strategis dalam pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup
besar, serta memiliki tingkat
keberhasilan reformasi birokrasi
yang cukup tinggi di unit kerja
atau satuan kerja tersebut.

PERAN INSPEKTORAT
JENDERAL
Guna mencapai target tersebut, peran assurance (jaminan)
dan consultancy (konsultasi) dari

Super deductible tax adalah insentif yang diberikan kepada
perusahaan yang terlibat atau investasi di sektor pendidikan
vokasi, serta penelitian dan pengembangan (Litbang/R&D).

Pada level tersebut, APIP akan
mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan, serta
mampu memberikan konsultasi
pada governance (tata kelola), risk
(manajemen risiko), dan pengendalian (kontrol).
Berdasarkan hasil assessment
BPKP terhadap 86 K/L pada 2016,
APIP Kemenperin bersama dengan
18 K/L lain telah berada di level 2
dan lima K/L berada di level 3.
Seiring dengan meningkatnya level Kapabilitas APIP,
peran lembaga tersebut diharapkan ikut meningkat dan memberikan nilai tambah bagi organisasi di
Kemenperin.
Sejalan dengan itu, Kemenperin
juga terus berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sampai dengan tahun 2018,
Kemenperin telah menerima opini
WTP sebanyak sepuluh kali berturut-turut sejak 2008.
Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi
dalam laporan keuangan dengan
didasarkan pada empat kriteria,
yakni kesesuaian standar akuntansi
pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas sistem pengendalian
internal.
Haris Munandar mengungkapkan, predikat WTP itu perlu dipertahankan dengan meningkatkan koordinasi untuk meminimalkan temuan
hasil pemeriksaan dan meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan. mi
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Kementerian Perindustrian selaku instansi pembina industri nasional telah mengusulkan
kepada Kemenkeu mengenai besaran pengurangan penghasilan kena pajak
Penelitian &
Pengembangan

200%
0%
Be s ara n In s e ntif
200%

Kualifikasi Industri
yang mendapatkan
Super Deductable Tax :

Besaran Insentif

300%

Vokasi

Membangun Workshop,
Laboratorium, Training
Center dan Teaching
Factory

Menyelenggarakan
kegiatan vokasi

Memfasilitasi praktik kerja
industri bagi siswa dan
magang bagi guru SMK
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RAMADHAN
BANGUN
KARAKTER
UTUH DAN
KUAT
Meski telah berlalu, namun
hikmah dan pelajarannya masih
membekas di dalam diri bagi
mereka yang menjalankannya
dengan kesungguhan. Kementerian
Perindustrian menyemarakkan
bulan penuh berkah ini dengan
beragam kegiatan dari mulai buka
bersama hingga pesantren kilat
untuk anak-anak.
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Bulan suci Ramadhan merupakan bulan kesembilan pada penanggalan Hijriah yang juga menjadi bulan yang paling dirindukan
oleh umat muslim dan banyak yang
menyebutnya sebagai bulan seribu bulan. Secara etimologi, puasa
berarti menahan makan, minum,
bicara dan perbuatan.
Seperti di tahun sebelumnya,
pada Ramadhan kali ini Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
mengagendakan acara buka puasa
bersama dengan berbagai kalangan, seperti pelaku industri, tokoh
politik, tokoh agama, pejabat negara, para santri serta keluarga
besar di Kementerian Perindustrian.
“Kita mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadhan untuk
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meraih fitrah. Kami selaku tuan
rumah berterima kasih tentunya
pada kesempatan yang baik dimana
seluruh stakeholder maupun pelaku
industri berkumpul,” ujar Airlangga.
“Bulan Ramadhan adalah
bulan yang penuh berkah dan
ampunan, dimana banyak
keberkahan yang didapat pada
bulan ini, yang menjadi spesial
adalah dimana pada 17 Ramadhan
telah diturunkannya Al-Quran,”
ungkap Airlangga Hartarto saat
memberikan kata sambutan.
Ia menambahkan saat ini
Indonesia telah memasuki
Revolusi Industri ke 4. “Dengan
diterapkannya Making Industry
4.0, di tahun 2030, Indonesia
siap menjadi 10 negara dengan

perekonomian tertinggi di dunia.”
Ungkapnya.
Secara pribadi, ia berterima
kasih kepada para tamu undangan
yang hadir pada acara buka puasa
bersama. “Bulan suci Ramadhan ini
hendaknya menjadi ajang intropeksi
agar menjadi pribadi yang lebih baik
di masa mendatang sehingga dapat
bekerja lebih optimal.” Sebutnya.
Pada kesempatan yang sama,
Kementerian Perindustrian mengadakan pesantren kilat sebagai
bentuk kepedulian terhadap pendidikan agama dan karakter bagi
anak-anak di mana mereka merupakan penerus bangsa yang akan
melanjutkan tongkat estafet pembangunan negeri ini. mi
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Lodge
Maribaya
Uji Adrenalin
di Ketinggian Bandung
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Oleh: Desti Pratama

Bandung, Jawa Barat
merupakan salah satu tujuan
destinasi liburan di tanah air
yang selalu menjadi buruan
para traveller baik wisatawan
lokal maupun mancanegara.

Foto: pinterest/wijayasetiawan.com
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Foto: thelodgemaribaya.com
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Bukan hanya suasana yang
sejuk disertai suguhan kulinernya yang beragam, terlebih dengan semakin bermunculan tempat wisata yang unik dan menarik menjadi daya tarik baru.
Salah satu wisata yang sedang
naik daun di kota bandung adalah
The Lodge Maribaya. Berlokasi
di Kampung Babakan Gentong
Cibodas Maribaya Lembang.

Kebun Bunga Begonia, Maribaya
Resort, dan Taman Hutan Raya
juanda.

The Lodge Maribaya sebelumnya lebih dikenal dengan The
Lodge Earthbound & Adventure
Park. Berdiri sejak tahun 2005,
lokasi ini pada awalnya hanya
mengakomodasi kegiatan outbound dan berkemah saja.

Terdapat beberapa alternatif
rute jalan yang bisa kita tempuh
untuk menuju lokasi The Lodge
Maribaya, namun alternatif rute
termudah adalah mengikuti jalur
utama menuju jalan raya lembang,
bila melewati rute ini kita akan
melewati Farm house, Floating
market, De Ranch Bandung, dan
Kebun Bunga Begonia.

Barulah pada tahun 2016,
The Lodge Maribaya meningkatkan pariwisata kreatifnya melalui
berbagai fasilitas menarik yang
dapat dinikmati oleh para pecinta
kegiatan outdoor, serta menawarkan sejumlah fasilitas yang jarang
ditemukan di tempat lain.
Meski tempat ini sudah dibuka
sejak dua tahun yang lalu, namun
sampai saat ini masih menjadi
tempat wisata favorit. Hal ini tak
lepas dari berbagai upaya inovasi yang terus dilakukan oleh The
Lodge Maribaya.
Terdapat pilihan kegiatan
yang beragam yang ditawarkan, seperti berswafoto, berburu
kuliner, mencoba wahana ekstrim
hingga camping nyaman dan seru
di The Lodge Camp and Village.
Jalan menuju ke The Lodge
Maribaya masih satu arah dengan tempat wisata lain di kawasan
bandung barat, seperti The Ranch,
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Walaupun lokasi Lhe Lodge
Maribaya berada cukup jauh dari
rangkaian tempat wisata di sepanjang jalan Lembang – Maribaya –
Cibodas. Namun jangan khawatir
tersesat, karena rute petunjuk nya
sudah cukup lengkap.

Lokasi The Lodge Maribaya
cukup sulit dijangkau jika menggunakan angkutan umum. Jika
dari tengah Kota Bandung, kita
bisa naik angkot Stasiun Hall –
Lembang, dan berhenti di pasar
panorama lembang.
Setelah itu disambung dengan angkot jurusan maribaya sampai ke lokasi. Alternatif yang paling mudah untuk berwisata kesini
ataupun ke area lembang adalah
dengan sewa mobil. Namun yang
perlu diingat sejauh ini angkutan
online cukup sulit di dapat di sekitar lokasi.
Jam buka The Lodge Maribaya
adalah setiap hari, mulai dari
pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore.
Untuk harga tiket masuk dibagi
menjadi 3 kriteria, yaitu hari
Senin sampai dengan Jumat tiket
masuknya Rp 20.000/orang,
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Foto: transpagi.com

untuk hari Sabtu dan Minggu Rp
25.000/orang, sedangkan untuk
hari libur nasional Rp 35000/
orang.
Harga tiket masuk tersebut
belum termasuk harga tiket apabila kita ingin menikmati wahana-wahana yang ditawarkan.
Seperti Wahana Hot air Baloon,
Sky Tree, Zip Bike, Sky wing,
Bamboo Sky, dan Gantole.
Rata-rata harga tiket wahana
adalah Rp 20.000/orang untuk
setiap wahananya.
Selain itu, jika kita ingin
mendapatkan foto yang bagus kita
harus membayar lagi Rp 10.000/
foto dalam bentuk soft copy
atau digital saja. Memang cukup
mahal ya bila kita ingin menikmati semua wahana yang ditawarkan. Namun harus dipastikan kita
memang memiliki cukup keberanian bila ingin mencoba wahanawahana yang ditawarkan, terutama bagi teman-teman yang phobia ketinggian.

Lalu wahana dan fasilitas
apa saja sih yang bisa kita dapatkan di The Lodge Maribaya? Yang
pertama adalah Wahana Hot Air
Baloon, disini kita bisa merakan
sensasi seolah naik balon udara
dengan latar pepohonan pinus,
padahal sebetulnya balon udara
tidak terbang kemana-mana. Tak
perlu khawatir akan keamanannya, karena balon yang menggantung dengan ketinggian 6 meter
ini di topang oleh sebuah struktur
bangunan rangka baja.
Yang kedua adalah Wahana
Sky Tree, wahana ini berupa
sebuah rumah pohon dengan
latar pemandangan hutan pinus.
Di wahana ini kita bisa berfoto
sambil menikmati panoramanya.
Jangan khawatir pula akan
keamanannya, karena sky tree
ini dilengkapi dengan tali pengaman tambahan yang dapat dipasang di pinggang kita.
Wahana yang ketiga adalah
Zip Bike, termasuk salah satu
wahana yang cukup memacu

adrenalin. Dimana kita menjalakan sebuah sepeda diatas
trek seutas tali yang tergantung. Namun jangan khawatir
kita akan jatuh, karena setiap
pengunjung akan dibekali tali
pengaman dan helm. Wahana
ini sudah dilengkapi pengaman
yang optimal sehingga aman
untuk dinikmati pengujung.
Wahana berikutnya adalah
Sky Wing, wahana ini berupa
ayunan pada umumnya, namun
karena berada di tepi tebing
maka seolah-olah kita sedang
berayun di udara dengan latar
pemandangan hutan pinus.
Rasanya sayang apabila kita ke
The Lodge tanpa mengabadikan
foto diatas sky wing.
Selanjutnya adalah Wahana
Bamboo Sky, wahana ini berupa
menara yang terbuat dari bamboo
dengan latar pemandangan perbukitan hijau.
Dan wahana yang terakhir adalah Gantole, tidak jauh

berbeda dengan konsep hot air
balloon gantole ini dibuat cocok
bagi para pengunjung yang memiliki phobia ketinggian namun ingin
merasakan bagaimana rasanya
naik gantole. Disini kita bisa berpose seolah-olah sedang melayang dengan gantole, padahal tentunya gantole ini tidak bergerak
kemanapun. Meskipun demikian,
kita tetap memakai helm dan alat
pengaman layaknya naik gantole
sungguhan saat menaiki wahana ini.
Selain terdapat wahanawahana ekstrim di atas, terdapat
beberapa fasilitas yang tersedia di
The Lodge Maribaya, diantaranya
tempat makan dan café, tempat
ibadah, tempat parker dan toilet,
tempat outbond dan playground
untuk anak-anak, the lodge camp
and village, dan juga tempat
untuk pesta pernikahan.
Semoga informasi di atas
bisa memberikan inspirasi ya bagi
teman-teman yang berencana berlibur ke bandung dengan sensasi
yang berbeda. mi
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| LENSA PERISTIWA

Presiden RI Joko Widodo
didampingi Menteri
Perindustrian Airlangga
Hartarto mencoba salah
satu motor custom yang
dipamerkan pada
Indonesia International
Motor Show 2018 di
Jakarta, 19 April 2018.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri
BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
serta Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya pada acara pelepasan ekspor komoditas Indonesia
menggunakan kapal kontainer berukuran raksasa dari Jakarta International Container Terminal (JICT) menuju
Los Angeles, Amerika Serikat di Terminal JICT, Jakarta, 15 Mei 2018.
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Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka
Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono didampingi
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil,
dan Aneka Fridy Juwono dan Ketua Umum Asosiasi
Kaca Lembaran dan Pengaman Yustinus Gunawan
menginjak kaca tempered produksi PT Sinar Rasa
Kencana pada Pameran Produk Industri Bahan Galian
Non Logam (Keramik & Kaca) di Plasa Pameran
Kemenperin, Jakarta, 30 Mei 2018.
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Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang
didampingi oleh Dirjen IKM Gati Wibawaningsih, Dirjen
KPAII I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen ILMATE
Harjanto, Staf Khusus Menperin Happy Bone, Staf
Khusus Menperin Benny Soetrisno, serta Wakil Ketua
Komisi VI DPR-RI Dito Ganinduto memperhatikan
mesin yang dapat dioperasikan dengan smart phone
saat mengunjungi ATMI di Cikarang, Jawa Barat, 26 Juni
2018. Pada kesempatan tersebut, pihak ATMI
menyatakan siap mendorong implementasi industri
4.0 serta program vokasi industri.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mencoba
untuk mengendarai mobil AMMDES saat melakukan
peninjauan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDES)
di PT Velasto Wintor Cikarang, 5 Juli 2018. Pabrik Velasto
Wintor merupakan tempat R&D dan telah terdapat 1 line
pembuatan mobil AMMDES.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing
Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono melakukan
test drive saat kickoff electrified vehicle comprehensive Study di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 4 Juli
2018. Menperin mengatakan keterlibatan perguruan
tinggi pada riset ini tidak terlepas dari peran aktif dan
partisipasi mereka dalam upaya pengembangan
kendaraan bermotor listrik beserta komponennya di
dalam negeri. Misalnya, berupa komponen software
maupun hardware, termasuk di antaranya adalah
baterai, motor listrik, power control unit, hingga sistem
charging station.
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MENANTI
KELAHIRAN
AMMDES

dalam negeri, terutama oleh IKM.
Selain itu, spare part mudah didapat
di pasaran serta pemilihan atau
adopsi teknologi yang sesuai dengan kondisi alam dan demografi
Indonesia.

menjadi pemasok komponen dan
mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) AMMDes,
yang dan sebagian besar merupakan IKM dan Original Component
Manufacturer (OCM) dalam negeri.

Untuk mendukung pengembangan AMMDes, berbagai tahapan juga
telah disiapkan oleh Kemenperin bersama pelaku industri, mulai dari manufacturing, penjualan, hingga layanan purna jual kendaraan.

Saat ini, industri di dalam negeri
telah mampu memproduksi hingga
183 jenis komponen atau setara 68
persen dari nilai total pengembangan
AMMDes. Kemenperin terus mendorong kemampuan ini agar TKDN
semakin meningkat.

Salah satu pengembang AMMDes yang difasilitasi
Kemenperin yakni PT Kiat Mahesa
Wintor (KMW), misalnya, sudah mulai
menjalani tahap uji jalan dan versi
prototipe-nya diharapkan masuk lini
produksi pada Juli 2018.

Ada pemandangan berbeda saat
menyaksikan Indonesia International
Motor Show (IIMS) 2018 di Jakarta
pada 19-29 April lalu. Di antara
deretan mobil canggih dari merek
terkenal, beberapa model kendaraan
berpenampilan sederhana di salah
satu booth mencuri perhatian
pengunjung.

Guna membangun sinergi pengembangan AMMDes,
Kemenperin mengumpulkan sedikitnya 60 perusahaan dan vendor
dalam pameran AMMDes Summit
& Exhibition di kantor Kemenperin
Jakarta pada 27 Maret 2018.
Kemenperin pun mengantongi
komitmen dari 72 perusahaan untuk

Kemenperin mendukung
pihak-pihak yang mengembangkan
AMMDes, baik itu oleh lembaga litbang, perguruan tinggi, maupun
pelaku usaha. Misalnya, kerja sama
antara PT Kiat Inovasi Indonesia dan
PT Velasto Indonesia, yang membentuk konsorsium prinsipal dengan
mendirikan PT Kiat Mahesa Wintor
Nusantara (KMWN).

SIAPKAN REGULASI
Dari sisi kebijakan industri,
Kemenperin menyiapkan regulasi berupa rancangan Peraturan
Presiden, rancangan Peraturan

Menteri Perindustrian, dan standar
terkait pengembangan AMMDes.
Kemenperin juga menggandeng instansi terkait, antara lain
dukungan teknis dari Kementerian
Perhubungan terkait laik jalan,
dukungan Kepolisian terkait registrasi kendaraan, dan dukungan dari
BSN terkait standardisasi.
Dari sisi fasilitas, pengembangan AMMDes membutuhkan dukungan dari Kementerian Keuangan terkait insentif dan fasilitas perpajakan,
serta dukungan Kementerian Dalam
Negeri terkait pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di daerah.
Sinergi dan kerja sama antara
pemangku kepentingan tersebut tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan dan regulasi
yang mendukung pengembangan
AMMDes. Harapannya, program
ini meningkatkan aksesibilitas
daerah-daerah yang pembangunannya tertinggal sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi
antara desa dan kota. mi
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Kendaraan itu memang bukan
buatan pabrikan otomotif terkenal,
tetapi dikembangkan oleh industri
perakitan kendaraan dalam negeri
yang umumnya masih berskala kecil
menengah.
Kehadiran kendaraan-kendaraan
yang disebut Alat Mekanis Multiguna
Pedesaan atau AMMDes itu difasilitas oleh Kementerian Perindustrian.
AMMDes sebelumnya populer disebut mobil perdesaan, mulai menampakkan wujudnya meskipun sebagian
masih konsep atau prototipe.
Produsen AMMDes tersebut, yaitu PT Kiat Mahesa Wintor
Indonesia dengan pre-prototype KMW, PT Velasto Indonesia
menampilkan konsep Wintor
Kilimanjaro, CV Karya Hidup Sentosa
dengan Quick Tractor, dan PT FIN
Komodo Teknologi memamerkan FIN
Komodo.
Kelahiran AMMDes membutuhkan waktu cukup panjang.
Kemenperin pun perlu menyiapkan
regulasi dan pembinaan agar proyek
tersebut berjalan sesuai harapan.
Pasalnya, jenis kendaraan ini relatif
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baru dan belum diatur secara khusus
dalam regulasi.
AMMDes dikembangkan khusus sehingga memiliki dua fungsi,
yaitu untuk angkutan penumpang
sekaligus angkutan hasil pertanian.
Kendaraan ini juga berfungsi sebagai
alat produksi pada kegiatan ekonomi
pedesaan di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
Dengan fungsi mutiguna tersebut, kendaraan ini sangat ideal digunakan untuk meningkatkan konektivitas antara pusat ekonomi di kota
dan pusat penghasil kebutuhan
pokok di desa.
AMMDes dilengkapi spesifikasi
teknis khusus untuk dapat mengakses daerah-daerah yang infrastrukturnya terbatas. Akses yang lebih
bagus tentunya akan menstimulasi
ekonomi di wilayah tersebut sehingga
ketimpangan antara desa dan kota
berkurang.
Pengembangan AMMDes ini
sejalan dengan semangat Nawacita
Pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran

serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis.
“Program AMMDes membantu
meningkatkan perekonomian di
pedesaan dengan menyiapkan alat
transportasi multiguna, baik sebagai alat transportasi maupun alat
produksi,” kata Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto.

PELUANG KUASAI R&D
Dia mengatakan pengembangan AMMDes juga dapat membuka
peluang bagi pelaku industri nasional untuk menguasai kemampuan
research and development (R&D), terutama dalam rancang bangun dan
desain otomotif.
“Kebutuhan kendaraan pedesaan ini dapat pula dijadikan sebagai
base load pengembangan industri
komponen otomotif dalam negeri,”
ungkap Menperin.
Menperin mengklaim AMMDes
didesain dengan memaksimalkan
kemampuan industri melalui penggunaan komponen yang dibuat di
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yang telah dilakukan di BBLM yakni
saat pembuatan pola komponen
casing pompa centrifugal.
Waktu yang diperlukan untuk
pembuatan pola tersebut secara
manual biasanya mencapai 20
hari kerja dengan jumlah pekerja
dua orang.
Namun, setelah proses pembuatan pola menggunakan CNC
Router tersebut, proses pembuatan hanya memerlukan waktu
sekitar lima hari kerja dan hanya
memerlukan satu orang operator.
Jika menelaah nilai ekonominya setelah menggunakan
CNC router, produktivitas pembuatan pola komponen casing
pompa centrifugal bahkan bisa
meningkat sampai 400 persen.
Dari litbangyasa yang telah
dilakukan, BBLM Bandung merancang mesin CNC Router dan 3D
Printer dengan design compact
dan harga yang terjangkau untuk
pelaku IKM.
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Padahal, pengolahan limbah sangat penting untuk mewujudkan konsep industri hijau atau
ramah lingkungan.
Masalah tersebut berhasil dipecahkan oleh Balai Besar
Teknologi Pencegahan dan
Pencemaran Industri (BBTPPI)
Semarang. Unit teknis di
bawah Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Kementerian Perindustrian ini
mengembangkan teknologi pengolahan air limbah yang disebut
reaktor elektrokatalitik.
Keunggulan utama reaktor
elektrokatalitik hasil rancangan
peneliti BBTPPI ini adalah berbentuk portable, sehingga mudah
diaplikasikan untuk berbagai ukuran skala industri terutama industri kecil dan menengah (IKM).
Kelebihan lainnya, antara lain
mudah dioperasikan, prosesnya
cepat, tidak membutuhkan ruang
yang besar, dan tidak menghasilkan sludge.
Teknologi ini sangat efektif
untuk pengolahan air limbah dengan karakter polutan utama berasal
dari zat warna reaktif, kandungan
suspensi rendah, konsentrasi ion
hidrogen dari larutan (pH) cenderung asam dan debit tidak besar.
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CIPTAKAN
PENGOLAH
LIMBAH
UNTUK IKM
Pengolahan air limbah
industri biasanya
membutuhkan biaya
mahal sehingga pelaku
industri, terutama
skala kecil menengah,
kesulitan menyediakan
fasilitas itu.

Pada kondisi optimal, reaktor
elektrokatalitik ini mampu mereduksi polutan warna hingga 79
persen. Bahkan, biaya operasional
alat ini lebih murah dibandingkan
dengan metode pengolahan limbah konvensional.
Menurut Kepala BPPI Ngakan
Timur Antara, potensi penghematan biaya dari reaktor elektrokatalitik mencapai Rp1.600/m3 air
limbah, lebih rendah dibandingkan biaya pengolahan limbah dengan teknologi konvensional.
Teknologi ini cocok dimanfaatkan oleh industri pewarnaan
tekstil, yang sebagian besar terpusat di Pulau Jawa dengan skala
produksi bervariasi mulai dari
kecil, sedang, hingga besar. IKM
pewarnaan tekstil terutama terpusat di Jawa Tengah, seperti
Sragen, Sukoharjo, dan Surakarta.
Di Kabupaten Sragen saja,
jumlah unit usaha yang bergerak
di industri pewarnaan ini tidak
kurang dari 4.500 unit yang
melibatkan lebih dari 12.000
orang pengrajin. Lingkup proses
produksi mereka meliputi batik,
celup, cap, dan printing.
“Pengrajin batik di Sragen
sedikitnya mampu memproduksi
1,2 juta potong bahan batik setiap

Sesudah

Sebelum

Pasalnya, selama ini
masyarakat beranggapan bahwa
kedua teknologi tersebut tidak
cocok untuk diterapkan oleh IKM
karena memerlukan biaya besar.
Menurut Kepala BBPI, CNC
Router dan 3D Printer ciptaan
BBLM itu menggunakan peralatan
kontrol dan komponen mekanik
yang mudah dibeli di pasaran dengan harga relatif murah.

bulannya untuk konsumsi pasar
domestik,” ungkap Ngakan.
Meskipun dampak ekonominya cukup besar, industri
pewarnaan tekstil yang merupakan subsektor industri tekstil
perlu meminimalkan dampak dari
limbah yang dihasilkannya, terutama yang berasal dari proses
pewarnaan dan finishing.
Dengan demikian, tujuan
implementasi industri hijau, yaitu
menyelaraskan pembangunan
industri dengan kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan memberi
manfaat bagi masyarakat dapat
tercapai.

Bandung juga terus melakukan
kegiatan penelitian, pengembangan, dan rekayasa (litbangyasa).
Hasil litbangyasa BBLM
antara lain membuat prototipe teknologi Computerized
Numerical Control (CNC) Router
dan 3D Printer yang dapat dimanfaatkan oleh IKM. Pemanfaatan
kedua teknologi ini diharapkan
bisa memangkas waktu dan biaya
produksi sehingga daya saing
produk IKM meningkat.

LITBANGYASA BBLM

Penggunaan teknologi dari
implemetasi Industri 4.0 ini juga
mampu menghasilkan produk
dengan tingkat presisi dan kecermatan yang lebih baik serta
meningkatkan produktivitas dan
efisiensi proses produksi.

Selain BBTPPI, unit teknis BPPI lainnya yakni Balai
Besar Logam dan Mesin (BBLM)

Peningkatan efisiensi kerja
dan penghematan waktu dengan
pemanfaatan teknologi CNC Router

Produk 3D printer bisa
didapatkan dengan biaya mulai
dari Rp3 juta, dan mesin CNC
Router mulai dari Rp5 juta, tergantung aksesori dan requirement yang diperlukan oleh IKM.
Kedua teknologi itu dapat
dimanfaatkan oleh IKM perhiasan,
mebel, logam, kerajinan perak
dan kayu, dan elektronika.
CNC Router, misalnya, dapat
digunakan untuk pembuatan
geometri kerajinan dari bahan
kayu dan alumunium, pembuatan
pola pada industri pengecoran,
serta pembuatan bentuk-bentuk
perhiasan atau pajangan.
Adapun 3D Printer sebagai
mesin rapid prototyping bisa
dipakai untuk membuat dummy
geometri produk secara nyata dan
langsung menunjukkan hasilnya
pada pelanggan mereka. mi
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AKSELERASI
MANDATORI
BIODIESEL
Indonesia hingga kini masih
bergantung pada impor minyak
dan gas untuk mencukupi
kebutuhan energi.

Tahapan Mandatori Campuran Biodiesel
April 2015

Januari 2016

30% 30%

30% 30%

20%

30% 30%

20%

15%

0 0 0 0
Rumah Tangga

15%

Usaha mikro,
perikanan, pertanian,
transportasi,
pelayanan umum (PSO)

Ketergantungan pada impor
migas tidak hanya menguras
devisa, tetapi juga menyebabkan
defisit transaksi perdagangan.
Kondisi ini bisa ditekan apabila
Indonesia mampu memanfaatkan
sumber energi terbarukan yang
melimpah, seperti minyak kelapa
sawit atau crude palm oil (CPO).
Minyak sawit bisa diolah menjadi bahan bakar nabati (BBN)
yang disebut biodiesel untuk
menggerakkan mesin diesel.
Biodiesel dibuat dari trans-esterifikasi asam lemak. Asam lemak
dari minyak lemak nabati direaksikan dengan alkohol menghasilkan ester dan produk sampingan
berupa gliserin yang juga bernilai
ekonomi tinggi.
Selama ini CPO belum banyak digunakan untuk energi bahan
bakar. Dari kapasitas produksi
minyak sawit nasional sekitar 38
juta ton pada 2017, sebanyak 8,86
juta ton mengalir ke sektor pangan dan 7,21 juta ton diekspor.
Pemanfaatan CPO untuk
biodiesel masih rendah. Data
Gabungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan, konsumsi biodesel domestik pada 2017 baru 2,68 juta kiloliter (kl). Angka ini masih jauh di
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Januari 2025

30% 30% 30%
25%

Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik, impor migas
mencapai US$14,04 miliar pada
semester pertama 2018 atau naik
20,82 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
US$11,62 miliar.
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Januari 2020

20%
15%

Transportasi
Non PSO

Industri
dan Komersial

bawah kapasitas produksinya
yang mencapai 12 juta kl per
tahun.
Padahal, kebijakan pengembangan BBN sudah digulirkan
pemerintah sejak beberapa tahun
silam. Kebijakan diawali dengan
Instruksi Presiden No. 1 Tahun
2006 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan BBN sebagai Bahan
Bakar Lain.
Untuk mendukung peraturan
ini, pemerintah menerbitkan
Keputusan Presiden No. 20 Tahun
2006 tentang Pembentukan dan
Tugas Tim Nasional Percepatan
Pemanfaatan BBN untuk
Mengurangi Kemiskinan dan
Pengangguran (Timnas BBN). Tim
ini mengawasi program pelaksanaan biofuel dan membuat cetak
biru pengembangannya.
Kebijakan mengenai penggunaan energi terbarukan dan biofuel semakin kuat setelah Dewan
Perwakilan Rakyat RI mengesahkan Undang-Undang No. 30 Tahun
2007 tentang Energi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah membuat mandat mengenai
pemanfaatan biodiesel sebagai
campuran (blending) bahan bakar
minyak melalui Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral
No. 32 Tahun 2008.
Peraturan ini telah direvisi
beberapa kali, terakhir melalui
Peraturan Menteri ESDM No. 12
Tahun 2015 yang lebih agresif.
Mandatori biodiesel campuran

Pembangkit
Listrik

ditetapkan sebesar 15 persen
(B-15) mulai pada April 2015, lebih
tinggi dari Permen sebelumnya
yakni campuran 10 persen (B-10).
Kadar biodiesel kemudian
ditingkatkan menjadi 20 persen
(B-20) mulai Januari 2016, dan
ditambah lagi menjadi 30 persen
(B-30) pada Januari 2020 dan
Januari 2025. Khusus sektor pembangkit listrik, pemerintah mewajibkan penggunaan B-25 sejak
April 2015 dan B-30 mulai Januari
2016.
Sektor yang wajib mematuhi
regulasi ini meliputi usaha mikro,
perikanan, pertanian, transportasi
dan pelayanan umum PSO (public service obligation) atau penugasan, transportasi non-PSO,
komersial dan industri, serta pembangkit listrik.

PERPRES BIODIESEL
Sayangnya, implementasi mandatori biodiesel belum
berjalan efektif dan penyerapannya hingga kini masih rendah. Oleh sebab itu, pemerintah kembali menyiapkan regulasi guna memastikan pelaksanaan mandatori biodiesel berjalan di semua sektor, termasuk transportasi non-PSO dan
pertambangan.
Regulasi berupa Peraturan
Presiden itu tidak hanya untuk
memastikan mandatori B-20
bisa dilaksanakan dengan
baik, tetapi juga kemungkinan mempercepat pelaksanaan
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Penggunaan B-30
atau B-100 pada
dasarnya sama sebab
masing-masing
membutuhkan pabrik
dan mesin yang siap
mengadopsi bahan
bakar tersebut.
mandatori B-30, bahkan biodiesel 100 persen atau B-100.
Dari penerapan mandatori B-20 saja, pemerintah berharap bisa menghemat devisa
hingga USD5,65 miliar per tahun
atau sekitar USD21 juta per hari.
Penghematan tentu akan lebih
besar apabila kadar biodiesel bisa
ditingkatkan lebih dari 20 persen.
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Presiden Joko Widodo sendiri telah menginstruksikan Menteri
Koordintor Bidang Perekonomian
Darmin Nasution bersama para
menteri terkait, termasuk Menteri
Perindustrian, untuk mengkaji
kemungkinan percepatan mandatori B-30, bahkan B-100 dalam
jangka menengah.
Menurut Menperin Airlangga
Hartarto, peningkatan kandungan
minyak sawit hingga 100 persen
dalam BBM bukan sesuatu yang mustahil. Penggunaan B-30 atau B-100
pada dasarnya sama sebab masingmasing membutuhkan pabrik dan
mesin yang siap mengadopsi bahan
bakar tersebut.
Mesin diesel yang bisa mengadopsi penggunaan B-100 saat ini
sudah tersedia dan teknologinya
sama dengan BBM biasa. Artinya,
penggunaan BBN itu tidak akan
mengganggu kondisi teknis kendaraan bermotor, pembangkit listrik
ataupun mesin lainnya apabila sesuai spesifikasi.
Meski demikian, sebagian
besar mesin yang ada sekarang
memang baru bisa mengadopsi biodiesel dengan kadar maksimal 20
persen. Agar industri tertarik menggunakan campuran biodiesel lebih
besar, pemerintah perlu menawarkan insentif untuk pengadaan
mesin dan biaya yang kompetitif.
Menperin mengatakan, perluasan penerapan mandatori biodiesel
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disubsidi pemerintah.
Agar produsen biodiesel tertarik menjual produksinya, pemerintah sebenarnya sudah memiliki
mekanisme insentif untuk menjaga
harga biodiesel tetap kompetitif
atau setara dengan solar.

Beberapa Pemasok Biodiesel
PT Cemerlang Energi Perkasa
PT Wilmar Bioenergi Indonesia
PT Pelita Agung Agrindustri
PT Ciliandra Perkasa
PT Musim Mas
PT Darmex Biofuels
PT Energi Baharu Lestari
PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Bayas Biofuels
PT LDC Indonesia
PT SMART Tbk
PT Tunas Baru Lampung
PT Multi Nabati Sulawesi
PT Permata Hijau Palm Oleo
PT Intibenua Perkasatama
PT Batara Elok Semesta Terpadu
PT Dabi Biofuels
PT Sinarmas Bio Energy
PT Kutai Refinery Nusantara
PT Sukajadi Sawit Mekar
ke sektor non-PSO, seperti sektor
transportasi, perkeretaapian, dan
pertambangan, merupakan suatu
keharusan dan tidak bisa ditawartawar lagi.
Upaya pemerintah ini didukung kalangan industri, antara
lain Gabungan Gabungan Industri
Kendaraan Bermotor Indonesia
(Gaikindo) yang menyatakan
siap menerapkan B-20. Sektor
perkeretaapian dan pertambangan juga sudah mulai memanfaatkan biodiesel, meski dengan
kadar yang lebih rendah.

INSENTIF
Rendahnya kapasitas dan
produksi biodiesel mengindikasikan industri belum begitu tertarik menghasilkan BBN tersebut. Penyebabnya, biaya produksi
dan harga biodiesel lebih mahal
dibandingkan solar yang masih

Dana insentif berasal dari
Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebagaimana diatur dalam Perpres No.
61 Tahun 2015, yang telah direvisi
dengan Perpres No. 24 Tahun 2016.
Saat ini, terdapat 22 perusahaan biodiesel di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 12 juta kiloliter per tahun.
Adapun produksinya, menurut
data Asosiasi Produsen Biofuel
Indonesia, baru mencapai 3,46 juta
kl hingga Mei 2018. Dari produksi
itu, sebanyak 2,57 juta kl untuk
pasar domestik dan 187.349 kl
sisanya untuk ekspor.
Pada 2015, industri biodiesel
di dalam negeri sempat mengalami masa sulit akibat rendahnya harga bahan bakar fosil dan
merosotnya permintaan domestik. Produksi biodiesel bahkan
sempat turun menjadi nol pada
semester pertama 2015.
Dilihat dari kapasitas produksi
dan rendahnya konsumsi domestik, Indonesia sebenarnya berpeluang mengekspor biodiesel lebih
banyak.
Namun, ekspor Indonesia terganjal kampanye negatif produk
sawit di sejumlah negara, terutama
Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Padahal, kapasitas produksi biodiesel yang cukup besar itu awalnya memang ditujukan untuk
ekspor.
Meski demikian, sebagai
produsen CPO terbesar dunia,
Indonesia memiliki kesempatan
menjadi pemain utama di industri biodiesel dunia dalam jangka
panjang.
Indonesia juga diyakini
mampu memenuhi kebutuhan
biodiesel domestik dan ekspor
yang diproyeksikan terus meningkat, sekaligus mengatasi persoalan energi di dalam negeri.
Keberhasilan penerapan moratorium biodiesel akan menjadi
pembuktian pemerintah bahwa
Indonesia bisa mewujudkan
mimpi itu. mi
Heri Lazuardi (Pemerhati Industri)
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