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

MELURUSKAN DEINDUSTRIALISASI
Deindustrialisasi adalah proses
kebalikan dari industrialisasi yaitu
penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Dalam konteks
ini, penurunan juga terjadi dari aspek
output produksi dan tenaga kerja
sehingga sektor kegiatan manufaktur
mengalami penurunan nilai tambah.
Benarkah Indonesia sedang
mengalami kondisi ini? United
Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) justru
menganggap Indonesia sebagai
negara industri penting. Indonesia
bahkan berada di peringkat 9 dunia
sebagai negara penghasil nilai
tambah terbesar dari sektor industri.
Dilihat dari persentase kontribusi industri, Indonesia juga masuk
ke dalam jajaran 4 besar dunia.
Global Competitiveness Index negara
ini pun makin kuat, naik ke posisi 36
dari sebelumnya di peringkat 41.
Merujuk data BPS, industri
pengolahan menjadi kontributor
terbesar bagi produk domestik bruto
(PDB) nasional yakni mencapai 19,83
persen pada triwulan kedua tahun
2018.
Pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas, masih
menurut BPS, berada di angka 4,41
persen, lebih tinggi dibandingkan
capaian pada triwulan yang sama
tahun lalu sebesar 3,93 persen.
Sektor-sektor penopang pertumbuhan manufaktur pada triwulan
kedua tahun ini, yakni industri karet,
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barang dari karet dan plastik yang
tumbuh 11,85 persen, industri kulit,
barang dari kulit dan alas kaki 11,38
persen.
Selanjutnya, industri makanan
dan minuman tumbuh 8,67 persen,
serta industri tekstil dan pakaian jadi
6,39 persen. Kinerja sektor-sektor
manufaktur tersebut mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

KONTRIBUSI TERBESAR
Melihat kembali data tahun
2017, industri manufaktur merupakan kontributor terbesar dalam
struktur ekspor Indonesia yakni
74,10 persen dengan nilai mencapai
USD 125,02 miliar. Dari hasil program hilirisasi, rasio ekspor pada
periode 2015-2017, produk hilir
mendominasi sebesar 78 persen,
sisanya produk hulu.
Sektor manufaktur juga berperan penting dalam penyerapan
tenaga kerja. Pada tahun 2010, terdapat 13,82 juta tenaga kerja di
sektor industri dan terus naik menjadi 17,5 juta tenaga kerja pada
tahun 2017.
Sektor industri pun memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan investasi pada
semester pertama 2018. Jumlah
penanaman modal dari kelompok manufaktur mencapai Rp122
triliun melalui 10.049 proyek atau
menyumbang 33,6 persen dari total
nilai investasi sebesar Rp361,6 triliun selama periode tersebut.
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Selain itu, pergerakan aktivitas
industri manufaktur Indonesia
semakin tinggi. Data purchasing
manager index (PMI) Indonesia
pada Agustus 2018 mencapai 51,9,
naik dibanding capaian Juli sebesar
50,5, seperti dirilis oleh Nikkei dan
Markit setelah menyurvei sejumlah
manajer pembelian di beberapa
perusahaan pengolahan Indonesia.
PMI tersebut di atas 50
menandakan manufaktur tengah
ekspansif. Data itu menunjukkan
kondisi operasional di seluruh
sektor manufaktur Indonesia
menguat pada kisaran gabungan
terkuat sejak Juli 2014.
Ekonom IHS Markit Aashna
Dodhia menjelaskan, pertumbuhan yang cukup signifikan PMI
Indonesia pada Agustus 2018 didorong oleh permintaan dalam negeri yang berada dalam laju paling
tinggi sejak Juli 2014.
“Jadi, mengindikasikan bahwa
kesehatan sektor ini telah meningkat
dalam kondisi yang paling baik dalam
dua tahun terakhir. Kondisi ini didorong permintaan yang terkuat sejak
Juli 2014 dan terlihat juga peningkatan serapan tenaga kerja,” paparnya.
Melihat data-data positif tersebut, istilah deindustrialisasi menjadi
tidak relevan untuk menggambarkan
kondisi manufaktur nasional. Apalagi,
investasi sektor manufaktur masih
sangat agresif, jumlah pabrikan terus
tumbuh dan terjadi peningkatan pada
penyerapan tenaga kerja. mi

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

MEDIA INDUSTRI | 03 - 2018

3

| DA F TA R I SI

| S U R AT PE M BACA

50 SENGGANG

6

Bulan Kemerdekaan di Kemenperin
Wushu Indonesia Terus Berprestasi
di Kancah Dunia

Keindahan Tersembunyi
di Perairan Timur: Wisata Tanimbar

58 LENSA PERISTIWA
60 INOVASI
Teknologi Memacu IKM

18

CNC Router dan Printer 3D
Karya Anak Bangsa

60

11 INFOGRAFIS
Capaian Industri Triwulan II 2018

Widhy Pandyana Putra (Jakarta)

Kepada Yth. Sdr Widhy
Pandyana Putra
Kementerian Perindustrian
memiliki program e-Smart IKM
dengan bekerja sama untuk
memanfaatkan platform marketplace digital di Indonesia
(Bukalapak, Shopee, Blibli, Blanja.
com, Tokopedia). Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan perluasan
pasar IKM di Indonesia terutama
menghadapi era ekonomi digital
sesuai revolusi industri 4.0.
Adapun kriteria calon peserta
e-Smart IKM :

12 KEBIJAKAN

1.

Perpres No. 66 Tahun 2018 Memacu
Pemanfaatan Biodiesel
Perpres No. 69 Tahun 2018
Membangun SDM Untuk Era
Industri 4.0 		

16 EKONOMI & BISNIS
AMMDes Sejarah Baru Industri
Otomotif Nasional
Produksi Baja Otomotif
Meredam Impor
Innofest: Bangun Ekosistem
Inovasi Industri
Kerja Sama Wujudkan
Mobil Listrik Nasional
Menuju Era LCEV
Sektor Kimia Berdaya Saing
Mencegah Penyalahgunaan
Bahan Kimia
Membangun Kemandirian Melalui
Implementasi B20
Meluruskan Salah Kaprah
Susu Kental Manis
Industri Kosmetik Nasional
Kian Menawan
Bantuan Mesin Pacu Daya Saing
IKM Logam

Diaspora RI-Jepang Bantu IKM
Hadapi Industri 4.0

46 SERBA SERBI
Aksi Bersih-Bersih Sambut
Asian Games 2018

49 KAMUS INDUSTRI
Perbedaan EV, Hybrid, dan PHEV

62 INSERT
Tingkatkan Nilai Tambah
Kelapa Sawit

64 ARTIKEL
Pertumbuhan IKM
Masih on The Track

68 SOSOK
Anita Puji Utami Perempuan
Tangguh di Industri Maritim

64

Sektor IKM dengan hasil
produksi sendiri yang
berupa barang (bukan jasa)
dengan komoditi kerajinan,
sandang, atau makanan
minuman

2.

Diutamakan mempunyai legalitas dan berbadan
usaha Indonesia

3.

Memiliki sertifikat SNI wajib
atau ijin edar

42 KERJA SAMA
Berbagi Pengalaman
Membangun IKM

4.

Bagi IKM komoditi makanan
minuman harus memiliki
masa masa kadaluarsa yang
cukup lama

5.

Memiliki merek dan kemasan yang sesuai dengan
karakteristik produk

6.

Berdomisili di wilayah NKRI

7.

Mampu menjaga kontinuitas produksi dalam jangka
panjang

8.

Diutamakan mengerti penggunaan gawai (gadget)
dan/atau teknologi informasi seperti komputer dan
memiliki telepon pintar
(smartphone)

9.

Bersedia dan memiliki
komitmen untuk mempelajari dan menggunakan
teknologi dalam proses
pemasaran produk

10. Apabila memungkinkan IKM
tersebut berasal dari sentra
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11.

Jawaban:

54 DESTINASI

6 LAPORAN UTAMA

Saya ingin menanyakan
dan meminta informasi seputar
Program e-Smart IKM dan persyaratannya ?

Bersedia dan benar-benar
memiliki keinginan serius
untuk berjualan online/
mengembangkan pemasaran secara online seiring dengan berkembangnya dunia pemasaran
secara digital

12. Bersedia menjual barangbarang tangible (dapat
dikirim)
13. Bersedia tidak menjual
barang-barang yang dilarang oleh undang-undang
14.

Tidak menjual makhluk
hidup.

Untuk pendaftaran e-Smart silakan
mengakses:
http://kemenperin.go.id/
pendaftaran_esmart
atau hubungi Call Center IKM:
1500775
website: www.ikm.kemenperin.go.id
instagram: @ditjenIKM
_________________________

Bagaimana persyaratan
rekomendasi pengajuan izin
Persetujuan Impor (PI) besi baja
untuk importir umum?
Adhi Mustakim (Jakarta)

Jawaban:

Jawaban:
Kepada Yth. Sdr Febri Triwibawa
Untuk mengetahui produk
terkena larangan dan pembatasan (lartas) ekspor/impor,
dapat dicek berdasarkan Kode
HS dengan mengakses halaman official website Indonesia
National Single Window (INSW)
di http://eservice.insw.go.id/
_________________________

Apakah dalam mengurus
surat rekomendasi dari menteri
teknis pembina dapat diwakilkan
(menggunakan surat kuasa)?
Dian Krisandi (Sragen)

Jawaban:
Kepada Yth. Sdr. Dian Krisandi
Jika nama Saudara ada di
dalam API (Angka Pengenal Impor)
maka tidak memerlukan surat
kuasa. Tetapi jika perwakilan atau
staf yang ditujuk untuk mengambil
atau mengurus rekomendasi, maka
wajib membawa surat kuasa. Surat
kuasa dari pemilik API dangan bermaterai Rp6.000,00 dan cap basah
perusahaan. mi

Kepada Yth. Bpk. Adhi Mustakim
Untuk permohonan Impor
Terdaftar (IT) besi atau baja sudah
tidak ada, namun namanya berganti menjadi Persetujuan Impor
(PI) besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya.
Berdasarkan Permendag No. 22
tahun 2018 tentang PI Besi atau
Baja, Baja Paduan dan Produk
Turunannya, per 1 Februari
2018 pengajuan permohonan
PI besi atau baja, baja paduan
dan produk turunannya sudah
tidak memerlukan rekomendasi
dari Kementerian Perindustrian.
Silakan Saudara mengajukan permohonan langsung ke
Kementerian Perdagangan.
_________________________

Apakah impor alat-alat berat
konstruksi masih perlu rekomendasi? Kalau iya, persyaratannya
apa saja?
Febri Triwibawa (Jakarta)
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| L A P O R A N U TA M A

TEKNOLOGI
MEMACU IKM
Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan
sektor yang sangat strategis dalam menggerakkan
perkonomian nasional. Setidaknya terdapat 4,59 juta
unit usaha di sektor ini dengan melibatkan 10,57 juta
tenaga kerja.

6

Kontribusi IKM terhadap output industri nonmigas juga sangat
signifikan, mencapai 20,26 persen.
Peran dominan ini tentunya menjadi perhatian pemerintah agar IKM
bisa terus berkembang, baik melalui
instrumen kebijakan maupun
dukungan sarana dan prasarana.
Kebijakan terbaru yang digulirkan pemerintah adalah insentif
fiskal berupa pemangkasan pajak
penghasilan (PPh) final bagi usaha
kecil menengah dari 1 persen menjadi 0,5 persen.
Pengurangan pajak ini tidak
hanya meringankan beban UKM,
termasuk pelaku IKM, tetapi juga
memberikan dampak besar dalam
kesempatan berusaha.
Pemotongan setengah dari
beban PPh ini akan menambah
ruang bagi IKM untuk mengembangkan usaha, sisanya bisa
digunakan untuk kebutuhan
operasional.
Insentif fiskal itu tertuang
dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang
menyatakan PPh final sebesar 0,5
persen berlaku bagi usaha dengan
omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam
setahun.
Beleid ini berlaku mulai 1 Juli
2018, sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yakni PP Nomor
46 Tahun 2013.
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2018

Implementasi kebijakan ini
akan meningkatkan kontribusi IKM
dalam perekonomian nasional dan
berperan terhadap pengentasan
kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja.

7

“Insentif itu membantu daya
saing IKM dan berperan signifikan dalam penguatan struktur
industri nasional,” kata Direktur
Jenderal IKM Kemenperin Gati
Wibawaningsih. Kebijakan ini juga
diperlukan dalam menghadapi gejolak perekonomian global beberapa
waktu terakhir.
Selama ini, pemerintah gencar
meluncurkan beragam kemudahan
untuk menggenjot kinerja IKM, seperti perluasan akses permodalan
lewat kredit usaha rakyat (KUR).
Mulai tahun ini, pemerintah
mengubah ketentuan penyaluran
suku bunga KUR menjadi 7 persen
per tahun dari sebelumnya 9 persen
per tahun.
Langkah strategis juga
dilakukan oleh Kementerian
Perindustrian, yakni melalui peluncuran program e-Smart IKM untuk
membantu perluasan akses pasar
IKM melalui internet marketing.
Program ini merupakan sistem
basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan
dengan marketplace. Untuk mendukung e-Smart IKM, Kemenperin
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2018

bekerja sama dengan marketplace
dalam negeri, antara lain Bukalapak,
Tokopedia, Blibli, Shopee, Blanja.com,
Ralali, dan Gojek Indonesia.
Sejak diluncurkan pada Januari
2017, jumlah IKM yang bergabung
dalam program e-Smart IKM terus bertambah. Saat ini sudah 2.730 IKM yang
masuk dalam pasar online melalui marketplace e-Smart IKM dan diperkirakan
bertambah menjadi 4.000 IKM pada
tahun ini.
Berdasarkan catatan Kemenperin,
nilai transaksi di e-Smart IKM sudah
lebih dari Rp601 juta, yang didominasi
oleh produk logam, fesyen, makanan
dan minuman.
Program tersebut telah dilaksanakan di 22 provinsi dengan melibatkan para pemangku kepentingan, antara lain Bank Indonesia, BNI,
Google, iDeA, Kementerian Kominfo,
dan pemerintah daerah.

IMPLEMENTASI
INDUSTRI 4.0

8

Gati mengatakan, program
e-Smart IKM merupakan salah satu
upaya Kemenperin memberdayakan
IKM melalui pemanfaatan teknologi
digital, sekaligus mendorong IKM
berperan dalam penerapan revolusi
industri generasi keempat.
“IKM harus update dengan
teknologi, sesuai program prioritas Making Indonesia 4.0. Untuk
itu, Kemenperin berupaya melakukan edukasi pentingnya teknologi
digital, manajemen keuangan yang
baik, serta produk yang memenuhi
standar sebagai implementasi era
industri 4.0,” jelasnya.
Selain e-Smart IKM,
Kemenperin memiliki berbagai
program lain seperti restrukturisasi atau memodernisasi mesin
dan peralatan produksi, peningkatan kompetensi SDM melalui
bimbingan teknis, pendampingan, sampai dengan sertifikasi
kompetensi.
“IKM perlu membuka diri dan
mau terus belajar. Selain itu melibatkan generasi muda atau milenial dalam perusahaan sehingga
ada semangat baru,” kata Gati.
Penerapan teknologi terbaru yang sudah dilakukan oleh
IKM nasional, antara lain penggunaan teknologi mesin programmable Computer Numerical Control
(CNC) oleh IKM logam untuk
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2018

mendukung proses produksi.
Keuntungan yang didapatkan dari teknologi ini, antara lain
produk yang dihasilkan lebih presisi
dan human error dapat diminimalisir. IKM yang sudah memanfaatkan, di antaranya untuk pembuatan
mold and dies dan komponen otomotif, yang memang membutuhkan
presisi tinggi.
Untuk mempercepat penerapan teknologi mutakhir,
Kemenperin belum lama ini memberikan bantuan mesin kepada
sejumlah IKM, antara lain CNC
router kepada IKM kerajinan di
Batam.

produk bisa terjamin serta meminimalkan defect dari suatu
proses produksi.

Industri dan Kekayaan
Intelektual (P3TIKI).

Untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam
pengembangan dan penerapan
teknologi industri, Kemenperin
juga menggulirkan program
Dana Kemitraan Peningkatan
Teknologi Industri (DAPATI).

DAPATI memberikan bantuan pendanaan berupa sebagian biaya yang diperlukan
untuk pelayanan jasa konsultansi teknis guna mengatasi permasalahan yang dihadapi IKM, sehingga meningkatkan efisiensi, produktivitas,
nilai tambah, daya saing, dan
kemandirian IKM.

Program ini dilaksanakan
melalui Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi

Kepala P3TIKI Kemenperin
Sony Sulaksono menjelaskan,
bentuk bantuan jasa konsultansi

PROGRAM DAPATI

teknis tersebut mengacu pada
skema kemitraan, di mana IKM
turut membiayai proyek tersebut
dengan skema 75 persen pembiayaan pemerintah melalui dana
bantuan berupa jasa konsultansi
teknis dan 25 persen pembiayaan pelaku IKM.
Dalam lima tahun terakhir,
sebanyak 25 IKM yang tersebar
di seluruh Indonesia telah merasakan manfaat program DAPATI,
antara lain IKM garam di Aceh
yang mendapatkan jasa konsultansi peningkatan proses produksi
garam melalui Balai Riset dan

Standardisasi Aceh, serta IKM
keramik hias di Bandung untuk
konsultansi peningkatan produktivitas dan daya saing produk
melalui Balai Besar Keramik.
Selain itu, IKM Batik di
Yogyakarta yang mendapat jasa
konsultansi pengembangan produk desain batik melalui
Balai Besar Kerajinan dan Batik,
serta IKM cokelat di Makassar
untuk jasa konsultansi peningkatan mutu produk cokelat dengan perbaikan proses tempering
melalui Balai Besar Industri Hasil
Perkebunan.

Mesin itu memudahkan IKM
memproduksi kerajinan sesuai
desain yang diinginkan. Desain
yang dikehendaki tinggal dimasukkan ke dalam mesin, kemudian mesin akan bekerja membentuk produk kerajinan sesuai dengan
desain tersebut.
Teknologi lainnya yang sudah
diterapkan IKM logam, yakni pembuat pandai besi konvensional
yang semula menempa logam dengan tenaga manusia, saat ini sudah
melalui sentuhan teknologi dengan tenaga motor atau hidrolik (air
hammer).

9

Sementara itu, di sektor IKM
pakaian jadi, penerapan teknologi
dilakukan pada proses produksinya yang menggunakan aplikasi
mulai dari pembuatan pola hingga
penjualan produk.
Pembuatan pola dapat menggunakan aplikasi Optitex yang
bertujuan untuk efisiensi proses
produksi dan memaksimalkan
bahan baku yang akan terpakai.
Sedangkan, untuk sistem penjualan menggunakan aplikasi Raptor
Point of Sales System yang telah
terkoneksi pada jaringan internet
dan terpantau secara real time.
Di sektor IKM furnitur,
pemanfaatan teknologi diaplikasikan melalui mesin pengeringan kayu dengan menggunakan
High Frequency Vacuum Kiln Dry
Machine sehingga proses produksinya menjadi lebih cepat.
Sentuhan teknologi pada
sarana dan prasarana IKM, khususnya dalam proses produksi,
diyakini akan meningkatkan
kapasitas produksi, mengefisienkan penggunaan energi,
mengendalikan kualitas produk
sehingga konsistensi mutu
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2018
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Pada tahun 2018 ini, bantuan
jasa konsultansi dan bimbingan
teknis melalui program DAPATI
diberikan kepada lima IKM, meliputi IKM pengolahan teh serai di
Tenggarong, IKM manisan terong
di Tanah Laut, IKM cokelat di Bali,
IKM kopi di Malinau, dan IKM
Batik di Bulungan.
Dengan dukungan dan bantuan pemerintah itu, pelaku IKM
diharapkan semakin terpacu dan
memiliki tekad yang semakin kuat
untuk maju dan berkembang.
“Perkembangan teknologi yang
sedemikian cepat tentunya mendorong pelaku IKM untuk mau belajar hal-hal baru dan mau mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari,” kata Gati.
Berbagai kebijakan dan terobosan yang dilakukan pemerintah,
seperti penerapan teknologi digital melalui e-Smart IKM dan bantuan mesin, tidak hanya memperluas pasar tetapi juga meningkatkan efisiensi sehingga meningkatkan keuntungan IKM.
Berdasarkan penelitian
Deloitte Access Economics, pemanfaatan teknologi digital seperti
melalui media sosial, internet
broadband, dan e-commerce akan
membuka peluang bagi pelaku IKM
untuk tumbuh dan berkembang.
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2018

Pemanfaatan teknologi digital
juga memberikan keuntungan terhadap kenaikan pendapatan hingga
80 persen karena lingkup pemasarannya menjangkau hingga seluruh
dunia.
Keuntungan lain, peluang
bagi pelaku IKM untuk membuka
kesempatan kerja baru yang dapat
meningkat menjadi satu setengah
kali. Tak hanya itu, probabilitas
pelaku IKM untuk menjadi inovatif
akan meningkat 17 kali.
Pemanfaatan teknologi digital, yang disertai dengan inovasi
dan penerapan teknologi mutakhir
dalam proses produksi, menjadikan
produk IKM semakin berdaya saing.
Strategi ini akan mendongrak
potensi pendapatan, meningkatkan
sumber daya, dan akses informasi
yang nyaris tak terbatas sehingga
membuka peluang bagi pelaku IKM
mendapatkan ide-ide dan akses
teknologi baru untuk mengembangkan usahanya.
Kombinasi antara e-Smart
IKM dan bantuan mesin ini sudah
dirasakan langsung manfaatnya
oleh sejumlah IKM, seperti dialami
oleh CV Mutiara Cemerlang yang
memproduksi peralatan laundry
seperti mesin cuci dan pengering.
Produktivitas IKM di sentra
logam Bugangan, Semarang, ini

meningkat hingga dua kali lipat,
dari semula hanya mampu memproduksi lima unit mesin cuci menjadi sembilan unit per bulan.
Hasil produksinya juga menjadi
lebih berkualitas, bahkan berani
diadu dengan produk dari China
karena sistem teknologinya sudah
canggih berkat bantuan mesin dan
alat dari Ditjen IKM.
CV Mutiara Cemerlang termasuk
salah satu peserta workshop e-Smart
IKM yang digelar di Semarang.
Melalui program ini, produknya
diharapkan semakin dikenal dan
mampu mengalahkan produk impor.

Makanan

63,01
59,81

Jan-Jun
2017

Terhadap Total
Ekspor Nasional

Pakaian Jadi
SURPLUS

5,35%
Kenaikan

Kontribusi Ekspor
Industri Manufaktur

Jan-Jun
2018
*miliar USD

71,59%
88,02 USD
miliar

Jan-Jun
2018

SURPLUS

Kertas dan Bara
Barang
Baarrranng
dari Kertas

2

SURPLUS

NOTES
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Kayu, Barang dari
Kayu dan Gabus
SURPLUS

(10.049 Proyek)

Rp 361,6 Triliun
PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI
(PMDN)

47,5%

14,04%

Rp 21,9

Rp 6,4

Triliun

33,6%

39,69%
USD 2,2

Miliar

46,2

(Triliun Rupiah)

PENANAMAN
MODAL ASING
(PMA)

SURPLUS
SURPLU
USS

11,92

Jan-Jun 2018 (miliar USD)

Triliun

Industri Makanan

TOTAL INVESTASI
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SURPLUS TERBESAR
SEKTOR INDUSTRI

1,89

PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI
(PMDN)

Rp 122 Triliun

KONTRIBUSI
INVESTASI
SEKTOR
INDUSTRI

3,68

KONTRIBUSI INVESTASI TERTINGGI
SEMESTER I 2018 SEKTOR INDUSTRI

INVESTASI SEKTOR INDUSTRI

Dalam program e-Smart IKM,
Kemenperin memfasilitasi pemberian sertifikasi SNI dan hak paten
merek agar produk IKM semakin berdaya saing di pasar domestik hingga
global.

8,85

Kulit, Barang dari Kulit
dan Alas Kaki

NILAI INVESTASI SEMESTER I 2018
SEKTOR INDUSTRI

“Kami juga sedang mendaftarkan ke Kemenperin agar produk
kami memiliki label Standar
Nasional Indonesia (SNI),” kata
Nashirin, pendiri IKM tersebut.

Untuk itu, IKM di dalam negeri harus menjaga mutu bahan baku
hingga teknologi mesin dan peralatan yang digunakan, termasuk terus
meningkatkan kompetensi tenaga
kerja. mi

PA DA IN DU S T RI BERBA S I S S U M B E R DAYA A L AM

Total Ekspor
Nilai Ekspor Sektor
Industri terus mengalami
peningkatan, dari US$
110,50 miliar pada tahun
2016 menjadi US$ 125
miliar pada tahun 2017.

industri
makanan &
minuman

75,8

(Triliun Rupiah)

Industri Logam,
Mesin & Elektronika

18,84%
USD 1,1
Miliar

Industri Kimia
dan Farmasi

Industri Kimia
dan Farmasi

12,70%
Rp 5,8

Triliun

Industri Logam,
Mesin & Elektronika

PENANAMAN
MODAL ASING
(PMA)

10,41%
USD 586
Juta

Industri Makanan

*Sumber : BPS diolah Kemenperin
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| KEBIJAKAN
Perpres Nomor 66 Tahun 2018

MEMACU
PEMANFAATAN
BIODIESEL
Sesuai dengan rencana, pemerintah
akhirnya menerbitkan perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015
tentang Penghimpunan dan Penggunaan
Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Perubahan itu dituangkan
dalam Peraturan Presiden Nomor
66 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan dan Penggunaan
Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

peningkatan pengetahuan tentang
pemuliaan, budi daya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil
perkebunan dari hulu ke hilir, dan
pengembangan usaha perkebunan
kelapa sawit.

Perpres ini juga menegaskan,
penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan
biodiesel dimaksudkan untuk
menutup selisih kurang antara
harga indeks pasar solar dan harga
indeks pasar biodesel.

Revisi beleid itu bertujuan meningkatkan pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan,
peremajaan, sarana dan prasarana
serta penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar
nabati jenis biodiesel, serta mengefektifkan pelaksanaan tugas
Komite Pengarah.

Lebih lanjut, pasal 13 ayat (2)
Perpres itu menjelaskan bahwa
penelitian dan pengembangan
perkebunan kelapa sawit dilakukan
pembentukan dan/atau penguatan
lembaga riset yang telah ada dengan fokus kepada pengembangan
teknologi, sektor industri, inovasi
produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, adopsi lingkungan
hidup.

Harga indeks pasar solar
dan harga indeks pasar biodiesel
ditetapkan oleh Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral. Selisih
kurang itu berlaku untuk semua
jenis BBM jenis solar.

Perpres No. 66 Tahun 2018
menyebutkan, Badan Pengelola
Dana menetapkan prioritas penggunaan Dana berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Komite
Pengarah dan memperhatikan program pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan
SDM perkebunan kelapa sawit serta
sarana dan prasarana perkebunan
kelapa sawit yang menggunakan
Dana Perkebunan Kelapa Sawit
diatur dengan Peraturan Menteri
Pertanian dengan memerhatikan
kebijakan Komite Pengarah.

Penelitian dan pengembangan kelapa sawit dilakukan untuk

Perpres ini juga menyebutkan, penyediaan biodiesel dilakukan melalui mekanisme penunjukan
langsung. Adapun harga penyaluran biodiesel yang akan
dicampurkan untuk BBM mengacu
indeks pasar solar.
Badan usaha penyalur jenis
BBM yang menyalurkan biodiesel
wajib melakukan pencampuran biodiesel dengan solar sesuai dengan
persentase yang ditetapkan oleh
Menteri ESDM.

Perpres No. 66 Tahun 2018
menjelaskan, Komite Pengarah bertugas menyusun kebijakan dalam
penghimpunan dan penggunaan
dana, termasuk kebijakan pengelolaan dana untuk memperoleh
nilai tambah secara berkelanjutan. Komite juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
penghimpunan dan penggunaan
dana.
Komite Pengarah tersebut diketuai oleh Menko Perekonomian dengan anggota terdiri dari Menteri
Pertanian, Menteri Keuangan,
Menteri Perindustrian, Menteri
Perdagangan, dan Menteri
ESDM, Menteri BUMN, Menteri
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas. Dua
menteri terakhir merupakan tambahan dari Perpres sebelumnya.
Perpres Nomor 66 Tahun 2018
tersebut mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan
HAM Yasonna H. Laoly pada 15
Agustus 2018. mi

Beberapa Poin Perpres
Nomor 66 Tahun 2018
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Penelitian dan pengembangan kelapa
sawit untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemuliaan, budi daya,
pascapanen dan pengolahan hasil,
industri, pasar, rantai nilai produk hasil
perkebunan dari hulu ke hilir, dan
pengembangan usaha perkebunan
kelapa sawit.

Pembentukan dan/atau penguatan
lembaga riset difokuskan pada
pengembangan teknologi, sektor
industri, inovasi produk, skema
pembiayaan, pengetahuan pasar,
adopsi lingkungan hidup.

Pengembangan SDM sea sarana
dan prasarana perkebunan kelapa
sawit yang menggunakan Dana
Perkebunan Kelapa Sawit diatur
dengan Peraturan Menteri Peanian.

Dana penyediaan dan pemanfaatan
biodiesel untuk menutup selisih
kurang antara harga indeks pasar
solar dan harga indeks pasar
biodesel.

Harga indeks pasar solar dan harga
indeks biodesel ditetapkan oleh
Menteri ESDM. Selisih kurang berlaku
untuk semua jenis BBM jenis solar.

Penyediaan biodiesel dilakukan
melalui mekanisme penunjukan
langsung. Harga penyaluran biodiesel
yang akan dicampurkan untuk BBM
mengacu indeks pasar solar.
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2018

| KEBIJAKAN
Perpres Nomor 69 Tahun 2018

MEMBANGUN SDM
UNTUK ERA INDUSTRI 4.0
Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia.
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Langkah ini sesuai peta jalan
Making Indonesia 4.0, yang salah
satu program prioritasnya adalah
peningkatan kualitas SDM agar
mampu menghadapi revolusi industri generasi keempat.

Revisi Perpres Nomor 29 Tahun
2015 itu menambahkan fungsi
Kemenperin dalam pelaksanaan
pembangunan sumber daya manusia di bidang industri, seperti dituangkan dalam Pasal 3 huruf d1.

Sejalan dengan itu pula,
pemerintah memperkuat organisasi
Kementerian Perindustrian untuk
mendorong dan meningkatkan kebijakan di bidang perindustrian yang
komprehensif, terintegrasi, dan
kompetitif.

Dengan fungsi tersebut, organisasi Kemenperin kini terdiri dari
Sekretariat Jenderal; Direktorat
Jenderal (Ditjen) Industri Agro;
Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan
Tekstil (sebelumnya Industri Kimia,
Tekstil, dan Aneka); Ditjen Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi,
dan Elektronika; Ditjen Industri
Kecil, Menangah, dan Aneka (sebelumnya Ditjen Industri Kecil dan
Menengah).

Penguatan organisasi itu tertuang dalam Perpres Nomor 69
Tahun 2018 tentang Kementerian
Perindustrian, yang ditandatangani
oleh Presiden Joko Widodo pada 16
Agustus 2018.

Inspektorat
Jenderal

Sekretariat
Jenderal

Badan
Penelitian &
Pengembangan
Industri
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Industri

Staf Ahli Bidang
Pendalaman,
Penguatan, &
Penyebaran
Industri
Staf Ahli
Bidang Iklim
Usaha &
Investasi

Ditjen
Industri
Agro
Ditjen
Industri Kimia,
Farmasi, dan
Tekstil

Struktur Baru
Organisasi
Kementerian
Perindustrian

Ditjen Industri
Logam, Mesin,
Alat Transpoasi,
dan Elektronika
Ditjen
Industri Kecil,
Menengah,
dan Aneka

Staf Ahli
Bidang
Komunikasi

Ditjen
Ketahanan,
Perwilayahan,
& Akses Industri
Internasional

Sumber: Perpres No. 69 Tahun 2018 tentang Kementerian Perindustrian
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Selanjutnya, Ditjen Ketahanan,
Perwilayahan, dan Akses Industri
Internasional (sebelumnya Ditjen
Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional);
Inspektorat Jenderal; Badan
Penelitian dan Pengembangan
Industri; dan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM)
Industri (sebelumnya tidak ada).
Adapun bidang-bidang Staf
Ahli juga berubah menjadi Staf Ahli
bidang Pendalaman, Penguatan,
dan Penyebaran Industri; Staf Ahli
bidang Iklim Usaha dan Investasi;
dan Staf Ahli bidang Komunikasi.
Berdasarkan Pasal 31A
ayat (2) Perpres tersebut, Badan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia dipimpin oleh Kepala
Badan, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
Badan baru ini bertugas menyelenggarakan pembangunan SDM
industri. Dalam melaksanakan
tugasnya, Badan Pengembangan
SDM Industri mempunyai beberapa
fungsi, antara lain menyusun kebijakan teknis pembangunan SDM
industri dan melaksanakan pembangunan SDM industri.
Badan tersebut juga berfungsi
dalam pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang pembangunan SDM industri, pelaksanaan administrasi Badan
SDM Industri; dan pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh
Menteri.

PENDIDIKAN VOKASI
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan,
fokus pembangunan SDM industri dalam APBN 2019, antara lain
melalui pendidikan vokasi yang link
and match dengan industri.
Menurut dia, peningkatan
kompetensi SDM menjadi prioritas
karena dapat memacu produktivtas
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dan daya saing sektor industri nasional, sekaligus mendorong inovasi
untuk industri 4.0.
Airlangga menyebutkan, program pendidikan vokasi yang link
and match dengan industri akan
ditingkatkan kapasitasnya hingga
dua kali lipat. “Dengan peningkatan
kapasitas dan jangkauan, program
vokasi diharapkan mampu menyentuh berbagai lini masyarakat dan di
seluruh daerah di Indonesia,” kata
Menperin.
Oleh karena itu, Kemenperin
mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR
RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran
tersebut guna mengimplementasikan agenda nasional sesuai peta
jalan Making Indonesia 4.0 sebagai
strategi memasuki revolusi industri
keempat.
Program yang akan dilaksanakan Kemenperin, antara lain
pengembangan lima sektor industri prioritas yang ditetapkan Making

Indonesia 4.0, peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, serta kegiatan
Santripreneur dan penumbuhan
wirausaha idustri baru.

berencana mengalokasikan anggaran pendidikan Rp487,9 triliun.
Jumlah ini naik 38,1 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran
pendidikan pada tahun 2014.

Lima sektor manufaktur itu,
yakni industri makanan dan minuman, otomotif, elektronika, kimia,
serta tekstil dan pakaian. Sektorsektor ini dinilai strategis karena
memiliki potensi besar dan keunggulan komparatif serta berkontribusi 60 persen terhadap PDB.

Anggaran pendidikan dalam
RUU APBN 2019, salah satunya
ditujukan untuk membangun 1.407
ruang praktik SMK dan bantuan
pelatihan atau sertifikasi 3.000
mahasiswa, memperkuat program
vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren.

Khusus mengenai program
pendidikan vokasi, Kemenperin
telah melibatkan 618 perusahaan
dan menggandeng hingga 1.735
SMK. Upaya ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor
9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi
SMK.
Dalam RUU APBN 2019 yang
mengangkat tema “APBN untuk
Mendukung Investasi dan Daya
Saing melalui Pembangunan
Sumber Daya Manusia”, pemerintah

Secara bersamaan, pemerintah juga terus mendorong pendidikan tinggi untuk melakukan
terobosan-terobosan sehingga
lulusannya bisa lebih adaptif di
era revolusi industri 4.0.

mi
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| EKONOMI & BISNIS
AMMDes

SEJARAH BARU
INDUSTRI OTOMOTIF
NASIONAL
Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) yang dipamerkan
dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018
di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada 2-12 Agustus lalu,
mencuri perhatian pengunjung.
Bahkan, Presiden Joko Widodo
yang membuka pameran otomotif terbesar di Indonesia itu kepincut dan sempat menjajal kendaraan karya anak bangsa tersebut
didampingi langsung oleh Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto.
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AMMDes yang sebelumnya populer disebut mobil perdesaan merupakan salah satu program unggulan Kementerian
Perindustrian. Kelahiran kendaraan ini difasilitas penuh oleh
Kemenperin, baik dari sisi regulasi
maupun bantuan teknis.
AMMDes dikembangkan khusus sehingga multifungsi, baik
untuk angkutan penumpang maupun hasil pertanian. Kendaraan ini
juga bisa berfungsi sebagai alat
produksi dalam kegiatan ekonomi
pedesaan di sektor perkebunan,
pertanian, peternakan, ataupun
perikanan.
Dalam gelaran GIIAS 2018,
Kemenperin memfasilitas produsen AMMDes untuk menampilkan
karyanya dengan mengusung tema
“AMMDes Karya Anak Bangsa Satu Alat Banyak Manfaat”.
Dalam pameran itu, ditampilkan tujuh unit kendaraan AMMDes
dengan variasi aksesori yang beragam, seperti pemutih beras, pemecah gabah, pompa, dan genset.
Aplikasi itu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian
dan perkebunan di pedesaan.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengungkapkan, produksi massal AMMDes
akan dimulai pada Januari 2019.
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Saat ini, kendaraan itu siap
diproduksi sebanyak 3.000 unit dan
akan ditingkatkan menjadi 9.00015.000 unit per tahun.
Untuk mendukung pengembangan AMMDes, serangkaian
uji coba telah dilakukan, termasuk perizinan di Kementerian
Perhubungan.
Menperin juga memastikan
ketersediaan suku cadang dan
dukungan distributor. Harganya pun
cukup terjangkau, yakni berkisar
Rp65 juta-Rp70 juta tidak termasuk
aksesori.
Karena sifatnya kendaraan serbaguna, aksesorinya bergantung
pada kebutuhan pengguna, misalnya AMMDes dengan perlengkapan
pompa atau penggiling padi memilik harga berbeda.

PASOKAN KOMPONEN
PT Kiat Mahesa Wintor
Indonesia (PT KMWI) selaku produsen AMMDes, telah menjalin
kemitraan dengan lebih dari 70
produsen komponen dalam negeri
yang umumnya IKM untuk menjadi pemasok komponen kendaraan tersebut.
Menurut Menperin, IKM yang
terlibat saat ini sudah mampu
memproduksi 184 jenis komponen atau setara 70 persen dari
nilai AMMDes. Ke depan, pasokan komponen lokal akan terus
ditingkatkan.
AMMDes dengan merek KMW
ini menggunakan bahan bakar
bensin dan diesel yang memiliki

sistem penggerak tunggal dengan
kecepatan maksimal 40 km per
jam, kapasitas silinder tidak
melebihi dari 700cc atau setara
dengan 14-15 PK, dengan daya
angkut beban mencapai 700 kg.
Adapun berat kosong kendaraan
ini tidak lebih dari 900 kg.
Presiden Komisaris PT KMWI
Sukiyat menjelaskan, AMMDes
KMW disiapkan dengan tiga tipe,
yakni model fix bin dengan PTO
Power Take Off (PTO–mengambil tenaga dari power source
dan mentransmisikannya untuk
aplikasi yang lain), model fixed bin
dengan didukung alat mesin pertanian, dan model flat deck atau
passanger dengan PTO.
Unit AMMDes KMW yang
memiliki fasilitas integrated
PTO, dapat diaplikasikan dengan
aplikasi pemecah gabah, pemutih padi, pompa irigasi, generator,
dan berbagai peralatan lainnya.
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Saat ini, AMMDes siap
diproduksi sebanyak 3.000
unit dan akan ditingkatkan menjadi 9.000-15.000
unit per tahun.

AMMDes KMW juga dilengkapi dengan fitur-fitur kendaraan
modern, seperti sistem suspensi,
sabuk pengaman, sistem differential lock pada roda penggerak,
sistem pengereman hidrolik, rem
tangan, lampu sorot depan, lampu
belok, lampu rem, lampu mundur, klakson, windshield glass dan
wiper, system electric starter.
Sukiyat meyakini kelahiran
AMMDes akan membuka sejarah
baru di dunia otomotif Indonesia,
sekaligus membuktikan bahwa
industri di dalam negeri mampu
mengembangkan sendiri kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan riil di pedesaan. mi
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PRODUKSI
BAJA OTOMOTIF
MEREDAM IMPOR
Struktur industri baja di dalam negeri semakin kuat
dengan beroperasinya beberapa pabrik baru yang
mampu menghasilkan produk bernilai tambah
tinggi, seperti baja otomotif dan elektronik.
Selama ini, baja dengan spesifikasi khusus itu banyak diimpor
dari Korea Selatan dan Jepang.
Pasalnya, tidak semua produsen
memiliki kemampuan menghasilkan baja otomotif karena butuh
dukungan teknologi tinggi dengan
tingkat keamanan tinggi.
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Seiring dengan pertumbuhan industri otomotif nasional dan dukungan pemerintah,
beberapa produsen baja dunia
tertarik membangun pabrik di
Indonesia. Salah satunya adalah
Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation (NSSMC) Jepang yang
bekerja sama dengan PT Krakatau
Steel Tbk (Persero).
Kedua perusahaan itu
mendirikan PT Krakatau Nippon
Steel Sumikin (KNSS) di Cilegon,
Banten, untuk memproduksi baja
canai dingin (cold rolled coil/CRC)
dan baja galvanis berkapasitas
480.000 ton per tahun.
Pabrik KNSS yang menelan
investasi USD300 juta tersebut
merupakan kelanjutan dari kerja
sama antara KS dan NSSMC yang
telah terjalin sejak 2012 atau 6
tahun lalu.
Sebelumnya, KS juga menggandeng Posco Korea mendirikan PT Krakatau Posco di Cilegon.
Perusahaan patungan ini memproduksi pelat baja kapal, infrastruktur, pipa, dan pressure vessel
berkapasitas 3 juta ton per tahun.
Kehadiran pabrik-pabrik
baru itu memperkuat klaster baja
Cilegon, yang ditargetkan pemerintah mampu menghasilkan 10
juta ton baja setiap tahun mulai
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2025. Klaster industri baja ini
diharapkan mendukung pengembangan industri hilir.
Saat peresmian pabrik KNSS,
Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi dan
Elektronika (ILMATE) Kementerian
Perindustrian Harjanto menegaskan dukungan pemerintah bagi
industri baja melalui sejumlah
program dan kebijakan strategis.
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Upaya yang dilakukan
Kemenperin, di antaranya implementasi industri 4.0 guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas,
sekaligus mendongkrak nilai tambah dan mengembangkan industri
hilir berteknologi tinggi agar kompetitif di pasar global.
Kemenperin juga menyediakan pendidikan dan pelatihan yang link and match dengan
dunia industri saat ini. “Kami juga
menerapkan persyaratan konten
lokal dalam proyek infrastruktur
serta mengembangkan Standar
Nasional Indonesia (SNI) untuk
produk baja,” ungkap Harjanto.
Saat ini, terdapat 28 SNI
wajib untuk produk baja dalam
rangka meningkatkan kualitas
dan keamanan di industri baja
domestik.

LINDUNGI PASAR
DOMESTIK
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto menegaskan,
pemerintah bertekad melindungi
pasar baja di dalam negeri dari
serbuan produk impor seiring dengan peningkatan kapasitas produksi di tingkat global.

Untuk itu, diperlukan upaya
sinkronisasi kebijakan yang berpihak kepada industri baja nasional mengingat potensi pasar
domestik yang masih prospektif
ke depannya.

ini mencapai 14 juta ton. Namun
produksi crude steel dalam negeri baru 8 juta-9 juta ton per tahun,
sisanya dipasok dari China,
Jepang, Korea Selatan, Taiwan,
India, dan lain-lain.

“Sebagai komponen dasar
pertumbuhan ekonomi di setiap
negara, industri baja juga disebut
sebagai the mother of industries.
Industri ini merupakan tulang
punggung bagi aktivitas sektor
lainnya, seperti permesinan dan
peralatan, otomotif, maritim, dan
elektronik,” kata Menperin.

Untuk menutupi kekurangan
itu, Kemenperin memacu produksi
industri baja nasional melalui
penambahan kapasitas dan
investasi baru. Pengembangannya
juga diarahkan pada produk bernilai tambah tinggi yang masih banyak diimpor, seperti baja
otomotif.

Berdasarkan data
Kemenperin, kebutuhan crude
steel (baja kasar) nasional saat

Menurut Harjanto, kehadiran
pabrik baja seperti KNSS tersebut akan mendorong produsen

kendaraan bermotor di dalam negeri menggunakan baja dan komponen lokal, sehingga mengurangi impor.
“Adanya pabrik ini akan memberikan keuntungan dan dampak
positif bagi perekonomian nasional melalui penghematan devisa
dari substitusi impor, pendapatan
pajak, serta penggunaan bahan
baku dan tenaga kerja lokal.
Selain itu, mendorong pembangunan dan penguatan industri hilir di
dalam negeri,” paparnya.
Menurut Direktur KNSS
Djoko Muljono, KNSS menggunakan teknologi canggih
untuk menghasilkan lembaran

baja berkualitas tinggi untuk
memenuhi kebutuhan produksi
mobil berstandar tinggi.
“Sebagai produsen penghasil baja otomotif terkemuka
di Indonesia dan didukung oleh
sumber daya manusia profesional, KNSS berkomitmen mendukung kemajuan industri baja di
Indonesia,” ujarnya.
Djoko optimistis produk
yang dihasilkan KNSS diterima
dengan baik oleh pasar domestik maupun luar negeri, sehingga
kehadiran KNSS memberikan
kontribusi yang signifikan bagi
perkembangan industri otomotif
nasional. mi
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Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian
Perindustrian pada 24-27
Juli 2018 menyelenggarakan kegiatan bertajuk
Innofest 2018 dengan
mengangkat tema
Building Innovation Ecosystem for Making Indonesia 4.0.
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Acara yang digelar di Gedung
Kemenperin Jakarta itu diikuti sejumlah asosiasi dan
pelaku industri, balai litbang dan
unit pendidikan di lingkungan
Kemenperin, perusahaan penyedia teknologi, serta perwakilan
technopark.
Selain memamerkan hasil
inovasi industri, Innofest diisi dengan seminar internasional untuk
memberikan gambaran penerapan
model bisnis dan teknologi industri 4.0 yang disampaikan oleh konsultan dan praktisi industri.
Beberapa narasumber seminar, antara lain dari Boston
Consulting Group Indonesia,
Schneider Electric Indonesia,
Advanced Remanufacturing
and Technology Center (ARTC)
Singapura, serta Food Industry
Research and Development
Institute (FIRDI) Taiwan.
Ada juga talkshow yang
menghadirkan pembicara dari
perusahaan penyedia dan pengguna teknologi industri 4.0, seperti Qualcomm, ABB Indonesia,
Pumas Automation, PT Leap
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Penerima
Penghargaan
Rintek 2018

UPT BPPI
Pemenang
Penghargaan
Innofest 2018

Kategori Utama

Juara I: Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran
Industri (BBTPPI) Semarang.
Judul litbang ”Teknologi
Electrochemical Advanced
Oxidation Process (EAOP)
sebagai Mesin Poable untuk
Mengolah Air Limbah Tekstil
Batik”.

PT Hariff Daya Tunggal
Engineering dengan judul
inovasi atau invensi
teknologinya adalah
Balefield Management
System (BMS) CY-16H.
PT Rekayasa Industri (PPGM
CPP Donggi Kemandirian EPC
Nasional Dalam Membangun
Energi Bangsa).
PT Pura Agro Mandiri (Mesin
CAS Sebagai Solusi
Pengendali Harga Produk
Peanian).
PT Surya Marga Luhur
(Optimisasi Kinerja Custom
Chiller dan Peningkatan
Konservasi Energi melalui
Inovasi Kondensor dan
Evaporator).

22

PT Aimtopindo Nuansa Kimia
(Teknologi Bio-Suactant
Untuk Meningkatkan Produksi
Minyak Pada Sumur Tua).
PT S Three Technologies
Indonesia (“Ezomix” Moar
Berpori Kedap Air).

Kategori Unggulan
PT Astra Otopas Tbk. Divisi Engineering
Development Center dengan
judul inovasi atau invensi
teknologinya adalah Lokalisasi
Desain Dan Manufaktur Kursi
Kendaraan Bermotor Roda 4.
PT Rekadaya Multi Adiprima
(Pemanfaatan Serat Alam
Sabut Kelapa untuk Produk
Cover Baterai pada
Kendaraan Roda Empat).
PT Pupuk Kalimantan Timur
(Pilot Plant NPK Fusion).
PT Yogya Presisi Tehnikatama
Industri (Simulator Mesin
CNC).
PT Utomodeck Metal Works
(Produksi Atap dengan Mobile
System Jilid III).
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Juara II: Balai Besar Kerajinan
dan Batik (BBKB) di Yogyakaa.
Judul litbang ”Inovasi Teknik
Ringkel pada Kerajinan Tekstil
Tritik Jumputan untuk Bahan
Sandang”.
Juara III: Baristand Industri di
Medan. Judul litbang ”Rekayasa
dan Rancang Bangun Material
Heat Resistant Fire Grade untuk
Spare Pa Boiler pada Pabrik
Kelapa Sawit”.
Juara IV: Barsitand Industri di
Padang. Judul litbang ”Pigmen
Gambir untuk Pewarna Tekstil”.
Juara V: Balai Besar Kulit, Karet,
dan Plastik (BBKKP) di
Yogyakaa. Judul litbang
”Pembuatan V-Belt untuk
Motor Matik”.
Juara VI: Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran
Industri (BBTPPI) Semarang.
Judul litbang ”Sistem Sterilisasi
Ozonisasi untuk Mikroalga:
Metode Yang Efektif, Mudah,
dan Ramah
Lingkungan dalam
Mensterilkan
Serbuk
Spirulina
untuk Industri
Farmasi”.

Machinery Indonesia, Clearpack,
Auk Industries, PT Solusi, dan
Transicom Engineering.
Kegiatan lain yang tidak
kalah menarik, yakni Business
Matching. Melalui kegiatan ini,
BPPI mempromosikan sejumlah hasil litbang unggulan dari
unit pelayanan teknisnya, yakni
Balai Besar serta Balai Riset dan
Standardisasi (Baristand) Industri,
yang dapat dimanfaatkan oleh
sektor industri.
Kepala BPPI Kemenperin
Ngakan Timur Antara mengatakan
kegiatan Innofest tersebut bertujuan menumbuhkan ekosistem inovasi yang merupakan bagian dari
implementasi peta jalan Making
Indonesia 4.0.
“Supaya ekosistem inovasi
tumbuh, ada beberapa ruang lingkup yang harus terus diupayakan
demi terciptanya inovasi-inovasi di
sektor industri, yaitu kegiatan litbang, dukungan finansial, capacity
building, dukungan insentif, dukungan regulasi, serta penumbuhan
start up,” ungkapnya.
Menurut Ngakan, pemanfaatan
teknologi dari hasil kegiatan litbang
menjadi salah satu faktor penunjang bagi industri nasional menghasilkan diversifikasi produk, berperan di dalam rantai pasok, dan
berdaya saing global di era industri 4.0. ”Pada akhirnya, ketergantungan terhadap produk impor bisa
kita kurangi,” ujarnya.
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BANGUN DAYA SAING
Saat membuka Innofest 2018,
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto mengatakan industri nasional dituntut menghasilkan produk
bernilai tambah tinggi agar mampu
bersaing dan menjadi tuan rumah di
negeri sendiri.
”Salah satu upaya meningkatkan daya saing industri yakni melalui
kegiatan perekayasaan, invensi, dan
inovasi teknologi secara berkelanjutan,” kata Menperin.
Menurut dia, pemerintah
terus memacu industri nasional agar semakin berdaya saing
global melalui berbagai instrumen, baik berupa kebijakan maupun dukungan sarana dan prasarana. Apalagi, sektor manufaktur
selama ini memberikan kontribusi
yang besar bagi pertumbuhan
ekonomi nasional.
“Implementasi roadmap
Making Indonesia 4.0 adalah
strategi kita menghadapi revolusi
industri generasi keempat. Salah
satu aspirasi nasional pada peta
jalan itu adalah penetapan target
Indonesia masuk dalam jajaran
10 negara dengan perekonomian

terbesar di dunia pada 2030,” ungkap Airlangga.
Untuk mencapai target itu, kata
Menperin, tidak cukup dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi
secara organik, tetapi diperlukan
terobosan di bidang industri dengan memanfaatkan perkembangan
teknologi terkini.
Dalam kesempatan tersebut, Menperin memberikan apresiasi dalam bentuk Penghargaan
Rintisan Teknologi Industri (Rintek)
kepada sejumlah perusahaan.
Apresiasi ini sebagai bentuk dukungan nyata Kemeperin terhadap
perekayasaan, inovasi atau invensi
teknologi yang dilakukan oleh
pelaku industri nasional.
”Penghargaan ini diharapkan
mendorong semangat para industriawan agar selalu berinovasi dan
mengembangkan teknologi guna
meningkatkan kualitas produk yang
memenuhi kebutuhan konsumen
saat ini, yang pada akhirnya produk
nasional mampu berdaya saing di
pasar domestik maupun internasional,” ungkap Airlangga.
Penghargaan Rintek dilaksanakan rutin setiap tahun oleh

Kemenperin sejak 2006. Namun,
mulai tahun 2012, kegiatan ini
diselenggarakan setiap dua tahun
sekali pada tahun genap. Hingga
saat ini, penghargaan tersebut
telah diberikan kepada 40 perusahaan industri untuk 53 inovasi
teknologi yang dihasilkan.
Perusahaan yang menerima
penghargaan Rintek 2018 tersebut
berdasarkan penilaian dan seleksi
pada 10-11 Juli 2018 melalui presentasi langsung di hadapan tim
penilai. Penerima penghargaan ini
dibagi dalam dua kategori, yakni
Kategori Utama dan Unggulan.
Selain penghargaan Rintek,
Menperin juga menyerahkan
enam penghargaan kepada UPT
di bawah binaan BPPI dalam
ajang Innofest tersebut. Penilaian
dilakukan oleh tim yang berasal
dari berbagai latar belakang kepakaran, meliputi pelaku industri
dan akademisi.
Aspek penilaiannya, antara
lain ide penelitian, metodologi
pengembangan, status teknologi,
kesiapterapan teknologi, proses
paten, kelaikan ekonomi, serta
kelaikan sosial dan ekonomi. mi
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KERJA SAMA
WUJUDKAN
MOBIL LISTRIK
NASIONAL

Pengembangan mobil
listrik nasional terus
dipacu pemerintah
dengan melibatkan
para pemangku kepentingan.
Langkah terbaru, Kementerian
Perindustrian menggandeng Toyota
dan enam perguruan tinggi negeri untuk melakukan riset dan studi
komprehensif tentang penahapan
teknologi kendaraan listrik di dalam
negeri.
Kerja sama dengan pelaku
industri dan akademisi ini
penting sebagai masukan dalam
pengembangan mobil listrik, yang
menjadi bagian program kendaraan
emisi karbon rendah (low carbon
emission vehicle/LCEV). Apalagi,
pemerintah menargetkan produksi
LCEV mencapai 20 persen pada
tahun 2025.
Program LCEV sejalan dengan komitmen pemerintah untuk
memangkas Emisi Gas Rumah Kaca
(CO2) hingga 29 persen pada tahun
2030, sekaligus menjaga keamanan
energi khususnya di sektor transportasi darat.
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Dalam studi bersama selama
dua tahun (2018-2019) itu,
Kemenperin melibatkan enam perguruan tinggi negeri dalam dua
tahap.
Tahap pertama, riset bersama
Institut Teknologi Bandung (ITB),
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan
Universitas Indonesia (UI). Tahap
kedua, dengan Universitas Sebelas
Maret (UNS), Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS) dan
Universitas Udayana.
Pada tahap pertama, peneliti dari UI, ITB, UGM akan menggunakan 12 unit kendaraan listrik
dan enam unit kendaraan konvensional yang disediakan oleh Toyota
Indonesia.
Tim peneliti akan mempelajari aspek teknikal seperti jarak
tempuh, emisi, infrastruktur, dan
kenyamanan pelanggan melalui
pelacakan data dalam penggunaan sehari-hari mobil-mobil tersebut di tiga kota besar, yakni Jakarta,
Bandung, dan Yogyakarta selama
periode tiga bulan.
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Beberapa poin yang
diteliti, antara lain
tentang user convenience study, technical
characteristic study,
overall environment
study, industry, social
impact study, serta
policy and regulation
study.

Melalui riset tersebut, Menperin
berharap bisa memperoleh perbandingan yang komprehensif antara
kendaraan jenis EV (Electrified
Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid
EV) dan ICE (Internal Combustion
Engine).
Setiap unit kendaraan tersebut
akan dilengkapi dengan data logger
untuk pengambilan data konsumsi
bahan bakar, kondisi charging, kebutuhan data infra charging, user experience, convinience, dan lain-lain.
Beberapa peralatan dan asistensi lainnya akan disediakan oleh
PT Toyota Motor Manufacturing
Indonesia (TMMIN), perusahaan perakitan mobil Toyota di Indonesia.

Presiden Direktur TMMIN Warih
Andang Tjahjono mengatakan riset
dan studi bersama diharapkan bisa
memahami secara menyeluruh
aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pengembangan kendaraan
elektrifikasi di Indonesia, terutama
preferensi konsumen dan sisi industrinya seperti rantai pasok, SDM,
dan infrastruktur pendukung.
Dia berharap dukungan yang
diberikan TMMIN dapat membantu
pemetaan kondisi dan kebutuhan
riil pelanggan, termasuk kesiapan
dan tantangan dalam mengembangkan industri dan infrastruktur kendaraan elektrifikasi di
Indonesia sesuai dengan arahan
Kemenperin.
mi

Pada tahap berikutnya, peneliti dari UNS, ITS dan Udayana akan
melakukan rangkaian studi yang
sama dengan tujuan agar data
yang diperoleh lebih beragam dan
komprehensif.
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Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto mengungkapkan, keterlibatan perguruan tinggi tersebut tidak
terlepas dari peran aktif dan partisipasi mereka dalam pengembangan
kendaraan bermotor listrik beserta
komponennya di dalam negeri.
Komponen itu berupa software ataupun hardware, seperti baterai, motor
listrik, power control unit, dan sistem
charging station.

27

“Melalui riset dan studi bersama ini, kita mencari solusi yang
meliputi kenyamanan berkendara,
infrastruktur pengisian energi listrik, rantai pasok dalam negeri,
serta adopsi teknologi dan regulasi,”
kata Menperin pada acara Kick-off
Electrified Vehicle Comprehensive
Study di Jakarta, 4 Juli lalu.
Dia juga mengharapkan dukungan kebijakan fiskal agar kendaraan
listrik dapat dimanfaatkan secara
luas masyarakat tanpa harus dibebani biaya tambahan yang tinggi.
Riset dan studi bersama itu akan
membandingkan kendaraan listrik
jenis Hybrid dan Plug-in Hybrid dengan kendaraan konvensional (ICE)
yang telah menggunakan teknologi
advanced engine.
Beberapa poin yang diteliti,
antara lain tentang user convenience
study, technical characteristic study,
overall environment study, industry,
social impact study, serta policy and
regulation study.
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MENUJU ERA LCEV

Industri otomotif merupakan salah satu sektor
manufaktur dominan yang mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional. Industri ini juga
termasuk dalam lima sektor pionir yang diprioritaskan
pemerintah untuk penerapan industri 4.0.

Kontribusi industri otomotif terhadap perekonomian tidak
hanya dari sisi produksi dan
ekspor, tetapi juga menyerapan tenaga kerja yang besar, baik
secara langsung maupun tidak
langsung.
Lebih dari 1,5 juta orang terlibat di industri ini, mulai dari perakitan, produksi komponen lapis
pertama, kedua dan ketiga, sampai dengan bengkel resmi, sales,
service, dan suku cadang.
Berdasarkan catatan
Kementerian Perindustrian, kinerja industri otomotif nasional terus
menanjak. Volume ekspor dalam
bentuk komponen kendaraan melonjak hingga 13 kali lipat, dari 6,2
juta pieces pada 2016 menjadi 81
juta pieces pada 2017.

28

Lonjakan juga terjadi pada
produksi mobil, yakni dari 1,177
juta unit pada 2016 menjadi 1,216
juta unit pada 2017. Seiring dengan itu, ekspor mobil dalam bentuk utuh (completely built-up/
CBU) naik menjadi 231.000 unit
pada 2017 dibandingkan dengan
tahun sebelumnya 194.000 unit.
Pesatnya perkembangan
industri otomotif dalam beberapa tahun terakhir, membuat
Kemenperin optimistis produksi
akan tembus 1,5 juta unit pada
2020.
Hingga triwulan pertama
2018, industri otomotif atau alat
angkutan tumbuh 6,33 persen dan
berkontribusi hingga 10,27 persen
terhadap PDB industri pengolahan
nonmigas.
Selama periode tersebut,
industri ini termasuk dalam lima
besar investasi sektor manufaktur dengan nilai mencapai Rp3,35
triliun.
Investasi yang cukup masif
dalam beberapa tahun terakhir
menjadikan Indonesia sebagai
basis produksi dan pasar penting
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di Asia Tenggara, khususnya
untuk kendaraan jenis multi
purpose vehicle (MPV), truk, dan
pikap.
Guna meningkatkan investasi,
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto mengatakan pemerintah terus berupaya menciptakan
iklim usaha yang kondusif, antara
melalui pemberian insentif dan
regulasi lainnya.
Kemenperin juga berkomitmen memacu industri otomotif nasional untuk mengembangkan kendaraan yang mengikuti
perkembangan teknologi dan selera konsumen.
“Agar bisa berkompetisi di pasar global, produk otomotif harus memenuhi aspek
keamanan, kenyamanan, hemat
bahan bakar, ramah lingkungan,
serta memiliki harga terjangkau,”
kata Menperin saat meninjau
Gaikindo Indonesia International
Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE
BSD City, Tangerang Selatan,
Banten, beberapa waktu lalu.

PROGRAM LCEV
Sebagai langkah strategis,
Kemenperin telah membuat peta
jalan pengembangan industri otomotif nasional, yang di dalamnya
terdapat program kendaraan rendah emisi karbon atau low carbon
emission vehicle (LCEV).
Program ini sejalan dengan
komitmen pemerintah untuk
dapat menurunkan Emisi Gas
Rumah Kaca (CO2) sebesar
29 persen pada tahun 2030,
sekaligus menjaga keamanan
energi khususnya di sektor
transportasi darat.
Peta jalan tersebut untuk
memberikan arah dan tahapan
mengenai pengembangan industri
otomotif nasional, termasuk peralihan penggunaan kendaran dari
jenis mesin pembakaran dalam

(internal combustion engine/ICE)
menuju LCEV.
Dirjen Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi, dan Elektronika
(ILMATE) Kemenperin Harjanto
mengungkapkan, peta jalan mengatur masa transisi (shifting
industry) guna menjamin keberlangsungan industri yang sudah
ada, sehingga tidak mengganggu
investasi dan tenaga kerya.
“Hal ini juga untuk menjaga
konsistensi kebijakan industri dan
kepastian berusaha bagi investor,
serta memberi kesempatan bagi
kementerian dan lembaga terkait
dalam menyiapkan infrastruktur
untuk kendaraan listrik yang lebih
baik,” katanya.
Keberpihakan pemerintah
kepada industri otomotif dalam
pengembangan LCEV, antara lain
melalui pemberian fasilitas insentif fiskal dan nonfiskal atau kemudahan lainnya. Insentif itu, seperti pemberian tax holiday dan
tax allowance bagi investasi baru
atau ekspansi bagi industri yang
memproduksi komponen atau
merakit LCEV.
Kemenperin juga mengusulkan pemberikan insentif bagi periset lokal atau laboratorium uji
dan lembaga litbang (R&D), serta
penghitungan TKDN dengan
penekanan bobot pada faktor
brainware, seperti R&D.
Selain itu, menetapkan kompetensi lokal yang akan dikembangkan, misalnya memproduksi
baterai, PCU, motor dan sistem
pengisian baterai (charger).
Melalui kebijakan tersebut, industri otomotif nasional
diharapkan tertarik dan mampu
mengembangkan kendaraan
berteknologi maju, seperti LCEV,
dengan memaksimalkan sumber
daya dari dalam negeri. mi
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SEKTOR KIMIA
BERDAYA SAING
Pemerintah telah menetapkan industri
kimia sebagai salah satu dari lima sektor
yang dijadikan pionir dalam penerapan
industri 4.0, selain industri tekstil, otomotif,
elektronika, serta makanan dan minuman.

Industri kimia didorong
memanfaatkan teknologi mutakhir
serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan agar
lebih efisien, inovatif, dan produktif
sehingga berdaya saing global.

Estate (KIE) yang ikut mendukung
pembangunan industri nasional.
Lokasinya yang berada di kawasan
timur Indonesia diharapkan membantu percepatan pembangunan di
wilayah tersebut.

Sektor ini dinilai strategis
karena berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan penting sebagai penghasil bahan baku untuk
industri lainnya.

KIE merupakan klaster industri petrokimia pertama di Indonesia
dan sudah berjalan lebih dari 30
tahun, dimulai dengan berdirinya PT
Pupuk Kaltim pada tahun 1977.

Pada tahun 2017, industri
kimia menjadi salah satu penyumbang utama PDB nasional sebesar Rp236 triliun. Pemerintah juga
mendorong pengembangan industri
ini untuk mengurangi impor guna
mengurangi beban defisit neraca
perdagangan.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan,
industri kimia seperti penghasil
amonium nitrat berperan penting
untuk mensubstitusi impor karena
kapasitas produksinya sudah
mampu memenuhi kebutuhan pasar
domestik.
“Pemerintah telah menyusun
solusi jangka menengah dan panjang, yakni melalui substitusi impor
dan investasi, sedangkan jangka
pendeknya seperti pembatasan
impor amonium nitrat, karena
industri dalam negeri sudah bisa
mencukupi,” kata Menperin saat
kunjungan kerja di PT Pupuk Kaltim,
Bontang, Kalimantan Timur, 7 Juli
lalu.

30

Dalam kesempatan itu, Menteri
Airlangga mengapresiasi industri petrokimia di Kaltim Industrial

Saat ini, ada lima produsen
petrokimia di KIE yang menghasilkan produk beragam, antara lain

“

Pemerintah telah menyusun solusi jangka
menengah dan panjang, yakni melalui
substitusi impor dan
investasi, sedangkan
jangka pendeknya
seperti pembatasan
impor amonium nitrat
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto

amoniak, pupuk urea, methanol,
dan amonium nitrat. Kelima perusahaan itu, yakni PT Pupuk Kaltim,
PT Kaltim Methanol Industri, PT
Kaltim Parna Industri, PT Kaltim
Nitrate Industri, dan PT Black Bear
Resources Indonesia.

pengembangan produk hilir, seperti
dimetil eter yang dapat digunakan
sebagai sumber bahan bakar pengganti LPG, pupuk majemuk berbasis amonium nitrat, soda ash, dan
pupuk amonium klorida.

Direktur Utama PT Pupuk
Kaltim (PKT) Bakir Pasaman mengklaim BUMN itu mampu memenuhi
kebutuhan amoniak dan urea di
dalam negeri dan berupaya terus
mengembangkan ekspor.

“Pengembangan tersebut
dapat diwujudkan dengan jaminan
pasokan gas bumi untuk domestik, kebijakan kuota impor untuk
produk unggulan tertentu serta sinergi dengan pengembangan riset
teknologi,” paparnya.

Selama ini, ungkap Bakir, PKT
mampu berkontribusi hingga 50
persen terhadap pendapatan PT
Pupuk Indonesia (Persero) sebagai
induk perusahaan.

Kemenperin mencatat, kebutuhan gas bumi untuk industri
yang beroperasi di Bontang mencapai 452 MMSCFD atau sekitar 59
persen dari penggunaan gas bumi
domestik di wilayah Kaltim.

Kapasitas produksi urea PKT
saat ini mencapai 3,4 juta ton per
tahun, dengan jumlah ekspor tahun
lalu sebanyak 600.000 ton. Adapun,
produksi amoniak sekitar 2,8 juta
ton per tahun yang dikonversi menjadi urea.
Bakir mengungkapkan, PKT
sedang melakukan pengembangan bisnis, antara lain membangun pabrik NPK Chemical berkapasitas 500.000 ton per tahun.
Perseroan juga bekerja sama dengan PT Dahana (Persero) membangun pabrik amonium nitrat
berkapasitas 75.000 ton per tahun.
Selain itu, menggandeng PTPN
III untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 hektare dan pabrik pengolahan kelapa
sawit dengan kapasitas 30 ton per
jam. PKT berencana mengembangkan industri methanol beserta
produk turunannya.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil,
dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit
Dwiwahjono, yang mendampingi
Menperin dalam kunjungan kerja
itu, mengatakan industri tersebut
membutuhkan jaminan pasokan
gas bumi jangka panjang dengan
harga yang wajar.
Saat ini sekitar 804 MMSCFD
gas bumi dari Kaltim masih diekspor, sementara pasokan gas alam
cenderung menurun. Oleh karena
itu, Kemenperin memandang
pemanfaatan gas bumi perlu diutamakan bagi industri di dalam
negeri.
“Jaminan pasokan gas ini
untuk menjaga kelangsungan seluruh aktivitas industri dapat lebih
berkembang dengan struktur yang
kokoh dan berkelanjutan,” kata
Sigit.

Menteri Airlangga mendukung upaya pengembangan industri oleokimia berbasis minyak
sawit di kawasan tersebut dan berharap produksinya dapat terus
ditingkatkan.

Mengenai kesiapan menerapkan revolusi industri generasi
keempat seperti tertuang di dalam
peta jalan Making Indonesia 4.0,
Bakir menegaskan PKT siap dan
telah mengimplementasikan beberapa program.

Menurut dia, wilayah
Kalimantan Timur memiliki potensi
untuk pengembangan perkebunan
sawit sebagai sumber bahan baku
bagi klaster industri berbasis oleokimia. Langkah ini bisa menjadi
solusi dari penurunan harga sawit
yang cukup signifikan akhir-akhir ini
sehingga dapat mengatasi defisit
neraca perdagangan.

Dia mengatakan implementasi industri 4.0 mendukung proses
bisnis PKT dengan konsep internet
of thing (IoT), di antaranya melalui
enterprise resources planning
(ERP), distribution planning and
control system (DPCS), penjualan
pupuk online (Go Pupuk), serta precession agriculture (sistem pertanian digital). mi

JAMINAN PASOKAN GAS
Menperin mengatakan, klaster
industri kimia di Bontang juga
masih memiliki potensi besar untuk
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OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA

MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN
BAHAN KIMIA
Dalam upaya turut menjaga keamanan dan
perdamaian dunia, Indonesia menandatangani
Konvensi Senjata Kimia (KSK) atau Chemical Weapons
Convention (CWC) bersama dengan 129 negara lain di
Paris, Prancis, pada 13 Januari 1993.

“OTNAS menjadi perwakilan
dari Indonesia sebagai salah satu
Negara Pihak dan bertanggung
jawab dalam pemenuhan hak dan
kewajiban sebagai Negara Pihak,”
jelas Airlangga saat Sarasehan
Otnas di Jakarta pada 23 Juli 2018.
Sarasehan OTNAS tersebut
dihadiri lebih dari 100 orang yang
merupakan perwakilan dari seluruh
anggota OTNAS, lembaga riset dan
pengujian, lembaga atau instansi
terkait lainnya, akademisi, asosiasi
dan pelaku industri kimia.
Pertemuan itu bertujuan memperkuat koordinasi dan komunikasi
di antara anggota OTNAS, khususnya dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya dalam upaya meningkatkan pemantauan dan
pengawasan bahan kimia.
Selain itu, guna lebih mengenalkan OTNAS kepada instansi
pemerintah, asosiasi industri kimia,
dan pelaku industri sehingga mendukung penerapan KSK. Salah satu
bentuk dukungan, misalnya memberikan akses inspeksi di fasilitas
produksi bahan kimia.

INSPEKSI OPCW
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Untuk mendukung penegakan
KSK tersebut, Indonesia juga telah
membentuk Otoritas Nasional
Senjata Kimia (OTNAS) dengan
menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2017 tentang
OTNAS.
Selain mengemban amanat
penegakan KSK, lembaga ini
melaksanakan mandat UndangUndang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan
Larangan Penggunaan Bahan Kimia
sebagai Senjata Kimia.
KSK merupakan perjanjian
global terkait dengan pemusnahan senjata pemusnah massal, khususnya senjata kimia yang diadopsi
oleh Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB) pada tahun 1992.
Salah satu tugas utama OTNAS
adalah melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan kimia tertentu
yang termaktub dalam KSK, terdiri
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dari bahan kimia daftar 1, bahan
kimia daftar 2, bahan kimia daftar
3, dan bahan kimia organik diskret
nondaftar.
Bahan kimia daftar tersebut
bersifat dual use. Artinya, selain
bermanfaat untuk kebutuhan
manusia sehari-hari, bahan kimia
itu bisa disalahgunakan dan membahayakan keselamatan manusia
dan lingkungan.
Oleh karena itu, kehadiran
OTNAS diperlukan guna mencegah penyalahgunaan dan bencana
akibat bahan kimia. Dalam hal ini,
pemerintah wajib mencegah penyalahgunaan bahan kimia dalam aksi
terorisme.

Secara kelembagaan,
OTNAS diketuai oleh Menteri
Perindustrian dengan beranggotakan perwakilan dari 11 instansi
pemerintah, yakni Kementerian
Perindustrian, Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pertanian,
Kementerian Pertahanan,
Kementerian Keuangan,
Kementerian Perdagangan,
Kepolisian RI, TNI, LIPI, dan BPOM.
Menperin Airlangga Hartarto
menjelaskan, OTNAS memiliki
fungsi strategis sebagai koordinator
dan penghubung antara pemerintah Indonesia dan organisasi internasional atau Negara Pihak. Selain
itu, menyelenggarakan fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah
terkait.
Indonesia resmi menjadi Negara
Pihak sejak 12 Desember 1998 dan
hingga saat ini terdapat 193 negara
yang telah meratifikasi KSK.

Menurut Direktur Jenderal
Industri Kimia, Tekstil dan Aneka
(IKTA) Kemenperin Achmad Sigit
Dwiwahjono, bahan kimia daftar
di Indonesia saat ini banyak digunakan sebagai bahan baku dan
bahan penolong di berbagai sektor, antara lain industri pupuk, toiletries, antioksidan, dan pengeboran
minyak bumi.
Adapun, bahan kimia organik
diskret nondaftar merupakan bahan
kimia yang tidak termasuk dalam
Bahan Kimia Daftar 1, 2, dan 3,
tetapi merupakan senyawa yang
mengandung unsur karbon, kecuali
dalam bentuk oksida, sulfida, dan
logam karbonat serta dapat pula
mengandung unsur fosfor, sulfur,
atau fluor.
Nantinya, setiap fasilitas yang
menghasilkan bahan kimia daftar dan bahan kimia organik diskret nondaftar melebihi nilai
ambang batas verifikasi harus
tunduk terhadap inspeksi yang
dilakukan oleh tim inspeksi dari
Organisasi Anti Senjata Kimia atau
The Organisation for Prohibition of
Chemical Weapons (OPCW).
OPCW merupakan organisasi yang berwenang melaksanakan ketentuan KSK di tingkat

internasional. “Pada saat inspeksi
tersebut, tim OPCW akan didampingi oleh tim inspeksi nasional,”
kata Sigit.
Tujuan umum inspeksi adalah
untuk memverifikasi kegiatan yang
dilakukan oleh fasilitas tersebut
sesuai dengan keperluan yang tidak
dilarang oleh konvensi atau dengan
kata lain bahan kimia tidak dialihkan untuk senjata kimia.
Duta Besar RI untuk Belanda,
I Gusti Agung Wesaka Puja selaku
perwakilan OPCW, menjelaskan empat pilar yang termaktub di
dalam KSK adalah memusnahkan
seluruh senjata kimia dan fasilitas
yang menghasilkan senjata kimia,
serta memantau produksi dan
perdagangan bahan kimia agar terhindar dari kegiatan penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata.
Selanjutnya, memberikan bantuan dan perlindungan bagi Negara
Pihak dari ancaman atau serangan
bahan kimia, serta mendorong
kerja sama internasional untuk
memperkuat implementasi KSK
dan mempromosikan penggunaan
bahan kimia untuk tujuan damai.
“Salah satu prestasi OPCW
dan seluruh negara anggotanya
adalah OPCW Nobel Peace Prize
yang merupakan bukti pengakuan
internasional atas kontribusi OPCW
dalam perlucutan senjata kimia terhadap perdamaian,” kata Wesaka
Puja.

pengembangan industri kimia nasional,” katanya.
Laboratorium rujukan kimia itu
diyakini bisa memfasilitasi pengembangan industri kimia nasional agar
lebih berdaya saing global, terutama dalam memasuki era revolusi
industri generasi keempat.
Apalagi, industri kimia merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang ditetapkan sebagai
pionir dalam implementasi industri 4.0 sesuai peta jalan Making
Indonesia 4.0.
Dia mengatakan, era revolusi
industri generasi keempat juga
menuntut otomatisasi dan digitalisasi di dalam setiap aktivitas industri. Hal ini sejalan dengan semangat
KSK dan OTNAS dalam menerapkan manajemen bahan kimia, baik
di lingkungan industri maupun
masyarakat.
“Prinsip industri 4.0 yang padat
teknologi tinggi ini diciptakan untuk
membuat proses produksi menjadi lebih efisien, ramah lingkungan
dan memperkecil tingkat kesalahan
manusia (human error). Semangat
ini yang sama,” jelas Airlangga.

LABORATORIUM
RUJUKAN KIMIA

Dia mengatakan keberadaan
laboratorium canggih dan berstandar internasional di dalam
negeri akan memacu pengembangan industri kimia nasional.
Pembangunan laboratorium ini bisa
mendukung implementasi industri 4.0 di sektor lainnya, seperti
makanan dan minuman dan program bauran minyak sawit dalam
solar (biodiesel).

Untuk mendukung implementasi KSK di tingkat nasional,
Menperin mengusulkan pembangunan laboratorium rujukan kimia berstandar internasional di Indonesia,
mengingat laboratorium itu di Asia
Tenggara baru ada satu, yaitu di
Singapura.

“Semua bahan baku kimia
seharusnya bisa diteliti. Sebagai
negara dengan jumlah industri
kimia yang berkembang, kita seharusnya punya satu laboratorium
kimia yang canggih. Apalagi, kita
juga akan mengembangkan industri
berbasis bio,” kata Menperin.

Laboratorium rujukan tersebut
secara khusus dikembangkan untuk
analisa prekursor dan hasil degradasi senjata kimia, selain bisa menjadi hub serta rujukan bagi pengembangan industri kimia di ASEAN.

Untuk merealisasikan pembangunan laboratorium rujukan kimia
itu, Indonesia sedang melakukan
kajian, termasuk meminta persetujuan dari negara di ASEAN serta
OPCW.

“Indonesia sebagai negara
yang memiliki industri kimia unggul
di ASEAN, tentunya mempunyai
kesempatan untuk membangun
laboratorium yang sama seperti di
Singapura. Kemenpein akan mendorong agar ada laboratorium
rujukuan kimia di Indonesia yang
juga akan dimanfaatkan untuk

Indonesia juga membutuhkan
bantuan program pembangunan
kapasitas dari OPCW berupa pelatihan dan pendampingan tenaga ahli
untuk meningkatkan kemampuan
para peneliti di dalam negeri. mi
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Berdasarkan Permen ESDM
yang telah direvisi beberapa kali
itu, mandatori biodiesel ditetapkan sebesar 15 persen (B15) mulai
April 2015, kemudian ditingkatkan menjadi 20 persen (B20) mulai
Januari 2016, dan dinaikkan lagi
menjadi 30 persen (B30) pada
Januari 2020 dan Januari 2025.

MEMBANGUN
KEMANDIRIAN
MELALUI
IMPLEMENTASI
B20

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 tenaga listrik.

B20

Oleh karena itu, pemerintah
menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 61 Tahun 2015
tentang Penghimpunan dan
Penggunaan Dana Perkebunan
Kelapa Sawit.
Perpres yang ditandatangani
oleh Presiden Joko Widodo pada
15 Agustus 2018 itu guna memastikan pelaksanaan mandatori biodiesel berjalan di semua sektor,
termasuk transportasi non-PSO
dan pertambangan.
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Perpres No. 61 Tahun 2015
selama ini menjadi mekanisme insentif oleh pemerintah agar harga biodiesel kompetitif atau setara dengan
solar (BBM subsidi) sehingga produsen biodiesel tertarik menjual
produksinya. Dana insentif berasal
dari Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
sebagaimana diatur dalam Perpres
tersebut.

Pelaksanaan mandatori biodiesel atau
campuran wajib biodiesel dalam bahan bakar
minyak seperti diamanatkan dalam Peraturan
Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015 selama ini
belum berjalan efektif. Penyerapan biodiesel
di dalam negeri masih rendah.

Dalam Perpres No. 66 Tahun
2018 ditegaskan, penggunaan dana
penyediaan dan pemanfaatan biodiesel dimaksudkan untuk menutup
selisih kurang antara harga indeks
pasar solar dengan harga indeks
pasar biodesel. Harga indeks pasar
kedua jenis bahan bakar ini ditetapkan oleh Menteri ESDM.
Perpres tersebut juga menyebutkan, penyediaan biodiesel dilakukan
melalui mekanisme penunjukan langsung. Adapun harga penyaluran biodiesel yang akan dicampurkan untuk
BBM, menggunakan indeks pasar
solar.

PERMINTAAN BIODIESEL
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto mengungkapkan, pasokan
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biodiesel nonsubsidi jumlahnya
lebih besar daripada yang bersubsidi. Jumlah biodiesel nonsubsidi
diproyeksi mencapai 16 juta ton.
Artinya, ada penambahan demand
biofuel hingga 3,2 juta ton per tahun.
Keseriusan pemerintah
menerapkan mandatori B20
kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia, termasuk kendaraan pribadi, mengingat potensi minyak sawit mentah
atau crude palm oil (CPO) yang
melimpah.
Selain menghemat devisa,
pemanfaatan bahan baku lokal
tersebut juga bisa mengurangi
impor BBM. Apalagi, hingga kini
Indonesia masih bergantung pada
impor minyak dan gas untuk mencukupi kebutuhan energi.
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.
Ketergantungan pada impor
migas tidak hanya menguras
devisa, tetapi juga menyebabkan
defisit transaksi perdagangan.
Kondisi ini bisa ditekan apabila
Indonesia mampu memanfaatkan
CPO sebagai salah satu sumber
energi.
Menurut Menperin, CPO bisa
digunakan untuk energi tanpa
memberikan tekanan kepada
sektor pangan. 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.
Tidak hanya B20, pemerintah
berencana mengembangkan program campuran biodiesel hingga
100 persen (B100) dalam jangka
menengah, baik untuk sektor PSO
maupun non-PSO.
Rencana ini menjadi suatu
keharusan untuk menghemat
devisa. Dari penerapan mandatori
B-20 saja, pemerintah 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.

Presiden Joko Widodo
sendiri telah menginstruksikan Menteri Koordintor Bidang
Perekonomian Darmin Nasution
bersama para menteri terkait, termasuk Menperin, untuk mengkaji kemungkinan percepatan mandatori B30, bahkan B100 dalam
jangka menengah.
“Kita beralih dari biodiesel
20 persen ke depannya jangka
menengah. Waktunya nanti
pemerintah tentukan, menuju ke
green diesel 100 persen. Dengan
demikian kita akan mempunyai
daya tahan atau kemandirian,”
ungkap Menperin.
Menurut dia, peningkatan
kandungan minyak sawit
hingga 100 persen dalam BBM
bukan sesuatu yang mustahil.
Penggunaan B30 atau B100 pada
dasarnya sama sebab masingmasing membutuhkan pabrik
dan mesin yang siap mengadopsi
bahan bakar tersebut.
Mesin diesel yang bisa mengadopsi penggunaan B100 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 meyakini pengembangan biodesel tidak hanya
menghemat devisa dan mengurangi impor BBM, tetapi juga
mempunyai efek positif berantai terhadap 17 juta petani atau
pekebun di Tanah Air. “Jadi, inilah keberpihakan pemerintah
agar kita terus mengembangkan
ekonomi berbasis sumber daya
dan kemampuan sendiri,” tegas
Airlangga. mi
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MELURUSKAN
SALAH KAPRAH
SUSU KENTAL MANIS
Produk susu kental manis (SKM) sempat menjadi
polemik di tengah masyarakat.

Polemik ini dipicu kesalahpahaman mengenai Surat
Edaran Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) Nomor
HK.06.5.51.511.05.18.2000 Tahun
2018 tentang Label dan Iklan
Pada Produk Susu Kental dan
Analognya (Kategori Pangan 01.3).
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Dalam SE itu, BPOM menyebut terdapat tiga iklan produk
susu kental dan analognya yang
tidak memenuhi ketentuan karena
mencantumkan pernyataan
bahwa produk berpengaruh pada
kekuatan/energi, dan klaim yang
tidak sesuai dengan label yang
disetujui.
Informasi ini kemudian
berkembang liar menjadi pernyataan bahwa SKM tidak mengandung susu sehingga muncul
anggapan produk itu tidak aman
dikonsumsi. Tentu saja, informasi
tersebut bisa merugikan industri
di dalam negeri, khususnya produsen SKM serta sektor terkait dari
hulu hingga hilir.
BPOM sebagai lembaga pengawas keamanan makanan telah
mengklarifikasi bahwa SKM layak
konsumsi dan mengandung susu.
Kementerian Perindustrian juga
menegaskan bahwa SKM aman
dikonsumsi karena sudah sesuai
dengan standar dan mengantongi
izin edar.
Direktur Jenderal Industri
Agro, Panggah Susanto menjelaskan, SKM merupakan salah satu
anasir dari berbagai macam
produk turunan susu. Standar
SKM diatur melalui Peraturan
Kepala BPOM Nomor 21 Tahun
2016 tentang Kategori Pangan
yang disusun berdasarkan standar internasional, yakni Codex
Alimentarius.
Dalam Perka BPOM tersebut, Produk Susu dan Analognya
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merupakan kategori pangan
01.0 yang mempunyai beberapa
turunan produk, termasuk susu
kental dan analognya (01.3).
Produk turunan lainnya,
yakni susu dan minuman berbasis
susu (01.1); susu fermentasi
dan produk susu hasil hidrolisa
enzim renin (plain) kecuali yang
termasuk kategori minuman
berbasis susu yang berperisa dan/
atau difermentasi (01.2); krim
(plain) dan sejenisnya (01.4); susu
bubuk dan krim bubuk dan bubuk
analog (01.5); keju dan analognya
(01.6); makanan pencuci mulut
berbahan dasar susu (01.7); serta
whey dan produk whey, kecuali
keju whey (01.8).
Dalam regulasi, SKM disebut sebagai produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh
dengan menghilangkan sebagian
air dari campuran susu dan gula
hingga mencapai tingkat kepekatan tertentu, atau merupakan
hasil rekonstitusi susu bubuk dengan penambahan gula, dengan
atau tanpa penambahan bahan
lain.
Gula yang ditambahkan pada
produk harus dapat mencegah
kerusakan produk. Karakteristik
dasarnya adalah kadar lemak susu
tidak kurang dari 8% dan kadar
protein tidak kurang dari 6,5%.
Jadi produk apapun yang termasuk dalam kategori ini mengandung susu. Apabila SKM
tidak memenuhi deskripsi sesuai
dengan karakteristik atau standar tersebut, izin edar produk tentunya tidak akan diterbitkan oleh
BPOM.

KONTRIBUSI EKONOMI
Panggah berharap pengaturan produk SKM ke depannya

dilakukan secara lebih bijak agar
tidak mengganggu keberlanjutan industri, tenaga kerja pabrik,
dan penyerapan bahan baku susu
segar dari peternak lokal.

Industri penghasil
SKM selama ini
telah memberikan
kontribusi signifikan
bagi perekonomian
nasional.

Menurut dia, industri penghasil SKM selama ini telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Penurunan
di industri ini tidak hanya berdampak terhadap iklim investasi,
tetapi juga puluhan ribu peternak
sapi perah.
Apalagi, produk tersebut
dimanfaatkan secara luas oleh
usaha kecil menengah sebagai
tambahan atau pelengkap untuk
berbagai sajian kuliner, seperti
pada kopi, teh tarik, atau martabak manis.
Berdasarkan catatan
Kemenperin, industri SKM terus
berkembang seiring dengan peningkatan konsumsi produk itu.
Kapasitas produksi pabrik SKM di
dalam negeri saat ini mencapai
812.000 ton per tahun, sementara
investasi yang telah dikucurkan
sekitar Rp5,4 triliun dan tenaga
kerja yang diserap 6.652 orang.
Industri SKM di Indonesia
sudah berkembang sejak masa
pra-kemerdekaan. Dimulai ketika
pada tahun 1873 Nestlé mengimpor SKM merek Milkmaid yang
kemudian dikenal dengan Cap
Nona.
Pada tahun 1922, produk
itu diimpor oleh De Cooperatve
Condensfabriek Friesland yang
sekarang dikenal dengan PT
Frisian Flag Indonesia dengan
produk Friesche Vlag.
Indonesia untuk pertama
kalinya mulai memproduksi SKM
pada akhir tahun 1967, yakni
melalui PT Australian Indonesian
Milk atau kini dikenal dengan
nama PT Indolakto.
Kiprah Indolakto diikuti oleh
PT Frisian Flag Indonesia yang
mendirikan pabrik di Pasar Rebo,
Jakarta Timur, pada tahun 1971.
Kemudian disusul oleh PT Nestlé
Indonesia pada tahun 1973 dengan membangun pabrik di Jawa
Timur.
Setelah itu, industri SKM terus
berkembang hingga sekarang dan
ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. mi
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INDUSTRI
KOSMETIK NASIONAL
KIAN MENAWAN
Perkembangan industri komestik
tidak terlepas dari gaya hidup dan
kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan
perawatan tubuh yang menjadi tren
di masyarakat saat ini mendorong
permintaan terhadap produk kosmetik
atau kecantikan.

Kinerja industri elektronik
cukup memukau dalam beberapa
tahun terakhir. Pada tahun 2017,
menurut catatan Kemenperin,
industri kosmetik nasional tumbuh 6,35 persen, kemudian
melesat menjadi 7,36 persen pada
triwulan I/2018.
Hingga akhir tahun 2018 ini,
Kemenperin memproyeksikan pertumbuhan industri kosmetik bisa

tembus 7 persen. Artinya, kinerja
sektor ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

sektornya, seperti pemanfaatan
teknologi digital menghadapi era
industri 4.0.

Perkembangan tersebut
memacu industri kosmetik di
dalam negeri untuk terus berekspansi. Jumlah pelaku industri ini bertambah 153 perusahaan
pada tahun 2017 sehingga totalnya lebih dari 760 perusahaan
hingga saat ini.

Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan, mulai
dari proses produksi hingga distribusi ke konsumen, akan melahirkan peluang baru sekaligus memperkuat daya saing industri seiring dengan perubahan selera
konsumen dan gaya hidup.

Dari jumlah tersebut, 95
persen pelaku industri kosmetik nasional merupakan industri kecil dan menengah (IKM),
sisanya industri skala menengah
dan besar.

Kemenperin juga memfokuskan pengembangan pendidikan
vokasi industri yang berbasis
kompetensi. Program ini mengusung konsep link and match
antara dunia pendidikan dan
industri sehingga menghasilkan tenaga kerja terampil dan
mampu bersaing hingga di kancah
internasional.

Beberapa industri skala
menengah dan besar ini sudah
mengekspor produknya ke ke
manca negara, antara lain ASEAN,
Afrika, Timur Tengah dan lainlain. Pada tahun 2017, nilai
ekspor produk kosmetik mencapai USD516,99 juta, naik dibandingkan dengan pencapaian tahun
sebelumnya USD470,30 juta.
Dirjen Industri Kimia Tekstil
dan Aneka (IKTA) Kemenperin
Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, Indonesia merupakan
pasar produk kosmetik potensial sehingga sangat menjanjikan bagi produsen yang ingin
mengembangkannya.
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Untuk meningkatkan
daya saing industri kosmetik,
Kemenperin menjalankan berbagai program dan kebijakan strategis yang memperkuat struktur

Pendidikan vokasi ini diharapkan menciptakan sumber daya
manusia (SDM) yang kompeten
sesuai dengan kebutuhan industri
nasional, termasuk kosmetik.

PROSPEKTIF
Ketua Umum Persatuan
Perusahaan Kosmetika Indonesia
(Perkosmi) Sancoyo Antarikso
optimistis pasar kosmetik di
Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan tren penggunaan
yang semakin berkembang.
Sebagai gambaran, konsumen kini sudah mengaplikasikan kosmetika hingga 10 langkah,
mulai dari pembersih, serum, dan
lain-lain. Sebelumnya, hanya dua
langkah.
Tren masyarakat untuk kembali ke alam (back to nature) juga
membuka peluang pengembangan
produk kosmetik berbahan alami,
seperti produk spa.
Berbagai perkembangan
tren itu menuntut produsen kosmetik dalam negeri untuk dapat
memenuhi selera konsumen apabila tidak ingin kalah bersaing
dengan produk impor.
Untuk mengetahui tren
permintaan produk kosmetik,
Perkosmi aktif mengadakan pameran setiap tahun dengan mengundang para pemain global di
bidang bahan baku, kemasan, dan
mesin. Upaya ini juga untuk memperkuat branding produk kosmetik
nasional sehingga bisa mencapai
kesuksesan seperti produk dari
luar negeri. mi
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Selain untuk memanfaatkan teknologi modern sehingga
lebih produktif, bantuan tersebut diharapkan mendorong IKM
mampu berekspansi di tengah persaingan yang semakin ketat.
Perhatian besar Kemenperin
terhadap IKM mengingat sektor ini
merupakan mayoritas dari populasi industri di Indonesia. Apabila
IKM kuat, industri secara nasional akan berakselerasi sehingga
memacu pertumbuhan ekonomi
domestik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan Kemenperin tersebut, antara lain pemberian mesin
dan peralatan produksi bagi
50 pelaku IKM logam di Desa
Tarikolot, Kecamatan Citeureup,
Kabupaten Bogor, beberapa waktu
lalu.

BANTUAN MESIN
PACU DAYA SAING
IKM LOGAM

dari potensi pasar e-commerce di
Asia Tenggara senilai USD88 miliar pada tahun 2025.
Di dalam sistem basis data
e-Smart IKM tersebut, tersaji tentang profil industri, sentra, dan
produk yang diintegrasikan dengan beberapa marketplace untuk
meningkatkan akses pasar IKM
melalui internet marketing.
Berdasarkan data Ditjen IKM,
sektor usaha dengan penjualan
terbesar melalui e-Smart IKM saat
ini adalah aksesori handphone
dan suku cadang sepeda motor.
Dari sisi jumlah, penjualan terbanyak dicatat oleh IKM makanan
dan minuman.

Berbagai upaya dilakukan
Kementerian Perindustrian untuk
meningkatkan daya saing industri
kecil dan menengah (IKM) nasional,
termasuk memberikan bantuan
fasilitas mesin dan peralatan.

Peserta program e-Smart
IKM ini terus bertambah sejak
diluncurkan pada Januari 2017.
Pada tahun 2017, sebanyak
1.730 pelaku IKM mengikuti program tersebut. Tahun ini, lebih
dari 4.000 IKM ditargetkan terlibat dan masuk ke dalam pasar
online melalui marketplace yang
tersedia.

Mesin dan peralatan tersebut,
antara lain mesin potong kawat,
mesin potong plat, mesin power
press, mesin bor duduk, dan alat
cetak logam. IKM itu memproduksi
alat rumah tangga dan peralatan
dapur berbahan aluminium, seperti panci, teko, dandang, dan
loyang atau cetakan kue.
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Tentu saja, pelaku IKM
yang terjun ke pasar online
harus mengikuti perkembangan
teknologi digital. Selain itu, memperhatikan manajemen keuangan dan terus mengembangkan produk sesuai dengan standar
agar bersaing.

Sebelumnya, mereka diberikan pelatihan workshop e-Smart
IKM tentang teknik peningkatan
kemampuan SDM IKM logam dan
cara memasarkan produk di platform e-commerce.

Ditjen IKM juga mendorong
kerja sama antara pelaku IKM dan
sentra di wilayahnya untuk membangun IKM yang mandiri. Melalui
kerja sama ini, IKM dapat memperoleh kepastian pasar dan pasokan bahan baku.

Dirjen IKM Kemenperin Gati
Wibawaningsih mengatakan, IKM
logam kini dituntut lebih kreatif menciptakan proposisi nilai
produk yang unik untuk segmentasi pasar tertentu seiring dengan
perkembangan zaman dan gaya
hidup masyarakat.

Dari upaya kolaborasi itu,
IKM juga dapat melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas produk
sesuai dengan permintaan konsumen, mengelola sistem manajemen yang baik, meningkatkan
kompetensi SDM, serta mendapat
kemudahan akses informasi,
teknologi, dan perizinan.

“IKM alat rumah tangga pun
jangan sampai ketinggalan, harus
menyesuaikan produk dengan permintaan pasar, dengan menghasilkan peralatan dapur yang model
dan kekinian tetapi tidak melupakan fungsi utamanya,” ujar Gati.
Hal senada disampaikan
Direktur IKM Logam, Mesin,
Elektronika dan Alat Angkut
Endang Suwartini. Menurut dia,
strategi pemasaran produk IKM
perlu dimaksimalkan dengan
memanfaatkan keberadaan modern market dan e-commerce.
Oleh karena itu, Endang
mengajak pelaku IKM ikut serta
dalam program e-Smart IKM yang
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dikembangkan Kemenperin.
Apalagi, komoditas logam menjadi
produk IKM paling laris yang banyak dibeli konsumen di e-Smart
IKM.

Kemenperin juga akan mengajak
Go-Jek dan Google untuk mendukung program upaya tersebut.

Untuk meningkatkan akses
pasar IKM, Kemenperin telah
menggandeng beberapa
marketplace dalam negeri,
yakni Bukalapak, Tokopedia,
Blibli, Shopee, dan Blanja.com.

Dengan memanfaatkan platform e-Smart IKM, pelaku IKM
bisa mengambil peluang dari
potensi pasar e-commerce nasional yang diproyeksikan mencapai USD46 miliar atau 52 persen

POTENSI E-COMMERCE

Endang mengatakan pelaksanaan program dan strategi
tersebut menjadi langkah nyata
Kemenperin dalam memperkuat
struktur industri nasional, khususnya sektor IKM. “Kami harapkan IKM nasional dapat berperan
di dalam rantai pasok di dalam
negeri maupun luar negeri,”
ungkapnya. mi
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Kali ini, Indonesia melalui
Kementerian Perindustrian dan
Kementerian Sekretariat Negara
bersama Sekretariat Colombo
Plan kembali menggelar program
KSST untuk berbagi pengalaman
dalam pengembangan industri
kecil dan menengah (IKM).
Program yang dinamakan
Capacity Building Program on
Enhancing the Development of
Small and Medium Industry ini
diselenggarakan di Jakarta dan
Bandung pada 18-30 Juli 2018.
Kegiatan diikuti oleh 20
peserta dari negara-negara
anggota Colombo Plan, antara
lain Indonesia, Afghanistan,
Bangladesh, Bhutan, India, Laos,
Myanmar, Nepal, Pakistan, dan Sri
Lanka.
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Sekretaris Kementerian
Sekretariat Negara Setya Utama
menyampaikan, pelatihan internasional tersebut merupakan perwujudan komitmen kuat Pemerintah
Indonesia dalam KKST. Kegiatan
dikoordinasikan oleh Setneg
dalam bentuk kerja sama
Triangular dengan Sekretariat
Colombo Plan dan diimplementasikan oleh Kemenperin.

BERBAGI
PENGALAMAN
MEMBANGUN IKM
Sebagai negara anggota Colombo Plan, Indonesia selalu ikut dalam berbagai kegiatan bersama negara-negara anggota organisasi itu,
termasuk program Kerja sama Selatan-Selatan
dan Triangular (KSST).

berlangsung di Yogyakarta pada 30
Juli-9 Agustus 2017 dengan jumlah
22 orang peserta.

kain jumputan di Balai Besar Tekstil
dan menjajal mesin CNC buatan Balai
Besar Logam dan Mesin.

TEKNOLOGI DAN INOVASI

Kegiatan lainnya, mengunjungi Balai Besar Pulp dan Kertas
untuk melihat proses daur ulang
kemasan aseptik, serta ke Balai
Besar Bahan dan Barang Teknik
melihat pengembangan baterai
lithium ion dan proses layanan
dengan menggunakan prinsip IoT.

Pada tahun 2018, program pembelajaran difokuskan untuk memperkenalkan berbagai teknologi
dan inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam
mengembangkan IKM di berbagai
daerah. Oleh karena itu, tema yang
diangkat tahun ini adalah Small
and Medium Industry Acceleration
Through Research and Development.
Beberapa materi praktis yang
diberikan kepada para peserta,
antara lain hasil penelitian dan
pengembangan (R&D) terutama
dari lima Balai Besar Kemenperin di
Bandung, yakni Balai Besar Tekstil,
Balai Besar Logam dan Mesin, Balai
Besar Pulp dan Kertas, Balai Besar
Bahan dan Barang Teknik, serta Balai
Besar Keramik.
Di Kota Bunga, para peserta diajak mengikuti workshop membuat

Peserta juga diajak ke mini
workshop untuk membuat hiasan
keramik di Balai Besar Keramik.
Tak hanya mengenai R&D,
peserta berinteraksi dengan IKM
di Kota Bandung dan Cimahi,
yaitu Batik Komar, Bandrek
Hanjuang, Matoa Indonesia, dan
Elina Keramik.
Tidak hanya itu, peserta
diajak menyaksikan kemajuan
Indonesia di dunia kedirgantaraan dan pengembangan startup
inkubator dengan mengunjungi
PT Dirgantara Indonesia dan
Bandung Techno Park.

“Para peserta yang semuanya
berasal dari Asia tersebut juga
diperkenalkan dengan sejarah dan
budaya Jawa Barat dengan mengunjungi Museum Konferensi
Asia Afrika dan Saung Angklung
Udjo,” tutur Gati.
Selain itu, peserta mengikuti program pelatihan di Jakarta
yang merupakan sesi kelas.
Narasumber pelatihan ini berasal
dari Kemenperin, Kemensetneg,
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat,
dan Lembaga Pengembangan
Ekspor Indonesia.
Gati berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya R&D dalam pengembangan
IKM. Kegiatan itu juga diharapkan meningkatkan Kerja Sama
Selatan-Selatan serta memperat
persahabatan dan saling menguntungkan antara Indonesia dan
negara-negara anggota Colombo
Plan. mi
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“Melalui program ini, kami
berharap peran Indonesia dalam
kerja sama global akan semakin dikenal dan peserta pelatihan
dapat menjadi agen-agen yang
memperkuat serta mempromosikan kerja sama antara Indonesia
dan negara peserta,” kata Setya.
KSST menjadi salah satu bentuk keterlibatan Indonesia dalam
menjalin kerja sama pembangunan internasional guna membantu
negara-negara berkembang lainnya dengan cara berbagi pengetahuan melalui mekanisme bilateral
atau triangular.
Dirjen IKM Kemenperin Gati
Wibawaningsih menambahkan,
program tersebut juga membuktikan komitmen Delegasi Indonesia
yang disampaikan dalam forum
pertemuan pejabat senior seluruh negara anggota Colombo Plan
pada Colombo Plan Consultative
Committee Meeting (CP-CCM)
ke-45 di Fiji pada 28-30 September
2016.
Program ini sudah diadakan
dalam dua angkatan. Angkatan pertama diselenggarakan di Bali pada
24-28 Oktober 2016 dengan diikuti 19 peserta. Angkatan kedua
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DIASPORA
RI-JEPANG
BANTU IKM
HADAPI
INDUSTRI 4.0
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Kerja sama yang kuat
antara Indonesia dan
Jepang tidak hanya didorong oleh pemerintah,
tetapi juga sektor swasta
dan individu dari kedua
negara. Kemitraan itu
mencakup banyak sektor, termasuk industri kecil dan menengah (IKM).

penerapan industri 4.0, antara lain
IKM makanan dan minuman serta
IKM komponen otomotif.
Sektor ini dapat menjadi mitra
strategis bagi perusahaan-perusahaan manufaktur besar yang terkait. Peran diaspora dalam organisasi tersebut bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara.

Salah satu sinergi yang dilakukan untuk pengembangan sektor IKM adalah pembentukan
Indonesia-Japan Business Network
(IJB-Net). Organisasi yang didukung
para diaspora dari kedua negara
ini akan membantu IKM, terutama
dalam menghadapi era revolusi
industri 4.0.
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sudah memasuki 60 tahun pada
2018,” kata Menperin pada peluncuran IJB-Net dan Simposium
Internasional bertema “Peluang
Kolaborasi Indonesia-Jepang di Era
Industri 4.0” di Kemenperin Jakarta,
8 Agustus lalu.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mendukung
pembentukan IJB-Net karena akan
mendorong daya saing IKM, baik di
Indonesia maupun Jepang.

Airlangga juga berharap IJBNet bisa menjadi wadah untuk saling berbagi pemikiran dan berdiskusi dalam mencari inisiatif guna
mendongkrak daya saing industri prioritas di era ekonomi digital
saat ini.

“IJB-Net dapat menjadi
momen peningkatan hubungan
diplomatik kedua negara yang

Beberapa sektor IKM potensial yang akan dikembangkan
kedua belah pihak seiring dengan

Melalui kolaborasi ini, IJBNet mendorong adopsi teknologi
yang aplikatif dan memacu volume transaksi perdagangan kedua
negara.

I N V E S TASI JE PA N G

Ketua Umum IJB-Net Suyoto
Rais mengungkapkan, pemerintah Jepang kini memfasilitasi para
pelaku IKM-nya untuk berekspansi
ke luar negeri.

Duta Besar Jepang untuk
Indonesia Masafumi Ishii
menyampaikan, selama 60 tahun
terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang, sudah
terbangun kerja sama yang mendalam di bidang ekonomi, transfer teknologi dan pengembangan
SDM.

“Mereka menyadari cepat atau
lambat akan kekurangan bahan
baku, sumber daya manusia dan
pasar. Langkah yang perlu dilakukan, misalnya melalui kerja sama
dengan pengusaha di negara lain,
termasuk Indonesia,” paparnya.

Menurut catatannya, saat ini
terdapat sekitar 1.600 perusahaan
Jepang yang memberikan lapangan pekerjaan bagi 5 juta penduduk Indonesia. Selain itu, perusahaan Jepang turut berkontribusi
terhadap 10 persen PDB Indonesia.

Oleh karena itu, IJB-Net siap
mengoptimalkan peran para alumni
Jepang untuk memperkuat jaringan
kedua negara. IJB-Net juga akan
membantu pengembangan IKM
Indonesia meningkatkan nilai tambah produknya sehingga bisa menembus pasar Jepang.

Investasi Jepang di Indonesia
juga merupakan yang terbesar
kedua setelah Singapura pada
tahun 2017. Pada 2013, industri
Jepang yang masuk ke Indonesia
sebanyak 1.438 perusahaan, kemudian naik menjadi 1.911 perusahaan
pada 2017.

Menperin memberikan apresiasi kepada industri manufaktur Jepang karena terus berkomitmen menambah investasi, bahkan
beberapa di antaranya menjadi
pionir dalam implementasi industri 4.0 di Indonesia seperti Epson,
Toyota, Panasonic dan Daihatsu.
Untuk membantu IKM menghadapi era industri 4.0,
Kemenperin telah melaksanakan
e-Smart IKM sejak Januari 2017.
Program ini bertujuan meningkatkan akses pasar bagi pelaku IKM
melalui internet marketing.
Program e-Smart IKM merupakan sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk
profil industri, sentra, dan produk
yang diintegrasikan dengan platform marketplace lokal, seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli,
Shopee, dan Blanja.com.
Kemenperin menargetkan
4.000 IKM lokal akan bergabung
dalam program e-Smart IKM pada
tahun 2018, meningkat dibandingkan dengan jumlah peserta pada
tahun lalu sekitar 2.730 IKM. mi
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Perhelatan akbar olahraga seAsia itu juga menjadi ajang promosi
bagi Indonesia, selain yang terpenting adalah penyelenggaraannya harus sukses dan bisa meraih
prestasi terbaik.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Asian
Games ke-18, Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto turut berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan, di
antaranya kegiatan bersih-bersih di
kawasan Gelora Bung Karno (GBK)
Jakarta dan menjadi pembawa obor
Asian Games 2018 di Kota Bandung.
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AKSI BERSIHBERSIH SAMBUT
ASIAN GAMES
2018
Asian Games 2018 menjadi
momentum penting bagi Indonesia
untuk menujukkan segala hal yang
baik dan menarik karena menjadi
sorotan di mata masyarakat Asia,
bahkan dunia.

Airlangga mengaku sangat
bangga karena mendapat kehormatan membawa obor Asian
Games 2018 yang pertama di Kota
Bandung. “Ini kepercayaan yang
luar biasa,” ungkap Menperin yang
juga Ketua Umum Pengurus Besar
Wushu Indonesia (PB WI).
Menteri Airlangga menjadi
pelari pertama yang membawa obor
Asian Games 2018 di Kota Bandung
pada 11 Agustus. Titik awal torch
relay atau kirab obor ini dimulai
dari kawasan Pasteur menuju ke
Gedung Sate sejauh 10 kilometer.
Api abadi yang dibawa
Menperin ini kemudian diestafetkan kepada pelari selanjutnya, yang
terdiri dari atlet, pihak sponsor, dan
pejabat pemerintah daerah.
Kirab obor Menteri Airlangga
disambut meriah oleh ribuan
warga Kota Kembang yang sudah
menunggu sejak pagi di sepanjang
Jalan Dr Djundjunan, Pasteur.
Beberapa legenda atlet
Bandung ikut serta pada kirab obor
ini, antara lain Djadjang Nurjaman
dan Ricky Subagja. Bahkan, komunitas sepeda ontel, sepatu roda
hingga pramuka dan paskibra ikut
memeriahkan.
Menperin berharap kemeriahan penyelenggaraan Asian Games
2018 akan memacu kegiatan ekonomi dan menggairahkan industri skala besar hingga industri kecil
menengah (IKM).
Kesuksesan dan prestasi di
ajang tersebut sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa
Indonesia merupakan bangsa besar
dan memiliki sumber daya manusia unggul. Perhatian dunia kepada
Indonesia juga diharapkan semakin
baik sehingga meningkatkan kunjungan turis dan investasi.
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Untuk mewujudkan harapan itu, pemerintah sangat serius
mempersiapkan Asia Games 2018,
baik dari infrastruktur maupun
keamanan. Bahkan, masyarakat
dan kalangan industri turut andil
menyukseskan pesta olahraga yang
diikuti 45 negara itu.
Salah satu bentuk partisipasi
industri adalah melakukan kegiatan
bersih-bersih bersama Kemenperin
di kawasan Gelora Bung Karno
(GBK) Senayan, Jakarta, menjelang
gelaran Asian Games.
“Asian Games menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan prestasi dan potensi yang
dimiliki baik dari sisi budaya, lingkungan maupun infrastruktur,” kata
Menteri Airlangga.
Kerja bakti yang diikuti 1.300
peserta, terdiri dari masyarakat
industri dari berbagai perusahaan
dan pegawai Kemenperin tersebut
mengumpulkan sampah di kawasan
GPK, terutama yang berbahan dasar
plastik.
Sampah yang terkumpul akan
diserahkan kepada industri daur
ulang untuk kemudian diolah menjadi bahan baku produk selanjutnya.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mengubah paradigma
agar memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif dengan
melakukan pemanfaatan kembali,
proses daur ulang atau proses lainnya,” kata Menperin.
Acara bertema Kolaborasi
Industri untuk Indonesia Bersih
ini didukung oleh sejumlah pihak,
antara lain Ikatan Pemulung
Indonesia, asosiasi industri dari
sektor makanan dan minuman,
kimia, plastik, daur ulang plastik,
dan semen.
Perusahaan industri yang
ikut ambil bagian dalam kegiatan
tersebut, di antaranya Garuda
Food, Niramas Utama, Mayora
Indah, Unilever Indonesia, Nestle
Indonesia, Coca Cola Amatil
Indonesia, Amerta Indah Otsuka,
SMART, RAPP, dan Tirta Investama.

DARURAT SAMPAH
Menperin mengatakan daur
ulang sampah cukup mendesak
mengingat jumlah sampah terus
meningkat. Pada tahun 2017 saja,
jumlahnya diperkirakan sudah
mencapai 65,8 juta ton, termasuk
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PERBEDAAN
EV, HYBRID & PHEV
Perkembangan dunia otomotif semakin maju
dan menawarkan berbagai pilihan kendaraan
dengan teknologi mutakhir. Pasar memang
masih didominasi mobil berbahan bakar fosil
atau ICE (Internal Combustion Engine), namun
masyarakat kini mengenal istilah baru, seperti
mobil listrik, mobil hybrid, dan Plug-in Hybrid
Electric Vehicle (PHEV), sebagainya.

Target Produksi Kendaraan Emisi Karbon Rendah
(Low Carbon Emission Vehicle/LCEV), termasuk
kendaraan listrik pada tahun 2025

Ketika Toyota pertama kali memperkenalkan
Prius pada 1995, cara pandang masyarakat
terhadap mobil mulai berubah. Selain
menggunakan bahan bakar minyak, mobil
ternyata bisa digerakkan dengan tenaga listrik
yang disimpan dalam baterai isi ulang.

20%

Di Indonesia, pengembangan kendaraan listrik
juga
menjadi
perhatian
pemerintah.
Kementerian Perindustrian bahkan telah
memulai penelitian pengembangan mobil listrik
nasional bekerja sama dengan industri dan
lembaga internasional.
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limbah plastik yang berkontribusi
14-16 persen.
Sebagai gambaran, Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Bantar Gebang, Bekasi, setiap hari
menerima sekitar 6.500 ton sampah dari seluruh wilayah Jakarta.
Apabila sampah itu tidak dilakukan
pengelolaan, TPST Bantar Gebang
hanya bisa bertahan sekitar 10
tahun lagi.
Salah satu upaya mengatasi
darurat sampah, pemerintah menggalakkan konsep circular economy
di berbagai aspek kehidupan. Upaya
ini transformasi dari konsep linear
economy yang hanya menganut
prinsip produksi, penggunaan, dan
pembuangan untuk menggunakan
potensi setiap material.
Menurut Airlangga, konsep
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utama pada circular economy
lebih dikenal melalui prinsip
5R, yakni Reduce atau pengurangan pemakaian material mentah dari alam, Reuse atau optimasi penggunaan material yang
dapat digunakan kembali, daur
ulang (Recycle), perolehan kembali
(Recovery), dan perbaikan (Repair).
Industri manufaktur berperan
penting dan memberikan dampak
yang luas dalam mewujudkan circular economy di Indonesia. Oleh
karena itu, Menperin mengajak
pelaku industri untuk bersinergi
mengusung ekonomi berkelanjutan
melalui berbagai kegiatan, di antaranya pelestarian lingkungan, peggunaan teknologi bersih, biokimia,
dan energi terbarukan.
Kemenperin sendiri telah
mengeluarkan kebijakan

industri hijau sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 3
tahun 2015 tentang Perindustrian.
Dalam regulasi tersebut, industri hijau didefinisikan sebagai industri yang dalam proses produksinya
mengutamakan upaya efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber
daya secara berkelanjutan sehingga
mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta
dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Menperin berharap kerja sama
seluruh pemangku kepentingan
yang terjalin erat selama ini tetap
terjaga agar Indonesia terbebas dari
darurat sampah dan menjaga Ibu
Kota tetap bersih. mi
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Baterainya bisa diisi ulang yaitu
dengan mencolokkan steker ke
soket atau stop kontak (plug-in).
Beberapa model EV tetap
mengusung motor bensin agar
bisa menempuh jarak lebih jauh.
Model ini disebut Extended Range
EV (EREV).
Contoh Kendaraan Listrik :
Nissan Leaf, Tesla Model 3/S/X,
Ford Focus Electric, dan Mitsubishi
i-MiEV.

Baterai mobil hybrid digunakan
pada kecepatan rendah atau
dalam posisi stop and go. Namun
ketika mobil telah melaju
melewati batas kecepatan 60 km
per jam, tenaga yang dikeluarkan
mobil akan berubah secara
otomatis menggunakan mesin.

Mesin pada PHEV tidak terintegrasi
langsung dengan komponen gerak
seperti ban. Mesin ini hanya
bertugas sebagai sumber energi
atau generator yang akan selalu
mengisi baterai yang kemudian
menyalurkan
energi
ke
komponen-komponen gerak mobil.

Contoh Kendaraan Hybrid :

Contoh Kendaraan PHEV :

Toyota Camry Hybrid, Nissan X-Trail
Hybrid, dan Honda CR-Z.

Mitsubishi Outlander PHEV,
BMW i8, dan Toyota Prius Prime.
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BULAN
KEMERDEKAAN
DI KEMENPERIN
Hari Kemerdekaan RI tentu menjadi
ajang perayaan yang meriah dan penuh
suka cita di samping sebagai ajang untuk
mengingat sejarah dan menyegarkan
kembali jiwa nasionalisme.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-73
Republik Indonesia, Kementerian
Perindustrian menyelenggarakan
kegiatan Pekan Kemenperin 2018
yang diisi dengan pertan-dingan
olahraga, donor darah, deteksi
PTM, cek mata, awarding,
talkshow, mini expo, upacara
bendera, pesta rakyat, dan bakti
sosial.
“Ini merupakan penyelarasan
program Kemenperin di tahun
2019, dimana pada tahun 2019
akan difokuskan pada pembangunan SDM, seperti melalui pelaksanaan pendidikan vokasi yang
link and match dengan industri,” kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian Haris
Munandar saat pembukaan Pekan
Kemenperin di Jakarta (1/8).
“Untuk itu, saya berharap
agar seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian
dapat berkontribusi serta
menyukseskan gelaran Pekan
Kemenperin 2018 ini,” ujarnya.
“Sumber daya manusia (SDM)
merupakan aset penting untuk
turut mendorong pembangunan
ekonomi nasional, termasuk di
sektor industri. Dengan SDM yang
terampil, manufaktur dalam negeri akan dapat lebih berdaya saing
baik di tingkat domestik maupun global seiring perkembangan
teknologi terkini,” ungkapnya.
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Lebih lanjut, pada rangkaian Pekan Kemenperin 2018,
Kementerian Perindustrian mengadakan “Gebyar Penghargaan
Kemenperin 2018” dengan agenda
penyerahan piagam penghargaan
kepada unit dan satuan kerja yang
meraih penilaian terbaik.
“Kegiatan ini menjadi momentum bagi kita bahwa kerja keras
sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja individu dan institusi, terutama dalam upaya mendorong pencapaian service excellence
kepada seluruh stakeholder,” kata
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto di Jakarta, Selasa (14/8).
Airlangga menekankan,
Kemenperin menjadi salah satu
ujung tombak bagi pengembangan
sektor riil Tanah Air. “Jadi kita
jangan berpikir sektoral.
Kemenperin adalah satu kesatuan,
sehingga yang keluar adalah program Kemenperin, bukan program
sektor,” tegasnya. Apalagi, menurut
Menperin, pihaknya tengah melakukan reorganisasi guna mengakselerasi terwujudnya visi dan misi sektor perindustrian.

“Beberapa gerakan perbaikan
telah dilakukan cukup baik di pusat
dan daerah, dengan pengembangan
sistem yang terintegrasi, terutama
mendorong program-program prioritas sesuai Making Indonesia 4.0,”
ujar Airlangga.
Pada kesempatan ini,
Menperin menyerahkan Piagam
Penghargaan, seperti kategori Penilaian Kinerja Unit
Kerja Terbaik, diberikan kepada
Inspektorat Jenderal untuk
tingkat eselon I, Biro Keuangan
untuk tingkat eselon II, kemudian
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Yogyakarta, Baristand Industri
Samarinda, Balai Diklat Industri
Denpasar, Politeknik AKA Bogor,
dan SMK - SMTI Yogyakarta.
Selanjutnya, yang berhasil
menerima Piagam Penghargaan
Laporan Keuangan Terbaik
tingkat Eselon I, yakni Sekretariat
Jenderal, Direktorat Jenderal
Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan ELektronika
(ILMATE), serta Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri. mi

Oleh karena itu, dalam
menggenjot pembangunan industri nasional, aspek pengembangan sumber daya aparatur menjadi salah satu hal yang penting.
Dengan potensi 4.954 aparatur di
lingkungan Kemenperin, diharapkan dapat terus menjaga suasana
kerja yang nyaman sehingga menghasilkan kinerja optimal.
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WUSHU INDONESIA
TERUS BERPRESTASI
DI KANCAH DUNIA

Tim wushu Indonesia kembali mencatat prestasi
internasional dengan menyabet lima medali
dalam Asian Games 2018, terdiri dari satu emas,
satu perak, dan tiga perunggu.
Tentu saja prestasi itu membuat bangga Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto selaku Ketua
Umum PB WI. Pasalnya, pencapaian
itu melampaui target satu medali di
setiap nomornya.
Keberhasilan tim wushu
Indonesia di ajang Asian Games 2018
sekaligus menjadi pembuktian dari
deretan prestasi yang berhasil diraih
dalam sejumlah kompetisi tingkat
dunia.
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Dalam Kejuaraan Dunia Wushu
ke-14 di Kazan, Rusia, pada 28
September-3Oktober 2017 yang diikuti 60 negara, Indonesia mampu
mengumpulkan satu medali emas,
empat perak, dan satu perunggu.
Prestasi ini menempati
Indonesia di peringkat ke-4 dengan
menurunkan 15 atlet, yang terdiri dari
9 atlet Taoli dan 6 atlet tarung.
Tim wushu Indonesia juga berhasil mencapai target dengan meraih
tiga medali emas pada ajang SEA
Games 2017 di Malaysia.

junior Piala Raja di Yogyakarta pada
Maret 2018.
Dari 10 medali yang disabet tim
wushu Indonesia di Brasilia, Jevon
Lionel Koeswoyo berhasil menggigit medali emas di nomor Taiji
Pedang B.
Adapun, medali perak
dikalungkan kepada Nadya Permata
Setiawan di nomor Changquan
A, Jevon L. Koeswoyo di nomor
Taijiquan B, Joceline Candra Kanti
Tara di nomor Nan Gun B, dan
Nadya Permata di nomor Gunshu A.
Medali perunggu diperoleh
Thalia Marvelina Tanzil di nomor
Gunshu C, Nelson Louis Fernando di
nomor Jianshu B, Patricia Geraldine
di nomor Jianshu B, Ahmad Gifari
Fuaiz di nomor Tombak A, dan
Joceline di nomor Nanquan B.

PENERUS TIM SENIOR
Menteri Airlangga yang baru
terpilih menjadi anggota Executive

Dalam kejuaraan wushu disiplin sanda di Moskow, Rusia, pada
16-20 Februari 2018, tim Merah Putih
bahkan sukses merebut tiga medali
emas, dua perak, dan satu perunggu.
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Committe (Exco) WFA mengatakan
tim wushu junior ini akan menjadi
cikal bakal pelapis tim senior yang
ada sekarang.
“Agar tidak ada kesenjangan
antara junior dengan senior, maka
perlu diberikan kesempatan kepada
atlet junior untuk menimba pengalaman di kejuaraan dunia,” ujarnya.

Untuk menjamin regenerasi,
PB WI juga menerjunkan tim jurnior
dalam berbagai kompetisi internasional, antara lain Kejuaraan Dunia
Wushu Junior di Brasilia, Brasil, pada
9-16 Juli 2018.
Dalam ajang itu, tim wushu
Indonesia berhasil menyabet satu
medali emas, empat perak dan
lima perunggu. PB WI mengirimkan 20 atlet wushu junior, terdiri dari 12 atlet Taolu dan 8 atlet
Sanda. Mereka merupakan jebolan
dari Kejuaraan Nasional senior dan
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Menurut Airlangga, wushu
merupakan salah satu cabang
olahraga yang diandalkan oleh
Indonesia. Ini dibuktikan dari berbagai kejuaraan internasional, tim
wushu Indonesia mampu meraih
medali emas.

mi

PB WI juga akan terus memacu
semangat para atlet binaannya agar
tetap menjadi kebanggaan bagi
seluruh bangsa Indonesia. mi
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Keindahan
Tersembunyi
di Perairan
Timur

54

55

Wisata Pulau Tanimbar
Oleh: Arief Febriant

Keindahan alam Indonesia
memang sudah menjadi
jaminan mutu. Dari bawah laut
sampai gugusan pegunungan
Indonesia memiliki pesonanya
masing-masing.
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bagian-bagiannya lalu dilakukan
proses penyatuan di Saumlaki.
Di Monumen Kristus Raja
ini, sering diadakan kegiatan
keagamaan umat Katolik seperti
misa hingga arak-arakan patung
Yesus Kristus. Untuk masuk ke
kawasan monumen ini tidak dikenakan biaya dan terbuka untuk turis
setiap harinya. Monumen Kristus
Raja ini berjarak 3-4 kilometer dari
pusat kota Saumlaki. Sementara
itu, jarak dari bandara Mathilda
Batlayeri 23-24 kilometer.
Setelah kita menjelajah keindahan pantai dan megunjungi
obyek wisata rohani di Kepulauan
Tanimbar, jangan lupa menyempatkan diri untuk membeli oleholeh tenun khas Tanimbar. Salah
satu daerah penghasil tenun
di Kepulauan Tanimbar adalah
Yamdena yang memiliki empat jenis
kain, yaitu Tais Matan, Tais Anday,
Tais Maran, dan Ule Rati. Tais
Matan identik dengan motif utama
di ujung kain, sementara sisanya
didominasi garis.
Lalu, Tais Anday dengan ujungnya yang dihiasi garis hitam-putih
dan motif utama di tengah.
Kemudian, Tais Maran yang
menampilkan garis di bagian tengah serta motif utama di ujung
kain dan Ule Rati yang memiliki
motif ulat di seluruh kain.
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Sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia, Indonesia
memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Banyak di antara pulau-pulau
tersebut yang menjadi tujuan
wisata para wisatawan domestik
maupun mancanegara.
Dari sekian banyak destinasi
wisata di Indonesia, saya akan
mengajak Anda menjelajah ke
salah satu kepulauan yang terletak di perairan timur Indonesia,
yaitu Kepulauan Tanimbar.
Kepulauan Tanimbar berada
di provinsi Maluku tepatnya di
Kabupaten Maluku Tenggara
Barat. Lokasinya sangat strategis,
karena berada di garis terdepan
kepulauan Nusantara dan berbatasan langsung dengan Australia.
Tanimbar memang masih asing
di telinga kita dan banyak yang
belum mengetahui pesonanya.
Bisa dibilang, kepulauan ini
adalah hidden gem di perairan
timur Indonesia.
Untuk mencapai Kepulauan
Tanimbar, waktu tempuh yang
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diperlukan kurang lebih 80 menit
dari Bandara Pattimura Ambon
menuju Bandara Mathilda
Batlayeri di Saumlaki, Ibukota
Kabupaten Maluku Tenggara
Barat.
Kepulauan Tanimbar sering
disebut dengan nama lain yaitu
Timur Laut. Kepulauan ini terdiri
dari 65 pulau kecil sebagai bagian
dari provinsi Maluku. Beberapa di
antaranya adalah, Fordate, Larat,
Molu, Maru, Wotap, Wuliaru, Selu,
Sera, Selaru, dan Yamdena.
Jika Anda tertarik dengan
lomba berbasis wisata bahari,
kepulauan ini sangat pas untuk
Anda jadikan tujuan wisata.
Setiap tahunnya diselenggarakan Darwin-Saumlaki Yacht
Race karena letak geografis
Saumlaki yang berdekatan dengan
Australia. Walaupun berdekatan,
waktu tempuh yang diperlukan
untuk berlayar dari Darwin sampai
Saumlaki sampai dua hari lho.
Pada tahun ini, acara yang
digelar oleh Darwin Sailing
Club ini diikuti oleh 7 peserta.

Darwin-Saumlaki Yacht Race ini
juga didukung oleh pemerintah
Indonesia dan travel agent yang
berperan serta ‘menjual’ kegiatan
ini agar semakin banyak wisatawan yang datang. Puncak race
ini diadakan di Pulau Yamdena,
yaitu pulau terbesar di Kepulauan
Tanimbar.
Setelah puas berlayar, mari
kita menikmati keindahan Pantai
Tanimbar yang tidak kalah cantiknya dengan pantai-pantai lain
di Indonesia.
Di sebelah selatan pusat
kota Saumlaki, terdapat pantai yang memiliki pesona pasir
putihnya, yaitu Pantai Matakus.
Untuk mencapai tempat ini, Anda
bisa menyeberang menggunakan
kapal motor dari Pelabuhan Laut
Saumlaki atau tepatnya dekat
pasar ikan di kota Saumlaki.
Dibutuhkan waktu 1 jam saja
dari kota Saumlaki menuju Pulau
Matakus. Sewa kapal motor dari
Saumlaki menuju Pulau Matakus
seharga Rp450.000 untuk pulang
pergi dan kapal itu bisa mengangkut 9 orang.

Terdapat sekitar 47 motif
atau corak tenun tanimbar hingga
saat ini. Setiap coraknya memiliki
makna. Salah satu corak yang populer adalah motif Lelemuka atau
bunga anggrek yang melambangkan kecantikan, keagungan, dan
keuletan.

Pantai Matakus tergolong
sebagai pantai yang masih alami
dengan pasir putih, air laut yang
jernih dan terumbu karang yang
masih asli. Dapat dikatakan
bahwa keindahan alam bawah
lautnya seindah Bunaken.
Anda dapat melakukan banyak aktivitas di pulau ini, seperti berenang, snorkeling, dan
memancing. Di Pulau Matakus
tidak ada penginapan, tapi Anda
bisa mencari penginapan di
Saumlaki dengan banyak pilihan.
Setelah puas beraktivitas di
Pulau Matakus, kita menuju obyek

wisata lain yang masih berada
di Kepulauan Tanimbar, tepatnya di Pulau Yamdena. Di ujung
Pulau Yamdena, terdapat patung
Yesus Kristus yang tersebar di tiga
titik yang dinamakan Monumen
Kristus Raja.
Salah satu patung Yesus
Kristus dengan pose membuka
tangan mengingatkan saya dengan patung Yesus Kristus di Rio
de Janeiro, Brazil. Kedua patung
lainnya mempresentasikan Yesus
sedang disalib dan dipangku
Bunda Maria. Ketiga patung Yesus
tersebut dibuat oleh seniman
asal Yogyakarta. Patung-patung
tersebut dibawa secara terpisah

Soal kualitas tenun Tanimbar
sudah tidak diragukan lagi.
Penenun yang rata-rata perempuan
ini sudah melakukannya secara
turun-temurun. Saat berkunjung
ke Tanimbar, Anda dapat menyaksikan sendiri cara pembuatannya
dan tawar menawar harga langsung dengan penenunnya. Harga
yang dibanderol bervariasi, untuk
kain ukuran 1x10 meter seharga
Rp700.000, sedangkan untuk
satu set pakaian sampai dengan
Rp1.700.000.
Kepulauan Tanimbar memiliki
pesona tersendiri dan pasti tidak
kalah dengan destinasi wisata
yang sudah popular di Indonesia.
Jadi, Anda wajib memasukkannya ke dalam daftar tujuan liburan
Anda selanjutnya. mi
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Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto
didampingi Direktur
Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi,
dan Elektronika Harjanto
(kiri), Direktur Utama
Telkomsel Ririek
Ardiansyah dan VP
Corporate Secretary
Telkomsel Andy Akbar
serta Duta Besar Korea
Selatan untuk Indonesia
H.E Kim Chang-beom
mencoba VR Cycling
yang terhubung dengan
layar monitor di Senayan,
Jakarta, 15 Agustus 2018.
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Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto berbincang-bincang dengan Deputy Prime
Minister and Coordinating Minister for National Security Singapore H.E Mr. Teo Chee Hean
disaksikan Minister of State Ministry of National Development Singapore H.E Mr. Zaqy
Muhamad sebelum melakukan pertemuan di Jakarta, 19 Juli 2018.
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Petugas pelabuhan berdiri di samping mobil Toyota yang
akan diekspor ke Asia, Pasifik, Afrika, Amerika Latin,
Karibia, dan Timur Tengah yang mencapai 1 juta unit
pada seremoni Realisasi Ekspor CBU Toyota Tembus 1
Juta Unit di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 5
September 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto diwawancarai oleh reporter cilik di gedung
Kementerian Perindustrian, Jakarta, 13 Agustus 2018. Menperin mengatakan, bahwa salah
satu tujuan dibentuknya Kementerian Perindustrian untuk menyerap tenaga kerja di sektor
industri.
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Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau
UPT Tekstil Majalaya, Bandung, Jawa Barat, 18 September 2018.
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CNC ROUTER
DAN PRINTER 3D
KARYA ANAK BANGSA
Era ekonomi digital cukup memberikan pengaruh terhadap
dunia industri saat ini. Terutama dengan peluncuran Making
Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko Widodo, membuat industri
besar mulai mempersiapkan ke arah sana.
Industri 4.0 menjadikan
teknologi dan digitalisasi mulai
menjadi bagian dalam segala aktivitas. Era Industri 4.0 ini memungkinkan berbagai manufaktur terhubung secara digital, mulai dari
3D printing, robotik, serta beragam jenis teknologi baru yang
berhubungan dengan era digital.
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Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto menyampaikan, dalam upaya mendongkrak
daya saing Indonesia dan memperoleh manfaat dari era revolusi
Industri 4.0, hal penting yang
harus dibangun adalah penguatan
inovasi di sektor industri.
Seperti halnya yang dilakukan Balai Besar Mesin dan Logam
(BBLM) Bandung dalam pengembangan produktivitas dan daya
saing produk industri manufaktur
nasional.
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Balai penelitian dan
pengembangan (litbang) industri di lingkungan Kementerian
Perindustrian ini melakukan inovasi berupa pengembangan mesin
Computer Numerically Controlled
(CNC) 3-Axis dan Printer 3D dengan muatan komponen lokal.

MESIN CNC ROUTER
3-AXIS UNTUK IKM
Secara garis besar, pengertian mesin CNC adalah suatu
mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan
bahasa numeric (perintah gerakan
yang menggunakan angka dan
huruf).
Mesin CNC tingkat dasar yang
ada pada saat ini dibagi menjadi
dua kelompok, yaitu Mesin CNC
Two Axis atau yang lebih dikenal

dengan Mesin Bubut (Lathe
Machine) dan Mesin CNC Three
Axis atau lebih dikenal dengan
Mesin Frais (Milling Machine).
Peneliti BBLM, Haruman
Wiranegara mengatakan, mesin
CNC router yang dikembangkan timnya ini dibuat berdasarkan pengalaman peneliti terhadap kebutuhan industri lokal yang
cukup tinggi.
Selain itu, mesin CNC router
ini masih berupa prototipe yang
dapat diaplikasikan untuk pembuatan pola pada pengecoran
dan kedepannya dapat dimanfaatkan sebagai sarana Pendidikan
bagi Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) dan industri kecil.
Mesin ini terdiri dari beberapa
bagian antara lain bagian penggerak yaitu motor dan ulir daya,

bagian mekanisme sliding, bagian
kerangka yang terbuat dari profil
aluminium, bagian pemegang alat
kerja, driver dan interface serta
software.

photopolymer menuju ke atas.
Material yang digunakan pada
awalnya adalah cairan dan akan
mengeras setelah proses pendinginan dengan udara (fan).

Mesin CNC Router ini menggunakan sistem koordinat kartesius sebagai referensi geraknya.
Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan objek yang akan
dikerjakan oleh mesin tersebut.
Mengingat objek yang akan
dikerjakan adalah sebuah papan
yang datar, maka lebih cocok jika
menggunakan sistem gerak koordinat kartesius yang terdiri dari
sumbu x, y dan z.

Printer 3D ini terdiri dari
beberapa bagian antara lain frame
dan meja printer yang terbuat dari
aluminium, roll plastik, nozel,
heater controlled untuk melelehkan plastik, transmisi penggerak
meja arah X, transmisi arah Y,
transmisi arah Z, catu daya, interface microcontroler, komputer dan
pemrograman, serta internet.

Untuk masing-masing sumbu
tersebut digunakan satu buah
penggerak yang berupa motor
stepper. Sehingga mesin ini menggunakan tiga buah motor stepper.
Motor stepper ini kemudian dikopel dengan sebuah ulir daya,
yang pada akhirnya ulir daya inilah yang menggerakkan bagianbagian yang bergerak pada mesin
CNC router. Hasil dari mesin CNC
router 3-Axis ini memiliki tingkat
akurasi yang sama untuk semua
sumbu yaitu sebesar 0,005 mm.

PRINTER 3D KARYA
ANAK BANGSA
Kosep dasar printer
3D yang digunakan adalah
Stereolithography (SLA).
Sistem ini menambahkan layer
terus-menerus pada bahan

Rol plastik adalah bahan
untuk pencetakan plastik berupa
Poly Lactic Acid (PLA). Nozel berfungsi untuk mengeluarkan material plastik dari roll kemudian
melakukan proses pengisian
dengan sistem pemanasan dan
injeksi oleh nozel. Pada bagian

nozel terdapat komponen lainnya,
seperti motor stepper sebagai
sumber tenaga pendorong PLA ke
nozel, roda gigi plastik sebagai
transmisi menarik bahan ke
bawah, dan kipas pendingin sebagai pendingin ketika bahan masuk
ke meja printer.
Pemrograman yang dilakukan adalah menggunakan program GUI. Pemrograman dirancang dengan fungsi menerjemahkan data gambar berextension igs
menjadi sebuah koordinat bangun
ruang. Koordinat bangun ruang
menggerakan 3 motor: X,Y, Z dengan sistem manipulator.
Selain itu, dengan penggunaan internet pada printer 3D ini,
memungkinkan pengoperasiannya
dilakukan secara remote sehingga
printer lebih bebas dapat dilakukan dengan telepon pintar atau
dari jarak jauh. Internet of things
inilah yang membuat proses
semakin efektif dan efisien.
Hasil printer 3D karya anak
bangsa ini mampu mencetak
produk berbahan dasar polipropilen dengan kapasitas volume
produk maksimal 150 mm x 150
mm x 150 mm. Selain itu, printer
ini memiliki toleransi hingga 50
micron dan tidak memiliki banyak
cacat pada produk. mi
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Balai Penelitian dan Pengembang Industri (BPPI)
Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk meningkatkan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki setiap Provinsi.
Kali ini Riau menjadi sasaran
BPPI untuk membangun balai
litbang yaitu Balai Pengembangan
Produk dan Standarisasi Industri
(BPPSI).
Peresmian BPPSI di
Pekanbaru adalah upaya untuk
memacu daerah-daerah yang
memiliki sumber daya alam cukup
besar agar bernilai tambah tinggi
melalui kegiatan penelitian dan
pengembangan (litbang) serta
perekayasaan.
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TINGKATKAN
NILAI TAMBAH
KELAPA SAWIT

“Sesuai dengan tugas dan
fungsinya, balai litbang yang
berada dibawah Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri
(BPPI) berperan aktif melaksanakan alih teknologi hasil litbang kepada industri pengguna,”
kata Kepala BPPI Kemenperin
Ngakan Timur Antara pada Rapat
Koordinasi dan Peresmian BPPSI
di Pekanbaru, Riau, pada tanggal
23 November 2017.
Riau merupakan salah satu
provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik, dengan
didorong oleh aktivitas industri
pengolahan kelapa sawit.

Berdasarkan data BPS sampai September 2016, tercatat nilai
ekspor produk hilir sawit sebesar USD13,3 miliar atau telah
melebihi nilai ekspor minyak dan
gas bumi. Produk hilir mencapai
54 jenis. Secara rata-rata tahunan, sektor industri kelapa sawit
hulu-hilir menyumbang USD20
miliar pada devisa negara.
Sebagian besar produk olahan
kelapa sawit di Riau hingga saat
ini disebut masih dalam produk
mentah yakni CPO. Cabang industri potensial yang dapat dikembangkan dari industri kelapa sawit
adalah oleokimia, yaitu industri yang berbasis minyak kelapa
sawit (CPO) dan minyak inti sawit
(PKO).
Cabang industri potensial
yang dapat dikembangkan dari
kelapa sawit adalah oleokimia.
Jenis produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi
sejumlah industri hilir baik untuk
kategori pangan maupun nonpangan. “Ke depan, pengembangan industri pengolahan

komoditas unggulan lokal akan
menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau
seiring menyusutnya komoditas
migas,” ujar Ngakan.
Industri oleokimia dinilai sebagai sektor yang strategis
karena selain memiliki keunggulan komparatif melalui ketersediaan bahan baku yang melimpah,
juga memberikan nilai tambah
produksi yang cukup tinggi, yakni
di atas 40 persen dari nilai bahan
bakunya.
Oleh karena itu, BPPSI
Pekanbaru mempunyai tujuan
untuk meningkatkan daya saing
industri melalui pelayanan standardisasi serta membantu industri dalam analisis kebutuhan
teknologi, analisis pasar, dan
pengembangan produk.
BPPSI Pekanbaru didorong
agar dapat bekerja sama dan bersinergi dengan instansi-instansi
di daerah untuk melihat dan
memetakan potensi yang dapat
dikembangkan. mi

Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Riau tahun
2017, Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Riau merupakan
yang ke lima terbesar secara
nasional, di bawah Provinsi DKI
Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat
dan Jawa Tengah atau terbesar
untuk provinsi di luar Pulau Jawa.
Kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Riau adalah dari
nilai ekspor bersih (net export)
yang mencapai 29,53 persen.
Komoditi utama di Provinsi
Riau adalah Sawit. Industri pengolahan kelapa sawit merupakan
salah satu sektor penggerak ekonomi Provinsi Riau. Nilai ekspor
untuk produk lemak dan minyak
nabati mencapai 68 persen
dari total ekspor Provinsi Riau.
Industri sawit mampu memberikan kontribusi signifikan bagi
Indonesia karena sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia.
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“Kami akan menggalakkan
program-program yang memang
menjadi tugas utama Kementerian
Perindustrian, yakni pemberian
pelatihan, bantuan mesin dan peralatan serta promosi,” kata Gati.

“

PROGRAM E-SMART IKM

Lewat program e-Smart
IKM, mereka juga lebih
cepat tahu desain mana
yang dibutuhkan pasar.
Jika kita sudah tahu marketnya, terus kita juga
tahu bahan baku apa
yang dibutuhkan

Untuk bantuan promosi,
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) sejak tahun 2017
telah meningkatkan bantuan promosi kepada IKM. Pendekatan
yang dilakukan adalah market
approach. Lewat pendekatan itu,
Kemenperin ingin melihat apa
yang menjadi kebutuhan pasar
melalui program e-Smart IKM.
Menurut Gati, dengan
e-Smart IKM, akan diketahui dengan pasti apa yang menjadi
kebutuhan pasar sehingga pengusaha IKM tidak mengarang lagi
dalam membuat produk dan bisa
menentukan kuantitas barang
yang diproduksinya.

Direktur Jenderal IKM
Gati Wibawaningsih

PERTUMBUHAN IKM
MASIH ON THE TRACK
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Di tengah kondisi ekonomi lokal dan global yang
sedang menghadapi berbagai tantangan, industri
kecil dan menengah (IKM) masih mampu mencapai
pertumbuhan yang memuaskan.

“Pertumbuhan industri
kecil dan menengah masih on
the track,” ujar Dirjen Industri
Kecil dan Menengah (IKM)
Kementerian Perindustrian Gati
Wibawaningsih.
Dia mengatakan, berdasarkan
data yang dilansir Badan Pusat
Statistik (BPS), pertumbuhan
industri IKM sepanjang triwulan II
tahun 2018 mencapai 4,93 persen
year on year (YoY) dibandingkan
triwulan II tahun 2017.
Adapun sub sektor industri yang memberikan kontribusi
cukup besar bagi pertumbuhan
sektor IKM di periode itu adalah
produk kulit untuk industri besar
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dan untuk industri mikro serta
kecil yang berkontribusi besar
adalah industri kimia.
Dengan pertumbuhan yang
dicapai selama triwulan II itu,
Gati Wibawaningsih optimis target pertumbuhan sektor IKM di
tahun 2018 yang dipatok sekitar
5,7 persen hingga 6,1 persen bisa
dicapai.
“Kami optimis target pertumbuhan sektor IKM bisa dicapai,” ujarnya. Untuk mencapai target pertumbuhan itu, Ditjen IKM
Kementerian Perindustrian akan
terus mendorong pelbagai program dan kebijakan yang telah
ditetapkan.

“Lewat program e-Smart IKM,
mereka juga lebih cepat tahu
desain mana yang dibutuhkan
pasar. Jika kita sudah tahu marketnya, terus kita juga tahu bahan
baku apa yang dibutuhkan,” papar
Dirjen IKM Gati Wibawaningsih.
Dijelaskannya, karena besar
manfaatnya, program e-Smart
IKM yang diluncurkan Kemenperin
tahun 2017 itu mendapatkan sambutan hangat dari pelaku IKM.
“Mereka sangat antusias
untuk ikut program tersebut,”
ucap Gati. Hal itu dibuktikan dengan penambahan jumlah peserta
program tersebut. Jika di tahun
2017 awalnya Kemenperin menargetkan 1.000 pengusaha IKM yang
ikut dalam program itu, ternyata
karena besarnya permintaan IKM,
akhirnya jumlah pesertanya
ditambah menjadi 1.730 pengusaha IKM.
Sementara untuk tahun 2018
ini, ditargetkan ada 4.000 pengusaha IKM yang mengikuti program
e-Smart IKM dan hingga akhir
Agustus sudah mencapai 3.000
pengusaha IKM yang mengikutinya. Sedangkan tahun depan,
jumlah peserta program tersebut dicanangkan sebanyak 5.000
pengusaha.
Sampai saat ini, program
e-Smart IKM telah dilaksanakan
di 22 provinsi dengan melibatkan
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dalam negeri dan 25 persen untuk
mesin dari impor. tahun 2018
ini, anggaran yang disediakan
Kemenperin untuk program tersebut mencapai Rp12 miliar.
Berdasarkan fakta di lapangan, program restrukturisasi mesin berjalan cukup baik.
Misalnya di sektor garmen,
begitu program ini diluncurkan,
dana yang disediakan untuk sektor industri itu langsung habis
terserap.

“

“Agar mereka bisa memproduksi dengan
maksimal, tentu teknologinya yang
digunakan harus bagus dan modern.
Untuk itu, Kemenperin punya program
bantuan restrukturisasi peralatan dan
permesinan kepada pengusaha IKM
Direktur Jenderal IKM
Gati Wibawaningsih

Sementara sektor industri
yang agak lama menyerap dana
program tersebut adalah industri
logam. Hal ini antara lain disebabkan mesinnya kebanyakan impor
dan harganya mahal. Selain itu,
jumlah pengusaha di industri ini
juga masih sedikit.
“Untuk itu, kami mengusulkan agar batasan modal kerja di
industri menengah pada sektor
IKM tidak lagi Rp1 miliar hingga
Rp15 miliar, tetapi hingga Rp50
miliar sehingga banyak pemain di
industri logam yang bisa menikmatinya,” tutur Gati.

BANTUAN
PELATIHAN SDM
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Terkait dengan tugas pemberian pelatihan kepada sumber
daya manusia (SDM), Dirjen IKM
Gati Wibawaningsih menjelaskan,
Kementerian Perindustrian sejak
dulu telah melibatkan institusi
pendidikan baik di internal maupun eksternal Kemenperin.
lima lembaga, yaitu Bank
Indonesia, BNI, Google, iDeA,
serta Kementerian Komunikasi
dan Informatika.
Selain itu, Kemenperin
juga menggandeng pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.
Program e-Smart IKM juga telah
bekerja sama dengan marketplace
seperti Bukalapak, Tokopedia,
Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali,
dan Gojek Indonesia.
Gati menjelaskan, ada sembilan komoditas yang tengah
difokuskan pengembangannya di
dalam skema program e-Smart
IKM, yakni makanan dan minuman, logam, perhiasan, herbal,
kosmetik, fashion, kerajinan, furnitur, dan industri kreatif lainnya.
Selain membantu promosi
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2018

secara online, Kemenperin juga
memberikan bantuan promosi
melalui offline melalui keikutsertaan pengusaha IKM pada pameran-pameran yang benar-benar
penjualannya bagus.

PROGRAM
RESTRUKTURISASI
MESIN
Agar produk IKM memiliki
daya saing tinggi, Kemenperin
memberikan bantuan dalam hal
penyediaan bahan baku berupa
pembebasan bea masuk untuk
bahan baku yang diimpor dan
kemudian produknya dipasarkan
ke mancanegara.
“Kami sudah bekerja sama
dengan pihak Bea dan Cukai
dengan menghapus bea masuk

melalui kebijakan Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor atau KITE,”
jelas Gati.
Sementara untuk bahan baku
bagi produk yang dijual di dalam
negeri, Kemenperin mengajarkan
agar bahan bakunya benar-benar
mendekati zero waste sehingga
bisa menghemat biaya produksi.
“Agar mereka bisa memproduksi dengan maksimal, tentu
teknologi yang digunakan harus
bagus dan modern. Untuk itu,
Kemenperin punya program bantuan restrukturisasi peralatan dan
permesinan kepada pengusaha
IKM,” paparnya.
Lewat program tersebut,
Kemenperin memberikan potongan harga sebesar 30 persen
untuk pembelian mesin baru dari

“Kami punya sekolah-sekolah
binaan Kemenperin yang lulusannya siap pakai,” katanya.
Adapun kerja sama dengan
pihak eksternal antara lain dilakukan dengan menggandeng sejumlah universitas negeri dan swasta
dan lembaga-lembaga lainnya.
Saat ini Kemenperin juga
telah menjalin kerja sama dengan
sebuah lembaga yang mendatangkan tenaga kerja ahli dari Jerman
untuk membantu pengusaha IKM
secara gratis. Mereka akan berada
di Indonesia selama tiga minggu
hingga enam bulan.

Tugas dan fungsi Ditjen IKM
dipastikan akan bertambah seiring dengan keluarnya Perpres
Nomor 69 tahun 2018 tentang
Kementerian Perindustrian.
Dengan adanya aturan itu, Ditjen
IKM akan mendapat tugas membina sektor industri aneka.

“Kami sedang mendata sentra industri mana saja yang
akan diberikan bantuan ahli dari
Jerman itu Yang sudah pasti
adalah industri craft karena
produk kerajinan kita pasarnya
banyak ke Eropa,” jelas Gati.

Terkait aturan itu, Gati
Wibawaningsih mengaku siap
untuk menjalankan tugas tersebut. Industri-industri yang masuk
dalam sektor industri aneka
diakuinya memiliki potensi besar.
Misalnya, industri soft lens dan

kaca mata. “Industri itu perlu
didukung karena potensinya
besar,” ucapnya.
Agar pembinaan terhadap
industri aneka berjalan dengan
baik dan maksimal, Ditjen IKM
Kemenperin berencana menambah satu Subdit lagi yakni Subdit
Aneka. mi
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Persepsi itu dapat dimaklumi.
Industri galangan kapal memang
terkesan keras dan kotor karena
banyak menggunakan mesin dan
peralatan berat. Namun, peluang
bagi perempuan untuk menggeluti bidang ini bukanlah suatu yang
tabu atau mustahil.

Industri perkapalan sudah
menarik minat Anita sejak remaja.
Tidak heran jika dia menjatuhkan
pilihan untuk melanjutkan studi
S1 di Teknik Perkapalan, Fakultas
Teknologi Kelautan (FTK), Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Surabaya.

Hal itu dibuktikan sendiri oleh
Anita Puji Utami. Perempuan kelahiran Surabaya, 29 Desember 1972
ini, berhasil menduduki posisi
Direktur Utama di PT Adiluhung
Sarana Segara Indonesia (ASSI),
galangan kapal berbasis di Madura,
Jawa Timur.

Karirnya berawal di salah satu
perusahaan pelayaran nasional di
Surabaya. Suatu saat, ketika
holding perusahaan pelayaran
itu mengakuisisi galangan kapal
sebagai fasilitas perawatan
armadanya, Anita diminta menjadi
Direktur Produksi.
Bagi Anita, adaptasi dari usaha
pelayaran ke galangan kapal tidak

Anita Puji Utami

PEREMPUAN
TANGGUH
DI INDUSTRI
MARITIM
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terlalu sulit. Kedua jenis usaha ini
masih satu rumpun industri maritim
yang saling menunjang, meskipun
pada dasarnya berbeda.
Setelah beberapa tahun menjabat Direktur Produksi, pada tahun
2015 dia kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama PT
ASSI. Bekerja di lingkungan yang
didominasi laki-laki tidak membuat Anita merasa tertekan. Sejauh
ini, dia mampu membangun kerja
sama solid dengan semua karyawan
sehingga perusahaan bisa terus
berkembang.
“Bekerja di lingkungan lakilaki ada suka dan dukanya. Sukanya
adalah laki-laki cenderung rasional
sehingga lebih mudah menerima
masukan. Dukanya, kita perlu sabar
menghadapi laki-laki yang kadang
tingkat emosionalnya sangat tinggi
satu sama lain. Saat itulah diperlukan ‘peran wanita’ untuk bisa mengambil sisi yang bisa diterima oleh
mereka,” ungkap Anita.
Ibu tiga orang anak ini bahkan tidak segan-segan turun ke
lapangan untuk melihat langsung
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Industri galangan kapal selama
ini sering dipersepsikan sebagai
dunia laki-laki. Tidak heran apabila
perempuan yang terjun ke industri
ini bisa dihitung dengan jari,
apalagi yang sampai menduduki
posisi manajemen puncak.
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BUTUH KEBIJAKAN
Oleh karena itu, kelesuan
di industri galangan kapal nasional tidak boleh berlangsung
lebih lama lagi. Pemerintah harus
segera membuat kebijakan maritim yang berpihak kepada industri
galangan kapal agar mereka tidak
mati.
Beberapa usulan kebijakan
yang telah disampaikan Iperindo
kepada pemerintah, antara lain
pembebasan pajak impor untuk
komponen kapal yang belum bisa
dibangun di dalam negeri serta
insentif dan suku bunga rendah
bagi pelayaran nasional yang
membangun kapalnya di galangan
nasional.

pekerjaan yang mayoritas dilakukan
oleh laki-laki.
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“Saya sangat bahagia dan
bersyukur dengan pekerjaan ini
karena mendapat dukungan dari
karyawan, direksi, pemilik perusahaan, dan lainnya. Mereka
sangat loyal membatu proses
pekerjaan yang ‘kasar’ seperti
pengelasan serta bergelut dengan
bahan baku besi di pinggir pantai
atau laut ini,” ujarnya.
Meski demikian, Anita selalu
menegakkan disiplin dalam proses
pekerjaan di lapangan dan mematuhi standar operasional yang
ditetapkan kepada seluruh karyawan. Dengan demikian, kualitas
kapal yang dibangun sesuai dengan standar dan dapat diselesaikan tepat waktu.
Kedisiplinan menjadi modal
bagi Anita untuk membangun
kepercayaan pelanggan. Terbukti,
PT ASSI masih mendapat order
pembangunan kapal baru di tengah iklim usaha yang kurang
kondusif.
Hingga saat ini, galangan
yang dipimpinnya sudah membangun hampir 100 kapal, termasuk
salah satu kapal yang diresmikan
oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yaitu KM Camara
Nusantara.
Di lingkungan industri maritim, nama Anita juga sudah tidak
asing lagi. Pasalnya, selama ini
dia aktif dalam berbagai kegiatan
pemerintahan, asosiasi industri,
dan organisasi kemasyarakatan.
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Selain menjabat Wakil Ketua
Umum DPP Iperindo (Ikatan
Perusahaan Industri Perkapalan
dan Lepas Pantai), Anita juga
merupakan Sekjen Alumni FTK ITS
dan pengurus Women in Maritime
(WIMA) Indonesia. Dia juga sering
diundang sebagai pembicara
dalam berbagai diskusi dan seminar yang digelar instansi pemerintah atau lembaga lainnya.
Sebagai pengurus Iperindo,
perhatian dan pengetahuan Anita
terhadap industri perkapalan
makin kental. Oleh karena itu, dia
ingin ikut membantu pemerintah
membangun industri dalam negeri dengan memberikan masukan
yang konstruktif.
Menurut Anita, industri
galangan kapal bersifat padat
modal, padat karya, sekaligus
padat teknologi yang keberlangsungannya sangat bergantung
pada kondisi pasar dan kebijakan
pemerintah.
Saat ini, industri galangan
kapal nasional sangat lesu mengingat pesanan pembuatan kapal
di dalam negeri sangat minim.
Pesanan yang ada pun berasal
dari pemerintah, sehingga sangat
mempengaruhi keberlangsungan
industri tersebut.
Beberapa galangan kapal terpaksa merumahkan karyawan
karena tidak mendapatkan order
sama sekali, sedangkan biaya
overhead perusahaan sangat
tinggi. Sebagian galangan masih
bertahan dengan mengandalkan
usaha reparasi kapal.

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah masih
tingginya ketergantungan pada
bahan baku atau komponen
impor. “Hampir 60 persen kapal
yang dibuat menggunakan bahan
baku lokal. Namun, jika dihitung
nilainya tetap saja lebih besar
yang impor karena beberapa komponen tidak tersedia di dalam
negeri, seperti genset,” ungkap
Anita.
Oleh karena itu, pemerintah
harus lebih mendorong industri
penunjang galangan kapal dalam
negeri guna mengurangi ketergantungan pada komponen dan
bahan baku impor.
“Ketersediaan bahan baku
lokal bisa mempengaruhi harga
kapal yang diproduksi di dalam
negeri. Kebijakan ini perlu dilakukan agar industri galangan kita
bisa bersaing dengan Korea dan
China,” ujarnya.
Selain bahan baku, masalah
lahan dan sumber daya manusia
berkualitas perlu segera disiapkan, terutama untuk mendukung
program Tol Laut yang dicanangkan pemerintah. “Permasalahan
itu sangat krusial, sebab membuat industri galangan kapal sulit
berkembang,” kata Anita.
Penggemar olahraga hiking yang kini banyak meluangkan waktunya bersama keluarga
saat senggang ini mengungkapkan harapannya terhadap industri maritim nasional. “Suatu saat
industri maritim nasional akan
maju, kesejahteraan masyarakat
maritim meningkat, dan industri
ini menjadi tuan rumah di negeri
sendiri.” Semoga. mi
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