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OPTIMISME MENGHADAPI TAHUN POLITIK
Optimis! Kata ini menjadi kunci
menghadapi tahun 2019 yang bakal
diwarnai hiruk pikuk politik. Optimis
sebab fundamental ekonomi nasional
diyakini cukup kuat meredam gejolak
domestik menjelang Pemilu hingga
pemerintahan baru terbentuk.
Optimisme juga terpancar dari
pelaku industri di dalam negeri.
Dinamika di tahun politik dan turbulensi perekonomian global tidak
menyurutkan rencana mereka. Hal
ini bisa dilihat dari terus tumbuhnya
investasi dan populasi industri dalam
beberapa tahun terakhir, mulai dari
skala kecil, menengah hingga besar.
Pada 2014 atau tahun pertama
pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf
Kalla, populasi industri besar dan
sedang tercatat 25.094 unit usaha.
Pada 2017, jumlahnya menjadi 30.992
unit usaha atau bertambah 5.898 unit
usaha.
Populasi industri kecil pun
berkembang, dari 3,52 juta unit usaha
pada 2014 menjadi 4,49 juta unit
usaha pada 2018. Ada penambahan
sekitar 970.000 unit usaha industri
kecil selama empat tahun terakhir.
Para wirausahawan baru bertumbuh di seluruh pelosok Nusantara.
Mereka umumnya usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM).
Hingga tahun 2018, sektor nonmigas ini sudah menyedot investasi
Rp226,18 triliun dan mempekerjakan
sedikitnya 18,25 juta anak bangsa.
Angka ini naik 17,4 persen dibandingkan dengan tahun 2015 sekitar 15,54
juta orang.
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Upaya pemerintah menggairah
investasi didukung dengan iklim bisnis yang kondusif. Serangkaian paket
kebijakan ekonomi telah digulirkan
dengan menawarkan kemudahan
berusaha dan insentif. Infrastruktur
seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara terus dibenahi agar biaya logistik
kian kompetitif.
Sejalan dengan itu, kemampuan
industri manufaktur nasional menembus pasar internasional semakin kuat. Indikatornya bisa dilihat dari
peningkatan nilai tambah industri
dan indeks daya saing global.
Nilai tambah industri nasional
naik dari USD212,04 miliar pada
tahun 2015 menjadi USD236,69 miliar pada tahun 2018. Peringkat daya
saing negeri ini juga beranjak ke level
45 pada tahun 2018 dari posisi 47
pada tahun sebelumnya.
Perkembangan ini mendorong
pengapalan produk manufaktur
Indonesia ke mancanegara. Hingga
akhir tahun 2018, nilainya sudah tembus USD130,74 miliar atau naik 4,51
persen dibandingkan dengan capaian
tahun sebelumnya. Nilai ini lebih dari
72 persen dari total ekspor nasional.
Sangat dominan.
Kontribusi manufaktur terhadap perekonomian juga di atas ratarata dunia yang berkisar 17 persen.
Merujuk data Bank Dunia tahun 2017,
industri menyumbang 20,5 persen
terhadap perekonomian nasional.
Indonesia bersanding dengan empat
raksasa industri, yakni China (28,8
persen), Korea Selatan (27 persen),
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Jepang (21 persen), dan Jerman (20,6
persen).
Kontribusi manufaktur lainnya adalah sumbangan pajak dan
cukai yang cukup tinggi. Hingga 30
November 2018, penerimaan pajak
dari sektor ini meningkat 12,74
persen dengan nominal Rp315,13 triliun atau 30 persen dari total penerimaan. Adapun penerimaan dari cukai
naik 13,2 persen dengan realisasi
Rp123,3 triliun.
Menperin optimistis industri
non-migas bisa tumbuh 5,4 persen
pada tahun 2019, ditopang oleh
beberapa sektor unggulan seperti
industri makanan dan minuman, permesinan, tekstil dan pakaian jadi,
serta kulit, barang dari kulit dan alas
kaki.
Untuk meningkatkan kompetensi SDM industri, pemerintah akan
semakin gencar menggelar program
pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan link and match
dengan industri pada tahun 2019.
Kemenperin telah menyiapkan anggaran Rp1,78 triliun untuk
menyelenggarakan program tersebut, termasuk membangun politeknik
dan akademi komunitas di kawasan
industri.
Bebagai upaya pemerintah tersebut tentunya perlu mendapatkan
dukungan dari seluruh pemangku
kepentingan. Bukan hanya pelaku
usaha, instansi dan pemerintah daerah, melainkan masyarakat sebagai
konsumen. mi

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

Jawaban:
Terkait dengan rencana untuk
pengajuan izin usaha pembuatan
beralkohol di Indonesia, izin tersebut diajukan ke Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) dengan
rekomendasi dari Kementerian
Perindustrian.
Namun, sejak tahun 1993, izin
usaha baru untuk industri minuman beralkohol sudah tidak diterbitkan lagi sehingga tidak ada lagi
usaha baru.

14 KEBIJAKAN

19 EKONOMI & BISNIS

Apa saja perizinan yang
dibutuhkan untuk menjalankan
industri minuman beralkohol?
Dalam PP No. 44/2016 tentang
Daftar Negatif Investasi, diatur
bahwa industri minuman beralkohol tertutup untuk penanaman
modal? Apakah maksud dari hal
ini? Bisakah tetap menjalankan
industri minuman beralkohol di
Indonesia?

60 LENSA PERISTIWA
62 INOVASI
Teknologi Mutakhir di Balik LRT
Tanpa Masinis Buatan Madiun

63 DESTINASI
Garuda Wisnu Kencana:
Ikon Bali yang Gagah

67 ARTIKEL
Membangun Reputasi Indonesia

62

Apabila membutuhkan referensi mengenai peraturan terkait bidang usaha tersebut maka
dapat melihat beberapa peraturan
antara lain: (1) Peraturan Presiden
No. 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol; (2)
Peraturan Menteri Perindustrian
No. 63 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Pengawasan
Industri dan Mutu Minuman
Beralkohol sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Menteri
Perindustrian No. 62 Tahun 2015;
(3) Peraturan Presiden No. 44
Tahun 2016 tentang Daftar Bidang
Usaha Yang Tertutup dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal.
_________________________

Saya ingin mencari data industri seluruh bidang di Indonesia
(nama, alamat, jenis industri).
Bagaimana cara mendapatkannya?
Gerry Gumilar Ardimanggala
(Bandung, Jawa Barat)
Gerry Gumilar Ardimanggala
(Bandung, Jawa Barat)
Untuk data industri atau
direktori perusahaan industri,
silakan kunjungi website kami di:
http://www.kemenperin.go.id/
direktori-perusahaan/
Dengan memasukkan nama

perusahaan atau jenis komoditi dan lokasi yang dibutuhkan.
Untuk saat ini data yang tersedia
berupa nama perusahaan, alamat,
dan nomor telepon. Kami tidak
menyediakan data dalam format
excel.
_________________________

Terkait proses import wire
rope untuk end user dan tidak
diperjualbelikan karena perusahaan kami adalah perusaha
pelayaran, sedangkan kami tidak
mendapatkan barang tersebut di
suplier kami di Indonesia. Mohon
informasi persyaratan apa yang
harus kami persiapkan?

Bagaimana caranya agar saya
mendapat kesempatan untuk ikut
serta pada acara-acara pameran
yang diadakan oleh Kementerian
Perindustrian?

Soegiarto (Yogyakarta)

Rikke (Cilandak, Jakarta Selatan)
Jawaban:
Dalam rangka meningkatkan
daya saing produk Indonesia,
Kementerian Perindustrian
senantiasa berupaya untuk
memfasilitasi keikutsertaan
perusahaan nasional pada kegiatan pameran, baik yang diselenggarakan di dalam negeri
maupun di luar negeri. Bentuk
fasilitasi yang diberikan mencakup penyediaan booth berikut desainnya, sebagaimana
telah dianggarkan pada DIPA
Kementerian Perindustrian
setiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat
menghubungi :
Sekretariat Plasa
Industri Gedung Kementerian
Perindustrian Jalan Gatot Subroto
Kav. 52-53, Lantai 14 Jakarta
12950 Telepon (021) 527 1431,
525 5509 ext. 2538 Fax (021) 527
1431

Terkait dengan hal tersebut, izin usaha apa yang Bapak
miliki. Jika IUI (hanya dipakai
sendiri) sedangkan SIUP (Melalui
Kontrak Kerjasama). Untuk Pertek
SNI Baja dapat mengajukan di
Unit Pelayanan Publik sedangkan PI Besi Baja di Kementerian
Perdagangan.
Untuk Daftar Rekomendasi/
Pertimbangan Teknis yang
diterbitkan oleh Kementerian
Perindustrian >> http://kemenperin.go.id/perizinan
Pertanyaan lebih lanjut dapat
datang langsung:
Unit Pelayanan Publik (UPP)
Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta
Selatan Lantai 4
Telp : 021 - 5255509 ext. 2340 atau
021 - 5229585
Email:
uppkemenperin@gmail.com mi

_________________________

Ada yang ingin saya tanyakan, untuk usaha kecil menengah, apakah ada ketentuan
minimum jumlah barang yang
perlu di impor/ekspor untuk
keperluan industri? Terima kasih
Evi (Denpasar, Bali)

Jawaban:
Terkait dengan hal tersebut,
Importir/eksportir dapat melihatnya secara realtime melalui portal INSW dengan terlebih dahulu
(www.insw.go.id) dengan menginput Kode HS barang yang akan
di impor atau di ekspor dan akan
disesuaikan dengan barang apa
yang akan diimpor terkena lartas/
peraturan apa.
_________________________
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4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

MANUFAKTUR
MENGGELIAT
EKONOMI
KUAT

6

Industri pengolahan nonmigas atau manufaktur di
dalam negeri terus menggeliat dalam 4 tahun terakhir.
Sejumlah indikator menunjukkan, kinerja manufaktur
menguat meskipun perekonomian nasional masih
dihantui ketidakpastian global.
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penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. “Investasi akan memperkuat struktur industri di Tanah Air
dan bisa menjadi substitusi bahan
baku impor,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Menperin,
pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga memacu penanaman
modal, baik investasi baru maupun
perluasan usaha atau ekspansi.
Menurut Airlangga, investasi
sangat penting karena memberikan multiplier effect yang besar bagi
perekonomian nasional, termasuk
penyerapan tenaga kerja, mendorong
ekspor dan menekan impor.
Kemenperin mencatat, jumlah
tenaga kerja di sektor industri hingga
semester pertama 2018 mencapai
17,92 juta orang, naik signifikan dari
15,62 juta orang pada tahun 2014.

8

Perkembangan ini antara lain
bisa dilihat dari peningkatan nilai
tambah industri, indeks daya saing
global, peringkat manufacturing
value added (MVA), dan pangsa pasar
industri nasional terhadap manufaktur global.
Merujuk data The United Nations
Industrial Development Organization
(UNIDO), indeks MVA Indonesia naik
tiga peringkat dari posisi 12 pada
tahun 2014 menjadi level ke-9 pada
2018. Pencapaian ini menempatkan
Indonesia sebagai negara penghasil nilai tambah terbesar dari sektor
industri
Nilai tambah manufaktur selama
4 tahun terakhir melonjak hingga
USD34 miliar, dari USD202,82 miliar
pada 2014 menjadi USD236,69 miliar
pada tahun ini.
Selain itu, pangsa pasar industri manufaktur nasional di dunia ikut
meningkat menjadi 1,84 persen pada
tahun 2018.
Apabila dilihat dari persentase kontribusi industri, Indonesia
masuk dalam jajaran 4 besar dunia.
Indonesia juga mencatat peningkatan
pada Global Competitiveness Index,
yang saat ini berada di posisi 36 dari
sebelumnya peringkat 41.
Berbagai Indikator positif itu seiring dengan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha di sektor manufaktur, baik skala kecil dan menengah
maupun skala besar.
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Pada 2014 atau tahun pertama
pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf
Kalla, populasi industri besar dan
sedang tercatat 25.094 unit usaha.
Pada 2017, jumlahnya menjadi 30.992
unit usaha atau bertambah sebanyak
5.898 unit usaha.
Populasi industri kecil juga bertambah, dari 3,52 juta unit usaha
pada 2014 menjadi 4,49 juta unit
usaha pada tahun ini. Artinya, ada
penambahan sekitar 970.000 unit
usaha industri kecil selama empat
tahun terakhir.
Pertumbuhan populasi industri
itu tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menarik investasi ke dalam
negeri, disertai dengan menciptakan
iklim bisnis yang kondusif melalui
paket kebijakan ekonomi dan kemudahan perizinan usaha.

menggunakan mekanisme Online
Single Submission (OSS).

INVESTASI MENINGKAT
Hasilnya, investasi di sektor
manufaktur meningkat dari Rp195,74
triliun pada 2014 menjadi Rp274,09
triliun pada tahun lalu. Hingga
semester pertama 2018, investasi di
industri pengolahan ini sudah tembus Rp121,56 triliun melalui 10.049
proyek atau 33,6 persen dari total
nilai investasi sebesar Rp361,6 triliun.
Dari nilai investasi tersebut,
penanaman modal dalam negeri
(PMDN) mencapai Rp46,2 triliun,
sementara penanaman modal asing
(PMA) me-nembus USD5,6 miliar atau
sekitar Rp75,8 triliun.

Langkah strategis pemerintah, antara lain optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan
bea masuk impor barang modal atau
bahan baku.

Investasi di sektor manufaktur
pada paruh pertama 2018, didominasi oleh lima sektor prioritas dalam
peta jalan Making Indonesia 4.0.
Kontribusi terbesar berasal dari
industri makanan dan minuman yakni
29,14 persen dari total investasi di
sektor manufaktur.

Bahkan, Kemenperin mengusulkan skema super deductible tax untuk
industri yang melakukan kegiatan
inovasi dan vokasi. Sejalan dengan
itu, kompetensi sumber daya manusia
industri diakselerasi melalui program
pelatihan dan pendidikan vokasi.

Sektor lainnya yakni industri kimia yang menyumbang 28,97
persen, diikuti industri barang logam,
komputer, barang elektronika, mesin,
dan perlengakapan (18,89%), industri
alat angkutan (5,53%), serta industri
tekstil dan pakaian jadi (4,65%).

Selain itu, tata cara perizinan
usaha diperbaiki, baik di tingkat pusat
maupun daerah. Terobosan lain,
yakni menyiapkan tata cara perizinan

Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto menyatakan, investasi
menjadi kekuatan bagi perekonomian, apalagi industri masih menjadi

Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas juga meningkat, dari USD119,75 miliar pada
2014 menjadi USD125,02 miliar
pada tahun 2017. Hingga semester pertama 2018, ekspor produk
industri sudah tembus USD63,01
miliar, tumbuh 5,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama
tahun lalu.
Nilai ekspor produk industri
pada enam bulan pertama tahun
ini menyumbang 71,59 persen dari
total ekspor nasional yang mencapai USD88,02 miliar. Artinya, banyak produk industri nasional yang
kompetitif di pasar global.
Selama ini, industri pengolahan selalu menjadi tulang punggung dan kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional yakni
rata-rata 20 persen, melampaui
rata-rata dunia sekitar 14 persen.

Selama ini, industri pengolahan
selalu menjadi tulang punggung
dan kontributor terbesar terhadap
perekonomian nasional yakni ratarata 20 persen, melampaui ratarata dunia sekitar 14 persen.
Menurut dia, semua upaya
yang dilakukan pemerintah itu
bertujuan menciptakan ekonomi
yang kompetitif dan memberikan kemampuan pengusaha untuk
lebih banyak membuka lapangan
pekerjaan.
Apalagi, kata Benny, adanya
Making Indonesia 4.0 memberikan
strategi dan peta jalan yang jelas bagi
semua pelaku usaha dan pemangku
kepentingan untuk siap memasuki
revolusi industri 4.0.
Sekretaris Jenderal Kemenperin
Haris Munandar mengatakan, implementasi peta jalan Making Indonesia
4.0 merupakan salah satu upaya
Kemenperin untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing industri
di dalam negeri.
Upaya lainnya, yakni menekan
defisit neraca perdagangan, pengembangan perwilayahan industri,
pengembangan kualitas SDM melalui
pendidikan vokasi yang link and
match dengan Industri, dan pelaksanaan program e-Smart IKM.
Guna memperbaiki struktur perekonomian, Kemenperin mengemban
tugas menjaga neraca perdagangan
di sektor industri.

Guna memacu pertumbuhan
manufaktur, pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku,
membangun infrastruktur, kelancaran arus logistik, menurunkan
harga gas industri, hingga membuat
skema insentif fiskal yang menarik
bagi investor.

Menurut Haris, strategi
Kemenperin dalam menekan defisit
neraca perdagangan, antara lain
memfasilitasi pemberian insentif bagi
industri berorientasi ekspor serta
mempermudah legalitas melalui
Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu
(SVLK) untuk meningkatkan daya
saing ekspor produk kayu Indonesia.

SESUAI JALUR

Kemenperin juga mendorong
optimalisasi Tingkat Kandungan
Dalam Negeri (TKDN) proyek infrastruktur, mendukung pengurangan
impor BBM solar dengan menerapkan mandatory pengunaan Biodiesel
20 (B20), serta pengendalian impor
barang konsumsi melalui kenaikan
PPh Pasal 22.

Ketua Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Bidang
Perdagangan Benny Soetrisno
menilai, program dan kebijakan
pemerintah saat ini sudah dalam
jalur yang tepat.

Strategi lainnya, mempercepat pengembangan dan penyebaran industri di luar Pulau Jawa,
seperti melalui penetapan Wilayah
Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI),
pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan
industri, dan pembangunan sentra
IKM di kabupaten atau kota.
Berdasarkan catatan
Kemenperin, selama periode 20152017, sebanyak 10 kawasan industri
baru telah beroperasi. Tahun ini ada
tiga kawasan industri yang beroperasi, dan tahun depan akan beroperasi
lagi lima kawasan industri. Dengan
demikian, selama 2015-2019 ada 18
kawasan industri yang beroperasi.
Untuk pembinaan dan pengembangan SDM, Kemenperin menggelar program pendidikan dan pelatihan
vokasi berbasis kompetensi dan link
and match dengan industri. Hingga
saat ini, 608 industri dan 1.753 SMK
sudah mengikuti program tersebut.
Adapun untuk program e-Smart
IKM, sejak diluncurkan pada awal
2017, jumlah pelaku IKM yang terlibat
dalam kegiatan worskhop e-Smart
IKM mencapai 4.000 orang. Potensi
program ini masih sangat besar dan
terus berkembang seiring dengan
semakin banyaknya pelaku IKM yang
menggunakan platform digital.
Selain mendorong investasi,
Kemenperin memacu utilisasi
industri eksisting guna mengisi
pasar domestik agar tidak tergerus
impor. Kebijakan yang dijalankan,
antara lain hilirisasi industri untuk
meningkatkan nilai tambah bahan
baku dalam negeri.
Apabila aktivitas sektor manufaktur berjalan dengan baik,
perekonomian tentunya akan
mendapat efek berantai positif yang luas. Dampaknya, penerimaan devisa dari ekspor meningkat
sehingga menekan defisit neraca
perdagangan. mi
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KUALITAS SDM
MENENTUKAN
MASA DEPAN
INDUSTRI
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) sudah
menjadi fokus kebijakan Kementerian Perindustrian.
Tidak hanya menggulirkan program-program
unggulan, Kemenperin juga melakukan reorganisasi
dan realokasi anggaran untuk memacu kompetensi
SDM di sektor manufaktur.
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Gebrakan ini sejalan dengan
tantangan industri nasional
menghadapi revolusi industri generasi keempat atau Industri 4.0,
terutama terkait dengan kompetensi SDM.
Tantangan itu sebenarnya
telah diantisipasi pemerintah
melalui inisiatif peta jalan Making
Indonesia 4.0, yang memasukkan pengembangan SDM sebagai
salah satu program prioritas.
Merujuk peta jalan tersebut,
Indonesia berencana merombak
kurikulum pendidikan dengan lebih
menekankan pada bidang Science,
Technology, Engineering, Arts, dan
Mathematics (STEAM). Seiring dengan itu, kualitas unit pendidikan
vokasi seperti sekolah menengah
kejuruan (SMK) dan Politeknik juga
ditingkatkan.
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto menegaskan, kualitas SDM
atau talent merupakan faktor penting
dan kunci kesuksesan implementasi
Industri 4.0.
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Pasalnya, SDM yang didominasi
generasi muda ini menjadi penggerak
utama ekonomi nasional di masa
mendatang, apalagi Indonesia akan
menikmati bonus demografis dalam
10 tahun ke depan.
Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang
mengusung konsep link and match
antara SMK dan industri di sejumlah
daerah. Selain itu, bekerja sama dengan berbagai institusi, baik di dalam
maupun luar negeri.
Kerja sama itu antara lain dengan Swiss untuk pengembangan

“

Kunci Industri 4.0
antara lain SDM dan
infrastruktur digital, sementara
teknologi diperlukan guna membangun konektivitas
yang terintegrasi.
Kepala BPPI
Ngakan Timur Antara

Menperin menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku
industri dan akademisi diperlukan
guna mengakselerasi peningkatan
kualitas SDM menghadapi Industri
4.0.
Dalam kolaborasi itu, pemerintah akan memastikan melalui
kebijakan yang memadai, seperti
pemberian insentif untuk investasi
penerapan Industri 4.0.
Sementara, pelaku industri
memanfaatkan teknologi terkini pada
proses produksinya, dan lembaga
akademisi aktif melakukan kegiatan
litbang untuk memacu daya saing
industri nasional.

AGENDA NASIONAL
Politeknik, serta menjalankan program silver expert dalam rangka melibatkan tenaga ahli dari sektor industri sebagai instruktur.
Kemenperin juga menggandeng lembaga riset terkemuka asal
Jerman, Fraunhofer IPK, dalam upaya
peningkatan kegiatan penelitian dan
pengembangan (litbang) di Indonesia.
Adapun kerja sama Kemenperin
dengan institusi dalam negeri, antara
lain dengan Badan Standardisasi
Nasional (BSN) untuk pendidikan dan
pelatihan di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian (SPK).
Ruang lingkup kerja sama ini
termasuk penyiapan infrastruktur
untuk memacu kompetensi SDM di
bidang SPK, yang meliputi Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI), Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP), asesor, dan sertifikasi
kompetensi.

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Kemenperin Ngakan Timur Antara
menyampaikan, langkah akselerasi
penerapan Industri 4.0 dimulai dari
sosialisasi untuk menjadikan agenda
nasional hingga menyiapkan kompetensi SDM dan infrastruktur digital.
“Kunci Industri 4.0 antara lain
SDM dan infrastruktur digital, sementara teknologi diperlukan guna membangun konektivitas yang terintegrasi,” ujar Ngakan.
Hal senada disampaikan Direktur
Jenderal Direktorat Ketahanan
dan Pengembangan Akses Industri
Internasional Kemenperin I Gusti
Putu Suryawirawan.
Dia meyakini Industri 4.0 memberikan kesempatan bagi pengembangan dan penguatan industri
nasional, sekaligus menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi
yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Untuk mendukung implementasi Industri 4.0, kata Putu,
Indonesia perlu mengakselerasi
pembangunan infrastruktur digital, seperti broadband speed, cloud
computing, data center, dan security management.
Di sisi lain, Kemenperin membuat terobosan birokrasi melalui
reorganisasi internal dan realokasi
anggaran sehingga semakin fokus
pada pengembangan kompetensi
SDM.
Dalam reorganisasi itu,
Kemenperin membentuk Badan
Pengembangan SDM Industri, yang
bertugas memacu kompetensi SDM
menghadapi revolusi Industri 4.0.
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Perubahan organisasi tersebut tertuang di dalam Peraturan
Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kementerian Perindustrian
yang ditandatangani Presiden Joko
Widodo pada 16 Agustus 2018.
Menurut Perpres 69/2018,
Badan Pengembangan SDM
Industri yang dipimpin oleh Kepala
Badan, akan berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung
kepada Menperin.
Tugas dan fungsinya, antara
lain menyusun kebijakan teknis
pembangunan SDM industri, serta
menjalankan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembangunan SDM industri. Selain itu, melaksanakan administrasi dan fungsi
lain yang diberikan oleh Menperin.
Kemenperin juga mengusulkan realokasi anggaran Rp56,9 miliar untuk mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2018. Salah
satu kegiatan prioritas yang akan
dibiayai adalah program yang terdapat di dalam peta jalan Making
Indonesia 4.0, antara lain pengembangan SDM industri.
Pada tahun 2018, pagu anggaran Kemenperin ditetapkan Rp2,84
triliun. Porsi biaya terbesar adalah
program pengembangan SDM

industri dan dukungan manajemen
Kemenperin yakni senilai Rp1,08 triliun. Hingga 1 September 2018, serapan anggaran Kemenperin mencapai
Rp1,27 triliun.

Dari program ini, Kemenperin
sudah melakukan penyelarasan
35 program studi yang dibutuhkan
industri saat ini untuk diterapkan
pada kurikulum di SMK.

Untuk tahun 2019, pagu anggaran Kemenperin ditetapkan sebesar Rp3,59 triliun atau naik 26,37
persen. Porsi anggaran paling besar
pada tahun depan masih untuk program pengembangan SDM industri dan dukungan manajemen
Kemenperin yang mencapai Rp2,01
triliun.

“Kami meredesain kurikulum
yang konvensional untuk diperbarui
sesuai dengan industri 4.0. Program
studi itu di antaranya teknik ototronik, audio video, dan robotik
yang tengah dibutuhkan oleh industri otomotif,” kata Haris pada acara
Wisuda Lulusan Politeknik STTT
Bandung, 6 November lalu.

Pemerintah sendiri menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2019 akan difokuskan pada pembangunan SDM, salah
satunya melalui program pendidikan
vokasi yang link and match dengan
industri.

Anggaran tahun 2018 juga
dialokasikan untuk program penumbuhan dan pengembangan
industri berbasis agro, industri kimia, tekstil, dan aneka, serta
industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. Selain itu,
anggarkan untuk penumbuhan dan
pengembangan industri kecil dan
menengah.

Program pendidikan vokasi
ini sebagai implementasi dari
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2016 tentang Revitalisasi SMK dan
menciptakan 1 juta tenaga kerja
tersertifikasi.
Sekretaris Jenderal Kemenperin
Haris Munandar mengungkapkan,
program pendidikan vokasi yang link
and match antara Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dan industri hingga
saat ini telah melibatkan 618 perusahaan dan 1.735 SMK.

Program strategis lainnya,
yaitu pengawasan dan peningkatan
akuntabilitas aparatur Kemenperin,
pengembangan teknologi dan kebijakan industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan
industri, serta peningkatan ketahanan dan pengembangan akses
industri internasional. mi
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Paket Kebijakan Ekonomi XVI

MEMPERKUAT
KETAHANAN
EKONOMI NASIONAL

Untuk mencegah dampak negatif kondisi itu terhadap perekonomian nasional, pemerintah memperbarui Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang telah dirilis pada Agustus 2017. Paket ini kembali diumumkan
pemerintah pada 16 November 2018 dengan sejumlah kebijakan baru.

1.

Paket Kebijakan Ekonomi XVI terdiri dari tiga
kebijakan utama, yakni perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan peningkatan
Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam.

PERLUASAN TAX HOLIDAY

Dalam kebijakan ini, pemerintah memperluas cakupan bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan
badan (tax holiday) dan menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Sebelumnya jumlah KBLI yang mendapatkan fasilitas fiskal tersebut sebanyak 99
yang merupakan penyederhanaan dan
penggabungan dari 153 KBLI.
4.

Tujuan:
•
Meningkatkan investasi dan memperkokoh

Memberikan kemudahan dan kepastian
untuk mendapatkan fasilitas tax holiday
melalui Sistem Online Single Submission
(OSS). Pelaku usaha yang memenuhi kriteria bidang usaha (KBLI) yang mendapatkan
fasilitas tax holiday, diberikan notifikasi
mendapatkan tax holiday dan jangka waktunya oleh Sistem OSS.

•

Sistem OSS selanjutnya meneruskan
kepada sistem Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan untuk dapat
diproses penerbitan surat keputusan
penetapan pemberian fasilitas tax holiday.

sektor industri dari hulu ke hilir melalui
perluasan cakupan sektor usaha dan KBLI
industri pionir yang dapat diberikan tax
holiday.
Meningkatkan kecepatan dan kemudahan
dalam proses pengajuan dan pemberian
tax holiday.

Pokok-pokok Kebijakan:
1.

14

Kriteria industri pionir yang digunakan
dalam kebijakan perluasan cakupan fasilitas tax holiday tetap mengacu pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, yaitu industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang
tinggi, memperkenalkan teknologi baru,
serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

2.

b
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Mengoptimalkan pelaksanaan relaksasi dan keterbukaan bidang usaha dengan merevisi Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal.

Tujuan:
1.

Penambahan dua sektor usaha, yaitu
industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan; serta
sektor ekonomi digital.

Meningkatkan daya tarik dan daya saing
yang dapat menjadi selling point dalam
memperluas sumber investasi baru
dan pengembangan kegiatan ekonomi
masyarakat:
a. Mempercepat pengurangan bidang-bidang
usaha yang masih diatur dengan memperluas peluang kegiatan investasi UMK,
UMKM dan koperasi.

Penggabungan dua sektor usaha dalam
PMK Nomor 35/PMK.010/2018, yaitu sektor komponen utama komputer dan sektor komponen utama smartphone menjadi sektor komponen utama peralatan
elektronika/telematika.
Dengan demikian, jumlah sektor usaha
yang dapat diberikan tax holiday bertambah dari 17 sektor usaha menjadi 18 sektor usaha

3.

RELAKSASI DAFTAR
NEGATIF INVESTASI (DNI)

Perluasan sektor usaha yang dapat diberikan fasilitas tax holiday meliputi:
a.

Perekonomian global diprediksi masih menghadapi
ketidakpastian pada tahun 2019. Kebijakan normalisasi
moneter di Amerika Serikat yang berlanjut dan
potensi meluasnya perang dagang menjadi alasan,
selain masih tingginya volatilitas harga minyak dan
komoditas di pasar dunia.

2.

Perluasan tax holiday dilakukan dengan
penambahan jumlah kriteria bidang usaha
(KBLI) dan penyempurnaan beberapa KBLI
pada industri pionir. Jumlah KBLI yang ditambahkan sebanyak 70 sehingga jumlah
KBLI yang mendapatkan fasilitas tax holiday menjadi 169.

b. Mendorong penyebaran investasi melalui
kawasan-kawasan ekonomi.
Menyederhanakan dan memperjelas
ketentuan pelaksanaan DNI.
c.
2.

Melakukan pengawalan pelaksanaan
investasi.
Mempercepat peningkatan dan perluasan investasi langsung secara signifikan,
meningkatkan kemampuan UMK, UMKM
dan Koperasi. Di samping itu diharapkan
dapat diproduksinya produk baru yang
memiliki jaringan pasar internasional,
sehingga peran ekspor Indonesia dapat
meningkat.
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3.

Sebagai salah satu instrumen kebijakan
yang dapat berkontribusi menyelesaikan
secara fundamental beberapa permasalahan utama perekonomian nasional
dalam menghadapi globalisasi ekonomi
belakangan ini, antara lain defisit neraca
pembayaran, perlambatan ekspor, ketergantungan impor, serta mahalnya biaya
logistik.

3.

Jasa survei panas bumi

4.

Jasa pemboran migas di laut

5.

Jasa pemboran panas bumi

6.

Jasa pengoperasian dan pemeliharaan
panas bumi

7.

Pembangkit listrik lebih dari 10
megawatt

8.

Pemeriksaan dan pengujian instalasi
tenaga listrik atau instalasi penyediaan
tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga
listrik tegangan tinggi

Pokok-pokok Kebijakan:
Setiap DNI tidak boleh mundur (rollback)
menjadi lebih protektif. DNI dalam perjalanannya harus semakin berkurang Bidang
Usaha yang diatur, baik karena UU Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
maupun untuk meningkatkan dan memperluas investasi.

1.

9.

10. Galeri seni

Sebagai contoh, dalam DNI 2018 telah
dikeluarkan sebanyak 54 Bidang Usaha,
dan 138 Bidang Usaha digabung, sehingga
yang masuk dalam DNI 2018 sebanyak 392
Bidang Usaha.
2.

11. Gedung pertunjukan seni
12. Angkutan orang dengan moda darat
tidak dalam trayek: angkutan pariwisata
dan angkutan tujuan tertentu

Berdasarkan ketentuan, Bidang Usaha
yang Tertutup adalah semata kerena pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L),
sedangkan Bidang Usaha Terbuka dengan
Persyaratan harus semakin sederhana
pengaturannya.

3.

15. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap

25 Bidang usaha yang bisa dikuasai 100
persen oleh asing dalam DNI 2018:
1.

Pengusahaan pariwisata alam berupa
pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa
ekowisata di dalam kawasan hutan

2.

Jasa konstruksi migas
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1.

Kebijakan peningkatan DHE hasil SDA
didasarkan atas ketentuan Pasal 2 ayat
(1) UU Nomor 24 Tahun 1999 Lalu Lintas
Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dimana
setiap penduduk dapat dengan bebas
memiliki dan menggunakan devisa.

2.

19. Jasa akses internet
20. Jasa internet teleponi untuk keperluan
publik
21. Jasa interkoneksi internet, jasa multimedia lainnya
22. Pelatihan kerja
24. Fasilitas pelayanan akupuntur

DHE SDA tidak diwajibkan dikonversi ke
rupiah (dijual kepada negara).

c.

Pemberian insentif pajak penghasilan
final.

d.

Pemilik DHE SDA tetap berhak untuk
menggunakannya ketentuan peraturan
perundang-undangan (UU Penanaman
Modal).

e.

Dikenakan sanksi administratif kepada
eksportir barang SDA yang tidak mengikuti ketentuan DHE SDA.

3.

Grandfather Clause;

b.

Perpanjangan masa berlaku Masterlist;

c.

Perluasan fasilitas Inland Free Trade
Agreement (FTA) untuk kawasan ekonomi
non-KEK.

DHE SDA tetap dapat digunakan untuk
keperluan: pinjaman luar negeri, impor,
keuntungan/deviden, dan/atau keperluan
lain dari penanam modal sesuai Pasal 8
UU Penanaman Modal dengan menyampaikan dokumen pendukung.

e.

Pinjaman dari luar negeri yang dibuat
oleh pemilik DHE SDA wajib dibuat dalam
kontrak pinjaman.

f.

Penggunaan DHE SDA yang dilakukan
melalui escrow account di luar negeri
wajib dipindahkan ke bank devisa dalam
negeri paling lama 90 hari sejak PP DHE
SDA diterbitkan.

g.

Pengawasan dan pengaturan ketentuan lebih lanjut DHE SDA ditetapkan
oleh Kementeriam Keuangan dan Bank
Indonesia, sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

h.

DHE SDA yang tidak dimasukkan ke SKI,
menggunakan DHE tidak sesuai
ketentuan, dan tidak memindahkan
escrow account di luar negeri pada
Bank Devisa dikenakan sanksi administratif berupa: tidak dapat melakukan ekspor, denda, dan/atau pencabutan
izin usaha, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. mi

Pengaturan kebijakan DHE SDA diatur
dengan Peraturan Pemerintah (PP) dengan substansi pokok berupa:
a.

DHE dari ekspor SDA pertambangan,
perkebunan, kehutanan, dan perikanan
wajib dimasukkan ke dalam SKI dan
ditempatkan dalam rekening khusus pada
bank devisa.

b.

Penempatan DHE dilaksanakan paling
lama pada akhir bulan ketiga setelah
bulan pendaftaran pemberitahuan
ekspor.

Untuk memberikan kepastian invetasi dan
efektivitas pelaksanaan DNI dilakukan penguatan ketentuan mengenai:
a.

Penegasan kewajiban DHE khususnya
SDA masuk ke dalam Sistem Keuangan
Indonesia (SKI) yang mencakup DHE dari
ekspor SDA, yaitu pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

b.

25. Pelayanan pest control/fumigasi
4.

d.

Konsepsi dasar kebijakan adalah:
a.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
layanan content

23. Industri farmasi obat jadi

- Bunga Deposito DHE SDA yang tidak
dikonversi ke rupiah (dalam mata USD),
yaitu 1 bulan 10%, 3 bulan 7,5%, 6 bulan
2,5%, dan lebih 6 bulan 0%.

Pokok-pokok Kebijakan:

18. Pusat layanan informasi dan jasa nilai
tambah telepon lainnya

Perlu pula dilakukan ekspansi terhadap
Bidang Usaha yang berorientasi ekspor,
substitusi impor, serta menarik investasi
dengan pola merger dan akuisisi maupun
greenfield FDI yang memiliki keunggulan
komparatif.

- Bunga Deposito DHE SDA yang dikonversi ke rupiah, yaitu: 1 bulan 7,5%, 3
bulan 5%, 6 bulan atau lebih 0%.

Tujuan:
Meningkatkan dan menjaga ketahanan ekonomi
nasional dan meningkatkan persepsi positif terhadap perekonomian nasional.

Bunga deposito untuk DHE SDA yang
ditempatkan pada bank devisa diberikan
insentif pajak penghasilan yang bersifat
final sesuai peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
Ketentuan tersebut diatur dalam PP
Nomor 131 Tahun 2000 jo PP Nomor 123
Tahun 2015 yaitu:

Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final
pajak penghasilan (PPh) atas deposito, tabungan,
dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Kewajiban
untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi
keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk
memenuhi kewajiban valasnya.

16. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak
17.

c.

Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor hasil sumber daya alam, seperti hasil pertambangan, perkebunan, kehutanan,
dan perikanan.

14. Jasa sistem komunikasi data

Untuk meningkatkan dan memperluas
penanaman modal, DNI harus lebih promotif. Oleh sebab itu, perlu relaksasi persyaratan keterbukaan berbagai Bidang
Usaha dan pemberian fasilitas agar keterbukaan DNI 2016 lebih optimal.

Misalnya, Bidang Usaha Industri Farmasi
Obat Jadi (investasi di atas Rp 100 miliar);
Jasa Survei Migas; Jasa Pemboran Migas
di Laut; Industri Pengolahan Susu; Industri
Kayu Lapis; Pengusahaan Pariwisata Alam.

PENINGKATAN DHE
SUMBER DAYA ALAM

13. Angkutan moda laut luar negeri untuk
penumpang

Adapun pertimbangan pengaturannya, yakni Dicadangkan untuk UMKK,
Dicadangkan untuk UMKMK, Kemitraan
dengan UMKMK, Ketentuan Lokasi
Investasi, Besaran Kepemilikan Modal
Asing, perlu Perizinan Khusus, atau hanya
dapat dilakukan oleh PMDN.

16

Jasa survei atau jajak pendapat
masyarakat dan penelitian pasar

3.
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STRUKTUR BARU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Berdasarkan Permenperin No. 35 Tahun 2018
MENTERI
PERINDUSTRIAN

STAF AHLI
KOMUNIKASI

STAF AHLI
IKLIM USAHA &
INVESTASI

Sektor industri kreatif berpeluang besar menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan seiring dengan bergulirnya
revolusi industri 4.0. Apalagi, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan beragam kearifan budaya lokal.

STAF AHLI
PENDALAMAN, PENGUATAN &
PENYEBARAN INDUSTRI

INSPEKTORAT
JENDERAL

SEKRETARIAT
JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT
JENDERAL

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT III

INDUSTRI
KREATIF KOMPETITIF

BIRO
PERENCANAAN

BIRO
OSDM

BIRO
KEUANGAN

BIRO
HUKUM

BIRO
HUMAS

BIRO
UMUM

INSPEKTORAT IV

Saat ini terdapat 16 subsektor yang tergolong
kelompok industri kreatif, yakni kriya, kuliner, fesyen,
aplikasi dan pengembangan permainan, musik, arsitektur, desain produk, desain komunikasi visual, serta
desain interior. Selain itu, penerbitan, periklanan, fotografi, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio,
serta film, animasi dan video.
Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian,
kontribusi industri kreatif terus meningkat terhadap
produk domestik bruto (PDB) dalam tiga tahun terakhir.

DIREKTORAT
JENDERAL
INDUSTRI AGRO

DIREKTORAT
JENDERAL
INDUSTRI KIMIA,
FARMASI &
TEKSTIL

DIREKTORAT
JENDERAL
INDUSTRI LOGAM,
MESIN, ALAT
TRANSPORTASI &
ELEKTRONIKA

DIREKTORAT
JENDERAL
INDUSTRI KECIL,
MENENGAH &
ANEKA

DIREKTORAT
JENDERAL
KETAHANAN
PERWILAYAHAN &
AKSES INDUSTRI
INTERNASIONAL

BADAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
INDUSTRI

BADAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
INDUSTRI
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SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL

DIREKTORAT
INDUSTRI HASIL
HUTAN DAN
PERKEBUNAN

DIREKTORAT
INDUSTRI
KIMIA HULU

DIREKTORAT
INDUSTRI
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INDUSTRI
KIMIA HILIR
DAN FARMASI

DIREKTORAT
INDUSTRI
PERMESINAN
DAN ALAT
MESIN
PERTANIAN

DIREKTORAT
INDUSTRI
KECIL DAN
MENENGAH
PANGAN,
BARANG DARI
KAYU, DAN
FURNITUR

DIREKTORAT
INDUSTRI
MAKANAN, HASIL
LAUT, DAN
PERIKANAN

DIREKTORAT
INDUSTRI
MINUMAN,
HASIL
TEMBAKAU,
DAN BAHAN
PENYEGAR

DIREKTORAT
INDUSTRI
SEMEN,
KERAMIK, DAN
PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN
NONLOGAM

DIREKTORAT
INDUSTRI
TEKSTIL, KULIT,
DAN ALAS KAKI

DIREKTORAT
INDUSTRI
MARITIM, ALAT
TRANSPORTASI
& ALAT
PERTAHANAN

DIREKTORAT
INDUSTRI
ELEKTRONIKA
DAN
TELEMATIKA

PUSAT DATA DAN INFORMASI
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DIREKTORAT
INDUSTRI
KECIL DAN
MENENGAH
KIMIA,
SANDANG,
KERAJINAN,
DAN INDUSTRI
ANEKA

DIREKTORAT
INDUSTRI
KECIL DAN
MENENGAH
LOGAM, MESIN,
ELEKTRONIKA
DAN ALAT
ANGKUT

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL

SEKRETARIAT
BADAN

SEKRETARIAT
BADAN

DIREKTORAT
KETAHANAN
DAN IKLIM
USAHA
INDUSTRI

PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
INDUSTRI AGRO

PUSAT
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
INDUSTRI

PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
INDUSTRI KIMIA,
FARMASI, TEKSTIL,
LOGAM, MESIN,
ALAT
TRANSPORTASI,
DAN ELEKTRONIKA

PUSAT
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN
KEJURUAN DAN
VOKASI INDUSTRI

DIREKTORAT
PERWILAYAHAN
INDUSTRI

DIREKTORAT
AKSES
INDUSTRI
INTERNASIONAL

DIREKTORAT
AKSES SUMBER
DAYA INDUSTRI
DAN PROMOSI
INTERNASIONAL

PUSAT
STANDARDISASI
INDUSTRI

PUSAT
INDUSTRI HIJAU

PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI

Pada tahun 2015, sektor ini menyumbang Rp852
triliun, kemudian naik menjadi Rp923 triliun pada 2016,
dan bertambah menjadi Rp990 triliun pada 2017. Tahun
2018 ini, kontribusi industri kreatif diproyeksikan tembus Rp1.000 triliun.
Ada tiga subsektor yang memberikan sumbangsih
besar terhadap ekonomi kreatif, yakni industri kuliner
sebesar 41,69 persen, disusul industri fesyen 18,15
persen, dan industri kriya 15,70 persen. Subsektor lainnya, seperti industri animasi juga cukup potensial dengan pertumbuhan di atas 6 persen.
Melihat kontribusi dan potensi besar itu,
Kementerian Perindustrian berupaya menumbuhkan
industri kreatif dan meningkatkan daya saingnya agar
semakin kompetitif di pasar lokal dan global, bahkan
siap memasuki era ekonomi digital.
Salah satu yang dikembangkan Kemenperin,
yakni subsektor kriya, fesyen, film, animasi dan
video, serta aplikasi dan pengembangan permainan.
Untuk mendukung subsektor ini, Kemenperin
mendirikan Bali Creative Industry Center (BCIC) sejak
tahun 2015 sebagai pusat pengembangan dan inovasi, serta peningkatan daya saing.
Beberapa program yang dilaksanakan di BCIC,
antara lain Creative Business Incubator (CBI),
Indonesia Fashion and Craft Awards (IFCA), dan
Design Laboratory.
Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal IKM
Kemenperin berkolaborasi dengan Business
Venturing and Development Institute (BVDI) Prasetya
Mulya untuk menggelar CBI.
Melalui program ini, pelaku IKM kreatif bidang
kriya dan fesyen akan diberikan pelatihan dan
pendampingan untuk mengembangkan bisnis (scalling-up). Kegiatan ini dilakukan pada 28 September
2018 di BCIC melalui acara Creative Talk.

Salah satu yang dikembangkan Kemenperin,
yakni subsektor kriya,
fesyen, film, animasi dan
video, serta aplikasi dan
pengembangan permainan. Untuk mendukung subsektor ini, Kemenperin mendirikan
Bali Creative Industry
Center (BCIC) sejak tahun 2015 sebagai pusat
pengembangan dan inovasi, serta peningkatan
daya saing.
Sementara itu, dalam kegiatan IFCA 2018, Ditjen
IKM menggandeng Taiwan Design Center untuk peningkatan kapasitas desainer lokal. Adapun, kegiatan
Design Laboratory sebagai ajang kolaborasi antara
desainer, praktisi dan sentra IKM untuk menghasilkan desain produk baru guna meningkatkan daya
saing produk IKM. Program ini bertujuan mengembangkan riset teknologi, desain, seni, budaya dan
inovasi bagi industri kreatif nasional.

PE M BE R DAYA A N I KM
Industri kreatif yang sebagian besar digeluti oleh
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
menunjukkan peran IKM yang sangat besar dalam
perekonomian nasional. Kemenperin mencatat, jumlah unit usaha ini di dalam negeri terus mengalami
peningkatan setiap tahun.
Pada tahun 2013, misalnya, jumlah IKM tercatat
sebanyak 3,43 juta dan naik menjadi 3,52 juta pada
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2014. Jumlahnya kemudian bertambah menjadi 3,68
juta pada 2015, dan menjadi 4,41 juta pada 2016.
Pada tahun 2017, jumlah IKM diperkirakan sudah
lebih dari 4,5 juta unit usaha.
Seiring dengan perkembangan itu, Kemenperin
memfokuskan pemberdayaan UMKM termasuk di
dalamnya IKM sebagai salah satu dari 10 program
prioritas nasional dalam peta jalan Making Indonesia
4.0.
Menurut Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto, pengembangan UMKM ini merupakan
bagian dari langkah strategis guna mewujudkan ekonomi inklusif, yang sifatnya sama dengan platform
e-commerce.
Agar IKM dapat bersaing secara global, dibutuhkan konektivitas dan interaksi melalui teknologi,
antara lain dengan masuk ke pasar online atau
memanfaatkan platform e-commerce.
Kemenperin sendiri telah mengembangkan program e-Smart IKM dengan melibatkan pelaku IKM
dan marketplace lokal, seperti Bukalapak, Tokopedia,
Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia.
Program e-Smart IKM merupakan sistem basis data
IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri,
sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan
akses pasar IKM melalui internet marketing.
Melalui program e-Smart IKM, Ditjen IKM
Kemenperin memberikan beberapa bentuk pembinaan,
di antaranya kemudahan mengakses pasar yang lebih
luas, pengembangan kualitas produk yang sesuai standar global, dan fasilitasi keikutsertaan pameran nasional maupun internasional.
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Adapun bagi yang belum sukses melakukan penetrasi pasar dan transaksi di marketplace, Ditjen IKM
telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kegagalan yang dialami. Selanjutnya, disusun program yang
tepat untuk mengatasi berbagai kendala yang ada dengan melakukan pendampingan kepada IKM sesuai dengan permasalahan masing-masing.
Hingga saat ini, peserta yang telah mengikuti kegiatan workshop e-Smart IKM sebanyak 4.000 pelaku
usaha dengan total nilai penjualan sekitar Rp1,3 miliar.
Direktur IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan
Kemenperin E. Ratna Utarianingrum mengajak pelaku
IKM terlibat dalam program e-Smart IKM dengan terus
memperbarui data produk dan penjualannya di pasar
online.
“Kami terus melakukan evaluasi terhadap data
respons pasar terhadap produk yang masuk dalam
e-Smart IKM sebagai bahan analisa penyusunan kebijakan pembinaan IKM ke depannya,” ujarnya.
Pelaku IKM nasional juga diharapkan lebih aktif
masuk ke pasar online agar marketplace yang ada tidak
didominasi oleh produk impor. “Di masa yang akan
datang, kami ingin produk-produk asli Indonesia yang
berkualitas bisa membanjiri pasar online lokal maupun
dunia.Kami yakin produk IKM kita tidak kalah kualitasnya dari produk impor,” ungkap Ratna. mi
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GENERAL ELECTRIC
DUKUNG IMPLEMENTASI
MAKING INDONESIA 4.0
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Kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama
dalam menyukseskan penerapan industri 4.0 guna meningkatkan daya
saing produk Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian
fokus mengembangkan SDM dengan menggulirkan berbagai program
dan kerja sama dengan sejumlah pihak.
Program yang telah digulirkan
Kemenperin, antara lain pendidikan
dan pelatihan vokasi yang link and
match dengan industri, serta menjalin kerja sama dengan Swiss untuk
pengembangan Politeknik.
Selain itu, Kemenperin menjalankan program silver expert dalam
upaya melibatkan tenaga ahli dari
sektor industri sebagai instruktur,
serta menggandeng lembaga riset
Jerman Fraunhofer IPK untuk lebih
mengaktifkan kegiatan litbang di
Indonesia.
Dukungan untuk peningkatan
SDM industri juga datang dari kalangan korporasi, seperti disam-paikan oleh Chairman & CEO General
Electric (GE) John Flannery saat
berkunjung ke Indonesia dan bertemu Presiden Joko Widodo pada
September lalu.
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Perusahaan raksasa asal Amerika
Serikat itu berkomitmen mendukung implementasi peta jalan Making
Indonesia 4.0. Program disiapkan GE,
termasuk pendidikan vokasi dan mendorong inovasi teknologi sesuai dengan
kebutuhan sektor industri.
CEO GE Indonesia Handry
Satriago menyampaikan, pihaknya
siap membantu pelaksanaan program
pendidikan vokasi yang dilakukan oleh
pemerintah, khususnya Kemenperin.

Foto: noipictures.com

pengembangan pendidikan vokasi
Indonesia, yakni untuk industri penerbangan, infrastruktur energi, kesehatan, dan digital.

untuk pengembangan inovasi baterai, energi terbarukan, dan listrik
pedesaan.

Dia menilai pertumbuhan
keempat sektor tersebut melaju
kencang sehingga peluang penyerapan tenaga ahli yang dihasilkan
oleh sekolah vokasi akan sangat
besar.

Handry mengatakan GE juga
mendukung
program pemerinDalam mendukung industri 4.0
tah
dalam
penggunaan
Biodiesel
di Indonesia, GE segera memulai bis- 20 (B20) dalam upaya menghemat
nis teknologi cetak 3D untuk logam
dari impor migas. Melalui
pada triwulan III tahun 2018. Setiap devisa
salah
satu
divisi usahanya, GE
mesin diperkirakan membutuhkan
Transportation berencana membuat
investasi lebih dari USD1 juta per
kajian lanjutan di Amerika Serikat
printer.
mengenai penggunaan B20 di mesin
Mesin cetak tiga dimensi ini sa- lokomotif kereta api.
ngat bermanfaat bagi pemasok komMenteri Perindustrian Airlangga
ponen kendaraan bermotor, bahHartarto
mengapresiasi komitmen
kan untuk memproduksi komponen
GE
tersebut.
Dukungan dari perusapesawat terbang. GE akan menyihaan sekaliber GE diyakini bisa
apkan peralatan, teknologi, dan
mengakselerasi penerapan industri
risetnya. Adapun, pengembangan
4.0 dan meningkatkan kompetensi
produknya bisa dilakukan di dalam
SDM industri.
negeri.

GE akan menyediakan tenaga ahli
untuk mengajar, alat peraga dan
sebagainya yang dibutuhkan industri
di Indonesia. “Program ini secepatnya
akan dilaksanakan,” kata Handry yang
mendampingi kunjungan Chairman &
CEO GE John Flannery.

Pertumbuhan pesat itu terlihat
dari jumlah penumpang pesawat
yang terus meningkat dan tingginya
kebutuhan terhadap energi listrik. “Bahkan digitalisasi akan jadi
pendorong ekonomi masa depan.
Karena itu, kami ingin pendidikan
vokasi di bidang itu harus segera
dimulai,” ujarnya.

Handry menyebutkan, ada empat
sektor yang difokuskan GE dalam

Handry mengungkapkan GE juga
berniat melakukan transfer teknologi

TEKNOLOGI CETAK 3D

GE sendiri telah menggunakan
teknologi 3D printing untuk memproduksi komponen pesawat pada
mesin-mesin buatan mereka.

Menurut Menperin, pembangunan ekosistem inovasi dan
infrastruktur digital menjadi program prioritas yang perlu dilaksanakan guna mempercepat pencapaian target Making Indonesia 4.0.
Aspirasi besarnya adalah menjadikan Indonesia masuk jajaran negara
10 ekonomi terbesar di dunia pada
tahun 2030.
“Inovasi dapat dihasilkan dari
kegiatan riset dan pemanfaatan
teknologi. Dengan inovasi, produk
industri nasional akan lebih kompetitif di kancah global,” kata
Airlangga.
Kemenperin mendorong pembangunan pusat inovasi industri di
dalam negeri, pengoptimalan regulasi dan fasilitas insentif fiskal, serta
menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. mi
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MELIRIK POTENSI
BESAR INDUSTRI
SERAT OPTIK
Infrastruktur telekomunikasi dan digital sangat
vital dalam penerapan Industri 4.0. Apalagi,
sejumlah industri sedang bertransformasi
memanfaatkan teknologi digital dan internet
guna menopang proses produksi agar lebih
terintegrasi, efisien, dan produktif.

Kesiapan infrastruktur akan
menentukan keandalan sistem
komunikasi dan digital yang saat
ini sarat dengan teknologi serba
internet atau internet of things
(IoT), terutama dengan kapasitas lalu lintas data (bandwidth)
besar.
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Oleh sebab itu, pengembangan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah. Salah satunya melalui
proyek Palapa Ring yang telah
dicanangkan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
Proyek ini membutuhkan
kabel serat optik dalam jumlah
besar untuk menghubungkan
440 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Panjang kabel
laut yang dibutuhkan mencapai 35.280 kilometer, sementara
kabel di daratan 21.807 km.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan
pelaku usaha yang mengembangkan industri kabel serat
optik di dalam negeri berpeluang
besar untuk memenuhi permintaan domestik. Apalagi, pasokan
lokal saat ini baru mencapai 60
persen.
Peluang semakin terbuka lebar karena pemerintah gencar mendorong program Peningkatan Penggunaan
Produksi Dalam Negeri (P3DN)
di setiap proyek, terutama pada
pengadaan barang dan jasa yang
dilakukan pemerintah.
Hal ini sejalan dengan
Keputusan Presiden Nomor
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24 Tahun 2018 tentang
Tim Nasional Peningkatan
Penggunaan Produksi Dalam
Negeri. Tim ini diketuai oleh
Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman, Wakil Ketua
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, dan Ketua Harian
Menteri Perindustrian.
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Tim Nasional P3DN bertugas
memantau penggunaan produksi
dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan
barang/jasa yang dilakukan oleh
lembaga negara, kementerian,
lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan badan
usaha
Tim juga melakukan promosi
dan sosialisasi mengenai penggunaan produksi dalam negeri,
mendorong pendidikan sejak dini
mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produksi dalam negeri,
serta memberikan akses informasi produksi dalam negeri.

KEBIJAKAN TKDN
Kabel serat optik merupakan
salah satu dari tujuh produk
yang berpotensi dikembangkan melalui kebijakan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Produk lainnya, yaitu telepon
seluler, panel surya, televisi digital, IoT, lampu LED, dan smart
card.
Melihat potensi itu,
beberapa perusahaan mulai

merealisasikan rencana investasinya di Indonesia. Seperti
dilakukan oleh PT ZTT Cable
Indonesia yang meresmikan
pabrik kabel serat optiknya
di Karawang, Jawa Barat, 25
September lalu.
“Kami memberikan apresiasi kepada ZTT Cable Indonesia.
Investasi ini sangat relevan untuk
mendukung perekonomian nasional, dengan menambah kemampuan industri dalam negeri
dan mensubstitusi impor,” kata
Menperin.
ZTT Indonesia merupakan
unit usaha dari Jiangsu Zhongtian
Technology yang didirikan di
Jiangsu, China, pada tahun 1978.
Selain di Indonesia, Jiangsu

Zhongtian Technology telah mengoperasikan pabrik di India, Brasil,
Uzbekistan, Maroko, dan China.
ZTT Cable Indonesia mulai
dibangun pada Februari 2017 di
Kawasan Industri Surya Cipta,
Karawang, di atas lahan seluas
36.300 m² dengan investasi mencapai USD44,5 juta. Perusahaan yang
beroperasi mulai Oktober 2018 ini
menyerap tenaga kerja 500 orang.
Pabrik ZTT memiliki kapasitas produksi untuk kabel serat optik
sebanyak 1 juta km per tahun, serat
optik sebanyak 3 juta meter per tahun
dan ground wire sebanyak 2 juta
meter per tahun.
Menperin berharap pembangunan pabrik ZTT Cable

Indonesia akan mendorong transfer teknologi, serta meningkatan
penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi lainnya.
Produksi pabrik baru ini juga
diharapkan mengurangi impor
kabel serat optik sekitar 8-10
persen dari kebutuhan nasional
per tahun sehingga bisa menghemat devisa hingga USD500
juta. Saat ini, kebutuhan kabel
serat optik di Indonesia mencapai 9 juta km per tahun.
Perusahaan ini juga memproduksi perlengkapan dan
aksesoris jaringan listrik, seperti konduktor listrik sebanyak
20 ribu ton per tahun dan kabel
fitting sebanyak 150 ribu set
per tahun. Basis pelanggan

perusahaan terutama ditujukan
untuk pasar domestik dan Asia
Tenggara.
Dalam upaya menarik investor untuk membangun industri serat optik di dalam negeri,
pemerintah menawarkan beberapa insentif, di antaranya fasilitas tax holiday dan tax allowance untuk industri teknologi
informasi dan komunikasi.
Investor juga bisa menikmati
insentif berupa bea masuk di
tanggung pemerintah (BMDTP)
atas impor bahan atau bahan
untuk pembuatan kabel serat
optik. Selain itu, pemerintah meningkatkan keunggulan
industri nasional agar lebih kompetitif di kancah global. mi
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TERAPKAN 4.0
MENUJU 5 BESAR
PRODUSEN DUNIA
Sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0,
Indonesia ditargetkan masuk dalam jajaran
lima besar produsen tekstil dan produk tekstil
(TPT) di dunia pada tahun 2030.

Untuk mewujudkannya,
pemerintah telah memprioritaskan pengembangan industri TPT sebagai pionir dalam peta
jalan penerapan revolusi industri
keempat.
Implementasi industri 4.0 diyakini memperkuat daya saing global
sektor TPT karena meningkatkan
efisiensi dan kualitas produk. Apalagi,
sektor ini tergolong kompetitif karena
sudah terintegrasi dari hulu hingga
hilir, selain didukung sumber daya
manusia yang besar.
Dalam era industri 4.0, hampir
semua sektor industri mau tidak mau
harus mulai menerapkan otomatisasi, internet of things, 3D printing,
komunikasi machine-to-machine dan
human-to-machine, serta artificial
intelligence.
Gelombang teknologi modern ini
merupakan keniscayaan, sekaligus
tantangan dan kebutuhan industri
TPT nasional agar lebih efisien, sambil terus meningkatkan kompetensi
SDM-nya sesuai dengan perkembangan era digital.
“Revolusi industri 4.0 menjadi
sesuatu yang tidak bisa dihindari,
sekaligus menjadi peluang baru.
Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan diri dengan membuat peta jalan
Making Indonesia 4.0,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto.
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Menurut Menperin, penerapan revolusi industri 4.0 tidak berarti
memangkas jumlah tenaga kerja
di pabrik sehingga menyebabkan
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Perusahaan bisa meningkatkan kompetensi SDM atau mengalihkannya ke
bagian lain.
Hal ini diakui oleh Human
Resources Management General
Manager PT Pan Brothers Tbk Nurdin
Setiawan. Dia menegaskan, penerapan revolusi industri 4.0 tidak mengurangi jumlah pekerja di produsen TPT
tersebut.
“Ketika pabrik melakukan otomatisasi, sejumlah tenaga kerja dialihkan ke bagian lain sehingga tidak
terjadi PHK,” ungkapnya.
Nurdin menyatakan, otomatisasi
yang dilakukan perusahaan dalam
proses produksi justru menambah
output hingga dua kali lipat. Ini merupakan bentuk efisiensi mengingat
pihaknya tidak perlu menambah
pabrik baru.
“Artinya, pekerja tidak kita
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PERKEMBANGAN EKSPOR DAN SERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR TPT
Ekspor (US$ Miliar)

15,0

13,5

12,58
2017

2018*

2019*

2,73

2,95

3,11

Tenaga Kerja (Juta Orang)

Sumber: Kemenperin

*Proyeksi

kurangi, tetapi output bisa naik
berkali lipat sehingga dengan kapasitas sekarang 90 juta pieces per tahun,
tanpa harus menambah pabrik baru,”
paparnya.

juta orang. Ekspornya diproyeksikan
meningkat lagi pada 2019 menjadi
USD15 miliar dan menyerap 3,11 juta
tenaga kerja. Artinya, porsi ekspor
dari sektor ini mencapai 1,6 persen.

Sebagai sektor padat karya,
industri TPT membutuhkan dukungan SDM terampil dalam jumlah
besar. Pasokan tenaga kerja ini disediakan Kemenperin melalui Akademi
Komunitas Tekstil Solo dan Diklat
3in1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja) untuk
operator mesin garmen.

Kemenperin optimistis industri TPT nasional pada tahun 2018
bisa tumbuh 4-6 persen. Pada tahun
2017, industri TPT sempat tumbuh
3,45 persen, naik drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
hanya 1,76 persen.

Selain itu, Kemenperin gencar
melaksanakan program pendidikan
vokasi yang link and match antara
industri dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) di berbagai daerah.
Kemenperin juga mendorong
IKM agar siap memasuki era Industri
4.0, antara lain dengan memanfaatkan e-commerce. Agar mereka melek
dan terampil menggunakan teknologi
digital, Kemenperin menggelar berbagai pelatihan, seperti workshop
e-Smart IKM.

KONTRIBUSI SIGNIFIKAN
Sebagai sektor padat karya yang
berorientasi ekspor, industri TPT
memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.
Berdasarkan catatan Kemenperin,
ekspor TPT terus meningkat dalam
beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2017, kontribusi sektor TPT terhadap produk domestik
bruto (PDB) mencapai Rp150,43 triliun, sementara ekspornya USD12,58
miliar atau naik 6 persen dari tahun
sebelumnya.
Tahun 2018, Kemenperin mematok ekspor TPT tembus USD13,5 miliar dan menyerap tenaga kerja 2,95

Agar daya saing industri TPT
tidak tergerus persaingan yang kian
ketat, Kemenperin telah menyiapkan
sejumlah langkah strategis. Salah
satunya meningkatkan produksi
bahan baku berupa serat sintetis.
Upaya yang dilakukan, antara
lain menjalin kerja sama dan menarik investasi produsen serat sintetis
global. Selain itu, mendorong industri memanfaatkan teknologi digital, seperti 3D printing, automation,
dan internet of things sejalan dengan
implementasi industri 4.0.
Industri TPT juga harus mampu
mengikuti pergeseran permintaan
pasar dari pakaian dasar (basic clothing) menjadi pakaian fungsional
seperti baju olahraga, baik untuk
memenuhi pasar domestik maupun
ekspor.
Pada saat yang sama, pemerintah memperkuat kerja sama ekonomi
secara komprehensif dengan sejumlah negara, terutama tujuan utama
ekspor seperti Amerika Serikat, Uni
Eropa, dan Australia.
Menperin optimistis ekspor
TPT dapat ditingkatkan lagi apabila
skema perjanjian kerja sama ekonomi
komprehensif dengan negara-negara
tersebut terealisasi dan berjalan dengan baik. mi
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Bagi Indonesia, industri fesyen sudah menjadi salah
satu sektor unggulan karena mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu,
pengembangan sektor ini selalu mendapat perhatian dari
pemerintah.
Industri fesyen muslim yang termasuk kelompok 16
sektor kreatif mampu berkontribusi sebesar 3,76 persen
terhadap perekonomian nasional pada tahun 2017.
Industri fesyen sendiri merupakan penghasil devisa
yang cukup besar. Pada Januari-Juli 2018 saja, ekspornya
sudah mencapai USD8,2 miliar atau tumbuh 8,7 persen
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Sepanjang tahun 2017, nilai ekspor produk fesyen nasional
tercatat USD12,23 miliar.
Dengan perkembangan itu, produk fesyen Tanah Air
diperkirakan menguasai 1,9 persen pasar dunia. Artinya,
Indonesia masuk dalam jajaran lima besar negara anggota
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pengekspor fesyen muslim terbesar di dunia, setelah Bangladesh, Turki, Maroko,
dan Pakistan.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian itu menunjukkan bahwa kualitas produk
fesyen Indonesia sudah diakui dan diminati oleh
mancanegara.
“Kami terus memperluas pasar ekspor, yang selama
ini masih didominasi ke negara-negara sekitar seperti
Asean dan negara-negara di Timur Tengah,” kata Menperin
saat membuka Indonesia Moslem Fashion Expo 2018 di
Jakarta pada 1 Oktober.
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MENJADIKAN
INDONESIA
KIBLAT FESYEN
MUSLIM DUNIA
Global Islamic Economy memprediksi
pertumbuhan pasar fesyen muslim
dunia pada tahun 2020 akan
mencapai USD327 miliar. Pasar yang
sangat besar ini menjadi rebutan
negara-negara di dunia untuk ikut
menikmatinya.
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Menurut dia, Indonesia berpeluang besar menjadi
kiblat fesyen muslim di dunia pada tahun 2020. Selain
merupakan negara berpenduduk muslim terbesar dunia,
diproyeksikan mencapai 238,8 juta jiwa atau 88 persen
dari total populasi pada tahun 2030, Indonesia sudah
punya berbagai jenis industri fesyen yang berdaya saing
global dan desainer andal.
Menperin mengatakan industri fesyen merupakan
sektor yang mampu meningkatkan nilai tambah dari
industri tekstil sehingga para pelaku usahanya perlu terus
didorong untuk berinovasi dan memperkuat brand agar
bisa menembus pasar ekspor.
Dia juga mengingatkan pelaku usaha, terutama IKM
dan desainer, untuk memanfaatkan teknologi digital atau
mengintergrasikan internet dengan lini produksi guna
menghadapi persaingan yang kian ketat di era revolusi
industri 4.0.
Menperin meyakini, penerapan industri 4.0 dapat
meningkatkan efisiensi, produktvitas, dan kualitas bagi
sektor manufaktur. Apalagi, di dalam peta jalan Making
Indonesia 4.0, industri tesktil dan pakaian merupakan satu
dari lima sektor yang dipilih pemerintah menjadi pionir
implementasi industri 4.0.

PETA JALAN INDUSTRI
FESYEN MUSLIM
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020, Kemenperin sedang
menyempurnakan peta jalan pengembangan industri
fesyen muslim dengan melibatkan instansi lain, pelaku
usaha, akademisi, dan komunitas.

“

Kami terus memperluas pasar
ekspor, yang selama ini masih
didominasi ke negara-negara
sekitar seperti Asean dan negara-negara di Timur Tengah
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto,

Peta jalan itu nantinya menjadi acuan bagi semua
pihak dalam peningkatan daya saing industri fesyen muslim nasional dan pengembangan bisnisnya agar mampu
menembus pasar dunia.
Penyusunan peta jalan tersebut memprioritaskan
program-program yang akan dilakukan, termasuk mengenai ketersediaan bahan baku agar dapat menjaga keberlanjutan produksi dan mengurangi ketergantungan impor.
Direktur Jenderal IKM Gati Wibawaningsih menyampaikan, Kemenperin terus berupaya mengintegrasikan
sektor hulu dan hilir dalam memajukan industri busana
muslim nasional, di antaranya melalui kemitraan desainer
dengan IKM fesyen di dalam negeri.
Kemitraan ini diharapkan memperkuat ekosistem
bisnis di sektor IKM fesyen muslim. Selain itu, melibatkan para desainer dalam berbagai pameran dan fashion
show di dalam dan luar negeri, seperti Indonesia Moslem
Fashion Expo 2018.
Pameran ini diselenggarakan Kemenperin bekerja
sama dengan para desainer yang tergabung dalam tim
Modest Fashion Project (MOFP), serta didukung oleh
Wardah Kosmetik, PT Shafco Coorporation, PT Faber
Castell Indonesia, Sparks Fashion Academy, dan CV
Helloholo Group.
Pameran yang berlangsung pada 1-6 Oktober 2018 di
Plasa Pameran Industri Kemenperin Jakarta ini diikuti 50
brand, terdiri dari IKM fesyen, perhiasan, aksesoris, dan
kosmetika. Pameran dimeriahkan dengan lomba fashion
show dan mewarnai.
Untuk menumbuhkan IKM fesyen muslim, Ditjen
IKM juga melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek)
Pengembangan Produk IKM Busana Muslim di Pondok
Pesantren (Ponpes).
Bimtek digelar di Ponpes Bahrul Ulum Kabupaten
Jombang, Jawa Timur pada Agustus 2018, dan diikuti 20
santri. Dalam bimtek ini, Ditjen IKM memfasilitasi pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi kepada
Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum.
Fasilitasi tersebut, antara lain mesin jahit high speed,
mesin jahit portable, mesin obras, mesin jahit bordir manual dan mesin potong kain.
Ponpes dinilai berperan penting menumbuhkan
wirausaha baru termasuk sektor IKM. “Kami melihat
potensi besar dari kelembagaan dan sumber daya manusia
di pondok pesantren,” kata Gati. mi
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Tidak banyak negara yang
memiliki ketiga kekuatan itu
sekaligus, terutama keragaman
budaya yang menjadi ciri khas
bangsa Indonesia.
Pemerintah memandang sektor kriya yang merupakan bagian
dari industri kreatif ini berpotensi
dan berperan besar dalam perekonomian. Sektor yang digeluti
pelaku industri kecil dan menengah ini menyerap banyak tenaga
kerja, selain menghasilkan produk
unik bernilai tambah tinggi.
Apalagi, produk kerajinan
Indonesia sudah memiliki jaringan pasar yang cukup luas di
mancanegara, seperti Eropa dan
Amerika Serikat. Dengan bantuan pemerintah, seperti promosi melalui pameran di dalam
dan luar negeri, industri kerajinan
menjadi semakin mudah menembus pasar ekspor.
Salah satu ajang promosi
industri kerajinan nasional adalah
Pameran Kriyanusa yang digagas
oleh Dewan Kerajinan Nasional
(Dekranas). Kegiatan rutin tahunan ini bertujuan meningkatkan produktivitas, mengedukasi dan merangsang pemahaman IKM dalam mempromosikan
produk kerajinan secara aktif dan
komprehensif.
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MEMACU
KREATIVITAS
DAN INOVASI
INDUSTRI KRIYA
Sumber bahan baku melimpah,
keragaman budaya Nusantara, dan
keahlian para perajin secara turun
temurun merupakan kekuatan utama
industri kerajinan di Tanah Air.
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Tahun ini, Pameran Kriyanusa
digelar di Jakarta Convention
Center (JCC) Senayan, Jakarta,
pada 26-30 September 2018.
Sebanyak 13 IKM kerajinan binaan
Kemenperin juga terlibat dalam
kegiatan tersebut.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, yang menghadiri pameran tersebut, mengapresiasi pameran itu karena menjadi momentum penting untuk
mempromosikan produk kerajinan
nasional agar lebih dikenal luas di
pasar domestik dan internasional.
Untuk mendongkrak daya
saing industri kerajinan, terutama
peningkatan kompetensi SDM
dan penggunaan teknologi guna
merangsang kreativitas dan inovasi, Kemenperin menggulirkan
berbagai program.
Salah satu program
Kemenperin itu yakni e-Smart
IKM. Program yang telah digulirkan sejak tahun 2017 ini memacu
IKM untuk memanfaatkan platform digital guna menghadapi revolusi industri 4.0.
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Program e-Smart IKM merupakan sistem basis data IKM
nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan
produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan
akses pasar IKM melalui internet
marketing.
Sejumlah marketplace yang
telah bekerja sama dalam program tersebut, di antaranya
Bukalapak, Tokopedia, Shopee,
BliBli, Blanja.com, Ralali, dan
Gojek Indonesia.
Hingga saat ini, peserta
yang telah mengikuti kegiatan
workshop e-Smart IKM tercatat
4.000 pelaku usaha dengan total
nilai penjualan mencapai Rp1,3
miliar.

D I M I N ATI
M A N CA N E GA R A
Saat ini industri kerajinan
tumbuh hampir di seluruh pelosok
daerah dengan memproduksi berbagai kriya unggulan, antara lain
yang berbahan kayu, logam, kulit,
kaca, keramik, dan tekstil. Jumlah
industri kerajinan di Indonesia
diperkirakan lebih dari 700 ribu

unit usaha dengan menyerap
tenaga kerja 1,32 juta orang.
Selain dipasarkan di
dalam negeri, produk kerajinan
Indonesia juga diminati di mancanegara. Ini terlihat dari nilai
ekspor yang terus meningkat.
Pada tahun 2017, ekspor produk
kriya mencapai USD776 juta, naik
dibandingkan tahun sebelumnya
USD747 juta.
Direktur Jenderal IKM
Kemenperin Gati Wibawaningsih
menyampaikan, pihaknya memproyeksikan nilai ekspor dari sektor industri kerajinan tumbuh 10
persen pada tahun 2018.
Dia optimistis ekspor terus naik
sebab kualitas produk IKM nasional semakin bagus, baik dari segi
kemasan, desain, maupun labeling. Apalagi, kreativitas pelaku
IKM dalam mengembangkan desain
dan kualitas produknya terus
berkembang.
Perkembangan positif itu
diharapkan memperkuat daya saing
produk kriya nasional, sehingga
pelaku IKM kerajinan dapat lebih
mengembangkan eksistensinya di
kancah nasional dan internasional. mi
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4 RESEP MENGHADAPI
INDUSTRI 4.0
Sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0,
Kementerian Perindustrian menetapkan industri
makanan dan minuman sebagai satu dari lima sektor manufaktur yang menjadi pionir implementasi
industri 4.0 di Indonesia.

Industri makanan dan minuman dipilih karena konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi
perekonomian nasional, baik dari
segi nilai tambah, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan catatan
Kementerian Perindustrian, pada
triwulan II tahun 2018, pertumbuhan industri makanan dan minuman
mencapai 8,67 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27 persen.

Indonesia diproyeksikan bisa masuk
dalam jajaran lima
besar negara
eksportir untuk
industri makanan
dan minuman di
tingkat global pada
tahun 2030.
Bahkan, industri ini mampu
memberikan kontribusi tertinggi
terhadap PDB industri pengolahan
nonmigas atau manufaktur hingga
35,87 persen.
Industri makanan dan minuman juga berkontribusi besar terhadap nilai investasi sepanjang
semester I tahun 2018 dengan
menyumbang 47,50 persen atau
senilai Rp21,9 triliun untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Adapun, untuk penanaman modal
asing (PMA), industri ini menyetor
10,41 persen (USD586 juta).
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Plt. Dirjen Industri Agro
Kemenperin Achmad Sigit
Dwiwahjono mengatakan, industri
makanan dan minuman berpotensi
untuk terus berkembang, seiring
dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat serta kebutuhan terhadap makanan dan minuman, khususnya produk olahan.
Menurut dia, pasar domestik yang besar akan mendorong
efisiensi produksi sehingga industri dapat menghasilkan produk yang
kompetitif dari sisi harga dan kualitas, yang pada akhirnya bisa bersaing juga di pasar global.

4 LANGKAH STRATEGIS
Dalam upaya mewujudkan
industri makanan dan minuman
nasional yang kompetitif, terutama
di era digital, Sigit mengungkapkan
Kemenperin menjalankan empat
langkah strategis.
Pertama, memfasilitasi perangkat cerdas berupa Cyber-Physical
Systems untuk mengintegrasikan jaringan Internet of Things dengan lini produksi agar hasilnya
menjadi lebih efisien, optimal dan
berkualitas.
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Langkah kedua, memperbaiki aliran bahan baku untuk menjaminnya pasokan kepada industri
makanan dan minuman. Upaya ini
perlu dilakukan melalui kolaborasi
dengan kementerian dan lembaga
terkait.
Contohnya, menerapkan
teknologi cerdas di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,
seperti melalui sistem pemantauan
otomatis atau drone autopilot.
Ketiga, mengimplementasikan peta jalan industri 4.0 dengan
melibatkan sektor hulu sampai hilir
agar terciptanya keterpaduan untuk
meningkatkan daya saing industri
makanan dan minuman nasional.
Misalnya, menetapkan pilot project
bagi produsen yang sudah menerapkan industri 4.0.
Langkah keempat, memberikan
pelatihan mengenai upaya peningkatan ekspor serta menggelar pertemuan bisnis dan promosi investasi
di sektor industri makanan dan
minuman. Selain menarik investor, langkah ini untuk meningkatkan
kapasitas industri dalam menerapkan industri 4.0 dan memperluas
akses ekspor.
Apabila keempat jurus tersebut
terlaksana dengan baik, Sigit yakin
industri makanan dan minuman
nasional mampu menjadi pemimpin
di pasar makanan kemasan sederhana hingga medium di tingkat
Asean pada tahun 2025.
Bahkan, Indonesia diproyeksikan bisa masuk dalam jajaran
lima besar negara eksportir untuk
industri makanan dan minuman di
tingkat global pada tahun 2030.
Dia juga optimistis, implementasi industri 4.0 akan meningkatkan ekspor produk makanan dan
minuman olahan hingga empat kali
lipat, dari target tahun ini sebesar
USD12,65 miliar menjadi USD50
miliar pada tahun 2025.
Penerapan Industri 4.0 yang
mengintegrasikan internet dengan
lini produksi akan mendongkrak
produktivitas dan inovasi, mengurangi ongkos produksi, serta meningkatkan ekspor.
Sejalan dengan itu, dibutuhkan sinergitas antara pemerintah,
pelaku industri dan pihak akademisi terutama dalam kegiatan riset
untuk menghasilkan inovasi produk
berdaya saing tinggi. mi
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INDUSTRI
MAINAN
BERDAYA
SAING
Peningkatan ekspor mainan dalam beberapa
tahun terakhir menunjukkan industri ini memiliki
daya saing dan potensi yang cukup besar.
Kementerian Perindustrian
mencatat, ekspor mainan mencapai USD302,42 juta pada tahun
2017, tumbuh 11,84 persen
dibandingkan dengan capaian
tahun sebelumnya USD270,36
juta.
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Catatan positif lainnya bisa
dilihat dari nilai produksi yang
mencapai Rp10,7 triliun dengan
kapasitas 4.575 ton pada tahun
2017. Nilai investasi industri
mainan juga sudah tembus Rp410
miliar dan mampu menyerap
23.116 tenaga kerja.
Perkembangan itu menunjukkan industri mainan merupakan
salah satu sektor manufaktur
andalan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai sektor padat karya,
industri ini memberikan multiplier effect bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah
mendukung dan memberikan apresiasi kepada produsen mainan
yang terus mengembangkan usahanya di dalam negeri. Dukungan
itu diberikan dalam bentuk kebijakan, seperti insentif fiskal
melalui program Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE).
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan,
Indonesia termasuk produsen
mainan terbesar dunia khususnya
untuk beberapa merek tertentu,
antara lain boneka Barbie dan
mobil mainan Hot Wheels.
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Sebagai gambaran, enam
dari 10 boneka Barbie yang beredar di dunia saat ini berasal dari
Indonesia. Boneka ini diproduksi
oleh PT Mattel Indonesia, pabrik
Mattel di Indonesia yang telah
beroperasi sejak 1992. Demikian
juga Hot Wheels, dua dari 10
mobil mainan ini di dunia merupakan buatan Indonesia.
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Menperin mengapresiasi produsen mainan, seperti PT Mattel
Indonesia, yang terus mengembangkan usahanya di Indonesia.
Perusahaan asal Amerika Serikat
ini menyerap 10 ribu tenaga kerja
dan mencetak ekspor rata-rata di
atas USD150 juta per tahun.
PT Mattel Indonesia juga
ikut terlibat di dalam program
pendidikan vokasi yang link and
match antara SMK dan industri,
yang diinisiasi oleh Kemenperin.
Program ini diharapkan menghasilkan tenaga kerja kompeten
sesuai kebutuhan industri saat ini.
Untuk menghasilkan produk
berdaya saing tinggi, perusahaan itu sudah menerapkan
teknologi full robotic dalam
proses produksinya.
Seiring implementasi industri 4.0 di Tanah Air, perusahaan
itu menerapkan teknologi full
robotic dalam proses produksinya untuk menghasilkan
produk berdaya saing tinggi
dan berkualitas. Bahkan,
mesin pabriknya menggunakan

teknologi digital yang dikembangkan tenaga ahli lokal.

dengan Hari Batik Nasional,
beberapa waktu lalu.

Menperin optimistis implementasi Industri 4.0 seperti yang
dilakukan PT Mattel Indonesia
akan membantu Indonesia mencapai top 10 ekonomi global
pada tahun 2030. Sesuai dengan
peta jalan Making Indonesia
4.0, implementasi Industri 4.0
akan mendongkrak ekspor netto
hingga 10 persen dari PDB serta
meningkatkan produktivitas
melalui adopsi teknologi dan
inovasi.

Barbie berkolaborasi dengan
Iwan Tirta Private Collection
meluncurkan koleksi terbaru,
yakni Barbie Batik Kirana. Ini kali
pertama Barbie berkolaborasi
dengan desainer lokal menggunakan kain identitas negeri.

BARBIE BATIK
Pengembangan produk
terus dilakukan oleh PT Mattel
Indonesia, di antaranya meluncurkan Barbie Batik bertepatan

Menurut Menperin, Barbie
Batik dapat memberikan inspirasi
dan edukasi kepada konsumen,
terutama anak perempuan berusia 3-7 tahun, untuk mengenal
batik sebagai warisan kebudayaan
Indonesia.
“Ini salah satu upaya kita
untuk melestarikan batik sebagai warisan bangsa yang diakui
oleh UNESCO sejak 2 Oktober

2009 sebagai Masterpieces of the
Oral and Intangible Heritage of
Humanity,” ungkap Airlangga.
Dia mengatakan batik memiliki potensi yang besar untuk
dikembangkan dan diaplikasikan pada produk lain. Apalagi
Indonesia punya kekayaan pada
motif serta seni batik yang
unik dan menarik dari seluruh
Nusantara.
“Industri batik nasional memiliki daya saing yang tinggi di pasar
internasional. Indonesia juga menguasai pasar batik dunia sehingga
industri ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian,” kata
Menperin.
Keunggulan industri batik nasional terlihat dari nilai ekspornya

yang tercatat sebesar USD58,46
juta pada tahun 2017 dengan tujuan
pasar utama ke Jepang, Amerika
Serikat, dan Eropa.
Airlangga mengatakan, perdagangan produk pakaian jadi di dunia
yang mencapai USD442 miliar per
tahun menjadi peluang besar bagi
industri batik untuk meningkatkan
pangsa pasarnya. Pasalnya, batik
merupakan salah satu bahan baku
produk pakaian jadi.
Selain menyumbang devisa
negara dari hasil ekspor, industri
batik berperan penting pula dalam
membuka lapangan kerja. Sektor
ini didominasi oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM), melibatkan 600 ribu tenaga kerja dari
56 ribu unit usaha yang tersebar di
seluruh Tanah Air. mi
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MENELURKAN
PERUSAHAAN
RINTISAN UNGGUL
DI BIDANG INDUSTRI

Program TBS ini telah diluncurkan sejak tahun
2016, dengan misi menanamkan jiwa inovasi
dan kreativitas melalui pemberian pengetahuan, pelatihan, modal, network, dan sumber
daya yang dibutuhkan oleh pengusaha kreatif
muda tersebut.

Penerapan Industri 4.0 membutuhkan
dukungan sumber daya manusia,
terutama dari kalangan generasi
muda yang banyak terlibat dalam
pengembangan usaha rintisan digital
atau startup.

Airlangga berharap kompetisi Making Indonesia 4.0
Startup bisa menjadi ajang sosialisasi mengenai implementasi industri 4.0 di Tanah Air serta menjembatani hasil
inovasi anak bangsa untuk kebutuhan di sektor industri
manufaktur.

KERJA SAMA E-SMART IKM
Kementerian Perindustrian sebagai instansi teknis
yang bertanggung jawab membina sektor industri berkepentingan membangun startup yang kuat untuk membantu pelaku usaha menghadapi era revolusi Industri 4.0.

Pada acara peluncuran kompetisi Making Indonesia
4.0 Startup, Direktorat Jenderal IKM Kemenperin menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Aplikasi Karya
Anak Bangsa (GoJek), PT Raksasa Laju Lintang (Ralali.
com), dan PT Dusdusan Dotcom (Dusdusan.com).

Salah satu program pengembangan startup yang diselenggarakan oleh Kemenperin adalah Workshop Cloud
Computing. Lokayarya ini diikuti sebanyak 100 peserta
selama dua hari di Jakarta, yakni pada 6-7 September
2018.
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Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat program
e-Smart IKM yang sudah dilakukan Ditjen IKM sejak tahun
2017, selain untuk memperluas akses pasar IKM melalui
e-commerce. Sejauh ini, program e-Smart IKM diikuti
lebih dari 4.000 IKM.

Program tersebut merupakan kegiatan awal dari
serangkaian agenda Making Indonesia 4.0 Startup yang
diluncurkan Kemenperin beberapa waktu lalu.

“Pemberdayaan IKM melalui teknologi digital juga
merupakan salah satu prioritas dalam Making Indonesia
4.0. Kami harap kerja sama dengan Gojek, Ralali, dan
Dusdusan dapat mengatasi kendala yang dihadapi IKM
dalam memasarkan produknya secara online seperti keterbatasan SDM dan kanal marketplace yang sesuai,” kata
Menperin.

Kegiatan kompetisi ini didukung oleh beberapa
asosiasi usaha, komunitas dan lembaga yang begerak
di bidang teknologi digital, di antaranya Amazon Web
Services Indonesia, Asosiasi Cloud Computing, Asosiasi
Inkubator Bisnis Indonesia, Asosiasi Tech Startup
Indonesia, Angel Investor Network Indonesia, dan Block 71
Jakarta,

Dalam kesempatan berbeda, Kemenperin juga mendukung kegiatan Blibli.com melalui ajang kompetisi pencarian pengusaha kreatif muda yang dinamakan The Big
Start Indonesia (TBS).

Selain itu, Komunitas Robotika Indonesia, Estubizi
Network, Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi
dan Komunikasi Indonesia, serta Rice INTI Bandung. Para
pendukung kompetisi ini berkolaborasi untuk menyosialisasikan program, melakukan pembinaan lanjutan kepada
para startup, dan memberikan akses kepada investor.

Startup sampai dengan 20 November 2018 atau mengakses website www.i4startup.id untuk pendaftaran dan
informasi.

Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati
Wibawaningsih mengatakan kompetisi Making Indonesia
4.0 Startup dapat menjadi pemicu bagi masyarakat, khususnya para startup, untuk menjajaki potensi pasar di sektor industri.

Kompetisi ini akan memilih lima peserta terbaik yang
akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp50 juta
pada Acara Festival Startup 4.0 pada Desember 2018
sekaligus dengan pameran, temu bisnis, dan pemberian
penghargaan.

Sasaran program kompetisi tersebut adalah startup
binaan perguruan tinggi, inkubator bisnis, pemerintah daerah, bahkan BUMN dan swasta.

Saat membuka lokakarya, mengatakan kompetisi inovasi teknologi yang dilaksanakan hingga November 2018
tersebut diharapkan memacu daya saing industri kecil dan
menengah (IKM) di dalam negeri.

“Kami senang dengan respons masyarakat terhadap teknologi baru terbukti dengan banyaknya pendaftar Workshop Cloud Computing ini,” kata Gati saat pembukaan workshop oleh Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto.
Kemenperin membuka pendaftaran bagi para startup
lokal yang ingin mengikuti kompetisi Making Indonesia 4.0
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Menperin mengapresiasi antusiasme peserta
Workshop Cloud Computing dan kompetisi Making
Indonesia 4.0 Startup. Hal ini menunjukkan semakin banyak startup yang sadar terhadap pentingnya infrastruktur
digital, seperti cloud computing untuk mendukung bisnis.
Dia menilai lokakarya dan kompetisi semacam ini

penting untuk membangun ekosistem inovasi, sehingga
sejalan dengan roadmap Making Indonesia 4.0. Apalagi,
generasi milenial memiliki banyak potensi di bidang
startup.

Program TBS ini telah diluncurkan sejak tahun 2016,
dengan misi menanamkan jiwa inovasi dan kreativitas
melalui pemberian pengetahuan, pelatihan, modal, network, dan sumber daya yang dibutuhkan oleh pengusaha
kreatif muda tersebut.

Kompetensi SDM, terutama dari generasi milenial,
sangat diperlukan guna mendukung pengembangan
industri nasional. SDM terampil ini menjadi salah satu
kunci penerapan ekonomi digital secara inklusif.

Pada tahun ini, TBS Season 3 mampu merangkul
15.000 pengusaha kreatif muda, yang kemudian dikurasi
menjadi 20 finalis terbaik Indonesia.

Selama ini, Kemenperin sudah menyelenggarakan
beberapa program untuk meningkatkan kompetensi generasi muda, termasuk di bidang teknologi informasi. Salah
satunya adalah memfasilitas pengembangan technopark
seperti Apple Academy di Serpong, Tangerang Selatan.
Kemenperin juga bekerja sama dengan berbagai
perusahaan, seperti NTT Communication serta melibatkan banyak kelompok masyarakat dan new entrepreneur.
“Ini yang harus kita masifkan ke publik sehingga masyarakat mengetahui bahwa peluang di era digital begitu
besar,” kata Menperin.

Peserta yang berhasil lolos akan lanjut ke tahap
karantina, di mana mereka dibekali ilmu mengenai pemasaran e-commerce, pemanfaatan media sosial, pengelolaan keuangan, pembayaran pajak, serta fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual.
Pada finalis itu kemudian diseleksi lagi hingga
a-khirnya akan terpilih 4 finalis untuk maju ke grand final.
Penyelenggaraan TBS Season 3 semakin menarik
dengan adanya Special Project pada malam grand final
serta roadshow di lima kota meliputi Bandung, Yogyakarta,
Bali, Surabaya, dan Jakarta. mi
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“

TEKNOLOGI
SEGARKAN
INDUSTRI OBAT
TRADISIONAL

“Pembangunan pabrik baru ini tentunya berkontribusi terhadap ekonomi
nasional, karena nilai investasi dan
penyerapan tenaga kerjanya cukup
besar. Prosesnya juga sudah modern
meskipun produknya tradisional,”
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto,

kali ini menyerap tenaga kerja
langsung cukup banyak, yakni
sekitar 4.000 orang.

APRESIASI MENPERIN
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, yang menghadiri peresmian pabrik tersebut pada
25 Oktober lalu, mengapresiasi
PT Sido Muncul yang telah merealisasikan investasi dan menerapkan teknologi mutakhir, tetapi tetap
menyerap banyak tenaga kerja.
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“Pembangunan pabrik baru ini
tentunya berkontribusi terhadap ekonomi nasional, karena nilai investasi
dan penyerapan tenaga kerjanya
cukup besar. Prosesnya juga sudah
modern meskipun produknya tradisional,” kata Menperin.

Pemanfaatan teknologi digital sudah menjadi tuntutan dan
kebutuhan di sektor manufaktur seiring dengan bergulirnya
era revolusi industri 4.0. Digitalisasi diyakini meningkatkan
efisiensi dan produktivitas sehingga akan menghasilkan
produk berkualitas serta kompetitif di pasar.
Sektor yang mulai memanfaatkan teknologi digital secara intensif adalah industri obat tradisional.
Apalagi, industri ini diprioritaskan
pengembangannya agar bisa menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Industri ini mampu menyerap
15 juta tenaga kerja, 3 juta orang
di antaranya terserap di industri
jamu yang berfungsi sebagai obat
dan 12 juta lainnya di industri jamu
yang telah berkembang ke arah
makanan, minuman, kosmetika,
spa, dan aromaterapi.

Di Indonesia, industri kosmetika merupakan sektor yang tumbuh pesat lantaran di dukung pasar
domestik yang besar. Industri
farmasi juga berpotensi tumbuh
signifkan, didorong program BPJS
yang jumlah pesertanya lebih dari
180 juta orang.

Kementerian Perindustrian
mencatat, saat ini terdapat 1.247
industri jamu yang terdiri dari 129
industri obat tradisional (IOT) dan
selebihnya termasuk golongan
Usaha Menengah Obat Tradisional
(UMOT) dan Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT).

Salah satu andalan di Industri
4.0 adalah sektor farmasi, kimia dan
biokimia. Kelompok industri tersebut masuk dalam klaster wellness,
yang kini menjadi andalan beberapa
negara seperti Jepang dan Korea,
yang juga meliputi herbal, jamu,
dan kosmetika.

Perkembangan pesat industri
obat tradisional tidak terlepas dari
upaya pemerintah menciptakan
iklim usaha yang kondusif agar
investasi semakin bergairah. Upaya
ini untuk mendongkrak daya saing
industri sehingga menjadi tuan
rumah di negeri sendiri.
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Salah satu produsen obat
tradisional yang cukup gencar berekspansi dan menerapkan teknologi mutakhir dalam
proses produksinya adalah PT
Sido Muncul. Perusahaan asli
Indonesia ini baru saja meresmikan pabrik baru di Semarang,
Jawa Tengah.
PT Sido Muncul mengucurkan investasi Rp900 miliar untuk
membangun pabrik yang didirikan
di atas lahan seluas 17.000 m2
dengan luas bangunan 28.000 m2
tersebut. Fasilitas baru ini merupakan ekspansi dari pabrik sebelumnya yang beroperasi sejak
tahun 2007 untuk memproduksi
Tolak Angin Cair.
Meskipun menerapkan proses
produksi full automatic untuk
menghasilkan 200 juta sachet per
bulan, investasi PT Sido Muncul

Menurut Direktur Sido Muncul
Irwan Hidayat, perluasan pabrik
untuk mengikuti permintaan pasar
yang terus meningkat, sehingga
membutuhkan ruang produksi yang
lebih besar.
“Selain itu, meminimalkan kesalahan pada proses pembuatan
produk jamu Sido Muncul. Pasalnya,
teknologi yang digunakan lebih modern dan bahan-bahan yang akan
dicampur sudah diatur dalam program sehingga zero accident,”
jelasnya.
PT Sido Muncul sudah mengantongi sertifikat Cara Pembuatan
Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
dan Cara Pembuatan Obat yang
Baik (CPOB) sehingga menjadikannya sebagai pabrik jamu pertama di
Indonesia yang sudah berstandar
farmasi.
Irwan menambahkan, Sido
Muncul terus memperluas pasar
ekspor dan akan lebih agresif lagi
masuk ke beberapa negara tujuan

pada tahun depan. Ekspansi pasar ini
tentunya membutuhkan tambahan
produksi, tetapi tidak akan mengurangi karyawan.
“Kami bercita-cita di masa depan
menjadi industri yang dapat dipercaya,
memberikan keamanan kepada konsumen, itu terus kami gali. Kami ingin
masyarakat bertambah kepercayaannya kepada Sido Muncul,” tegas Irwan.
Menperin mengatakan, pemerintah mendorong industri obat tradisional untuk terus memacu ekspor dan
meningkatkan nilai tambah bahan baku
dalam negeri,
Guna memacu pertumbuhan manufaktur dan berdaya saing global, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku
industri di Tanah Air. Fasilitas perpajakan itu antara lain tax holiday dan tax
allowance.
Pemerintah juga menyiapkan insentif super tax deduction untuk perusahaan
yang melakukan kegiatan vokasi dalam
rangka meningkatkan kompetensi SDM
dan RD&D (research, development, and
design).
Kemenperin sendiri telah meluncurkan program pendidikan vokasi
yang link and match dengan industri di
beberapa daerah. Program yang juga
diikuti oleh PT Sido Muncul ini bertujuan mencetak tenaga kerja terampil
sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk kesiapan memasuki era revolusi
industri 4.0.
Berdasarkan peta jalan Making
Indonesia 4.0, industri didorong untuk
mengadopsi teknologi terkini agar
menghasilkan inovasi. Selain mampu
meningkatkan produktivitas, penerapan industri 4.0 guna mendukung visi
Indonesia menjadi negara dalam jajaran 10 besar ekonomi terkuat di dunia
pada tahun 2030. mi
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EKSPANSI
MITSUBISHI
CERMIN
KEPERCAYAAN
INVESTOR
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Indonesia dikenal sebagai salah
satu basis produksi dan negara
tujuan utama investasi industri
otomotif global. Negara ini juga
merupakan pasar penting dengan
permintaan domestik yang terus
tumbuh dan pertumbuhan ekspor
yang fantastis.

Berdasarkan catatan Kemenperin,
industri alat angkutan tumbuh 6,33
persen pada triwulan I tahun 2018, di
atas pertumbuhan ekonomi yang
mencapai 5,06 persen. Industri
kendaraan bermotor dan alat
transportasi lain juga masuk dalam
lima besar investasi sektor manufaktur
pada kuartal pertama tahun ini dengan
nilai sebesar Rp3,35 triliun.

Tidak heran jika prinsipal otomotif dunia, seperti Mitsubishi
Motors Corporation (MMC),
memilih Indonesia sebagai production hub untuk mengekspor
beberapa model andalannya,
selain Jepang dan Thailand.
Salah satu model andalan terbaru prinsipal asal Negeri Sakura
ini adalah Mitsubishi Xpander.
Penjualan mobil penumpang serbaguna bergaya sporty itu terus
menanjak, baik di dalam negeri
maupun mancanegara.
Di Indonesia sendiri, Xpander
telah membukukan pemesanan
lebih dari 100.000 unit sejak mobil
itu diperkenalkan pada Agustus
2017 hingga akhir September
2018.
Xpander produksi Indonesia
juga sudah mengaspal di sejumlah
negara, seperti Vietnam, Filipina,
Thailand, Bolivia, dan segera
dilanjutkan ke negara-negara lain.
Untuk memenuhi permintaan
yang cukup besar itu, MMC harus
menambah kapasitas produksi
pabrik Mitsubishi Motors Krama
Yudha Indonesia (MMKI) di Bekasi,
Jawa Barat.
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115.000 unit menjadi 160.000 unit
pada 2 tahun mendatang. Ekspor
juga akan ikut melonjak dari
30.000 menjadi 50.000 unit.
Osamu Masuko mengatakan,
ekspansi tersebut merupakan
bagian dari komitmen investasi
MMC senilai 4 miliar yen atau
sekitar Rp540 miliar di Indonesia.
Investasi ini membuka lapangan
kerja bagi 800 orang di pabrik
Bekasi sehingga jumlah karyawan
menjadi 4.100 orang.
Sebagai bagian dari strategi
global MMC, mesin Xpander akan
diproduksi di pabrik Nissan Motor
Indonesia (NMI), anak perusahaan
Nissan Motor Co Ltd di Indonesia,
mulai tahun 2020. Untuk diketahui, Nissan menguasai sebagian
saham MMC sejak tahun 2016.
Produksi mesin tersebut otomatis akan mendongkrak rasio
penggunaan suku cadang lokal
Xpander dari 71 persen menjadi
80 persen, yang tentunya membawa manfaat ekonomi bagi rantai pasokan di dalam negeri.
Pengembangan di fasilitas NMI
ditargetkan mampu memproduksi
160.000 unit mesin per tahun.

Menurut CEO MMC Osamu
Masuko, kapasitas produksi pabrik
itu saat ini mencapai 160.000 unit,
dan akan ditingkatkan menjadi
220.000 unit pada tahun 2020.

Saat bertemu dengan Osamu
Masuko di Jakarta pada 3 Oktober
lalu, Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto menyampaikan
apresiasi kepada MMC atas komitmen investasinya di Indonesia.

Seiring dengan ekspansi itu,
produksi Xpander akan naik dari

Ekspansi yang dilakukan Mitsubishi tidak hanya

meningkatkan kapasitas produksi,
tetapi juga akan membuka lapangan kerja baru, memperkuat
industri pendukung, dan mendorong ekspor.
Menurut Menperin, langkah Mitsubishi tersebut merupakan wujud nyata semangat
dan kepercayaan pelaku industri
untuk terus melakukan ekspansi
di Indonesia.

KINERJA MENINGKAT
Geliat industri ini menunjukkan kinerjanya terus meningkat meskipun di tengah tekanan
dinamika perekonomian global.
Sektor strategis ini bahkan semakin memperdalam struktur manufakturnya sehingga diyakini akan
lebih berdaya saing serta mampu
memenuhi kebutuhan pasar
domestik dan ekspor.
Berdasarkan catatan
Kemenperin, industri alat angkutan tumbuh 6,33 persen pada triwulan I tahun 2018, di atas pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,06 persen. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain juga masuk dalam lima
besar investasi sektor manufaktur pada kuartal pertama tahun
ini dengan nilai sebesar Rp3,35
triliun.
Industri otomotif merupakan
sektor andalan yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Ini tercermin dari sumbangsihnya kepada
PDB yang mencapai 10,16 persen
pada tahun 2017 serta mampu
menyerap tenaga kerja langsung
sekitar 350 ribu orang dan tenaga
kerja tidak langsung 1,2 juta
orang.
Guna memacu industri otomotif berlari lebih kencang lagi,
Kemenperin mendorong investasi
baru dan perluasan usaha, serta
mengajak pelaku industri otomotif untuk mengadopsi teknologi
terkini.
Apalagi, otomotif merupakan
satu dari lima sektor yang diprioritaskan pengembangannya karena
disiapkan menjadi pionir dalam
penerapan revolusi industri keempat, sesuai dengan peta jalan
Making Indonesia 4.0. Airlangga
optimistis berbagai upaya tersebut bisa mewujudkan target
produksi mobil sebanyak 1,5 juta
unit pada tahun 2020. mi
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Apalagi, Kawasan Industri
Teluk Bintuni sudah ditetapkan
sebagai proyek strategis nasional
sehingga berpotensi mendapatkan berbagai kemudahan untuk
investasi.
Pembangunan kawasan ini
sejalan dengan program prioritas
pemerintah dalam memacu pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri di luar Jawa
sehingga terjadi pemerataan ekonomi yang inklusif.
Teluk Bintuni mempunyai
prospek besar untuk pembangunan wilayah industri karena
memiliki sumber daya alam
melimpah, terutama gas bumi.
Wilayah ini diperkirakan menyimpan cadangan gas bumi hingga
23,7 triliun kaki kubik (TCF).
Dengan potensi itu, Teluk
Bintuni sangat cocok untuk
pengembangan industri petrokimia yang akan menjadi pemicu
atau jangkar (anchor) pertumbuhan industri turunannya.
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Pemilihan anchor industry ini
penting. Berdasarkan analisis supply and demand, metanol merupakan produk yang layak untuk
dijadikan sebagai anchor industry
tahap pertama.
Rencana pengembangan
awal Kawasan Industri Teluk
Bintuni yakni seluas 50 hektare
(ha) dari 200 ha lahan yang akan
dibebaskan.
Dari 50 ha tersebut, akan
dikembangkan anchor industry
berupa pabrik metanol dengan
dukungan komitmen ketersediaan
gas dari BP Tangguh Tahap I sebesar 90 MMSCFD pada tahun 2021
dan Tahap II sebesar 90 MMSCFD
pada tahun 2026.
Sisa cadangan lahan dapat
digunakan untuk tahap III sebesar 176 MMSCFD dari Genting Oil
dan potensi industri lain yang bisa
dikembangkan. Nilai investasi
(capex) pengembangan kawasan
industri tersebut diperkirakan
Rp1,7 triliun.

POTENSI BESAR
KAWASAN INDUSTRI
TELUK BINTUNI
Kawasan Industri Teluk Bintuni bakal
menjadi primadona investasi di Papua
Barat. Pemerintah terus memoles dan
mempromosikan kawasan tersebut sebagai
pusat pengembangan industri petrokimia
di kawasan timur Indonesia.

Salah satu strategi
untuk mendorong
pengembangan Kawasan Industri Teluk
Bintuni, yakni melalui skema kerja
sama permerintah
dan badan usaha
(KPBU) atau lazim
disebut public private partnership
(PPP).

sedangkan saat ini pasokan hanya
dari produksi PT Kaltim Methanol
Indonesia sebesar 330.000 ton per
tahun.
Selain mempertimbangkan
kebutuhan domestik, pemilihan
metanol sebagai anchor industry
di Teluk Bintuni juga mempertimbangkan potensi metanol untuk
dijadikan produk turunan, seperti polietilena atau polipropilena,
dimetil eter (DME), methyl tertiary
butyl ether (MTBE), dan lain-lain.

SKEMA KPBU
Salah satu strategi untuk
mendorong pengembangan
Kawasan Industri Teluk Bintuni,
yakni melalui skema kerja sama
permerintah dan badan usaha
(KPBU) atau lazim disebut public
private partnership (PPP).
Pada acara Market Sounding
Pengembangan Kawasan Industri
Petrokimia Teluk Bintuni di
Jakarta, September silam, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
menyampaikan, bentuk skema
KPBU yang dipilih dalam pengembangan Teluk Bintuni, antara
lain Design, Build, Maintain, and
Transfer (DBMT).
Badan Usaha Pelaksana (BUP)
di dalam proyek ini akan bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur yang meliputi ketenagalistrikan, pengelolaan limbah dan air limbah, sistem
penyediaan air minum, transportasi, serta telekomunikasi.
“Infrastruktur itu sesuai dengan spesifikasi output yang
telah dipersyaratkan, serta menyerahkan aset yang dikerjasamakan kepada Penanggung Jawab
Proyek Kerja sama (PJPK) setelah
berakhirnya Perjanjian KPBU,”
jelasnya kepada 180 peserta
Market Sounding yang berasal
dari instansi pemerintah, pelaku
usaha, perwakilan negara sahabat, asosiasi, kontraktor, perbankan, dan stakeholder lainnya.

Penambahan kapasitas
produksi metanol dinilai mendesak seiring dengan meningkatnya
permintaan domestik terhadap
bahan baku itu.

Acara Market Sounding tersebut merupakan sarana sosialisasi
kepada para pemangku kepentingan, sekaligus menarik investor guna mengakselerasi pembangunan Kawasan Industri Teluk
Bintuni.

Pada tahun 2021, kebutuhan metanol di dalam negeri
diprediksi mencapai 871.000 ton,

Menperin menjelaskan, BUP
juga berkewajiban memberikan layanan yang berasal dari
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infrastruktur kawasan kepada tenant sesuai dengan spesifikasi keluaran dan indikator kinerja tertentu.
Adapun, pemerintah akan
memprioritaskan pembangunan
infrastrukturnya, seperti pelabuhan
untuk supporting kawasan industri
itu sendiri. Di dalam kawasan industri juga dipastikan sudah ada izin
lingkungan hidup.
Guna memastikan keberlangsungan proyek, salah satu opsi
dalam struktur proyek adalah BUP
berkewajiban menggandeng mitra
yang bertanggung jawab membangun anchor industry berupa pabrik
metanol berkapasitas 900 kiloton per annum (KTA) dengan mendayagunakan pasokan gas dari BP
Tangguh sebesar 90 MMSCFD.
Sementara itu, Badan
Layanan Umum (BLU) Kemenperin
akan melakukan pengelolaan
atas kawasan industri tersebut,
sehingga tarif layanan yang berasal
dari infrastruktur kawasan industri
menjadi hak BLU Kemenperin. BUP
sendiri diberikan hak atas pengembalian investasi berupa pembayaran
ketersediaan layanan (availability
payment) dari Kemenperin sebagai
PJPK.
“Kami memiliki harapan
Kawasan Industri Teluk Bintuni akan
berkembang seperti kawasan industri petrokimia yang sudah berkembang pesat saat ini. Sebagai contoh, kawasan industri petrokimia di
Bontang, Kalimantan Timur, yang
merupakan klaster industri petrokimia pertama yang sudah berjalan
lebih dari 30 tahun,” kata Menperin.
Hingga saat ini, terdapat lima
industri petrokimia yang berada di
kawasan Kaltim Industrial Estate
(KIE) Bontang dengan menghasilkan
komoditas beragam, antara lain amoniak, pupuk urea, metanol, dan amonium nitrat.
Menperin meyakini, kehadiran
industri petrkomia di Teluk Bintuni
sebagai sektor hulu dapat memenuhi
kebutuhan metanol dalam negeri,
sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku itu dan
memacu pertumbuhan industri hilir.
“Integrasi industri hulu-hilir ini
diharapkan dapat membangun rantai pasok yang kuat. Hal ini sejalan
dengan peta jalan Making Indonesia
4.0 yang bertujuan meningkatkan
nilai tambah dan daya saing industri nasional di pasar global,” kata
Airlangga. mi
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KOLABORASI DAN SINERGI
MASUKI ERA INDUSTRI 4.0
Pemerintah telah meluncurkan roadmap Making Indonesia 4.0 sebagai strategi menghadapi gelombang industri generasi keempat
atau Industri 4.0. Peta jalan ini untuk memberikan arah yang jelas
bagi pengembangan industri nasional di masa depan.

terhadap penanaman modal dalam
negeri (PMDN) di sektor manufaktur, diikuti industri kimia dan farmasi
dengan menyumbang 14,04 persen
(Rp6,4 triliun).
Adapun, kontribusi terhadap
PMA di sektor manufaktur, industri
kimia dan farmasi mencapai 18,84
persen (USD1,1 miliar), serta industri makanan 10,41 persen (USD586
juta).
Dalam paparannya, Direktur
Industri Minuman, Hasil Tembakau
dan Bahan Penyegar Kemenperin
Abdul Rochim mengatakan, implementasi Industri 4.0 menjadi kunci
untuk mencapai target ekspor
makanan dan minuman olahan
sebesar USD50 miliar pada 2025.
Target tersebut naik empat kali
lipat dibandingkan dengan proyeksi
ekspor mamin pada tahun ini sekitar USD12,65 miliar. Untuk mencapai terget itu, Kemenperin menyiapkan tahapan strategis dan rencana
aksi, termasuk insentif teknologi
terkait implementasi industri 4.0
bagi produsen mamin.
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Pada tahap awal, ditetapkan
lima sektor manufaktur yang diprioritaskan menerapkan Industri 4.0,
yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif,
kimia, dan elektonika.
Untuk memberikan pemahaman lebih jauh mengenai Making
Indonesia 4.0, khususnya kepada
media massa, Kementerian
Perindustrian selaku penanggung
jawab sektor industri menggelar
Workshop Pendalaman Kebijakan
Industri dengan Wartawan di
Yogyakarta.
Workshop yang mengangkat tema Industri 4.0 ini dibuka
oleh Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Kemenperin Ngakan Timur Antara,
serta diisi dengan pemaparan dari
para direktur yang membina industri-industri prioritas Industri 4.0.
Dalam sambutannya, Kepala
BPPI mengatakan dengan adanya
roadmap Making Indonesia 4.0,
pemerintah dan para pemangku
kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama dan
arah yang jelas dalam memacu
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pertumbuhan dan daya saing industri nasional.
Aspirasi besar yang ditetapkan
dalam roadmap tersebut, yakni menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian
terkuat di dunia pada tahun 2030.
“Semua pihak harus bergerak
bersama karena Making Indonesia
4.0 merupakan agenda nasional.
Bahkan, peta jalan ini dapat membangun optimisme yang positif,” kata
Ngakan.
Indonesia memiliki modal besar
untuk sukses menerapkan industri
4.0. Setidaknya, dua hal yang mendukung pengembangan industri di era
digital, yaitu pasar yang besar dan
jumlah sumber daya manusia yang
produktif dari bonus demografi.
Berdasarkan kajian
Kemenperin, implementasi Making
Indonesia 4.0 akan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto
(PDB) riil sebesar 1-2 persen per
tahun, sehingga pertumbuhan PDB
per tahun akan naik dari baseline
5 persen menjadi 6-7 persen pada
periode 2018-2030.

Selain itu, ekspor netto diproyeksikan kembali tumbuh 10 persen dari
PDB. Produktivitas dengan adopsi
teknologi dan inovasi juga akan ikut
meningkat, serta membuka lapangan
kerja baru sebanyak 10 juta orang
pada tahun 2030.
Pemerintah telah menetapkan
lima sektor industri yang diprioritaskan untuk implementasi Industri 4.0
karena dinilai mempunyai daya ungkit
besar dalam penciptaan nilai tambah,
perdagangan, investasi, dampak terhadap industri lainnya, dan kecepatan penetrasi pasar.

SEKTOR PRIORITAS
Salah satu sektor prioritas itu,
yakni industri makanan dan minuman, pada triwulan II tahun 2018
saja mampu mencatat pertumbuhan
8,67 persen. Pertumbuhan tinggi juga
diraih industri tekstil dan pakaian jadi
yakni 6,39 persen. Kinerja kedua sektor ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
Sepanjang semester pertama
2018, industri makanan memberikan kontribusi tertinggi hingga 47,50
persen dengan nilai Rp21,9 triliun

Mulai tahun depan, Kemenperin akan menggelar pelatihan ekspor, temu bisnis dan promosi
investasi bagi industri agro. Pada 2019-2020,
kegiatan dilanjutkan dengan perbaikan alur
aliran material, menetapkan pilot project, dan
memfasilitasi bantuan cyber-physical systems
untuk penerapan industri 4.0 di sektor mamin.

Mulai tahun depan,
Kemenperin akan menggelar pelatihan ekspor, temu bisnis dan promosi investasi bagi industri agro.
Pada 2019-2020, kegiatan dilanjutkan dengan perbaikan alur aliran
material, menetapkan pilot project,
dan memfasilitasi bantuan cyberphysical systems untuk penerapan
industri 4.0 di sektor mamin.
Pada 2021, implementasi
industri 4.0 diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor produk
pertanian serta produk mamin olahan, seperti beras, ayam, gula,
makanan laut olahan, cokelat,
tepung kanji, serta buah dan sayur
olahan.
Selanjutnya pada 2025, industri mamin nasional dibidik menjadi
pemimpin di pasar makanan kemasan sederhana hingga medium di
tingkat Asean. Produk yang difokuskan, antara lain air minum dalam
kemasan, mi, teh siap saji, dan kopi.
Sesuai dengan target, Indonesia
akan menjadi lima besar eksportir
untuk industri makanan dan minuman di tingkat global pada thun 2030.
Saat ini, menurut Rochim, 30
persen industri mamin di dalam negeri masih menerapkan teknologi
industri 3.0 dan sejumlah perusahaan
besar sudah menerapkan industri 4.0
di beberapa lini produksi.

Implementasi industri 4.0
tentu saja tidak hanya untuk
memacu ekspor, tetapi juga bisa
meningkatkan produktivitas dan
inovasi serta mengurangi biaya
produksi.
Apalagi, Indonesia punya
beberapa keunggulan, seperti pasar
domestik terbesar atau 30 persen
dari total pasar Asean dan sumber
daya pertanian melimpah nomor
5 di dunia dalam total volume
produksi.
Ke depan, ungkap Rochim,
Kemenperin akan lebih fokus pada
peningkatan produktivitas sektor hulu melalui pemanfaatan
teknologi, pemberdayaan industri
kecil dan menengah (IKM) dengan
dukungan pendanaan dan fasilitasi mesin produksi, efisiensi rantai pasokan, serta meningkatkan
produksi makanan kemasan modern dengan inovasi produk.

KOLABORASI
DAN SINERGI
Guna mendorong implementasi
Industri 4.0 di Indonesia, Ngakan
mengajak semua pemangku
kepentingan terkait memperkuat
kolaborasi dan sinergi bersama
pemerintah.
Salah satu langkah yakni
melengkapi beberapa perangkat
teknologi terkini yang dibutuhkan

oleh sektor manufaktur nasional
guna membangun konektivitas
terintegrasi.
“Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di
sektor manufaktur, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi secara penuh. Tidak
hanya dalam proses produksi,
melainkan juga di seluruh rantai nilai agar meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam proses
produksi,” kata Ngakan.
Menurut dia, banyak negara
mulai menata sektor industrinya
supaya mampu menopang kegiatan
perekonomian secara menyeluruh. “Mereka telah menyiapkan diri
untuk penerapan revolusi industri
4.0, antara lain melalui konektivitas
yang kuat,” ujarnya.
Oleh karena itu, industri nasional perlu melakukan pembenahan,
terutama pada aspek penguasaan
teknologi digital yang menjadi kunci
utama untuk memperkuat daya
saing dan meningkatkan produktivitas di era industri 4.0.
Misalnya, pemanfaatan
teknologi Internet of Things, Big
Data, Cloud Computing, Artificial
Intellegence, Mobility, Virtual dan
Augmented Reality, sistem sensor dan otomasi, serta Virtual
Branding. mi
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MEMPERKUAT
KOLABORASI
INDONESIASINGAPURA
Hubungan bilateral antara Indonesia
dan Singapura terjalin dengan baik
selama 50 tahun terakhir, termasuk
di bidang ekonomi. Hal ini bisa dilihat
dari peningkatan volume perdagangan dan investasi antara kedua negara.

INVESTASI SINGAPURA DI INDONESIA
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8,44

5,04

2017

2018*

US$ miliar

US$ miliar

Sumber: Kemenperin

Pada semester pertama 2018,
investasi Singapura ke Indonesia
mencapai USD5,04 miliar atau
melonjak 38 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada 2017, penanaman modal dari
negara pulau itu tercatat USD8,44
miliar.
Ekspor produk nonmigas
Indonesia ke Singapura juga terus
meningkat. Pada tahun 2017,
nilainya sudah tembus USD9 miliar, menjadikan Negeri Singa itu
sebagai tujuan terbesar kelima
dalam pengapalan produk manufaktur Indonesia.
Bagi Singapura, Indonesia
masih menjadi salah satu negara
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tujuan utama investasi. Indonesia
dinilai menarik karena memiliki
potensi pasar dan sumber daya
manusia yang besar.
Selain itu, kondisi politik dan
keamanan Indonesia relatif stabil, indeks kemudahan berbisnis (EoDB) terus meningkat, dan
insentif investasi cukup menggiurkan, terutama di sektor industri.
Untuk menarik investor,
pemerintah terus berupaya menciptakan iklim bisnis yang kondusif, misalnya dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, pemberian insentif fiskal,
dan kemudahan dalam perizinan
usaha.

Sebagai gambaran, pemerintah telah menggulirkan 16 Paket
Kebijakan Ekonomi sejak 2016 dan
peta jalan Making Indonesia 4.0
sebagai strategi memasuki revolusi industri 4.0. Melalui implementasi industri generasi keempat, daya saing industri diharapkan lebih efisien, produktif, dan
berkualitas.
Hal itu disampaikan Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
seusai pertemuan dengan Menteri
Perdagangan dan Perindustrian
Singapura Chan Chun Sing di
Singapura pada 21 September
2018.
Belakangan ini, Kementerian
Perindustrian juga aktif menarik

investor Singapura ke Kawasan
Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah.
Saat ini, KIK sudah memiliki lebih
dari 43 tenant.
Pembangunan KIK merupakan
hasil kerja sama antara investor
Indonesia dan Singapura. Kawasan
industri terintegrasi pertama di
Jawa Tengah tersebut diproyeksikan
menyerap investasi hingga Rp200
triliun.
Pada tahap pertama, lahan
yang akan digarap seluas 1.000 hektare dengan target 300 tenant dan
menyerap tenaga kerja sebanyak 500
ribu orang hingga tahun 2025.
Untuk menjadi kawasan industri terpadu, pengembangan KIK

direncanakan sampai tiga tahap dengan total lahan seluas 2.700 hektare. Kawasan ini akan didukung dengan pengembangan zona industri,
pelabuhan, fashion city, permukiman, dan segera dilengkapi dengan
Politeknik Furnitur.
Pertemuan Airlangga dengan
Chan Chun Sing juga menyepakati penguatan kerja sama di bidang
pendidikan kejuruan, terutama
untuk mengisi kebutuhan di sektor
industri.
Dalam kerja sama ini, guru dan
dosen dari Indonesia dikirim untuk
mengikuti program pelatihan vokasi
di Singapura, seperti di bidang permesinan, pembangkit listrik, dan
teknik otomasi industri.

Duta Besar Indonesia untuk
Singapura Ngurah Swajaya, yang
mendampingi Menperin dalam
pertemuan itu, mengungkapkan
potensi kolaborasi RI-Singapura
ke depan di bidang ekonomi digital seiring dengan bergulirnya era
industri 4.0.
Salah satu prioritas kerja
sama adalah pengembangan
Nongsa Digital Park di Batam,
Kepulauan Riau. Kerja sama
ini sebagai tindak lanjut dari
kesepakatan antara Kepala
Pemerintahan kedua negara
untuk menjadikan Batam sebagai ‘ digital bridge ’ Singapura ke
Indonesia. mi
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komitmen mereka untuk menambah investasi di Indonesia.
Lotte Group, misalnya, akan
menggelontorkan USD3,5 miliar di
Cilegon, Banten, untuk membangun
naphtha cracker berkapasitas 2 juta
ton per tahun. Proyek garapan Lotte
Chemical Titan ini akan menyerap
9.000 tenaga kerja.
Adapun CJ Group sudah
memiliki pabrik di Pasuruan dan
Jombang, Jawa Timur. Perusahaan
bio ini merupakan produsen monosodium glutamate (MSG), lysine,
hingga pakan ternak. Sepanjang
tahun 2011-2015, CJ Group telah
menanamkan investasi sekitar
USD500 juta.

KERJA SAMA
KOMPREHENSIF
INDONESIA-KORSEL
48

Kemitraan Indonesia dan Korea Selatan terus berkembang secara
progresif, termasuk di sektor manufaktur. Kedua negara bahkan
menyiapkan kerja sama lebih luas guna mendorong pertumbuhan
ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Payung kerja sama telah disepakati oleh pemimpin kedua negara
saat kunjungan Presiden Korsel Moon
Jae-in ke Indonesia pada November
2017. Sinergi itu meliputi kebijakan
industri, peningkatan investasi, dan
transfer teknologi yang diharapkan
mendorong perekonomian kedua
negara.
Sebagai tindak lanjut, Presiden
Joko Widodo berkunjung ke Seoul
pada 10-11 September 2018 sehingga
membuka peluang lebih besar untuk
memperkuat kerja sama saling menguntungkan bagi kedua negara
yang telah menjalin hubungan bilateral sangat baik selama 45 tahun.
Kemitraan strategis RI-Korsel
yang segera diakselerasi adalah
pengembangan industri manufaktur guna memacu daya saing dan
produktivitasnya. Beberapa sektor
potensial itu, di antaranya industri
logam, otomotif, kimia, perkapalan,
elektronik, serta industri kecil dan
menengah.
Sebagian sektor tersebut
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merupakan prioritas dalam peta
jalan Making Indonesia 4.0, yang
akan menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri 4.0. Kerja
sama perusahaan RI-Korsel
diharapkan memperdalam struktur
industri manufaktur nasional.

Selanjutnya, Parkland yang
menggelontorkan USD75 juta guna
membangun industri alas kaki di Pati,
Jawa Tengah. Lalu, Sae-A Trading
menanamkan modal hingga USD36
juta untuk sektor tekstil dan garmen
di Tegal, Jawa Tengah.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan,
pihaknya mendorong realisasi
investasi dari para pelaku industri Korsel yang telah berkomitmen menanamkan modalnya di
Indonesia.

Taekwang Industrial juga akan
membangun industri alas kaki senilai USD100 juta di Subang dan
Bandung, Jawa Barat. Kemudian,
World Power Tech bermitra degan
PT NW Industries mengnvestasikan USD85 juta untuk manufaktur turbin dan boiler di Bekasi, Jawa
Barat.

Pada kegiatan IndonesiaKorea Business and Investment
Forum 2018 di Seoul, September
lalu, enam perusahaan Korsel telah
menyatakan minatnya segera berinvestasi di Indonesia hingga USD446
juta.
Perusahaan itu, yakni LS Cable
& System yang bermitra dengan PT
Artha Metal Sinergi untuk pengembangan sektor industri kabel listrik senilai USD50 juta di Karawang,
Jawa Barat.

Terakhir yakni InterVest dengan
Kejora Ventures yang menamamkan
modalnya USD100 juta untuk jasa
pembiayaan startup (modal ventura) di DKI Jakarta.

KOMITMEN INVESTASI
Sejumlah perusahaan lainnya,
seperti Cheil Jedang (CJ) Group,
Lotte Group, Posco, dan Hyundai
Group juga telah menyampaikan

Adiusaha untuk pengembangan
pabrik kimia yang akan menghasilkan produk vinyl chloride monomer
(VCM) dan poly vinyl chloride (PVC)
di Merak, Banten, dengan investasi
USD200 juta.
Kemudian, pengembangan
pabrik mesin diesel senilai USD185
juta oleh Doosan Infracore bersama
dengan PT Boma Bisma Indra
(Persero) dan PT Equiti Manajemen
Teknologi.
Selanjutnya, SD Biotechnologies bekerja sama dengan PT
Orion Pratama Sentosa membangun industri kosmetika di
Karawang, Jawa Barat, senilai
USD20 juta.

Selain itu, Pohang Iron Steel
Company (Posco) bekerja sama
dengan PT Krakatau Steel Tbk
mengembangkan lini baru produk
baja melalui anak usahanya, PT
Krakatau Posco.

MoU lainnya, yakni kemitraan
di bidang pengembangan pusat
teknologi alat-alat permesinan di
Bandung antara Korea Institute for
Advancement of Technology dan
Kemenperin.

Krakatau Posco akan bekerja
sama dengan Nippon Steel untuk
membangun pabrik cold rolling mill
pada tahun 2019. Perusahaan ini
mempercepat pembangunan proyek
klaster 10 juta ton baja di Cilegon
yang ditargetkan tercapai pada
tahun 2025.

“Pertemuan itu mencerminkan
antusiasme besar pengusaha Korea
untuk lebih mendorong kolaborasi
bisnis dengan Indonesia, baik dalam
bentuk perluasan usaha maupun
investasi baru di beberapa sektor industri yang prospektif,” kata
Menperin.

Sementara itu, Hyundai Motor
Corporation (HMC) didorong meningkatkan investasinya di sektor
otomotif. HMC direkomendasikan
melakukan strategi yang berbeda
dengan para pesaingnya, misalnya
memproduksi sedan.

Hal senada disampaikan Ketua
Kamar Dagang dan Industri Korsel
(KCCI) Park Yong-man. Dia berharap perusahaan Korsel bisa lebih
banyak berinvestasi dalam proyekproyek inovatif di Indonesia, apalagi
sudah ada arah yang jelas dalam
pengembangan industri melalui
peta jalan Making Indonesia 4.0.

RI-Korsel juga mendukung
aktivitas dan pengembangan IKM,
antara lain melalui kerja sama di
sektor industri kreatif, salah
satunya melalui kegiatan Korean
Creative Content Agency di Jakarta.
Pada Indonesia-Korea Business
and Investment Forum 2018 tersebut, Menperin juga menyaksikan
penandatanganan 15 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) oleh perusahaan
dan institusi pemerintah kedua
negara.
Kerja sama ini meliputi sektor
energi, properti, mesin, teknologi,
dan kosmetika. Total komitmen
investasi business to business dari
MoU tersebut mencapai USD5,76
miliar.
Kesepakatan di sektor industri,
di antaranya Hyundai Engineering
bermitra dengan PT Sulfindo

“Jadi, ada rencana yang komprehensif bagi pengembangan
industri berteknologi tinggi, mencakup teknologi digital, serta
bio and hardware automation.
Perusahaan Korea sangat tertarik
dan memiliki pengalaman terbaik
di bidang ini, kami berharap kedua
belah pihak dapat meningkatkan
kolaborasi di masa depan,” ujarnya.

MITRA PENTING
Bagi Indonesia dan Korsel, masing-masing negara merupakan mitra
penting dalam berbagai bidang. Tidak
hanya di bidang industri, tetapi juga
investasi, perdagangan, teknologi,
pendidikan, hingga sosial budaya.
Nilai investasi Korsel terus
meningkat sehingga menempati peringkat ketiga terbesar di Indonesia.
Hingga pertengahan tahun 2018,

nilainya telah mencapai USD1,15 miliar, sementara sepanjang tahun 2017
sebesar USD2,2 miliar. Investasi itu
berhasil menyerap lebih dari 900 ribu
tenaga kerja lokal.
Potensi perdagangan kedua
negara cukup besar. Tahun 2017,
neraca perdagangan RI-Korsel mencatat surplus USD78 juta dari total
nilai perdagangan yang mencapai
USD17 miliar. Nilai perdagangan
kedua negara diproyeksikan terus
meningkat hingga USD30 miliar
pada tahun 2022.
“Walaupun kerja sama perdagangan telah kuat, namun perlu
ditingkatkan lagi dalam upaya
untuk mengurangi hambatan dan
mengeksplorasi lebih banyak peluang, khususnya aksi kolaborasi
di sektor manufaktur untuk memperkuat struktur industri yang berkesinambungan dan kokoh,” kata
Menperin.
Beberapa sektor yang prospektif dikembangkan pelaku usaha
RI-Korsel, antara lain industri
logam, otomotif, kimia, perkapalan,
elektronika, tesktil dan produk tekstil, alas kaki, kabel listrik, energi,
serta industri kecil dan menengah.
Selain itu, guna mendukung
industri 4.0, kedua negara sepakat
bersinergi dalam pengembangan
sumber daya manusia, antara lain
melalui pelatihan dan pendidikan
vokasi industri.
Menperin meyakini, berbagai
kerja sama tersebut akan mendorong industri manufaktur nasional
untuk meningkatkan nilai tambah
bahan baku dalam negeri sekaligus
menyerap lebih banyak tenaga kerja
lokal.
“Ini yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara inklusif,
terutama melalui program hilirisasi
industri,” ujarnya.
Langkah sinergi yang dibangun
pelaku industri kedua negara juga
diharapkan mendukung implementasi Making Indonesia 4.0. Salah satunya adalah membangun ekosistem
inovasi dengan transfer teknologi
yang berkelanjutan guna mendukung
revolusi industri 4.0.
Menperin optimistis hubungan
antara kedua negara sangat menjanjikan pada tahun-tahun mendatang dan menjadi dasar yang
kuat untuk hubungan lebih lanjut, terutama dalam membangun
perekonomian. mi
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itu akan mendorong transfer
teknologi dan mendongkrak daya
saing industri makanan dan minuman nasional.
Pengembangan industri
makanan dan minuman menjadi fokus pemerintah karena
sektor ini berkontribusi besar
bagi perekonomian nasioanal.
Sumbangannya terhadap PDB
manufaktur sangat dominan,
mencapai 35,87 persen.
Saat bertemu dengan Wakil
Perdana Menteri Selandia Baru
Winston Peters di Jakarta pada 4
Oktober, Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto menyampaikan harapan agar Selandia Baru
membuka pasar produk otomotif dan komponennya dari
Indonesia.
Menperin mengatakan
Indonesia tengah memacu
produktivitas dan daya
saing industri otomotif guna
memenuhi kebutuhan pasar
domestik dan ekspor. Langkah
ini sejalan dengan peta jalan
Making Indonesia 4.0.
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PELUANG DARI
SELANDIA BARU DAN CEKO
Indonesia terus memperkuat kerja sama perdagangan
dan industri dengan sejumlah negara sahabat, antara lain
Selandia Baru dan Ceko. Selama ini, kerja sama dengan
kedua negara itu cukup progresif, tercermin dari peningkatan nilai perdagangan dan investasi.

Sebagai gambaran, nilai
perdagangan RI-Selandia Baru
pada tahun 2017 sudah mencapai
NZD 1,76 miliar atau setara Rp17,6
triliun. Nilai ini ditargetkan naik
menjadi NZD 4 miliar atau sekitar Rp40 triliun dalam 4 tahun ke
depan.
Adapun transaksi perdagangan RI-Ceko mencapai USD
265,68 juta pada tahun 2017,
tumbuh 12 persen dibandingkan dengan periode lima tahun
sebelumnya.
Investasi Ceko di Indonesia
tercatat USD34,35 juta pada periode 2010-2015 dan USD499,5
ribu pada 2016-2017. Penanaman
modal Ceko terutama menyasar
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tiga proyek, yakni logam dasar,
barang logam, serta mesin dan
elektronik.
Bagi Indonesia, kerja sama
dengan Selandia Baru sangat
strategis mengingat Negeri Kiwi
itu memiliki keunggulan di industri makanan dan minuman, terutama pengolahan susu.
Apalagi, kemitraan dengan
Selandia Baru yang sudah terjalin selama 60 tahun terakhir
semakin kuat dengan adanya
Kawasan Perdagangan Bebas
Asean–Australia–Selandia Baru
(AANZFTA).
Indonesia membuka peluang bagi Selandia Baru untuk

“Selama ini, Indonesia sudah
mengekspor produk otomotif
ke Asean, Timur Tengah hingga
Amerika Latin. Kami melihat,
pasar otomotif di Australia dan
Selandia Baru sangat bagus.
Apalagi lokasinya lebih dekat,”
kata Airlangga.
Duta Besar Selandia
Baru untuk Indonesia Trevor
Matheson menyampaikan,
pihaknya melihat peluang besar
untuk berkontribusi dan mendukung Indonesia dalam pengembangan di bidang teknologi.

Selandia Baru sedang menerapkan solusi inovatif di sektor
manufaktur fast-moving consumer
goods (FMCG), termasuk pembangunan dan konstruksi untuk
meningkatkan produktivitas dan
efektivitas.
“Perusahaan-perusahaan
Selandia Baru serius mengembangkan kemitraan dengan Indonesia
untuk mendorong penerapan
teknologi di semua sektor, termasuk
manufaktur, terutama menghadapi
era industri 4.0,” ujarnya.

KERJA SAMA RI-CEKO
Kerja sama Indonesia dengan
Ceko tidak kalah penting. Ceko
bisa menjadi pintu masuk produk
Indonesia ke Uni Eropa, apalagi
jika Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa berjalan efektif.
CEPA diyakini bakal mendongkrak ekspor produk Indonesia
secara signifikan ke Ceko, terutama
tekstil dan pakaian, alas kaki, furnitur berbasis kayu, serta pulp dan
kertas.
Beberapa potensi kerja sama
yang ditawarkan kepada pengusaha Ceko, antara lain industri pengolahan karet, kereta api,
farmasi, dan teknologi micro
hydro. Kedua negara dinilai memiliki keunggulan masing-masing di
sektor tersebut.
Sebagai contoh, Indonesia
termasuk dalam jajaran produsen
crumb rubber (karet remah) terbesar di dunia, sementara Ceko
memiliki industri pengolahan
karet yang berdaya saing global

seperti pabrik ban.
Di samping itu, Indonesia
memiliki industri kereta api yang
mampu memproduksi berbagai komponen dan infrastruktur perkeretaapian. Misalnya, rolling stock, trek rel, hingga sistem
persinyalan. Adapun Ceko dikenal
sebagai negara yang menguasai
teknologi perkeretaapian.
Untuk meyakinkan pelaku
industri Ceko, Pemerintah
Indonesia berupaya menciptakan
iklim usaha kondusif dengan
memberikan jaminan keamanan,
insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan sebagainya.
Saat bertemu dengan
Menperin di Jakarta beberapa
waktu lalu, Ketua Senat Republik
Ceko Milan Stech menilai kerja
sama industri tersebut sangat
menarik dikembangkan. “Kami
punya anggota Kadin mencapai 15.000 dari berbagai sektor
usaha,” ucapnya.
Ceko juga memiliki beberapa sektor manufaktur unggulan di kancah global, seperti
industri otomotif, pesawat terbang, dan logistik. “Kami sudah
mampu memproduksi kereta dengan kecepatan 200 km/jam yang
berkualitas dengan harga terjangkau,” ungkapnya.
Industri unggulan Ceko lainnya yakni komponen medis dan
farmasi. Terkait teknologi micro
hydro, menurut Stech, peluang
kerja samanya menarik dan sangat terbuka. Apalagi, negara itu
telah menerapkan teknologi canggih di bidang hidroenergi dan
sudah mengekspor produknya. mi

meningkatkan investasinya, terutama di industri pengolahan susu.
Pasalnya, negara itu dikenal sebagai investor dan pengekspor
produk susu terbesar dunia, termasuk ke Indonesia.
Perusahaan pengolahan susu
Selandia Baru yang telah menanamkan modalnya di Indonesia
antara lain Fonterra. Sejak tahun
2015, perusahaan ini menggelontorkan NZD 36 juta (Rp735 miliar)
untuk membangun pabrik pengolahan susu terbesar Asean di
Bekasi, Jawa Barat.
Selandia Baru juga menguasai teknologi dalam pengembangan industri makanan dan minuman. Harapannya, investasi
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Adapun, 186.744 formasi lainnya untuk instansi daerah. Mereka
akan ditempatkan di 525 pemerintahan daerah, baik di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota.
Khusus Kementerian
Perindustrian, CPNS yang dibutuhkan sebanyak 400 formasi untuk
lulusan Diploma III (D-III), D-IV,
Strata 1 (S-1), dan S-2.

MENJARING 400
APARATUR UNGGUL
BERWAWASAN
INDUSTRI 4.0
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Pemerintah telah menggelar seleksi Calon
Pengawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018
untuk 238.015 formasi. Dari jumlah itu, 51.271
formasi untuk instansi pusat yang akan ditempatkan di 76 kementerian/lembaga.

Formasi itu sesuai dengan
Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) Nomor 56
Tahun 2018 tertanggal 29 Agustus
2018 tentang Kebutuhan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Kementerian Perindustrian Tahun
Anggaran 2018.
Total 400 formasi tersebut, terdiri dari 352 formasi umum, 40 formasi khusus putra dan putri lulusan
terbaik berpredikat dengan pujian
(cumlaude), dan 8 formasi khusus
penyandang disabilitas.
Sekretaris Jenderal
Kemenperin Haris Munandar
menjelaskan, formasi pada tahun
2018 terutama untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar di sejumlah
unit pendidikan yang dimiliki
Kemenperin, seperti Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dan
Politeknik.
Sebanyak 212 formasi akan
ditempatkan sebagai dosen, guru,
instruktur dan pranata laboratorium
pendidikan bagi SMK dan Politeknik
di lingkungan Kemenperin. Adapun,
188 formasi lainnya untuk mengisi
jabatan pelaksana dan jabatan
fungsional sebagai penunjang
utama tugas pokok Kemenperin.
Secara umum, fokus perencanaan dan rekrutmen CPNS tahun
2018 memang diarahkan untuk
meningkatkan daya saing bangsa,
dengan prioritas pada bidang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Tidak heran jika porsi terbesar formasi CPNS untuk jabatanjabatan teknis dan spesialis yang
dinilai masih kurang, seperti tenaga
pendidikan, tenaga kesehatan,
serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur
sesuai dengan program Nawacita.

KOMPETENSI SDM
INDUSTRI
Haris mengatakan, prioritas
pada bidang pendidikan itu sejalan
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Sebanyak 212 formasi akan ditempatkan
sebagai dosen, guru, instruktur dan
pranata laboratorium pendidikan bagi
SMK dan Politeknik di lingkungan
Kemenperin. Adapun, 188 formasi lainnya
untuk mengisi jabatan pelaksana dan
jabatan fungsional sebagai penunjang
utama tugas pokok Kemenperin.

dengan fokus Kemenperin dalam
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), terutama
yang sesuai dengan kebutuhan
dunia industri.
Apalagi, Kemenperin menjadi leading sector untuk pelaksanaan program pendidikan vokasi.
Sejak tahun lalu, Kemenperin telah
meluncurkan pendidikan vokasi
yang link and match antara SMK
dan industri.
Pelaksanaan program vokasi
ini sudah menjangkau Pulau Jawa
hingga Sumatera, dan akan dilanjutkan ke wilayah lain di seluruh
Indonesia. Kemenperin telah melibatkan 618 perusahaan dan 1.735
SMK dalam program tersebut.
Menurut Haris, aparatur yang
kompeten diperlukan untuk meningkatkan kinerja industri nasional
agar semakin berdaya saing global,
terutama menghadapi era revolusi
industri 4.0.
Berdasarkan peta jalan Making
Indonesia 4.0, salah satu program
prioritas adalah peningkatan kualitas SDM. Sebab, SDM terampil menjadi kunci untuk menyukseskan
implementasi industri 4.0.
Persyaratan bagi pelamar
CPNS di Kemenperin relatif sama
dengan instansi lainnya, yakni usia
minimal 18 tahun dan maksimal 35
tahun. Pelamar juga harus memiliki
kemampuan bahasa Inggris yang
baik dengan nilai TOEFL sekurangkurangnya 475 untuk formasi guru
dan dosen.
Adapun, nilai TOEFL untuk formasi di unit Direktorat Jenderal
Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional

minimal 500. Nilai tersebut berlaku
sampai dengan 31 Desember 2018.
Menurut Menteri PANRB
Syafruddin, pengadaan CPNS tahun
ini bersamaan dengan perubahan
yang bergulir begitu cepat di era
industri 4.0 yang mengandalkan
peran mesin dan otomatisasi, komputerisasi, dan Internet.
“Untuk menghadapi tantangan
dan mengantisipasi perubahan
tersebut, kita harus mempersiapkan SDM aparatur berkelas dunia
yang berintegritas, memiliki nasionalisme, profesional, berwawasan
global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki
jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), ramah dan melayani (hospitality), serta memiliki daya jejaring yang kuat (networking),” kata
Syafruddin.
Saat ini jumlah PNS sekitar
4,3 juta dengan proporsi terbesar
selain guru dan tenaga kesehatan
adalah tenaga pelaksana/administratif sebanyak 1,6 juta atau sekitar
38 persen, sementara tenaga teknis
keahlian 372 ribu atau sekitar 8,6
persen.
Komposisi PNS ini dinilai
tidak seimbang sehingga akan
menyulitkan dalam menghadapi
tantangan ke depan, terutama
menghadapi tantangan era industri 4.0 yang dibutuhkan spesialisasi keahlian.
Oleh karena itu, kata
Syafruddin, perencanaan PNS
tahun 2018 difokuskan pada
jabatan-jabatan spesifik sesuai
core business instansi, arah pembangunan nasional dan daerah,
serta sasaran Nawacita. mi
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Akibat bencana itu, lebih
dari 1.700 orang meninggal dunia, sedikitnya 2.600
orang luka berat dan 265 lainnya hilang, serta sekitar 70.800
orang mengungsi. Nilai kerugian dan kerusakan diperkirakan
lebih dari Rp10 triliun, termasuk hancurnya infrastruktur dan
fasilitas industri.
Untuk turut meringankan
beban korban, Kementerian
Perindustrian telah menyalurkan sejumlah bantuan logistik dan
membantu peralatan bagi industri kecil menengah di wilayah terdampak bencana.
Pada 5 Oktober, Kemenperin
memberangkatkan sembilan truk
yang membawa 6.225 paket logistik dari Kota Makassar, Sulawesi
Selatan. Perjalanan darat ditempuh selama 30 jam untuk sampai
ke Palu karena saat itu sebagian
jalur darat rusak.
Bantuan tersebut merupakan
hasil dana sumbangan yang terkumpul sebanyak Rp1,5 miliar,
berasal dari Kemenperin dan
para pelaku industri, yang telah
dibelanjakan sesuai kebutuhan
para korban.
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Barang-barang itu, di antaranya air minum kemasan, pakaian, mi instan, susu formula,
makanan ringan, sereal, kopi,
makanan bayi, popok, alat keperluan mandi, terpal, tenda, sarung,
pembalut, beras, minyak, telur,
genset, dan mini solar kit.

MEMBANGKITKAN
ASA KORBAN GEMPA
DAN TSUNAMI SULTENG
Gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 28
September silam meninggalkan duka mendalam
bagi bangsa Indonesia, terutama warga Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu yang
terkena dampak bencana paling parah.
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“Kami mengucapkan duka cita
yang mendalam kepada seluruh
korban. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan
beban saudara-saudara kita yang
terkena bencana,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto.
Bantuan tersebut diserahkan
langsung oleh Menperin kepada
Kepala Dinas Provinsi Sulteng
(mewakili wilayah Palu), Kadis
Kab Sigi, dan Kadis Kab. Donggala
untuk didistribusikan langsung
kepada para pengungsi dan warga
yang menjadi korban gempa dan
tsunami.

BA N TU I KM
Selain bantuan sembako,
Kemenperin berupaya memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat pasca-gempa dan tsunami di
Sulteng serta wilayah sekitarnya.
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Pelaku IKM yang terkena dampak bencana akan diberikan bantuan peralatan supaya mereka bisa
kembali berproduksi.
Kemenperin juga telah
berkoordinasi dengan Kementerian
Keuangan untuk menghapuskan utang kredit pelaku IKM yang
terkena dampak bencana agar
dapat mengurangi beban mereka.
Kemenperin masih mendata jumlah
IKM tersebut.

Palu masih berkomitmen merealisasikan rencananya. Bahkan,
kegiatan industri di kawasan
Morowali tetap berjalan normal
pascagempa dan tsunami yang
melanda Palu dan Donggala.
Kawasan Morowali, salah satu
pusat industri smelter di Sulawesi
Tengah, berada cukup jauh dari
daerah bencana sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terlalu
signifikan.

“Kami terus berupaya merehabilitasi dan menerima masukan-masukan. Pemerintah merespons cepat dan komit untuk segera
memulihkan aktivitas ekonomi dan
industri,” kata Airlangga.

Menperin menyampaikan
terima kasih kepada semua pihak
yang turut membantu dalam
pemulihan pascagempa dan tsunami di wilayah Sulteng dan
sekitarnya.

Akibat bencana dahsyat itu,
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Palu juga rusak parah. Oleh
karena itu, Kemenperin akan
membantu merekonstruksi KEK
itu dengan menggunakan anggaran tahun depan.

Dalam peninjauan langsung
di beberapa titik lokasi bencana
di Sulteng, Menperin didampingi
Dirjen Industri Kimia, Tekstil,
dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit
Dwiwahjono. Selain itu, turut
hadir Ketua Banggar DPR RI Aziz
Syamsuddin dan Wakil Ketua
Komisi VI Dito Ganinduto. mi

Menurut Airlangga, investor yang akan masuk di KEK
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JURUS KEMENPERIN
MENGANTONGI 10 OPINI WTP
Kementerian Perindustrian kembali memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan. Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini merupakan kali kesepuluh diraih Kemenperin
sejak tahun 2008 dan lima tahun berturut-turut pada periode 2013-2017.
Pada tahun 2017,
Kemenperin meraih penghargaan tersebut untuk periode
2012-2016. Dengan demikian,
Kemenperin mendapatkan penghargaan serupa untuk kali kedua
pada tahun ini.
Penghargaan pemerintah berupa plakat ini diserahkan langsung oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani kepada
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto.
Kemenperin termasuk dari
79 kementerian/lembaga yang
berhasil memperoleh opini
WTP pada tahun 2017, meningkat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya 73 K/L.
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Peningkatan ini salah satu
indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah
untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai dasar untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri
dan berdaya saing.
Selain mengucapkan rasa
syukur dan bangga, Menperin
berterima kasih atas pemberian
penghargaan tersebut. “Semoga
pengelolaan keuangan yang
sehat di Kemenperin dapat membantu Indonesia menjadi lebih
kuat,” katanya.
Menperin menegaskan
pihaknya berkomitmen mengelola anggaran secara efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan
program prioritas Kemenperin.
Tidak sekadar komitmen,
tetapi juga didukung dengan
peran para aparatur yang
berkualitas, sistem manajemen keuangan yang lebih baik,
dan quality assurance (penjaminan mutu) dengan pengawas
internal.
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Menperin menegaskan
pihaknya berkomitmen
mengelola anggaran secara
efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel dalam setiap
pelaksanaan program
prioritas Kemenperin.
Dengan demikian, lanjut
Menperin, laporan keuangan
dapat dilakukan secara tertib
dan tepat waktu sekaligus menghasilkan output yang maksimal.
Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK
mengenai kewajaran informasi
dalam laporan keuangan dengan
didasarkan pada empat kriteria.
Keempat kriteria itu yakni
kesesuaian Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi
dalam laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas
sistem pengendalian internal.

JU R U S KE M E N PE R I N
Untuk pengelolaan keuangan yang sehat, Menperin
menerapakan sejumlah strategi,
di antaranya penguatan regulasi
seperti menerbitkan Peraturan
tentang Pedoman Pengelolaan
Anggaran dan Sistem Akuntansi
Kementerian Perindustrian.
Jurus lainnya, mengeluarkan
instruksi menteri tentang rencana aksi perbaikan opini laporan keuangan serta menyusun

berbagai petunjuk teknis dan
pedoman terkait pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
Strategi berikutnya, membangun sistem untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sehat seperti e-Budgeting, e-Monitoring, e-Reporting, e-PNBP, dan
e-BMN.
Selain itu, meningkatkan
kemampuan SDM melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan
pelatihan yang dilaksanakan di
internal ataupun diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian
Keuangan.
Peningkatan kualitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) dinilai berperan penting
dalam menjaga tata kelola anggaran melalui perubahan paradigma pengawasan dari watchdog menjadi konsultan, penyelesaian tindak lanjut temuan BPK,
serta penjaminan mutu melalui
pengkajian oleh APIP. Terakhir,
yang tidak kalah penting adalah
pelaksanaan manajemen aset
secara optimal. mi
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CAPAIAN KINERJA 4 TAHUN
PEMBANGUNAN INDUSTRI (2015-2018)

PURCHASING MANAGER INDEX (PMI)
Mengukur Kinerja Manufaktur

5 BESAR KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDB NASIONAL 2018

Purchasing Manager Index (PMI)
atau Indeks Manajer Pembelian
adalah indikator kesehatan
ekonomi untuk sektor
manufaktur dan jasa, sekaligus
menunjukkan kepercayaan diri
pelaku industri dalam
menjalankan usahanya.
Purchasing Manager Index (PMI)
bertujuan untuk memberikan
informasi tentang kondisi bisnis
saat ini kepada pengambil
keputusan atau pemerintah,
analis, dan manajer pembelian
perusahaan.
PMI disusun dan dirilis setiap
bulan oleh Institute for Supply
Management (ISM), Nikkei,
ataupun IHS Markit Group. PMI
didasarkan pada survei bulanan
yang dikirim kepada eksekutif
senior di lebih dari 400
perusahaan pengolahan.
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Pesanan Baru

Tingkat
Persediaan

KURIR
EKSPRES

Produksi

Rumus PMI

P1 = Persentase jawaban yang melaporkan peningkatan
P2 = Persentase jawaban yang melaporkan tidak ada perubahan
P3 = Persentase jawaban yang melaporkan deteriorasi

50
100
Industri Berkontraksi
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Industri Berekspansi

Barang Logam, Komputer,
Barang Elektronika,
Mesin & Perlengkapan

Alat Angkutan

6,34%

2,98%

2,16%

1,86%

Nilai Tambah Industri
(USD Miliar)

2017

212,04

2018

47 45
11 9

236,69

2015
2014

2015

Pangsa Pasar Industri
Manufaktur Global

Indeks Daya Saing Global
(Global Competitiveness Index)

1,75%

Populasi Industri
Besar & Sedang
Sumber : BPS, diolah Kemenperin

1,84%

Populasi Industri
Kecil (IK)

2018

2015

Peringkat Nilai Tambah
Industri (MVA Index)

2018

2018

Jumlah Tenaga
Kerja

4 KI/KEK LHOKSEUMAWE,
ACEH

KI/KEK PALU,
SULTENG

KI TANJUNG BUTON,
RIAU

PMI dan data relevan yang dihasilkan
bulanan oleh ISM dari survei adalah alat
pengambilan keputusan penting untuk
manajer dalam berbagai peran.
Sebuah perusahaan dapat menggunakan
PMI untuk membantu merencanakan
anggaran tahunannya, mengelola tingkat
staf dan memperkirakan arus kas.
(Investopedia)

1,13%

14

25 Ribu

2015-2018

6 Ribu

Penambahan

31 Ribu

2017

(Unit Usaha)

10 Ribu

Penambahan

10 Ribu

(IK yang mendapatkan izin)

Pada tahun 2014-2017, pemerintah telah mendorong
tumbuhnya industri baru dengan hasil penambahan sebanyak
6 ribu unit usaha pada Industri Besar & Sedang dan 10 ribu
jumlah total yg mendapatkan izin 2015-2018 pada Industri Kecil.

PROGRAM VOKASI INDUSTRI
Keterangan :

Keterangan :

2015

2017-2018

0

Jumlah Tenant
Telah Beroperasi 2015-2017
Tahap Konstruksi

1

2014

Sumber : Dirjen IKM Kemenperin

PENGEMBANGAN & PEMERATAAN INDUSTRI DI PULAU JAWA & LUAR PULAU JAWA
SEI MANGKE,
5 KI/KEKSUMUT

Tekstil &
Pakaian Jadi

PENUMBUHAN POPULASI INDUSTRI

PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS

0
SMK

608

1.753

Jumlah Kerjasama Industri
(Unit)

PMI sebagai Alat Pengambil Keputusan

PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

0

Pengiriman
Pemasok

Kimia

Pada tahun 2015-2018 daya saing industri nasional terus
meningkat, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai
tambah industri, peringkat Indeks Daya Saing Global, peringkat
MVA Index, serta pangsa pasar industri nasional terhadap
manufaktur global.

5 Bidang Indikator PMI
Stok
Persediaan

Makanan &
Minuman

KI/KEK BITUNG,
SULUT

18

KI MOROWALI,
SULTENG

6

Jumlah SMK
(Unit)

22.818
683.759

DUMAI,
9 KI RIAU
WILMAR,
3 KIBANTEN

KI KENDAL,
JATENG

1 KI KETAPANG,
KALBAR

46

KI BANTAENG,
SULSEL

KI JIIPE GRESIK,
JATIM

8

Tenaga Kerja Tersertifikasi
(Orang)

SDM Industri Kompeten & Bersertifikat
yang terserap di Dunia Kerja

11
KI KONAWE,
SULTRA

Periode 2015 - 2018, Pemerintah telah berhasil mengembangkan 13 kawasan
industri (KI) baru di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta 22 Sentra Industri Kecil
& Menengah (SIKIM) di 22 Kota/Kabupaten di luar Pulau Jawa.

6

22.818

15.718

30.098

38.543

2015

2016

2017

2018

Pemerintah memfasilitasi penyediaan SDM
industri yang berkompeten melalui program
vokasi industri yang link & match antara SMK
dengan industri serta diklat 3-in-1 (pelatihan,
sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja)
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Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto didampingi menyimak
penjelasan mengenai kinerja
peralatan di model factory
Advance Remanufacturing and
Technology Center di Singapura,
16 Oktober 2018. Fasilitas ini
merupakan platform public
private partnership yang
memberikan kesempatan
kepada perusahaan untuk
bereksperimen dan merasakan
pengalaman dalam learning
environment dan membangun
solusi bagi industri, khususnya
terkait teknologi bagi
penerapan Industry 4.0.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto
meninjau Kapal Seapup
3 di Marunda, Jakarta
Utara, 22 Oktober 2018.
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Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Gati
Wibawaningsih berfoto bersama dengan peserta
pameran pada gelaran Hari Kopi Internasional di
Makassar, 15 Oktober 2018. Pada gelaran Hari Kopi
Internasional tersebut, Kemenperin juga memfasilitasi
keikutsertaan IKM pengolahan kopi yang berasal dari
Kabupaten Gowa dan Kota Makassar.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau
pabrik Suzuki usai melepas ekspor perdana All New
Ertiga dan New Scooter Nex II di Cikarang, Jawa
Barat, 23Oktober 2018.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto
bersama pemilik PT
House of Rattan Zainal
Arifin meninjau pabrik
pembuatan furnitur
rotan milik PT House of
Rattan di Cirebon, 3
November 2018.
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Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memperhatikan produk nanas dalam kaleng yang siap diekspor ke
mancanegara di pabrik PT Great Giant Pinapple di
Lampung, 23 November 2018. Produk olahan nanas
kemasan PT Great Giant Pinapple ke beberapa negara
seperti China dan Jepang.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
memperhatikan tas bordir saat mengunjungi sentra
Industri Kecil dan Menengah Karya Indah Bordir di Aceh,
14 Desember 2018. Menperin mengatakan selama ini, IKM
menjadi sektor andalan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Kemenperin
akan terus berupaya mendongkrak daya saing IKM.

Pekerja menyiapkan minuman jus botol untuk dikemas
dan didistribusikan di Fasilitas Produksi Jus Teknologi
High Pressure Processing (HPP) PT. Sewu Sentral Primatama di Banten, 12 Desember 2018. Menteri Perindustrian
mengapresiasi langkah PT. Sewu Segar Primatama dan
PT. Sewu Sentral Primatama menjadi yang pertama di
Indonesia menghadirkan teknologi HPP di industri
pengolahan buah dan sayuran.
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TEKNOLOGI MUTAKHIR
DI BALIK LRT TANPA MASINIS
BUATAN MADIUN
Setelah sukses merealisasikan kereta light rail transit
(LRT) Palembang, PT INKA (Persero) kembali dipercaya
untuk membangun kereta LRT Jakarta-Bogor-DepokBekasi (Jabodebek).

BUMN manufaktur sarana
perkeretaapian terbesar di Asia
Tenggara itu mendapat kontrak
pengadaan 31 rangkaian kereta
(train set) LRT Jabodetabek senilai
Rp 3,9 triliun.
Berbeda dengan LRT
Palembang, kereta pesanan PT
Kereta Api Indonesia (Persero)
untuk LRT Jabodetabek itu menggunakan teknologi generasi terbaru dan lebih modern dibandingkan dengan LRT di negaranegara lain.
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Kereta tersebut menerapkan
moving block sehingga semuanya
serba otomatis dan bisa dikendalikan tanpa masinis atau driverless. Untuk kelas LRT, teknologi
itu diklaim paling modern saat ini.

Selain itu, LRT buatan INKA
mampu melaju hingga 120 km per
jam. Namun, saat beroperasi nanti
kecepatannya kemungkinan dibatasi hanya 70 km per jam disesuaikan dengan jarak antarstasiun
yang relatif pendek.
Khusus untuk LRT Jabodebek,
jarak antar kereta atau headway
hanya sekitar 1,5 menit sehingga
akan ada 30 perjalanan per jam.
Karena jaraknya relatif pendek,
tidak boleh ada human error
sehingga teknologi memegang
peranan kunci.

Dari segi desain, INKA juga
melakukan sejumlah penyempurnaan dari LRT sebelumnya.
Untuk rancangan gerbong kereta,
sepenuhnya menggunakan SDM
dalam negeri.
Dalam pengembangan LRT
tanpa masinis ini, INKA didukung sejumlah BUMN seperti PT
Krakatau Steel dan PT Inalum,
serta menggandeng beberapa
vendor dari Eropa seperti mesin.
Secara umum, kandungan lokal
yang digunakan sudah mencapai
50 persen.

Selain kereta LRT, INKA berpengalaman membangun berbagai jenis kereta berpenggerak
lainnya, seperti kereta rel listrik
(KRL), kereta rel diesel Indonesia
(KRDI), kereta rel diesel elektrik
(KRDE), dan railbus.
Selama ini INKA menjadi
pemasok utama kereta penumpang,
gerbong barang, dan kereta khusus,
terutama untuk PT KAI. Bahkan,
BUMN itu mengembangkan bus
gandeng (articulated bus) untuk
busway dan pendingin ruangan gerbong kereta penumpang.
Produk INKA tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga
diminati negara lain. Trainset buatan perusahaan berbasis di Madiun,
Jawa Timur, itu sudah diekspor ke
Bangladesh berupa 500 gerbong
kereta penumpang, serta ke Filipina
sebanyak tiga lokomotif dan enam
KRT.

Untuk mengantisipasi permintaan di masa depan, INKA
membangun pabrik baru di
Banyuwangi, Jawa Timur. Fasilitas
produksi itu menempati lahan
seluas 80 hektare, lebih besar
dibandingkan dengan pabrik di
Madiun seluas 22 ha.
Menurut Direktur Utama
INKA Budi Noviantoro, pabrik di
Banyuwangi bisa meningkatkan
daya saing karena dekat dengan
pelabuhan sehingga biaya pengiriman kereta akan lebih murah.
Pembangunan pabrik baru
tersebut dimulai pada semester
II 2018 dan jika tidak ada hambatan bisa beroperasi mulai
2019. INKA akan menjadikan
pabrik Banyuwangi sebagai fasilitas produksi utama, sedangkan
pabrik Madiun sebagai fasilitas
pendukung. mi

Konfigurasi

Mc1 - T - Mc2
Desain kecepatan maksimum

100 km/jam

Kecepatan maksimum operasional

DATA
TEKNIS
LRT

85 km/jam

2.650 mm

Tinggi kereta dari atas rel

3.850 mm

Tinggi lantai dari atas rel
Kapasitas tempat duduk

1.067 mm

Mc1 = 40 seats
T = 48 seats
Mc2 = 40 seats

Beban gandar maksimal

12 ton

Kapasitas penumpang berdiri

Panjang kereta
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Lebar kereta (side wall)

1.000 mm

Lebar sepur

Mc = 18.000 mm
T = 18.000 mm
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Sumber: PT INKA

Mc1 = 81 penumpang
T = 89 penumpang
Mc2 = 81 penumpang
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Oleh: Rawsan

Garuda
Wisnu
Kencana

Jika sedang berada di ruang tunggu tepatnya di
selatan Bandara Ngurah Rai dan langit sedang
cerah, kita dapat melihat sebuah patung dewa
menunggangi seekor burung garuda. Patung tersebut
adalah Garuda Wisnu Kencana (GWK)
Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) berdiri tegak
nan tinggi di kawasan GWK Cultural Park seluas 60
hektare di bukit Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten
Badung.
Dengan tinggi total 121 meter (dari dasar hingga
puncak), ketinggian patung 75 meter, dan ketinggian
penyangga 45 meter membuat GWK menjadi benda tertinggi yang ada di Pulau Dewata, bahkan merupakan
salah satu patung tertinggi di dunia setelah Patung
Spring Temple di China yang tingginya 153 meter.

Material kulit patung GWK adalah campuran tembaga
dan kuningan, berat kulit pat.
Presiden Joko Widodo memuji keberadaan
patung yang dibuat Nyoman Nuarta bersama PT Alam
Sutera Realty Tbk ini saat meresmikan Patung GWK,
Sabtu (22/9/2018). “Saya sebut mahakarya anak
bangsa karena Patung Garuda Wisnu Kencana adalah
salah satu patung tembaga terbesar di dunia serta
patung tertinggi ketiga di dunia,” kata Presiden Joko
Widodo.

IKON BALI YANG GAGAH
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Patung GWK 121 meter ini bahkan mengalahkan Patung Liberty di
Amerika Serikat yang memiliki tinggi
93 meter.
Adapun lebar bentang sayap
Garuda 64 meter, material kulit
patung adalah campuran tembaga
dan kuningan, berat kulit patung 900
ton, berat struktur baja 2.000 ton, dan
menggunakan 21.000 batang baja.
Dibangun sejak 2013, patung
GWK menyambut para tamu yang
menghadiri pertemuan tahunan IMFBank Dunia di Bali pada Oktober 2018
lalu.
Sebagai bangunan yang dirancang untuk daya tarik wisata budaya,
patung GWK secara fisik dirancang
untuk mampu menahan embusan
angin yang kuat dan tahan gempa.
Patung GWK sendiri merupakan sebuah simbol atau ikon
yang lahir dari sejarah. Menurut
legenda yang ada, Garuda adalah
anak Winata, salah seorang istri
Baghawan Kashyapa. Ia lahir dari
telur yg diberikan Kashyapa pada
Winata.
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Namun pada saat kelahirannya,
Winata justru tidak ada di samping
garuda. Ternyata Winata dikurung
dan dijadikan pelayan oleh Kadru,
istri Bhagawan Kashyapa yang lain.

MEMBANGUN
REPUTASI INDONESIA
Pemerintah telah mencanangkan Making Indonesia 4.0 sebagai
peta jalan untuk mewujudkan visi Indonesia 2030. Peta jalan itu
akan membawa Indonesia menuju Top 10 ekonomi dunia melalui
implementasi revolusi industri keempat atau industri 4.0.

Visi itu tentu sulit terwujud
apabila hanya dibebankan kepada sektor industri. Perlu sinergi
dan dukungan dari berbagai
pihak, baik pemerintah, akademisi, masyarakat, maupun praktisi bisnis. Salah satunya praktisi
public relation (PR) atau humas.
Praktisi humas juga
menyadari pentingnya ikut andil
dalam menyukseskan visi Making
Indonesia 4.0. Bahkan, peran
humas sangat penting untuk
membantu pemerintah menyosialisasikannya, baik di internal perusahaan maupun masyarakat.

Namun, praktisi humas juga
dituntut berwawasan industri 4.0
yang sarat teknologi canggih, seperti internet of things (IoT), artificial intelligence (AI), humanmachine interface, cloud, computer
quantum, 3D printing, augmented
reality dan virtual reality (AR/VR),
hingga mixed reality.

Sedikitnya, 30.000 advertising message juga ikut memborbardir masyarakat setiap hari. Artinya,
tantangan humas untuk menyampaikan pesan ke target audiens
semakin sulit. Di era digital, praktisi
humas juga harus mampu bersaing
secara global sebab konten di dunia
maya tidak mengenal batas negara.

Kemunculan teknologi canggih
itu turut membanjiri masyarakat dengan berbagai konten di dunia maya.
Berdasarkan survei, di mesin pencarian Google saja terdapat 72,5 juta
konten sepanjang 2016 atau rata-rata
300.000 konten per hari.

Tidak hanya memikirkan hal
ini sebagai ancaman, melainkan
sebuah tantangan dan kesempatan bagi humas khususnya di sektor
perindustrian untuk dapat mengendalikan sistem 4.0 yang kian mendominasi bidang kerja mereka.
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Sejak kalah bertaruh dengannya, Winata menjadi pelayan 1.000
ular yang merupakan anak-anak
Kadru. Demi membebaskan ibunya dari tempat itu, Garuda rela
melakukan apa saja. Sekalipun ia
harus mendapatkan tirta amerta,
pusaka Dewa Wisnu.
Sejauh mata memandang,
kawasan GWK Cultural Park ini sangat bersih dan tertata rapi dengan
petunjuk-petunjuk arah yang cukup
jelas. Pengunjung yang datang pun
akan disambut oleh para pemandu
yang ramah dan informatif.
Adapun waktu yang paling
pas untuk menikmati suasana dan
pemandangan dari kawasan GWK
ini adalah pagi atau sore hari. Siang
bukan berarti GWK tidak bisa dikunjungi hanya saja Anda harus siap
fisik untuk terpapar teriknya sinar
matahari yang menyengat kulit.
Sore menuju malam jadi
waktu paling ideal karena Anda
akan mendapat momen sunset dan
mendekati jadwal penampilan Tari
Kecak yang digelar pukul 18.30
WITA. mi
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diharapkan dapat merumuskan
strategi dan sinergi dengan para
pemangku kepentingan dalam
menghadapi kemajuan teknologi
yang pesat di era Industri 4.0.
Konvensi juga menjadi
momen tepat bagi praktisi
humas untuk lebih waspada dan
cermat dalam menghadapi tantangan kemajuan dunia digital di
Indonesia.
Praktisi humas dan profesional dari berbagai industri
dapat saling berdiskusi dalam
kegiatan tersebut guna menemukan strategi untuk membangun reputasi baik Indonesia.
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Praktisi humas
dan profesional
dari berbagai
industri dapat
saling berdiskusi
dalam kegiatan
tersebut guna
menemukan
strategi untuk
membangun
reputasi baik
Indonesia.
Berbagai isu tersebut dibahas dalam Konvensi Nasional
Humas 2018 yang digelar
oleh Perhimpunan Hubungan
Masyarakat Indonesia (Perhumas)
pada 10 dan 11 Desember.
Konvensi yang mengusung tema Humas 4.0 Tantangan
Kebangsaan & Reputasi Indonesia
ini menjadi ajang bagi praktisi,
akademisi, profesional humas,
pimpinan perusahaan dan praktisi
media massa, untuk melahirkan
gagasan serta menjalin sinergitas
dan memperdalam peran masingmasing menghadapi era Industri
4.0.
Konvensi Nasional Humas
2018 menghadirkan sejumlah
MEDIA INDUSTRI | 04 - 2018

narasumber, di antaranya Dirjen
Informasi dan Komunikasi
Publik (IKP) Kemenkominfo
R. Niken Widiastuti, Staf
Khusus Kementerian BUMN
Wianda Pusponegoro, Head
of Corporate Communication
Astra International Boy Kelana
Soebroto, dan CEO Nutrifood
Mardi Wu.

KONEKTIVITAS
DAN INTERAKSI

Kekuatan lainnya, dengan
mengedepankan kekuatan digital PR yang semakin interaktif
dua arah sehingga mampu memperkuat engagement. Pada akhirnya menciptakan komunitas advokasi dan netizen sebagai agent
word of mouth yang efektif.

Melalui Konvensi tersebut, kata
Agung Laksamana, praktisi humas

PEMIMPIN

PERUBAHAN

Industri 4.0 merupakan tantangan globalisasi yang menciptakan ketidakpastian dan menjadi tantangan terbesar humas
Indonesia. Oleh karena itu, praktisi humas perlu meningkatkan
kapasitas dan kualitasnya secara
berkelanjutan, sehingga tantangan itu menjadi peluang.
Praktisi humas juga perlu
melengkapi diri dengan kearifan
lokal yang merupakan kekuatan pemain lokal dan memperkuat platform digital guna
meningkatkan awarness sebagai contact point bagi sasaran
khalayaknya.

Dia mengatakan industri nasional membutuhkan konektivitas
serta interaksi melalui teknologi,
informasi dan komunikasi yang terintegrasi serta dapat dimanfaatkan di seluruh rantai nilai manufaktur guna mencapai efisiensi dan peningkatan kualitas produk.

sebagai

“Peran dan fungsi humas
adalah membangun kepercayaan dan reputasi melalui branding Making Indonesia 4.0. Ini
juga butuh agenda setting dan
peran strategis humas yang berwawasan industri 4.0,” ungkap
Agung.

Menjelang Konvensi, pengurus BPP Perhumas yang diketuai
Agung Laksamana telah
beraudiensi dengan Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
untuk mendapatkan masukan
terkait peran humas dalam era
industri 4.0.

Menperin mengatakan Making
Indonesia 4.0 menjadi strategi
Indonesia memasuki era digital
yang mengubah peta persaingan
global saat ini. “Untuk memenangkan kompetisi global, kuncinya
adalah peningkatan nilai tambah,”
ujar Airlangga.

SELAMAT ATAS PENCAPAIAN

Menurut Agung Laksamana,
praktisi humas harus meninggalkan persepsi lama yang
mendefinisikan tugas PR hanya
menjadi pembuat kliping protokoler, serta publikasi di media
konvensional.
Sama seperti media yang kini
mulai bertransformasi ke dunia
digital, humas pun harus bertransformasi. “Transformasi sesuatu yang mutlak dalam era revolusi industri 4.0,” ujarnya. mi

AIRLANGGA HARTARTO

Menteri Perindustrian

“Anugerah Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2018”
Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta (10/12) kepada
tujuh pemimpin yang memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk
menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik.
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GUNAKAN

PELUMAS
MESIN
BERLABEL
SNI 7069.1:2012
SNI 7069.2:2012
SNI 7069.3:2016
SNI 7069.4:2017
SNI 7069.5:2012
SNI 7069.6:2017
SNI 7069.6:2017

