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

“Lawan sastra ngesti mulya

(Dengan ilmu kita menuju kemuliaan)”
-Ki Hadjar Dewantara-

SATU TAHUN MAKING INDONESIA 4.0
Tanggal 4 April 2019 tepat satu tahun
Presiden Joko Widodo meluncurkan
Making Indonesia 4.0 pada acara
Indonesia Industrial Summit 2018 di
Jakarta Convention Center.
Meskipun baru berjalan satu
tahun, Making Indonesia 4.0 sudah
menjadi isu nasional dan menjadi
sebuah gerakan yang membangkitkan
kesadaran seluruh pemangku kepen
tingan guna menghadapi industri 4.0
yang sedang bergulir kencang di selu
ruh penjuru dunia.

Salah satu strategi Indonesia
memasuki Industri 4.0 adalah
menyiapkan lima sektor manufaktur
yang akan menjadi percontohan
untuk memperkuat fundamental
struktur industri di tanah air. Kelima
sektor tersebut adalah otomotif, elek
tronik, kimia, tekstil dan pakaian,
serta makanan dan minuman.

Industri 4.0 atau revolusi indus
tri generasi keempat ini dipastikan
berimbas ke dalam negeri sehingga
melahirkan tantangan, sekaligus
peluang bagi Indonesia apabila
mampu memanfaatkannya.

Peta jalan ini memberikan arah
dan strategi yang jelas bagi pengem
bangan industri nasional, termasuk
di lima sektor yang menjadi fokus dan
10 prioritas nasional dalam upaya
memperkuat struktur industri.

Mengutip riset McKinsey, dam
pak industri 4.0 diproyeksikan 3.000
kali lebih besar dibandingkan revolusi
generasi pertama sekitar 200 tahun
lalu ketika mesin uap pertama kali digu
nakan secara massal. “Saya percaya
itu,” ujar Presiden.

Guna mencapai sasaran terse
but, Kemenperin melibatkan semua
pemangku kepentingan, mulai dari
institusi pemerintahan, asosiasi
dan pelaku industri, hingga unsur
akademisi.

Di era industri 4.0, industri men
galami lompatan besar karena dapat
memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi secara penuh. Bukan
hanya dalam proses produksi, melain
kan di seluruh rantai nilai industri.
Perkembangan ini melahirkan
sebuah model bisnis baru dengan
basis digital guna mencapai efisiensi
tinggi dan kualitas produk yang lebih
baik.
Oleh karena itu, Kemenperin men
jadikan Making Indonesia 4.0 sebagai
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sebuah peta jalan (roadmap) yang ter
integrasi untuk mengimplementasikan
sejumlah strategi dalam memasuki era
Industri 4.0.
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Adapun lima teknologi utama
yang menopang pembangunan
sistem Industri 4.0, yaitu Internet
of Things, Artificial Intelligence,
Human–Machine Interface, teknologi
robotik dan sensor, dan teknologi
3D Printing. Indonesia masih perlu
bekerja lebih keras untuk menguasai
kelima teknologi mutakhir ini.

ASPIRASI BESAR
Secara garis besar, Making
Indonesia 4.0 ini bertujuan menja
dikan Indonesia masuk dalam 10
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negara dengan perekonomian terkuat
di dunia pada tahun 2030.
Aspirasi besar itu perlu didukung
dengan kontribusi ekspor neto sektor
industri minimal 10 persen dari PDB,
produktivitas naik dua kali lipat, dan
anggaran riset dua persen dari PDB,
dan anggaran inovasi tujuh kali lipat
dari saat ini.
Berbagai upaya telah dilaku
kan Kemenperin dalam setahun terakhir guna mewujudkan cita-cita itu.
Langkah dasar yang sudah diawali,
yakni meningkatkan kompetensi
sumber daya manusia melalui pro
gram link and match antara pendidi
kan dan industri.
Selain itu, pemerintah menawar
kan berbagai insentif fiskal, salah
satunya super deductible tax bagi
industri yang melakukan kegiatan
vokasi dan R&D. Insentif ini meleng
kapi keringanan pajak berupa tax
allowance dan tax holiday yang telah
diluncurkan sebelumnya, di samping
kemudahan perizinan usaha.
Tidak hanya industri skala besar,
Kemenperin juga memberikan per
hatian kepada industri kecil dan me
nengah (IKM) agar ikut menikmati
peluangIndustri 4.0. Salah satu pro
gram unggulan Kemenperin yakni
e-Smart IKM.
Melalui program ini, IKM diajak
memperluas pasarnya melalui internet
marketing, serta diberikan berbagai
pelatihan dan bimbingan yang mereka
butuhkan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas produk. mi

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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Izzatun Nabilah (Surabaya)

Jawaban:
Initial assesment INDI 4.0
merupakan salah satu cara
perusahaan melakukan pemetaan
potensi kemampuan yang dimiliki
saat ini untuk bertransformasi
kedalam industri 4.0.
Dalam INDI 4.0 ada lima pilar
yang dipetakan yaitu kesiapan
manajemen dan organisasi
(management and organization),
kesiapan orang dan budaya
(people and culture), kesiapan
produk dan layanan (product and
services), kesiapan teknologi
(technology), dan kesiapan
operasi pabrik (factory operation).

Perluasan Kawasan Industri
Makassar Tarik Investasi Baru

Songsong Industri 4.0 Kemenperin
Gencarkan Inkubasi Start-Up

Saya mau bertanya perihal ini
tial assesment indi 4.0, seperti apa
initial assesment nya, apa saja yg
perlu di assesment?

Dari 5 pilar ini akan diukur
kedalam 17 bidang yang akan
menggambarkan skor penilaian
dari level 0 sampai dengan level
4. Level 0 artinya industri “belum
siap” bertransformasi ke Industri
4.0, level 1 artinya industri masih
pada tahap “kesiapan awal”, level
2 artinya industri pada tahap ke
siapan “kesiapan sedang”, level 3
artinya industri sudah pada tahap
“kesiapan matang” bertransfor
masi ke Industri 4.0, dan level 4
artinya industri “sudah menerapkan” sebagian besar konsep
Industri 4.0 di sistem produksinya.
Adapun pengisian INDI 4.0
dapat dilakukan secara online
melalui SIINAS. Silakan kunjungi
website https://siinas.kemen
perin.go.id/
Untuk kegiatan Indi 4.0 ditangani oleh Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri,
khususnya Pusat Penelitian dan
Pengembangan Industri Kimia,
Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin,
Alat Transportasi dan Elektronika.
Lebih tepat diarahkan ke sana.
________________________

Apa saja persyaratan untuk
mendapatkan Surat Rekomendasi
dari Menteri teknis pembina untuk
produk dengan HS Code 21039019
sebagai bahan baku pangan?
Ageng Siwi (Bogor)
Mohon dapat diinformasikan
lebih lanjut perusahaan Saudara
pemilik API-U atau API-P. Jika

pemilik API-P Saudara dapat lang
sung menghubungi BPOM dalam
mengurus Surat Keterangan dan
juga ke Kementerian Perdagangan
untuk mengurus izin komple
menter. Apabila Saudara pemilik
API-U Saudara dapat mengurus
Laporan Surveyor ke Sucofindo.
Untuk informasi lebih lan
jut Saudara dapat menghubungi
BPOM dan Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia :
BPOM (Badan Pengawas Obat
dan Makanan) Republik Indonesia
Jalan Percetakan Negara Nomor
23 Jakarta - 10560 - Indonesia
Telp : +6221 4244691 / 42883309
/ 42883462 Fax : +6221 4263333
Sms : +6281 21 9999 533 (SMS)
Email : ppid@pom.go.id; halob
pom@pom.go.id pengaduanyan
blik@pom.go.id
________________________

Saya fashion designer mau
menanyakan jika saya mau menga
jukan proposal , untuk di support
di bidang usaha fashion (muslim
wear), bagaimana perinciannya?
Seila Alatas, Jakarta Selatan

Bagaimana cara mendapat
kan Rekomendasi Besi Baja API-U
untuk keperluan permohonan PI
Besi Baja API-U?
Rohalian Irwanto (Jakarta Barat)
Untuk mendapatkan surat
Rekomendasi Impor Besi Baja
Saudara dapat mendaftakan lebih
dahulu perusahaannya melalui
SIINAS (Sistem Informasi Industri
Nasional) untuk mendapatkan
username dan password SIINAS
dengan mengakses website :
https://siinas.kemenperin.go.id/.
Setelah Saudara memiliki
akun SIINAS, Saudara dapat lang
sung mengajukan permohonan
untuk mendapatkan Rekomendasi
Impor Besi Baja melalui SIINAS.
Untuk pertanyaan lebih lan
jut Saudara dapat langsung meng
hubungi :
Unit Pelayanan Publik (UPP)
Kementerian Perindustrian Jl.
Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta
Selatan Lantai 4. Telp : 021 5229585. Email : upp_pusat@
kemenperin.go.id. mi

Jawaban:

5

Terkait pengajuan proposal
Saudara dapat langsung meng
hubungi :
Direktur Industri Kecil dan Menengah
Kimia, Sandang, Kerajinan dan
Industri Aneka
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53,
Lt. 16 , Jakarta Selatan
Telp. (021) 5253817, 5255509 Pes.
4054
Fax. 5253817
________________________

Minta info pendidikan vokasi
smk untuk teknik pemesinan Dan
teknik sepeda motor.
Abidin (Blora)

Jawaban:
Terkait info pendidikan vokasi
Saudara dapat langsung meng
hubungi :
Pusat Pengembangan
Pendidikan Kejuruan dan
Vokasi Industri Kementerian
Perindustrian Jl. Widya Chandra
VIII No. 34 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Jakarta Selatan 12950 Telp. 021 5272785
_______________________
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1 Tahun Making Indonesia 4.0

MANUFAKTUR
SIAP HADAPI ERA
INDUSTRI 4.0
Sejak peluncuran Making Indonesia 4.0 oleh Presiden
Joko Widodo satu tahun lalu, pemerintah melalui
Kementerian Perindustrian telah melakukan berbagai
langkah untuk mempercepat penerapan industri 4.0
sebagai game changer pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satunya adalah menyusun
Indonesia Industry 4.0 Readiness
Index (INDI 4.0) sebagai acuan bagi
industri dan pemerintah dalam
mengukur tingkat kesiapan indus
tri nasional bertransformasi menuju
industri 4.0.
INDI 4.0 diluncurkan bersa
maan dengan penyelenggaraan
Indonesia Industrial Summit (IIS)
2019 pada 15-16 April 2019 di
Indonesia Convention Exhibition BSD
Tangerang, Banten. Indeks ini meru
pakan yang kedua diluncurkan di
dunia, setelah Singapura pada tahun
lalu.
Dengan mengunsung tema
“Implementasi Making Indonesia 4.0

Menuju Indonesia Menjadi Negara
10 Besar Ekonomi Dunia,” IIS 2019
diharapkan memberikan gambaran
mengenai implementasi peta jalan
tersebut selama setahun terakhir.
Peluncuran INDI 4.0 juga disertai
dengan pemberian penghargaan
untuk lighthouse industry dan peru
sahaan pemenang INDI 4.0.
Kemenperin menetapkan lima
perusahaan sebagai pemenang INDI
4.0, yaitu PT Indolakto untuk sektor
industri makanan minuman, PT
Pupuk Kaltim untuk sektor industri
kimia, PT Pan Brothers Tbk untuk sek
tor industri tekstil, PT Toyota Motor
Manufacturing Indonesia untuk sek
tor industri otomotif, dan PT Hartono
Istana Teknologi dari sektor industri
elektronika.
Penghargaan diserahkan secara
langsung oleh Wakil Presiden Jusuf
Kalla saat pembukaan IIS 2019. Pada
kesempatan ini, Wapres didampingi
oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomia Darmin Nasution dan
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto.
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Kemenperin Ngakan Timur Antara
menjelaskan, penilaian INDI 4.0
menggunakan mekanisme selfassessment oleh perusahaan dengan
mengukur lima pilar, yaitu mana
jemen dan organisasi, manusia
dan budaya, produk dan layanan,
teknologi, serta operasional pabrik.
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INDI 4.0 diikuti 326 perusahaan
dari sektor industri makanan dan
minuman (39 perusahaan), tekstil (10
perusahaan), kimia (30 perusahaan),
otomotif (198 perusahaan), elektro
nika (28 perusahaan), logam (11 peru
sahaan), aneka (11 perusahaan), dan
1 perusahaan sektor engineering,
procurement, and construction (EPC).
Rentang skor penilaian INDI 4.0
mulai dari level 0 yang artinya “belum
siap” bertransformasi ke industri 4.0,
kemudian level 1 atau masih pada
tahap “kesiapan awal”, dan level 2
atau industri pada tahap “kesiapan
sedang.”
Selanjutnya, level 3 atau industri
sudah pada tahap “kesiapan matang”
bertransformasi ke industri 4.0, dan
level 4 atau industri “sudah menerap
kan” sebagian besar konsep industri
4.0 dalam sistem produksinya.
Dari hasil self-assesment terse
but, Kemenperin melakukan verifi
kasi dan validasi bersama dengan
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019

tim juri, yaitu McKinsey&Company,
Microsoft Indonesia, SAP Indonesia,
PT SEMB, dan akademisi Universitas
Diponegoro.
“Selain memperhatikan capaian
self-assesment INDI 4.0, kriteria
dalam pemberian penghargaan terse
but yaitu roadmap dan journey imple
mentasi industri 4.0 di perusahaan
industri, dan tentunya perusahaan
nasional,” kata Ngakan.
Rata-rata hasil penilaian dari
326 industri yang berpartisipasi
adalah cukup siap. Adapun, lima
perusahaan industri penerima
penghargaan tersebut dinilai sudah
menerapkan industri 4.0.
Penghargaan lainnya diberi
kan kepada PT Schneider Electric
Manufacturing Batam (SEMB)
sebagai Lighthouse Industri 4.0
di Indonesia. Penunjukan ini ber
dasarkan Program Batam Digital
Tranformation Journey yang dimulai
sejak 2017, meliputi cyber security,
people and leadership, product life
cycle and data management, dan
data analytics.
Menurut Ngakan, PT SEMB
dinilai berhasil melakukan
transformasi digital sehingga
mampu mengadopsi digital atti
tude dan menerapakan model
operasional yang baru dan efisien
di perusahaan.
“Adanya lighthouse industry
dapat menjadi pembelajaran bagi
industri lain dalam bertransfor
masi menuju industri 4.0. Ke depan,
diharapkan semakin banyak light
house yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia,” ujar Airlangga.

HANNOVER MESSE 2020
Selain peluncuran dan pembe
rian penghargaan INDI 4.0, salah
satu agenda IIS 2019 adalah sosial
isasi rencana Indonesia menjadi
official country partner pada
Hannover Messe 2020, pameran
teknologi industri terbesar di dunia.
Indonesia sekaligus akan men
jadi partner country pertama dari
ASEAN di pameran yang menjadi
induk pameran industri Eropa, sekali
gus tempat kelahiran Industri 4.0.
Kemenperin menghadirkan
Pavilion Hannover Messe di IIS 2019
sebagai pusat informasi bagi peru
sahaan industri yang berminat ber
partisipasi mengharumkan nama
Indonesia di dalam pameran tersebut.
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019
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sumber daya manusia (SDM) dalam
penguasaan teknologi. Era ini akan
memberikan peluang lapangan kerja
baru di Indonesia hingga 18 juta
orang, dengan 4,5 tenaga kerja baru
diserap sektor industri dan 12,5 juta
lainnya oleh sektor jasa penunjang
industri.

PROFIL PEMENANG PENGHARGAAN INDI 4.0

“Pengembangan SDM industri
merupakan suatu bentuk komitmen
Pemerintah dalam mempersiapkan
SDM menghadapi era industri 4.0,”
ujarnya.

Menperin mengatakan pame
ran yang rutin digelar setiap tahun
di Hannover, Jerman, ini bisa diman
faatkan untuk mengampanyekan
Making Indonesia 4.0 secara global,
sekaligus mendorong kerja sama di
bidang teknologi industri, mening
katkan ekspor produk dan jasa indus
tri, serta menarik investasi di sektor
manufaktur.
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“Pameran ini berpeluang men
jadi show case kemampuan industri
Indonesia, terutama untuk menarik
investasi maupun untuk membuka
pasar ekspor. Kita juga memperoleh
dukungan Pemerintah Jerman untuk
mempromosikan Indonesia di pasar
global,” ujarnya.
Sebagai partner country
Hannover Messe 2020, Menperin
berharap Indonesia dapat memper
cepat adopsi teknologi serta mem
buka kesempatan industri Internet
of Things (IoT) untuk meningkatkan
industri elektronika di dalam negeri.
Dia juga berharap bisa segera
membangun innovation center ter
masuk mengembangkan klaster
Silicon Valley di Indonesia yang
salah satu prototipenya sudah ada di
Serpong.
Menperin menyampaikan,
Kemenperin berencana memba
ngun innovation center yang setara
dengan digital capability center di
Singapura, bekerja sama dengan
penyedia teknologi, penyedia soft
ware (tier 2) serta industri yang siap
menjadi pionir.
“Ada sekitar 20 perusahaan
Indonesia yang menjadi member digi
tal capability center di Singapura,
artinya sudah banyak yang siap
masuk era Industri 4.0,” ungkapnya.
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019

Sebagai informasi, IIS 2019
merupakan forum konsolidasi para
pemangku kepentingan untuk mem
bangun rumusan bersama menge
nai langkah-langkah strategis yang
perlu dilakukan dalam mengaksele
rasi transformasi digital sektor
manufaktur.

IIS 2019 merupakan
forum konsolidasi
para pemangku
kepentingan untuk
membangun rumusan bersama
mengenai langkahlangkah strategis
yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi transformasi digital sektor
manufaktur.
Upaya lain yang dilakukan
Kemenperin untuk mendorong imple
mentasi Industri 4.0, yakni melak
sanakan program Making Indonesia
4.0 Start-Up guna menggali ide-ide
inovatif dari perusahaan start-up ber
basis teknologi.
Dari 84 peserta yang lolos
seleksi, terpilih lima start-up terbaik
dengan inovasi teknologi yang siap
dikomersialkan.“Kami mengharap
kan start-up di tanah air semakin
menyadari pentingnya infrastruktur
digital yang menjadi ciri penerapan
Industri 4.0 seperti cloud computing
untuk mendukung bisnisnya,” kata
Menperin.

KESIAPAN SDM
Airlangga menegaskan, era revo
lusi industri 4.0 menuntut kesiapan

Kegiatan ini dihadiri oleh
sekitar 5.500 peserta yang ter
diri dari pelaku industri, pengelola
kawasan industri, asosiasi indus
tri, pelaku IKM dan start-up sek
tor industri, para Duta Besar negara
sahabat, pejabat Kementerian/
Lembaga terkait, Gubernur, Bupati/
Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas Perindustrian Provinsi dan
Kabupaten/Kota, serta akademisi dan
praktisi.
Pertemuan tersebut juga diisi
dengan Forum Strategis yang meng
hadirkan para menteri terkait untuk
membahas transformasi kebijakan
pemerintah dalam menghadapi era
industri 4.0.
Kebijakan itu, antara lain insen
tif fiskal untuk mendorong perusa
haan industri melakukan inovasi
teknologi dan investasi pada pen
ingkatan kompetensi SDM, strategi
peningkatan penetrasi pasar untuk
mendorong ekspor industri manufak
tur, kebijakan upskilling dan reskilling
kompetensi tenaga kerja untuk ber
adaptasi dengan era industri 4.0.
Direktur Inovasi Kerja Sama dan
Kealumnian (IKK) ITS Arman Hakim
Nasution mengapresiasi pelaksanaan
Making Indonesia 4.0 yang hanya
dalam satu tahun mampu menelur
kan initial assessment kesiapan
industri menuju era 4.0 dalam bentuk
INDI 4.0.
“Langkah strategis Making
Indonesia 4.0 akan memiliki acuan
dan terukur untuk mencapai tujuan
yang dicanangkan Presiden Jokowi
agar Indonesia menjadi 10 negara
ekonomi dunia pada tahun 2030,”
ujarnya.

PT Hartono Istana Teknologi

MEMBANGUN KONEKTIVITAS
FASILITAS PRODUKSI
PT Hartono Istana Teknologi
pada awal tahun 1979, dalam sis
tim produksinya masih menggu
nakan meja yang didorong dan
belum menggunakan conveyor belt,
baru menggunakan 2 tahun kemu
dian meskipun belum sepenuhnya
terotomatisasi.
Rencana otomatisasi sempat
memicu pro dan kontra. Alasannya,
otomatisasi butuh biaya besar dan
akan mengurangi tenaga kerja.
Namun kenyataannya, transisi
dari manual ke otomatisasi tidak
mengurangi tenaga kerja, tetapi
jumlah tenaga kerja justru bertam
bah hingga dua kali lipat karena
permintaan terus meningkat dan
kualitas produk semakin bagus.
Sama halnya dengan penerapan
Industri 4.0, PT Hartono Istana
Teknologi percaya dengan imple
mentasi Industri 4.0, daya saing
perusahaan di tingkat global
diharapkan meningkat. Untuk
menghadapi Industri 4.0, yang perlu
dibenahi pertama kali adalah infra
struktur teknologi informasi. Oleh
karena itu, dibutuhkan connectivity

antara pabrik dan kantor yang dimi
liki perusahaan.
Saat ini PT Hartono Istana
Teknologi berusaha mengini
siasi agar semua pabriknya,
yang berlokasi di Kudus, Sayung,
dan Sidorekso dapat terhubung
satu sama lain dan terintegrasi.
Beberapa inisiasi lain yang
dilakukan perusahaan antara
lain mengoneksi performance
semua proses dan mesin ke SAP
di Business Intelligent menjadi
Perfomance Dashboard, dan
Production Scheduling Machine
yang terkoneksi dari SAP.
Perusahaan juga sudah mene
rapkan data storage berbasis cloud
system. Sejak 23 Maret 2019, peru
sahaan sudah membeli lisensi
Microsoft 365 untuk semua e-mail
di perusahaan, terkoneksi cloud
azure dari Microsoft. Selain itu,
untuk melengkapi koneksi mesinmesin dengan auto notification apa
bila terjadi error, melengkapi proses
produksi dengan e-Work Instruction
and Mobile, Smart Logistic System
untuk produk akhir dan bahan baku,
Smart Maintenance System, dan
Mobile data Dashboard dengan
Program Simo (Sistem Informasi
Produksi Perusahaan).

Dari sisi SDM, setiap karya
wan yang terlibat langsung dengan
Digital Enterprise mendapatkan
pelatihan khusus sehingga memiliki
kemampuan yang dibutuhkan.
Pelatihan dalam rangka up
skilling karyawan dilakukan di inter
nal Training Center (PCCA) atau
pun eksternal (sertifikasi). Adapun
bentuk pelatihan yang diberikan,
antara lain Robot Operation
and Manitenance dari vendor,
Automation System (training inter
nal dan ekstenal), training mesinmesin dari vendor, serta pelati
han softskill dan hardskill untuk
Digital Culture di internal ataupun
ekstenal.
PT Pupuk Kalimantan Timur
(Persero)

KEMBANGKAN APLIKASI BANTU
KONSUMEN PUPUK
PT Pupuk Kalimantan Timur
(Persero) atau PKT mempunyai
visi untuk menjadi perusahaan di
bidang industri pupuk, kimia dan
agribisnis kelas dunia yang mampu
tumbuh dan berkelanjutan.
Adapun salah satu misi BUMN
ini adalah mengoptimalkan utilisasi
sumber daya di lingkungan sekitar
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019
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| L A P O R A N U TA M A
maupun pasar global yang didu
kung oleh SDM berwawasan inter
nasional dengan menerapkan
teknologi terdepan. Sejauh ini, PKT
sudah mendapatkan pengakuan
sebagai World Class Company
dalam Global Performance
Excellence Awards 2018.

penggunaan electronic log book.
Perusahaan menyadari bahwa tidak
semua plant akan mendapatkan
treatment yang sama. E-log book
juga bisa digunakan untuk evaluasi
dan inspeksi untuk troubleshooting.

1967 dan memiliki enam pabrik
yang tersebar di Pulau Jawa. Pabrik
tertua berada di Jakarta, sedang
kan pabrik Pandaan didirikan pada
tahun 1995 dan pabrik Purwosari
pada tahun 2012.

KEMBANGKAN APLIKASI

PKT merupakan produsen
pupuk urea terbesar di Indonesia,
di samping memproduksi ammo
nia dan pupuk NPK. Perusahaan ini
memproduksi 3,43 juta ton urea,
2,74 juta ton ammonia dan 350 ribu
ton NPK setiap tahun, yang mem
buatnya menguasai 2/3 pasar
pupuk nasional.

Selain e-log book, perusa
haan mengembangkan beberapa
aplikasi, di antaranya Precision
Agriculture Platform for Oil Palm
(PRECIPALM. Ada juga Sistem
Aplikasi Pemasaran (PKT SIAP)
yakni aplikasi mobile berbasis
Android yang berisi informasi data
penjualan, persediaan, dan alokasi
pupuk bersubsidi, serta data pen
jualan dan stok pupuk non subsidi
ritel di distributor dan pengecer,
sert event reporting kegiatan
Account Executive (AE) dan
Assistant AE.

Tranformasi industri 4.0 di
PT Indolakto yang dinamakan
Indolakto Way diterapkan di dua
pabrik yaitu di Purwosari dan
Pandaan yang memiliki dua karak
ter berbeda.Pabrik di Pandaan lebih
padat karya dan mengutamakan
penerapan people culture, semen
tara pabrik Purwosari menerapkan
Smart Factory yang terdiri dari
Smart Production System, Smart
Quality System, Smart Inventory
System, Smart Maintenance
System.

Dalam tataran global, PKT
menyadari bahwa industri pupuk
juga mengalami disrupsi. Hal terse
but menjadi tantangan, sehingga
PKT harus melakukan transformasi
sesuai dengan visi dan misi PKT,
yaitu melalui transformasi digital.
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Oleh karena itu, PKT mene
lurkan kebijakan yang mendukung
pengembangan Information
Technology (IT) di lingkungan
perusahaan. Pada level Top
Management, perusahaan sudah
mempunyai kebijakan IT dan kebi
jakan Industri 4.0.
PKT menganggap IT tidak
bisa lagi diposisikan sebagai busi
ness support, business driver atau
enabler; tetapi harus sebagai busi
ness transformer. Transformasi ini
sudah dilakukan perusahaan sejak
tahun 2018.
Perusahaan ini mulai meng
gunakan Enterprise Resource
Planning (ERP) SAP pada tahun
2011, namun baru Go Live pada
tahun 2016. Setelah dipetakan,
tidak semua kebutuhan PKT bisa
dipenuhi oleh SAP, sehingga disu
sun IT Master Plan 2017–2021. PKT
kemudian melakukan assessment
di sisi bisnis dan IT serta melaku
kan alignment antara keduanya
sehingga muncullah rekomendasi
infrastruktur dan tata kelola IT di
perusahaan.
Di luar aplikasi SAP, ada seki
tar 90 aplikasi yang dikembang
kan oleh perusahaan dengan tar
get tiap tahun bisa menghasilkan
25–30 aplikasi, yang dikerjakan
swakelola oleh tim IT PKT bekerja
sama dengan beberapa start-up.
Namun konsep aplikasi itu sendiri
semuanya berasal dari PKT.
Salah satu contoh penerapan
aplikasi Industri 4.0 adalah
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019

Lalu ada juga Executive
Information Sytem (PKT EXIST).
Aplikasi mobile berbasis Android
ini menyediakan data dan infor
masi terkait dengan kondisi peru
sahaan, di antaranya data produksi,
penjualan, finansial, investasi, dan
SDM yang dapat diakses oleh Top
Management untuk mendukung
pengambilan keputusan secara
cepat dan tepat.
Kemudian Sistem Informasi
Pendukung Pemasaran dan
Pemetaan Pasar (SIPMANTAP),
yaitu sistem yang digunakan untuk
memetakan pasar non subsidi,
menganalisa kondisi pasar, penge
lolaan data pelanggan (marketing),
dan mengevaluasi penguasaan
pasar.
Selanjutnya, GO PUPUK yaitu
online marketplace yang menye
diakan produk-produk pendukung
sarana pertanian, perkebunan, dan
peternakan.
Sebagai bentuk pengakuan
atas kerja keras PKT dalam
melakukan trasformasi digital,
perusahaan menerima dua peng
hargaan IT Telco for Performance
and Competitiveness dari Majalah
ITECH, yaitu kategori TOP Digital
Transformation in Smart and
Integrated Fertilizer Distribution
and Production dan TOP CEO in
Manufacture Industry 2019.
PT Indolakto

TRANSFORMASI TEKNOLOGI DI
PABRIK BESAR DAN KECIL
PT Indolakto berdiri sejak tahun

Indolakto Digital Learning juga
dibangun di pabrik Pandaan. Pada
bagian product and service, PT
Indolakto mengembangkan aplikasi
bernama MARS. Jika dulu supplier
mengorder dengan menggunakan
nota manual, sekarang sudah
dengan sistem ini.
Pada sisi teknologi, PT
Indolakto memiliki UTM (Unified
Threat Management) sebagai
bagian dari cyber security. Dasbor
real-time produksi, pengemasan,
pergudangan sudah terintegrasi
dan dapat dipantau langsung di
satu ruangan. Teknologi ini memi
liki beberapa keuntungan yaitu
mudah dilacak, efisiensi waktu dan
tenaga kerjam, serta meminimali
sasi human error.
Operasi pabrik di PT Indolakto
menggunakan factory digitaliza
tion system yang digunakan untuk
mengoptimalkan Packing Line
Management System (PLMS), mate
rial management dan diintegrasikan
untuk memantau kondisi kesehatan
mesin serta mengirimkan sinyal
peringatan jika terjadi kondisi yang
tidak normal.
Dengan menerapkan Industri
4.0, perusahaan dapat mengurangi
biaya tenaga kerja, meningkatkan
produktivitas, meningkatkan
pendapatan dan pelanggan serta
mengembangkan bisnis
PT Toyota Motor Manufacturing
Indonesia (TMMIN)

IMPLEMENTASI INDUSTRI 4.0 DI
SEGALA BIDANG
Saat ini TMIN mempunyai
lima pabrik di Sunter Jakarta dan
Karawang, Jawa Barat. TMMIN

dapat memproduksi 1 unit Kijang
Innova setiap 1,6 menit dan 1
engine setiap 98 detik. Setidaknya
ada sekitar 130 supplier lokal
dengan 10.0000 item impor, belum
termasuk komponen impor dengan
jumlah item tidak kurang dari
2.300 item. Selain kompleksitas
komponen, proses produksi pem
buatan mobil mesin (engine) dan
kendaraan (vehicle) juga sangat
kompleks.
Tantangan utama bisnis TMMIN
cukup jelas, yaitu terus meningkat
kan daya saing material dari ber
bagai supplier dan saat ini tidak
hanya memproduksi mobil untuk
kebutuhan domestik, tetapi juga
untuk ekspor. Oleh karena itu,
peningkatan daya saing merupakan
suatu keharusan.
Bagi TMMIN, implementasi
Industri 4.0 awalnya hanya
sprint, artinya hanya implemen
tasi teknologi dan kemudian selesai.
Namun, kenyataannya tidak seperti itu
dan tidak semudah yang oleh para
vendor dan provider teknologi
janjikan. Diperlukan kemam
puan perusahaan untuk dapat
mengembangkan diri sendir i ter
utama mengerti bisnis pin point
(process).
Sejak investasi awal di
Indonesia pada tahun 1970, TMMIN

bisa dikatakan sudah masuk
industri 3.0. Seiring dengan
perubahan, pada tahun 2017, top
management TMMIN menetap
kan IR 4.0 Initiatives on Structural
Reform. Pada tahun 2018, peru
sahaan melakukan awareness di
internal dan memulai pilot project.
TMIMN menyadari bahwa
dalam penerapan Industri 4.0,
teknologi saja tidak cukup, tetapi
juga people (manusia). Inti utama
dari penerapan Industri 4.0 adalah
connectivity sehingga harapan
nya teknologi sebagai strategi
lompatan (leapfrog strategy)
untuk meningkatkan daya saing
perusahaan.
Bicara tentang prioritas
pengembangan Industri 4.0 di
TMMIN, top management telah
menetapkan 4 area prioritas: (1)
perbaikan produktivitas (2) expand
secara horisontal (supply chain), (3)
quality inspection trace ability, dan (4)
pengembangan SDM. Dalam rangka
pengembangan SDM, TMMIN menye
lenggarakan pelatihan antara lain
terkait dengan Internet of Things (IoT),
Virtual Reality (VR), mechatronic,
bahkan science data development.

PT. Pan Brothers

TINGKATKAN KEMAMPUAN SDM
Pan Brothers merupakan peru
sahaan garmen yang mempunyai
lini produk dari technical, woven
garment hingga Cut and Sewn
Knit dengan customers dari berba
gai belahan dunia seperti ADIDAS,
H&M, Uniqlo, Mizuno, Tommy
Hilfiger, Guess, Stadium, Armani
dan masih banyak lagi.
Untuk mewjudukan target
perusahaan sebagai integrated and
aworldwide apparel supplier nomor
satu di dunia, salah satu strategi
bisnis yang dijalankan oleh peru
sahaan adalah melalui penerapan
Industri 4.0.
Dalam rangka menerapkan
industri 4.0, SDM tentu menjadi
komponen sangat penting. Adapun
beberapa inisiasi yang dilakukan
perusahaan untuk mendukung
penerapan Industri 4.0 antara lain
melalui E-Recruitment, E-Learning
Management, MDP & Professional
Academy, kerjasama program oto
matisasi dengan universitas dan
multiskill training untuk operator.
Perusahaan juga getol mengirim
kan SDM ke luar negeri untuk
knowledge transfer, seeing is
believing.
Untuk mengimplementasikan
Industri 4.0 Pan Brothers telah
menggunaan aplikasi Artificial
Intelligence (AI) antara lain: virtual
stitching (untuk membuat proto
type), pattern software, marker
software, fast react (production

planning system), intellocut (mate
rial control), dan intellobuy (pur
chase control).
Sementara itu, di bidang
Internet of Things (IoT), beberapa
inisisiasi yang telah dilakukan
adalah pemanfaatn System
Application Product (SAP), Garment
Monitoring System (GMS), Digital
Process Analysis (DPA), Radio
Frequency Identification (RFID),
General Sewing Data (GSD),
Manufacturing execution System
(MES), dan E-Inspection.
Melalui bantuan IoT pula,
analisa pasar yang dulu dilakukan
berdasarkan data yang direkap
setiap satuan fiscal, sekarang bisa
dilakukan secara realtime.
Untuk mendukung efisiensi
proses produksi, perusahaan juga
menggunakan advanced robotic
seperti pada preparation assembly
(PPA), Automated Storage Retrieval
System (ASRS), auto pocket set
ting dan lain-lain. Sementara itu
untuk pemanfaatan 3D forming
melalui engraving dan embossing
laser technology emmbossing print.
Perusahaan merencanakan untuk
augmented sendiri yang diguna
kan untuk vision picking dengan
device google khusus, yang nanti
nya akan digunakan untuk proses
inventori. Dalam Digital Roadmap
menargetkan pada tahun 2020
perusahaan akan saling terkoneksi
dan terintegrasi. mi

MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019

11

perempuan kompak senam bers
ama untuk relaksasi.
Dengan mengusung kon
sep open office, para karyawan
PT SEMB di ruang lain yang kerja
nya berhadapan dengan laptop
tidak terlihat ada sekat pembatas di
antara mereka. Sebagian lagi, sibuk
rapat sambil duduk di lantai atau
lesehan.
Kantor ini juga menyediakan
ruang santai yang nyaman bagi
karyawan yang mereka sebut
wellbeing area, misalnya dengan
menyediakan kursi pijat elektrik.
Fasilitas tersebut yang bertujuan
menciptakan keseimbangan kerja
atau worklife bagi karyawan.
Melalui lebih dari 2.900 peker
janya di tiga smart factory tersebut,
PT SEMB menghasilkan beragam
produk elektronika, seperti con
tractor, relay, variable speed drives,
sensors, circuit breakers, dan elec
tronic boards.
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PT Schneider Electric Manufacturing Batam

KIAT SUKSES MENJADI
LIGHTHOUSE INDUSTRI 4.0
Kementerian Perindustrian telah menunjuk PT Schneider
Electric Manufacturing Batam (SEMB) sebagai lighthouse
atau percontohan untuk sektor manufaktur di Indonesia
yang sudah menerapkan Industri 4.0.
Perusahaan elektronika ini dinilai ber
hasil melakukan transformasi digital
sehingga mampu mengadopsi digi
tal attitude serta menerapkan model
operasional yang baru dan efisien di
perusahaan.
“Lighthouse industry dapat
menjadi pembelajaran bagi indus
tri lain dalam bertransformasi
menuju Industri 4.0. Ke depan,
diharapkan semakin banyak light
house yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
pada pembukaan Indonesia
Industrial Summit (IIS) 2019 di
ICE BSD City, Tangerang, Banten,
Selasa (16/4).
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019

Penghargaan kepada PT
Schneider Electric Manufacturing
Batam sebagai lighthouse indus
try diserahkan oleh Wakil Presiden
Jusuf Kalla kepada Country
President PT SEMB Xavier Denoly.
saat pembukaan IIS 2019.
Tim Media Industri berkesem
patan melihat langsung imple
mentasi industri 4.0 di PT SEMB
yang berlokasi di kawasan indus
tri Batamindo, Batam, Kepulauan
Riau. PT SEMB memiliki tiga pabrik,
yakni Plant Electronic (PEL), Plant
Electromechanic (PEM), dan Sensor
Plant.
Di Plant PEM, salah satu
yang menarik adalah keberadaan

ruangan yang disebut Innovation
Hub. Ruangan ini menampilkan
layar-layar TV besar, di antaranya
berfungsi untuk memantau proses
produksi atau kondisi seluruh mesin
produksi secara real-time. Ruang
dengan pembatas kaca transparan
ini juga sering digunakan untuk
meeting atau menerima tamu.
Dengan balutan warna hijau
segar di seluruh sisi gedung PT
SEMB, yang menjadi warna identik
perusahaan, diyakini dapat mencip
takan semangat kerja bagi seluruh
karyawannya.
Bahkan, ketika melihat proses
produksi, di waktu tertentu, para
karyawan yang sebagian besar

Produk ini tidak hanya didistri
busikan untuk pasar dalam negeri,
tetapi juga diekspor ke Eropa,
Amerika Utara, China, India, dan
negara-negara lain di Asia Pasifik.

TRANSFORMASI DIGITAL
Smart factory Schneider
Electric di Batam merupakan
bagian dari transformasi digital
Schneider Electric secara global.
Hingga kini, Schneider Electric
memiliki enam smart factory di
seluruh dunia, termasuk Batam.
Smart factory lainnya berlokasi di
China, Prancis, Filipina, Amerika
Utara dan India.
Aplikasi yang digunakan di
smart factory Schneider Electric
mencakup connected product, edge
control dan apps, analytics & ser
vices untuk pengelolaan energi:
Augmented Operator Advisor,
Power Monitoring Expert, dan IoT
monitoring via Machine Advisor &
Aveva Insight.
Selain itu, Lean Digitalization
System for shop floor management,
Virtual Reality for industrialization,
Augmented Reality for operator
training, Collaborative Robots,
Automatic Guided Vehicles, dan
Remote assistance for maintenance
& Machine learning.
Semua solusi tersebut ter
hubung kepada EcoStruxure, yaitu
platform IoT (Internet of Things)
milik Schneider Electric yang

terbuka, mudah dioperasikan, dan
kompatibel. EcoStruxure memberi
kan nilai lebih dalam hal keamanan,
keandalan, efisiensi, daya tahan
dan konektivitas.
EcoStruxure dibangun ber
dasarkan kemajuan dalam IoT,
mobilitas, deteksi, cloud, anali
tik, dan keamanan siber untuk
menghadirkan inovasi di setiap
tingkat, dari produk yang ter
hubung ke analisis dan layanan
aplikasi melalui kontrol periferal.
EcoStruxure sudah hadir di lebih
dari 480.000 instalasi, didukung
sebanyak 20.000 sistem integra
tor, dan menghubungkan hingga 1,5
juta aset.
“PT SEMB telah menerapkan
beberapa teknologi inovasi Industri
4.0 seperti IoT untuk konektivitas
mesin. Kami juga memiliki aug
mented reality dan virtual reality,
serta artificial intelligent yang
semua sistemnya terhubung
dengan cloud computing. Aplikasi
ini merupakan bagian dari plat
form EcoStruxure,” papar Digital
Transformation Senior Manager PT
SEMB Fadli Hamsani.
Di samping itu, PT SEMB
mengimplementasikan teknologi
3D printing yang dapat membantu
operasional untuk membuat contoh
produk. Lebih lajut Fadli mengemu
kakan, perusahaan berkomitmen
untuk bertransformasi menuju era
digital.
Ini diwujudkan dengan mem
bentuk Departemen Digital
Transformation dengan landasan
program global yang dikenal
dengan nama program TSC
4.0(Tailored, Sustainable, and
Connected).
“Pada 2017, kami memulai
transformasi digital dan meluncur
kan smart factory di Batam. Tahap
yang penting memang berada pada
komitmen di level senior manager,”
jelasnya.
Setelah itu, lanjut Fadli, saat
melakukan akselerasi program
transformasi digital, perusahaan
perlu melihat kompetensi yang
dimiliki serta diikuti dengan pelak
sanaan proyek percontohan (pilot
project) dan build digital compe
tency itu sendiri.
“Salah satu dampak yang kami
rasakan ketika melakukan digi
tal transformation dan menerap
kan beberapa teknologi inovasi
Industri 4.0, adalah efisiensi pada

produktivitas dan peningkatan
kualitas produk,” ungkapnya.
Fadli memberikan contoh,
ketika EcoStruxure diterapkan,
salah satu mesin mampu menu
runkan scrap hingga 47 persen dan
mengoptimalkan waktu secara
efisien hingga 17 persen. “Jadi,
hasil yang kami rasakan dengan
menerapkan EcoStruxure, yakni
kami bisa mendapatkan return of
investment kurang dari satu tahun,”
ujarnya.

SDM DAN BUDAYA KERJA
Bagi PT SEMB, sumber daya
manusia dan budaya kerja men
jadi komponen utama dalam
upaya menuju transformasi digi
tal. Perusahaan selalu memba
ngun kompetensi SDM sesuai
dengan perubahan teknologi yang
berkembang.
“Misalnya, kami membuat digi
tal training corner, yang melibatkan
seluruh karyawan untuk mendapat
kan akses langsung pelatihan
dalam meningkatkan kompetensi
mereka,” kata Fadli.
Selanjutnya, ada portal
e-learning dan program kompetensi
4.0 untuk menyiapkan SDM teram
pil dengan teknologi digital yang
dimiliki perusahaan. “Perubahan di
era Industri 4.0 menjadi tantangan
dan peluang bagi perusahaan.
Berdasarkan pengalaman kami, dari
sisi SDM, muncul posisi-posisi baru
seperti kebutuhan data scientist,
data analytics dan para pakar IoT,”
tuturnya.
Menurut Fadli, industri 4.0
tidak hanya membuka peluang
besar bagi perusahaan, tetapi juga
kepada generasi muda Indonesia
untuk menciptakan sebuah
gebrakan baru di era digital seperti
munculnya stratup.
“Jadi, diharapkan mereka tidak
hanya membuat software yang
berkaitan dengan e-commerce,
tetapi juga membuat aplikasiaplikasi yang bisa membantu peru
sahaan ataupun industri di dalam
menjalankan operasional produk
sinya,” ujarnya.
Hal tersebut telah dibukti
kan oleh PT SEMB melalui pencip
taan smart factory, dengan mem
buat beberapa solusi aplikasi soft
ware yang berbasis mobile dan web.
Upaya ini bekerja sama dengan
beberapa politeknik dan universitas
di Indonesia. mi
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| KEBIJAKAN
SUPER DEDUCTIBLE TAX

MEMACU VOKASI
DAN R&D INDUSTRI
Industri yang berinvestasi dalam kegiatan vokasi serta
penelitian dan pengembangan (R&D) segera bisa menikmati
keringanan pajak. Insentif fiskal yang disebut super deductible
tax ini merupakan penambahan faktor pengurangan Pajak
Penghasilan (PPh) di atas 100 persen sehingga yang dibayarkan
badan usaha semakin kecil.

Kepastian mengenai realisasi insen
tif tersebut disampaikan oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani. Dia menga
takan pemerintah sudah melaku
kan pipeline sejak akhir 2018 dan
terus melakukan harmonisasi dengan
kementerian terkait, terutama
Kementerian Perindustrian.
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memberikan pengurangan terha
dap penghasilan kena pajak sebe
sar Rp2 miliar kepada perusahaan
tersebut.

KOMPETENSI SDM
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengatakan,
super deductible tax bertujuan
mempercepat peningkatan kom
petensi sumber daya manusia
Indonesia dalam menyongsong
revolusi industri 4.0.
Langkah ini diperlukan agar
SDM di bidang industri mampu
berkompetisi. Apalagi, hingga 15
tahun ke depan, Indonesia meng
alami bonus demografi dengan
jumlah angkatan kerja produk
tif yang sangat besar. Kondisi
ini menjadi tantangan sekaligus
peluang untuk menggenjot kinerja
dan daya saing industri manufak
tur nasional.

Perusahaan yang ingin
mendapatkan insentif pajak dari
kegiatan R&D tentunya perlu
memenuhi syarat tertentu. Salah
satunya, hasil riset yang dilaku
kan harus berdampak besar pada
perekonomian nasional, seperti
peningkatan daya saing produk,
ekspor, ataupun penyerapan
tenaga kerja.
Oleh karena itu, pemerintah
akan melakukan penilaian atau
assessment terlebih dahulu terha
dap perusahaan yang mengajukan
insentif tersebut.
Untuk meningkatkan kuali
tas SDM menghadapi era indus
tri 4.0, Kemenperin telah men
jalankan beberapa program,
antara lain pendidikan dan pela
tihan vokasi yang link and match
antara industri dan SMK. Sejauh
ini, program tersebut sudah meli
batkan sedikitnya 745 perusahaan
dan 2.074 SMK.

Program lainnya yakni
pengembangan SDM di politeknik,
yakni melalui program skill for
competitiveness (S4C) bekerja
sama dengan Swiss dalam mene
rapkan pendidikan sistem ganda
(70 persen praktik dan 30 persen
teori).
Dalam upaya memacu ke
giatan R&D, Kemenperin men
dorong swasta membangun
pusat atau ekosistem inovasi,
seperti pengembangan Nongsa
Digital Park di Batam serta iOS
Development Center milik Apple di
BSD, Serpong.
Upaya pemerintah lainnya
adalah pembangunan showcase
dan pusat industri 4.0 guna men
dorong penguatan infrastruk
tur lembaga litbang Kemenperin
terkait teknologi industri 4.0 dan
pembangunan fasilitas untuk
peningkatan kemampuan SDM
industri di era industri 4.0. mi

Kemenperin mengusulkan
skema keringanan pajak hingga
200 persen bagi industri yang ber
investasi untuk pendidikan vokasi,
dan 300 persen bagi yang terlibat
dalam kegiatan R&D untuk men
ciptakan inovasi.
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Pemberian fasilitas bagi
pelaku industri ini dalam upaya
mendukung inisiatif Making
Indonesia 4.0, selain melengkapi
insentif fiskal tax allowance dan
tax holiday. Insentif ini diharapkan
mengakselerasi industri manu
faktur nasional agar siap menuju
revolusi industri 4.0.
Dengan adanya insentif pajak
ini, apabila perusahaan mem
bangun pusat inovasi (R&D) di
Indonesia dengan nilai investasi
sebesar Rp1 miliar, pemerintah
akan memberikan pengurangan
terhadap penghasilan kena pajak
Rp3 miliar selama lima tahun
kepada perusahaan itu. Jadi ben
tuk pengurangan pajaknya dari
biaya litbang dikalikan tiga.
Apabila perusahaan bekerja
sama dengan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) untuk memberi
kan pelatihan dan pembinaan
vokasi serta penyediaan alat
industri hingga kegiatan pema
gangan dengan menghabiskan
biaya Rp1 miliar, pemerintah akan
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019
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Harmonisasi Skema PPnBM

ERA BARU KENDARAAN
RENDAH EMISI
Era mobil listrik di Indonesia sudah di depan mata. Upaya
pemerintah menyiapkan industri pendukung kendaraan listrik
mulai membuahkan hasil, di antaranya realisasi investasi pabrik
bahan baku baterai dan infrastruktur lainnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga
menyiapkan regulasi untuk mewu
judkan industri ini, yakni melalui har
monisasi skema Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM) untuk
kendaraan bermotor.
Dalam aturan baru ini, PPnBM
tidak lagi dihitung dari kapasitas  mesin,
tetapi pada emisi yang dikeluarkan
kendaraan bermotor. Semakin ren
dah emisi, semakin rendah tarif
PPnBM kendaraan.

16

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto berharap skema
harmonisasi ini bisa mengubah
kendaraan produksi dalam negeri
menjadi rendah emisi, meningkat
kan investasi, sekaligus mendorong
ekspor.
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Melalui skema yang baru,
pemerintah mengusulkan prinsip
pengenaan PPnBM melihat tingkat
emisi kendaraan untuk menentu
kan tarif pajaknya. Hal ini berbeda
dengan aturan saat ini yang mem
pertimbangkan besaran kapasitas
mesin mobil.
Menperin mengatakan har
monisasi skema PPnBM sekaligus
memberikan insentif produksi
sepeda motor dan mobil listrik di
Tanah Air, sehingga PPnBM menjadi
nol persen.
Dalam aturan sebelumnya,
insentif hanya diberikan untuk
kendaraan bermotor hemat energi
dan harga terjangkau (KBH2).
Namun, dalam aturan yang baru
nanti, insentif diberikan kepada

Low Carbon Emission Vehicle
(LCEV) atau kendaraan bermotor
beremisi karbon rendah.
Selain itu, Hybrid Electric
Vehicle (HEV) yang mengadopsi
motor listrik dan baterai untuk
peningkatan efisiensi, Plug-in
Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang
dayanya dapat diisi ulang di dalam
maupun di luar kendaraan, dan
Flexy Engine.
Airlangga memproyeksikan
perubahan skema PPnBM ini ber
laku mulai tahun 2021, dengan
mempertimbangkan kesiapan
pelaku usaha.
Dengan tenggat waktu dua
tahun, pelaku usaha diharapkan
mampu melakukan penyesuaian

“

“Kami sudah berdiskusi dengan para
pelaku usaha. Mereka sudah minta waktu
dua tahun untuk menyesuaikan. Pabrikan
Jepang yang sudah eksisting di industri
otomotif sudah siap, juga pabrikan dari
Eropa,”
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

dengan teknologi atau bisa
memenuhi syarat untuk mendapat
kan tarif PPnBM yang lebih rendah,
sebelum mendapatkan kepastian
berusaha.
“Kami sudah berdiskusi dengan
para pelaku usaha. Mereka sudah
minta waktu dua tahun untuk
menyesuaikan. Pabrikan Jepang
yang sudah eksisting di industri
otomotif sudah siap, juga pabrikan
dari Eropa,” kata Menperin.

mengekspor mobil listrik dan hybrid
ke Negeri Kanguru dengan tarif
preferensi 0 persen. Dengan perjan
jian tersebut, 6.747 pos tarif barang
asal Indonesia akan dibebaskan bea
masuknya ke Australia.
Dalam sepuluh tahun terakhir,
industri otomotif di Australia menu
tup pabriknya karena pasar negara
itu dinilai sudah tidak menguntung
kan bagi produsen mobil.

Untuk membuka peluang
ekspor kendaraan listrik, pemerin
tah telah menandatangani
Perjanjian Kerja Sama Ekonomi
Komprehensif Indonesia-Australia
(IA-CEPA).

Untuk memenuhi kebutuhan
kendaraan roda empat, selama ini
Australia mengandalkan impor dari
beberapa negara seperti Thailand,
Jepang, China, dan India.
Melalui kesepakatan IA-CEPA,
potensi pasar otomotif Australia
sebesar 1,1 juta otomatis terbuka
bagi produsen Indonesia.

Kerja sama ini akan mem
beri peluang Indonesia untuk

Berdasarkan tipe, permintaan
mobil di Australia, jika digabung

PACU EKSPOR

mobil penumpang dengan tipe
Sport Utility Vehicle (SUV), setiap
tahun bisa mencapai 70 persen dari
total pasar di negeri tersebut.
Mobil penumpang umumnya
diisi jenis mobil sedan ataupun
crossover, sedangkan SUV serta
mobil komersial yang paling dimi
nati adalah kabin ganda.
Sejak lima tahun belakangan,
volume pasar mobil di Australia
tidak bergeser jauh. Permintaan
tertinggi terjadi pada 2016 seba
nyak 1,17 juta unit. Karakter pasar
ini mirip dengan Indonesia, yang
didominasi segmen mobil penum
pang serbaguna.
Saat ini pesaing industri oto
motif Indonesia di ASEAN hanya
Thailand. Dengan IA- CEPA, ekspor
otomotif Indonesia bisa melewati
Thailand. Produksi mobil Thailand
saat ini mencapai 2,1 juta unit
dengan ekspor 1,1 juta unit, sedang
kan Indonesia sekitar 1,3 juta unit
dan ekspor 346 ribu unit.
Thailand mengekspor 53
persen dari total produksinya, lebih
tinggi dari Indonesia sebesar 26
persen. Ekspor ini didukung Free
Trade agreement Thailand dengan
sejumlah negara, yakni Australia,
Selandia Baru, India Jepang, Peru,
dan Chile. Adapun Indonesia baru
dengan Jepang, Pakistan, Chile, dan
Eropa. mi
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MEMACU INDUSTRI ELEKTRONIKA
KEMBANGKAN PRODUK
BERTEKNOLOGI TINGGI
Kemenperin terus memacu daya saing industri elektronika nasional agar
mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
Industri elektronika nasional terus
menunjukkan daya saingnya di kancah
global. Tidak hanya memenuhi kebu
tuhan pasar domestik, tetapi juga
mampu diandalkan menjadi sektor
berorientasi ekspor sehingga turut
berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional.

ekspor yang mencapai USD 600
juta per tahun. Selain itu, pabrik ini
akan membuka lapangan kerja baru
hingga 2.000 orang.
“Semoga dengan diresmikan
nya pengiriman perdana ke Amerika
Serikat, produksi smarthome router
yang memiliki kecepatan tinggi
dengan gedung baru ini akan berja
lan dengan sukses,” tutur Airlangga.

Tak heran pengembangan sek
tor ini terus diakselerasi Kementerian
Perindustrian. Fokusnya, antara lain
industri elektronika di Indonesia dapat
mengurangi ketergantungan terhadap
bahan baku atau komponen impor.

KE BIJAK A N TKDN
Harapan Menperin terse
but langsung direspons positif
oleh Dirut PT Sat Nusapersada,
Abidin. Dia mengatakan, pihaknya
bertekad untuk terus menjadi salah
satu manufaktur smartphone ter
besar di Indonesia.

Untuk itu, diharapkan semakin
banyak produsen elektronika yang
mengembangkan produk berteknologi
tinggi di Indonesia dan menerapkan
industri 4.0 sehingga menjadi pen
dorong untuk mewujudkan konsep
Smart City di Indonesia.

18

“Kami sedang memacu industri
elektronika dalam negeri agar tidak
hanya terkonsentrasi pada peraki
tan, tetapi juga terlibat dalam ran
tai nilai yang bernilai tambah tinggi,”
kata Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto di Batam, Kepulauan Riau,
belum lama ini.

PT Sat Nusapersada telah ber
hasil membangun industri manufak
tur elektronika berteknologi tinggi
di Indonesia, ini ditunjukkan dengan
terus dikembangkannya pabrik dan
fasilitas produksinya.

Dengan begitu diharapkan,
menghadapi peluang dan tantangan
di era industri 4.0, industri elektro
nika di Indonesia mampu memba
ngun kerja sama dengan manufaktur
Perusahaan yang berdiri di
kelas dunia.
lahan seluas 75.652 m2 dengan
bangunan seluas 41.488 m2 ini
“Tentunya akan terjadi trans
mampu menyerap tenaga kerja
fer teknologi, sehingga bisa lebih
sebanyak 7.000 orang.
meningkatkan kemampuan produksi
dan menciptakan inovasi yang ter
Tahun ini PT Sat Nusapersada
depan. Perlu didukung pula oleh
berencana memproduksi smart
tenaga kerja terampil,” tegasnya.
home router yang memiliki kecepa
tan tinggi. Mereka pun telah meng
Saat kunjungannya di Batam,
alokasikan anggaran yang menca
Menperin mengapresiasi PT Sat
pai Rp300 miliar untuk membangun
Nusapersada Tbk karena telah men gedung 6 lantai, 3 SMT lines, dan 11
jalin kemitraan dengan perusahaan
final assembly lines.
asal Taiwan, Pegatron Corporation,
untuk memproduksi perangkat
Pabrik ini nantinya memiliki
broadband dan smarthome yang
kapasitas produksi sebesar 10 juta
akan dipasarkan ke Amerika Serikat. unit per tahun, dengan potensi
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Hingga saat ini, perusahaan
tersebut telah memproduksi ber
bagai merek smartphone ternama
di dunia seperti Asus, Xiaomi,
Huawei, Honor dan Nokia yang
dipasarkan di Indonesia serta
sisanya diekspor ke India, Jerman
dan Perancis.
“Jadi, kami berharap, produk
kami menjadi kebanggaan bagi
masyarakat Indonesia karena ter
tera tulisan made in Indonesia,”
ungkapnya.
Untuk itu, Abidin meminta
kepada pemerintah agar dapat
menerapkan kebijakan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)
yang tidak hanya dikenakan pada
produk smartphone, namun juga
dapat diterapkan pada produkproduk seperti laptop, TV, kulkas,
AC dan produk elektronik lainnya.
Hal tersebut diharapkan
dapat menghidupkan produsen
dalam negeri, mengurangi angka
impor, dan menciptakan lapangan
kerja baru serta meningkatkan
pendapatan negara. mi
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INDONESIA SIAP KUASAI INDUSTRI
BATERAI KENDARAAN LISTRIK
Berdasarkan peta jalan pengembangan industri
otomotif nasional, pemerintah menargetkan 20
persen dari total produksi kendaraan di Indonesia
pada tahun 2025 adalah kendaraan berbasis elektrik.

Artinya, ketika produksi mobil di
dalam negeri mencapai 2 juta unit per
tahun pada saat itu, sekitar 400 ribu
di antaranya adalah kendaraan listrik.
Tidak hanya itu, Making
Indonesia 4.0 menargetkan pada
tahun 2030 Indonesia menjadi
basis produksi kendaraan jenis
Internal Combustion Engine (ICE)
maupun Electrified Vehicle untuk
pasar domestik hingga ekspor.
Pencapaian ini akan didukung
oleh kemampuan industri nasio
nal dalam memproduksi bahan
baku dan komponen utama serta

optimalisasi produktivitas sepan
jang rantai nilai industri tersebut.
Guna merealisasikan sasaran
itu, Kementerian Perindustrian
terus mendukung dan memfasili
tasi kebutuhan pelaku industri
otomotif di dalam negeri. “Maka
itu, kami akan kawal dan aksele
rasi pembangunan industri ini bisa
selesai atau beroperasi pada 16
bulan ke depan,” ungkap Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto.
Salah satu upaya adalah
memfasilitasi industri dalam
neger i untuk menguasai teknologi

baterai dan powertrain elektrik.
Sebab pengusaan dua komponen
penting ini menjadi kunci sukses
pengembangan kendaraan listrik.
Oleh karena itu, pemerin
tah mendorong pembangunan
industri bahan baku baterai
lithium untuk kendaraan listrik.
Perusahaan sudah merealisasikan
investasinya, antara lain PT QMB
New Energy Materials.
Proyek pembangunan pabrik
itu diresmikan oleh Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
dan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Luhut Binsar
Panjaitan di kawasan Indonesia
Morowali Industrial Park (IMIP),
Sulawesi Tengah, pada 11 Januari
2019.
Peresmian disaksikan oleh
Bupati Morowali Taslim, Wakil
Ketua Komisi VI DPR RI Dito
Ganinduto, Managing Director PT
IMIP Hamid Mina, dan Chairman
GEM Co Ltd Prof. Xu Kaihua.
Pabrik tersebut akan mem
produksi material baru dari nikel
laterit untuk kebutuhan bahan
baku baterai lithium generasi
kedua. Produk yang dihasilkan
berupa high purity nickel cobalts
compounds untuk baterai isi
ulang.
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Dengan realisasi proyek
smelter berbasis teknologi hydro
metalurgi tersebut, Menperin
optimistis Indonesia akan menjadi
tuan rumah dalam pengembangan
industri baterai untuk kendaraan
listrik, sekaligus memperkuat
struktur sektor otomotif di dalam
negeri.
Selain untuk memenuhi kebu
tuhan domestik, produksi PT QMB
New Energy Materials rencananya
akan diekspor. “Sesuai dengan
arahan Presiden Joko Widodo,
diperlukan peningkatan investasi
dalam upaya menggenjot ekspor,”
kata Airlangga.
PT QMB New Energy Materials
dibangun atas kerja sama
Tiongkok, Indonesia dan Jepang,
dengan melibatkan korporasi ter
nama. Yakni GEM Co Ltd, Brunp
Recycling Technology Co Ltd,
Tsingshan, PT IMIP dan Hanwa.
Pabrik yang berdiri di atas
lahan 120 hektare ini membutuh
kan investasi USD 700 juta dan
akan menghasilkan devisa USD
800 juta per tahun. Pabrik ini juga
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019
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bakal menyerap 2.000 tenaga
kerja.

L OKO M OTIF HILIRISASI
Pada bagian lain, Airlangga
menyorot kawasan Indonesia
Morowali Industrial Park (IMIP)
sebagai lokomotif hilirisasi, khu
susnya industri logam berbasis
nikel atau stainless steel.
Perusahaan-perusahaan
smelter di kawasan industri ter
padu yang dikelola oleh PT IMIP
tersebut mampu menghasilkan
produk yang kompetitif di kancah
global
“Kami mengapresiasi PT
IMIP beserta tenant-tenant
smelter yang telah bersamasama mendukung program hilir
isasi industri berbasis mineral
khususnya berbasis nikel,” ujar
Airlangga.
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Menurut dia, perkembangan
industri logam berbasis nikel di
Indonesia merupakan bukti suk
sesnya hilirisasi. Yang awalnya
hanya menjual nickel ore, saat
ini menjadi pelat logam baik
berupa hot rolled maupun cold
rolled.
“Kalau kita ekspor 4 juta ton
iron ore, itu nilainya hanya USD
240 juta. Tetapi apabila sudah
berubah jadi stainless steel,
maka nilainya mencapai USD 3,5
miliar. Artinya, hilirisasi dapat
meningkatkan nilai tambah
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“

Kalau kita ekspor 4 juta ton iron ore, itu
nilainya hanya USD 240 juta. Tetapi
apabila sudah berubah jadi stainless steel,
maka nilainya mencapai USD 3,5 miliar.
Artinya, hilirisasi dapat meningkatkan
nilai tambah bahan baku dalam negeri. Ini
telah menjadi kebijakan pemerintah.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

bahan baku dalam negeri. Ini
telah menjadi kebijakan peme
rintah,” kata Menperin.
Menperin juga mengapre
siasi besarnya penyerapan
tenaga kerja di kawasan IMIP
yang saat ini sudah lebih dari
30 ribu orang. Guna meningkat
kan kompetensi sumber daya
manusia di wilayah setempat,
Kemenperin memfasilitasi pem
bangunan Politeknik Industri
Logam Morowali.
Kemenperin berencana
meningkatkan kapasitas
Politeknik di Morowali men
jadi tiga kali lipat, sehingga
masyarakat di sekitarnya bisa
diterima kerja dengan kete
rampilan sesuai kebutuhan.
Politeknik di Morowali juga
dilengkapi fasilitas kelas dunia
dan lahan yang cukup luas
yakni 24 hektare.

Bahkan, Kemenperin
akan memfasilitasi penerapan
teknologi internet 5G di kawasan
industri Morowali untuk kesiapan
memasuki era industri 4.0. “Jadi,
nanti prototipenya ada satu di
Cilegon dan dua di Morowali,”
ungkap Airlangga.
Kawasan IMIP merupakan
klaster industri terintegrasi ber
basis nikel dan baja, yang terus
mengembangkan industri di
dalamnya. Saat ini total investasi
yang sudah masuk di kawasan ini
mencapai USD 5 miliar.
Adapun, total kapasitas
produksi smelter nickel pig iron di
kawasan ini mencapai 2 juta ton
per tahun dan 3,5 juta ton stain
less steel per tahun dengan nilai
ekspor USD 2 miliar pada tahun
2017 dan naik menjadi USD 3,5
miliar pada tahun 2018. mi

PERLUASAN KAWASAN
INDUSTRI MAKASSAR
TARIK INVESTASI BARU
Perluasan KIMA sejalan dengan upaya
meningkatkan pertumbuhan industri di KTI.
Kawasan Industri Makassar (KIMA)
Sulawesi Selatan segera diperluas
hingga 1.000 hektare (ha), menyu
sul semakin sesaknya kawasan ini
setelah diisi oleh 250 perusahaan.
Total luas KIMA mencapai
270,84 ha, dimana yang telah ter
jual 237,39 ha sehingga tersisa seki
tar 33,45 ha.
“Lahan di KIMA sudah sangat
terbatas atau bisa dikatakan
lokasinya hampir habis terjual.
Jadi, perlu perluasan lagi sehingga
nanti mampu menampung banyak
investor yang masuk,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto di
Jakarta, belum lama ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan telah merekomendasikan
lokasi perluasan kawasan industri
baru, KIMA 2 di Kabupaten Maros.
Rekomendasi ini sebagai bagian
konsep pengembangan wilayah
Makassar, Maros, Sungguminasa,
Gowa, dan Takalar (Mamminasata).
Perluasan KIMA, kata
Menperin, sejalan dengan upaya
pemerintah meningkatkan pertum
buhan dan pemerataan industri di
Kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Sulawesi Selatan merupakan
gerbang perekonomian di bagian
timur Indonesia. Karena itu, Sulawesi
Selatan butuh kawasan industri

yang lebih luas lagi dari sekarang ini.
Diproyeksikan penambahannya seluas
1.000 ha,” papar Airlangga.
Dia meyakini perluasan KIMA
akan diikuti dengan peningkatan jum
lah investor yang masuk ke Sulawesi
Selatan. Dampaknya, pertumbu
han ekonomi daerah itu akan ikut
terdongkrak.
“Apabila investor masuk, kemu
dian melakukan pembebasan tanah
sendiri, tentu prosesnya lebih lama.
Tetapi kalau mereka masuk ke
kawasan industri, sudah bisa lang
sung membangun pabriknya dan
tersedia fasilitas penunjangnya,”
tutur Airlangga.
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terdapat 23 kawasan industri yang
ditetapkan sebagai PSN.

Kemenperin
memfasilitasi
pembangunan
politeknik di
kawasan industri.
Upaya ini guna
memudahkan
perusahaan
mendapatkan
tenaga kerja
kompeten sesuai
kebutuhan.
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Kawasan industri di Jawa akan
difokuskan pada pengembangan
jenis industri tertentu, sedangkan
pengembangan kawasan industri
baru di luar Jawa diarahkan pada
industri berbasis sumber daya alam
dan pengolahan mineral.
Diproyeksi bisa terjadi pening
katan kontribusi sektor industri
pengolahan nonmigas di luar Jawa
sebesar 60 persen dibanding di
Jawa.

KAWASAN
INDUSTRI BARU

Airlangga menambahkan, pem
bangunan kawasan industri diya
kini pula dapat meningkatkan nilai
investasi di Indonesia. “Bahkan,
dengan berdirinya pabrik akan
menyerap banyak tenaga kerja
lokal. Ini salah satu bukti dari mul
tiplier effect aktivitas industrial
isasi,” imbuhnya.

Masih terkait kawasan indus
tri, Airlangga menegaskan komit
men pemerintah yang akan meng
operasikan delapan kawasan pada
tahun ini. Kedelapan kawasan
tersebut saat ini sudah masuk tahap
konstruksi.

Berdasarkan catatan
Kemenperin selama periode 20152017, sektor manufaktur yang telah
menanamkan modalnya di seluruh
kawasan industri di Indonesia men
capai Rp 126,5 triliun.

Saat bersamaan, pemerintah
melalui Kementerian Perindustrian
juga sedang menggenjot pengem
bangan 10 kawasan indus
tri lainnya, yang masih tahap
perencanaan.

Investasi selama tiga tahun
tersebut terdiri dari pananaman
modal asing (PMA) sebesar Rp103
triliun dan penanaman modal
dalam negeri (PMDN) hingga
Rp23,5 triliun.

Delapan kawasan industri
yang akan beroperasi pada 2019,
yaitu di Tanjung Buton, Landak,
Lhokseumawe, Maloy, Ladong,
Medan, Tanah Kuning, dan Bitung.
Adapun 10 kawasan industri yang
masih tahap perencanaan, yakni
di Kuala Tanjung, Kemingking,
Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung
Jabung, Tanggamus, Batulicin,
Jorong, Buli dan Teluk Bintuni.

Di samping itu, Kemenperin
memfasilitasi pembangunan poli
teknik di kawasan industri. Upaya
ini guna memudahkan perusahaan
mendapatkan tenaga kerja kom
peten sesuai kebutuhan zaman
sekarang, terutama dengan adanya
perkembangan teknologi indus
tri 4.0.

Data Kemenperin menyebut
kan, sampai November 2018, telah
beroperasi 10 kawasan industri yang
termasuk proyek strategis nasio
nal (PSN), yakni kawasan industri
di Morowali, Bantaeng, Konawe,
Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang,
Gresik, Kendal, dan Banten.
Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 58 Tahun 2017 ten
tang Percepatan Pelaksanaan PSN,
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“Pengembangan kawasan indus
tri menjadi perhatian utama peme
rintah karena mampu mewujudkan
perekonomian yang inklusif dan
Indonesia sentris,” tutur Menperin.

“Kami telah memfasilitasi
pembangunan Politeknik Industri
Logam di Morowali dan Politeknik
Industri Furnitur di Kendal,” kata
Menperin.
Langkah membangun kuali
tas sumber daya manusia ini seja
lan dengan implementasi Making
Indonesia 4.0 serta program prio
ritas pemerintah pada tahun 2019
yang akan dilaksankan secara masif
melalui kegiatan pendidikan dan
pelatihan vokasi. mi
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PENGEMBANGAN SDM
DAN HILIRISASI PERKUAT
DAYA SAING KAKAO
Sebanyak 81 persen produk yang dihasilkan
industri olahan kakao di dalam negeri telah
diekspor ke berbagai negara di dunia.
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Kementerian Perindustrian terus
berupaya melakukan pengem
bangan hilirisasi di sektor industri
pengelolaan kakao yang menjadi
salah satu sektor prioritas. Untuk
mencapai tujuan tersebut, tentunya
diperlukan sumber daya manusia
(SDM) yang andal di bidangnya.

Berdasarkan Making Indonesia
4.0, Kemenperin menetapkan
industri makanan dan minuman
menjadi salah satu sektor unggulan
dalam penerapan digitalisasi.
Sektor makanan dan minuman
termasuk di dalamnya industri
pengolahan kakao atau cokelat.

peningkatan 14,13 persen dan
12,28 persen dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun
2017. Walhasil, itu membuat
neraca perdagangan produk kakao
olahan masih surplus pada tahun
2018, dengan total nilai ekspor
menembus angka USD1,12 miliar.

Salah satu upaya
Kementerian Perindustrian yakni
mendirikan Pusat Pengembangan
Kompetensi Industri Pengolahan
Kakao Terpadu (PPKIPKT) di
Batang, Jawa Tengah.

Dengan kualitas SDM dan
produk yang baik, Menperin
optimistis produk kakao olahan
dalam negeri diminati pasar
global. Apalagi seiring dengan
perkembangan zaman, cokelat
sudah menjadi kebutuhan gaya
hidup masyarakat.

BEA KELUAR FLAT

Ihwal pendirian PPKIPKT
sendiri adalah wujud nyata dari
implementasi amanat Presiden
Joko Widodo yang menginginkan
perguruan tinggi dapat mendu
kung dan terlibat langsung dalam
aktivitas industrialisasi.
“Upaya ini sebagai pengantar
agar bangsa Indonesia siap
memasuki era industri 4.0,” kata
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto saat kunjungan ke
PPKIPKT di Batang belum lama ini.
Menurut Airlangga, PPKIPKT
menjadi pabrik pengolahan
kakao pertama di Indonesia
yang terintegrasi dengan kebun
kakao, sekaligus menjadi pusat
pengembangan SDM di bidang
kakao.
Fasilitas yang dibangun melalui
kerja sama antara Kementerian
Perindustrian dengan Pemerintah
Kabupaten Batang dan Universitas
Gadjah Mada (UGM) ini menjadi
sarana dan prasarana untuk
menciptakan lapangan kerja
bagi masyarakat, baik melalui
penciptaan wirausaha baru maupun
menyediakan SDM yang siap bekerja
di bidang industri pengolahan kakao.
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“Di Eropa misalnya, ketika
minum kopi, lebih afdal sambil
makan cokelat,” ujar Airlangga.
PPKIPKT yang berdiri di
area seluas 9.000 m2 ini telah
dilengkapi dengan fasilitas mesin
dan peralatan industri pengolahan
kakao berkapasitas 6.000 ton
per tahun dengan nilai investasi
sebesar Rp89,9 miliar.
Tak mengherankan jika
Menperin mengaku optimistis,
industri pengolahan kakao dalam
negeri akan dapat menghasilkan
produk yang kompetitif di pasar
domestik dan ekspor. Apalagi,
Indonesia merupakan negara
penghasil kakao terbesar ketiga di
dunia setelah Pantai Gading dan
Ghana.
“Sebanyak 81 persen produk
yang dihasilkan industri olahan kakao
di dalam negeri diekspor ke berbagai
negara dalam bentuk produk cocoa
liquor, cocoa cake, cocoa butter dan
cocoa powder,” ujarnya.

Industri pengolahan kakao
mempunyai peranan penting
dalam peningkatan perekonomian
nasional, karenanya Kemenperin
mengusulkan kepada Kementerian
Keuangan untuk menetapkan tarif
bea keluar biji kakao menjadi flat 15
persen.
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Hal ini dilakukan guna
memberikan jaminan pasokan
bahan baku bagi industri
pengolahan kakao nasional.
Maklum, saat ini pajak ekspor yang
diterapkan terhadap komoditi
tersebut bersifat progresif sekitar
0-15 persen tergantung harga biji
kakao dunia.
“Kami harap, dengan tarif
flat dapat menjaga keseimbangan
antara pajak yang dikenakan atas
transaksi lokal maupun ekspor.
Usulan ini akan kami bahas dengan
Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Kemenperin juga telah
memfasilitasi pembentukan
unit-unit pengolahan industri
kakao yang dapat menumbuhkan
wirausaha baru skala kecil dan
menengah. Selain itu, pelaksanaan
program bantuan mesin dan
peralatan pengolahan kakao. mi

Sepanjang 2018, ekspor
produk cocoa butter dan cocoa
powder masing-masing mengalami
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ke Australia yang sangat ketat dalam
menerima produk pangan,” ujarnya.

KEMBANGKAN
INDUSTRI
KELAPA

Kemenperin telah menyiapkan
pelaksanaan kegiatan untuk tahun
ini dalam upaya penumbuhan indus
tri pengolahan kelapa di beberapa
wilayah penghasil kelapa. Kegiatan
tersebut dilaksanakan dalam bentuk
pelatihan serta fasilitasi mesin dan
peralatan.
“Nanti ada bimbingan teknis atau
pelatihan produksi mengenai pengo
lahan minyak kelapa, pengolahan
tepung kelapa, pengolahan arang aktif,
dan pengolahan sabut kelapa,” kata
Gati.

Hilirisasi industri dinilai dapat
memperkuat daya saing dan
struktur industri nasional sekaligus
menumbuhkan populasi industri.

Selain itu, penguatan IKM ter
hadap penggunaan teknologi tepat
guna bagi akan membuat produk
yang dihasilkan kompetitif baik di
pasar domestik dan ekspor. Seperti
fasilitas untuk alat panen kelapa dan
lain sebagainya. Bahkan, kebutuhan
alat panjat kelapa pun menjadi
sangat penting.

Belakangan ini Kementerian
Perindustrian terus fokus melak
sanakan program hilirisasi indus
tri berbasis sumber daya alam.
Langkah strategis ini dilakukan
untuk meningkatkan nilai tambah
bahan baku dalam negeri, sekaligus
pendongkrak harga komoditas di
wilayah setempat.
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Salah satu yang tengah dikem
bangkan Kemenperin saat ini adalah
industri kelapa di Provinsi Gorontalo
melalui program kelapa terpadu.
Pelaksanaan program kelapa ter
padu merupakan tindak lanjut dari
kunjungan Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto ke Gorontalo,
beberapa waktu lalu.
“Kami juga kemarin sudah
datang untuk melihat apa yang bisa
dijalankan untuk mengembang
kan dan memaksimalkan potensi
industri pengolahan kelapa di sana,”
kata Direktur Jenderal Industri
Kecil Menengah dan Aneka (IKMA)
Kemenperin Gati Wibawaningsih.
Kebijakan hilirisasi indus
tri ini, dinilai Gati, mampu mem
perkuat daya saing dan struktur
industri nasional sekaligus
menumbuhkan populasi industri.
Bahkan, penyerapan tenaga kerja
buat penduduk setempat semakin
signifikan, yang ujung-ujungnya
akan berdampak pada meningkat
nya kesejahteraan masyarakat dan
perekonomian daerah.
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“Produk kelapa segar
siap minum yang
dihasilkan itu melalui
proses pengolahan
dan pengemasan yang
tepat, sehingga
mampu diekspor ke
Australia yang sangat
ketat dalam
menerima produk
pangan,”
Direktur Jenderal Industri
Kecil Menengah dan Aneka
Gati Wibawaningsih

Pasalnya, program pengem
bangan yang sudah dilakukan sebe
lumnya dinilai cukup berhasil mem
buat para pelaku IKM di Gorontalo
mampu menjadikan produk kelapa
sebagai komoditas ekspor. Seperti
yang dilakukan Tilong Kabila
Nusantara, usaha rumahan yang
melibatkan masyarakat dalam meng
olah kelapa segar menjadi produk
siap minum.
“Produk kelapa segar siap
minum yang dihasilkan itu melalui
proses pengolahan dan pengemasan
yang tepat, sehingga mampu diekspor

“Dengan menggunakan alat ini
(pemanjat kelapa), memanen buah
kelapa lebih cepat, mudah, dan lebih
aman dibandingkan dengan cara
tradisonal,” jelasnya.

POTENSI GORONTALO
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto menyatakan Gorontalo
adalah salah satu provinsi yang
cukup potensial dalam mengem
bangkan industri pengolahan kelapa.
Selain potensi alamnya yang
melimpah, produk industri nasional
harus berbasis bahan baku dalam
negeri dengan kualitas yang mampu
kompetitif di pasar ekspor. Makanya,
Kemenperin bertekad untuk men
dorong sektor industri pengolahan
produk perkebunan di daerah itu.
Selain Gorontalo, industri kelapa
Riau dan Sulawesi Utara juga dinilai
cukup baik. Untuk itu, perlu diberikan
dorongan agar kualitas produk yang
mereka hasilkan memiliki daya saing
di tengah persaingan global yang
semakin ketat.
Berdasarkan data Asian and
Pasfic Coconut Community (2018), nilai
ekspor buah kelapa Indonesia men
capai USD 1.657 juta, sedangkan total
pendapatan ekspor dari buah kelapa
dan turunannya sebesar USD 175.980
juta dengan beberapa produk ung
gulannya, antara lain minyak kelapa,
tepung kelapa, produk serat, karbon
aktif, dan santan. mi
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CIRCULAR ECONOMY
TINGKATKAN NILAI TAMBAH
DALAM NEGERI
Penerapan industri hijau merupakan
amanat Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian.
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Konsep ekonomi berkelanjutan
sejalan dengan standar industri hijau
yang mampu berperan meningkatkan
daya saing sektor manufaktur untuk
masa depan, dengan mengutamakan
efisiensi dan efektivitas penggunaan
sumber daya secara berkelanjutan.

functional textile, antara lain
geotextile, hometextile, bedding
goods serta tekstil untuk keperluan
otomotif yang sejalan dengan
penerapan roadmap dalam pengem
bangan tekstil dan pakaian sesuai
dengan era industri 4.0.

Oleh karena itu, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
mengajak pelaku industri nasional
untuk bersinergi mengusung
ekonomi berkelanjutan melalui
berbagai kegiatan, antara lain
melalui pelestarian lingkungan
serta peggunaan teknologi bersih,
biokimia, dan energi terbarukan.

“Salah satu dari 10 prioritas
nasional di dalam inisiatif Making
Indonesia 4.0 adalah mengakomodasi
standar-standar keberlanjutan. Oleh
karena itu, konsep circular economy
dapat meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri,” tuturnya.

“Recycle ini bukan hanya plastik,
tetapi bicara juga kertas, baja, kaca
dan karet. Makanya, industri recycle
ini terus kami dorong. Bahkan, di
dalam WEF (World Economic Forum)
2019 didorong pula circular economy
untuk perbankan, jadi perbankan
untuk mendukung circular economy,”
katanya saat mengunjungi PT Hilon
Felt di Karanganyar, Jawa Tengah,
beberapa waktu lalu.
Saat mengunjungi pabrik yang
salah satu aktivitas produksinya itu
adalah mendaur ulang botol plastik
bekas menjadi serat poliester atau
kapas sintetis untuk kemudian diolah
lagi untuk memenuhi berbagai
kebutuhan seperti isi bantal, guling,
dan boneka. Bahkan ada yang
diaplikasikan menjadi peredam panas
dan bunyi.
PT Hilon Felt juga memproduksi
dan mengembangkan produk

Senada dengan Airlangga,
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Kemenperin Ngakan Timur Antara
menyatakan besarnya kontribusi
industri pengolahan dalam ekonomi
nasional. Dia pun berharap sektor
manufaktur menjadi leading sector
dan memberikan dampak luas dalam
mentransformasi ekonomi nasional
menuju circular economy.
“Saat ini, industri pengolahan
masih menjadi pilar penting bagi
ekonomi nasional,” ungkapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), pada triwulan III tahun
2018, industri pengolahan masih
memberikan kontribusi terbesar
dalam struktur produk domestik
bruto (PDB) nasional dengan porsi
mencapai 19,66 persen. “Kontribusi
itu cukup besar, sehingga Indonesia
masuk dalam jajaran elite dunia
sebagai negara industri,” ungkapnya.

Bahkan berdasarkan
laporan United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO),
Indonesia menempati peringkat ke-9
dunia sebagai negara penghasil nilai
tambah terbesar dari sektor industri.
Selain itu, dilihat dari persentase
kontribusi industri, Indonesia juga
masuk dalam jajaran 4 besar dunia.
“Apabila dinilai dari indeks
daya saing global, yang saat ini
diperkenalkan metode baru dengan
indikator penerapan revolusi industri
4.0, peringkat Indonesia naik dari
posisi 47 pada tahun 2017 menjadi
level ke-45 di 2018,” paparnya.
Selain telah menjadi tren dunia
dan telah diamanatkan Penerapan
industri hijau merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian.
Konsep ekonomi berkelanjutan
juga dinilai mampu berkontribusi
besar dalam menerapkan pola
produksi dan konsumsi berkelanjutan
yang menjadi tujuan dari Sustainable
Development Goals (SDGs).
Prinsip utama yang dikenal
dalam konsep ekonomi berkelanjutan
adalah 5R, yaitu pengurangan
pemakaian material mentah dari
alam (reduce), optimasi penggunaan
material yang dapat digunakan
kembali (reuse), penggunaan material
hasil dari proses daur ulang (recycle),
proses perolehan kembali (recovery)
atau dengan melakukan perbaikan
(repair). mi
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“

TINGKATKAN
DAYA SAING
GLOBAL,
KEMENPERIN
BANGUN DUA
POLITEKNIK
DI JATENG

“Upaya ini dapat
meningkatkan
kompetensi SDM di
Jateng. Sudah
saatnya kita
mengubah kurikulum
dengan cepat, karena
industri juga bergerak
sangat cepat sekali.
Kami siap untuk
menjadi percontohan.
Apalagi, para
penyandang
disabilitas juga
dilibatkan,”

Penyiapan SDM yang
kompeten tentu
akan menjadi kunci
peningkatan kemampuan industri nasional,
terutama pada era industri 4.0. Tak terkecuali
di industri manufaktur.
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Gubernur Jateng
Ganjar Pranowo

Oleh karena itu, Kementerian
Perindustrian membangun dua unit
pendidikan vokasi di wilayah Jawa
Tengah, yakni Akademi Komunitas
Industri Tekstil dan Produk Tesktil di
Solo serta Politeknik Industri Furnitur
di kawasan industri Kendal.

Adapun sektor-sektor yang
akan menopangnya, antara lain
industri makanan dan minuman
dengan target pertumbuhan 9,86
persen, permesinan 7 persen, tekstil
dan pakaian jadi 5,61 persen, serta
kulit barang dari kulit dan alas kaki
5,40persen.

Dalam dua tahun terakhir ini,
selain mendorong kerja sama antara
industri dengan SMK, Kemenperin
juga telah menginvestasikan Rp150
miliar untuk membangun fasilitas
pendidikan dan teaching factory
di Akom Solo dan membangun
Politeknik di Kendal, Jawa Tengah,
senilai Rp125 miliar.
Menurut Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, dipilihnya
kawasan Jawa Tengah lantaran
wilayah ini mempunyai sektorsektor manufaktur yang menjadi
andalan pemerintah buat menopang
pertumuhan ekonomi. Misalnya,
industri di sektor padat karya
berorientasi ekspor tekstil dan
produk tekstil (TPT) ada di Jawa
Tengah.

“Industri manufaktur konsisten
menjadi kontributor terbesar bagi
perekonomian nasional, di antaranya
melalui sumbangsih ke PDB lebih
dari 19 persen, kemudian pajak 30
persen, dan ekspor mencapai 72
persen. Industri ini juga menyerap
tenaga kerja hingga 18,2 juta orang,”
jelasnya.
tahun sebelumnya. Industri TPT
juga telah menyerap tenaga kerja
sebanyak 3,58 juta orang atau 21,2
persen dari total tenaga kerja di
sektor manufaktur.

kita dikenakan bea masuk 20 persen.
Kalau nanti sudah jadi nol persen,
maka lapangan kerja pun akan ikut
terbuka seiring pertumbuhan industri
terkait,” kata Menperin.

Sektor ini mampu menunjukkan
pertumbuhan yang gemilang sebesar
8,73 persen pada tahun 2018 atau
melampaui pertumbuhan ekonomi
nasional sekitar 5,17 persen.

Adanya perang dagang Amerika
Serikat dan China juga diyakini
Airlangga akan membuka peluang
bagi sektor manufaktur di Indonesia.
Contohnya, industri TPT di Jateng
dapat meningkatkan kapasitas
produksinya guna mengisi pasar ke
dua negara tersebut.

Selain itu, potensi sektor lain
yang kuat di Jateng adalah industri
furnitur. Kemenperin mencatat
pada Januari-Oktober 2018, neraca
perdagangan produk furnitur
nasional surplus sebesar USD99,1
juta, dengan nilai ekspor menembus
hingga USD1,4 miliar.

Sepanjang 2018, ekspor TPT
nasional diproyeksi mencapai
USD13,28 miliar atau naik 5,6 persen
dibanding periode yang sama pada

“Dengan demikian potensi
ekspor Indonesia untuk produk
tekstil, pakaian, dan alas kaki akan
semakin tinggi. Sebab, sebelumnya

Capaian tersebut mengalami
kenaikan 4,83 persen dari periode
yang sama di tahun 2017. Walhasil,
provinsi ini menjadi salah satu
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basis industri furnitur yang mampu
menyumbang hingga 57 persen dari
total ekspor furnitur nasional.
“Dengan target peningkatan
ekspor nasional mencapai USD5
miliar, diperkirakan kebutuhan
tenaga kerja furnitur khususnya di
Jawa Tengah meningkat sebanyak
101.346 orang dalam dua tahun ke
depan,” ujarnya.

SELARASKAN
KURIKULUM
Selain politeknik, Kemenperin
membangun program pendidikan
vokasi yang link and match

antara industri dan SMK
Bahkan, Kemenperin juga telah
menyelaraskan 35 kurikulum yang
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
saat ini.
“Kami juga terus menyiapkan
para silver expert dari industri untuk
menjadi instruktur di SMK. Langkah
selanjutnya, pemberian sertifikasi
dan kolaborasi antar kementerian,”
terangnya.
Dengan begitu, di tengah
ketidakstabilan ekonomi global,
Menperin optimistis pertumbuhan
industri manufaktur nasional
diproyeksi sebesar 5,4 persen tahun
ini.

Setali tiga uang, Gubernur
Jateng Ganjar Pranowo, sepakat
akan adanya perubahan kurikulum,
oleh karena itu dia memberikan
apresiasi kepada Kemenperin yang
meluncurkan program pendidikan
vokasi link and match antara industri
dengan SMK serta membangun dua
unit pendidikan vokasi di Jateng.
“Upaya ini dapat meningkatkan
kompetensi SDM di Jateng. Sudah
saatnya kita mengubah kurikulum
dengan cepat, karena industri juga
bergerak sangat cepat sekali. Kami
siap untuk menjadi percontohan.
Apalagi, para penyandang disabilitas
juga dilibatkan,” tandasnya. mi
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SONGSONG INDUSTRI 4.0,
KEMENPERIN GENCARKAN
INKUBASI START-UP
Selain permodalan, strategi inkubasi juga
menekankan kepada pemberian fasilitas serta
sarana dan prasarana.
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Program inkubasi usaha rintisan atau
start-up dipercaya membuka ruang
bagi ide-ide bisnis berbasis teknologi.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian
menggandeng beberapa perguruan
tinggi, seperti Institut Teknologi
Bandung dan Institut Teknologi
Sepuluh Nopember.

Hingga kini, sudah ada beberapa
wilayah yang memiliki pusat
inkubator. Selain Bandung Techno
Park, juga terdapat Bali Creative
Industry Center (BCIC), Incubator
Business Center di Semarang,
Makassar Technopark, dan Pusat
Desain Ponsel di Batam.

Dari sisi target, program
ini terbilang ambisius. Hingga
akhir tahun 2020, Kemenperin
menargetkan bisa melahirkan 20.000
wirausaha baru. Guna merealiasikan
target ini, kementerian telah
menyiapkan berbagai program. Salah
satunya inkubator bisnis kreatif,
terutama yang berbasis teknologi.

“Dengan banyaknya jumlah
industri kreatif atau start-up yang
berbasis teknologi di dalam negeri,
diharapkan bisa memberi kontribusi
positif bagi perekonomian nasional,”
ujar Haris.

“Kami juga membuka peluang
untuk kerja sama dengan perguruan
tinggi lainnya,” ujar Sekretaris
Jenderal Kemenperin Haris
Munandar.

Kunci dari peradaban Industri
4.0 adalah pertumbuhan ekonomi
digital. Di samping inkubasi bisnis
strat-up, Kemenperin mendorong
pertumbuhan itu melalui

Terkait dengan hal itu,
Kemenperin juga telah memiliki
program kekinian, misalnya di
Bandung Techno Park dan BCIC.
Materi dalam program ini di
antaranya analisis Big Data dan
Internet of Things (IoT).
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PERTUMBUHAN
EKONOMI DIGITAL

peningkatan kompetensi sumber
daya manusia (SDM) yang melek
teknologi kekinian.
Kementerian telah merancang
dan melaksanakan beberapa
program kompetensi sumber
daya manusia, yakni redesign
kurikulum mengacu Industri 4.0,
pengembangan riset Industri 4.0
pada politeknik, dan program S2
double degree konsentrasi Industri
4.0.
Selain itu, pelatihan SDM
bidang Industri 4.0, pengembangan
politeknik mendukung industri
4.0, pengembangan program studi
industri 4.0, serta pengembangan
online learning.
“Peningkatan kemampuan SDM
merupakan bagian yang ditekankan
dalam Making Indonesia 4.0,” imbuh
Haris.

Masih terkait dengan program
pengembangan SDM, Kementerian
membidik generasi muda. Bidikan
ini dilakukan melalui pendidikan
vokasi industri berbasis kompetensi
dan memiliki spesialisasi, selain
pendidikan vokasi berbasis kom
petensi dan link and match dengan
industri.
Pelaksanaan program-program
tersebut turut dipertajam melalui
workshop, laboratorium, teaching
factory, Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP), dan Tempat Uji Kompetensi
(TUK).
Menurut Haris, SDM yang baik
dan berkompeten akan menjadi
motor penggerak sektor industri di
era Industri 4.0. Secanggih apapun
teknologi yang dimanfaatkan,
industri nasional sulit bersaing tanpa
sokongan SDM berkualitas. mi
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PRODUKSI
INKA KIAN
MENDUNIA
Industri kereta api
akan lebih kuat
karena didukung
kelengkapan
bahan baku di
dalam negeri.

Kereta api buatan Indonesia sema
kin diakui dunia, seiring dengan
ekspor 250 gerbong kereta penum
pang produksi PT Industri Kereta Api
(INKA) ke Bangladesh dengan nilai
kontrak USD 100,89 juta atau sekitar
Rp 1,4 triliun. Yang menarik, Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)
kereta ekspor ini mencapai 65 persen.
“Kalau engineering dihitung
sebagai local content, bisa men
capai 80 persen, ditambah sinergi
dengan bahan baku lokal yang
sudah tersedia,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
saat peresmian pengiriman ekspor
gerbong kereta itu ke Banglades,
di Pelabuhan Tanjung Perak,
Surabaya, belum lama ini.
Kementerian Perindustrian
sendiri, lanjut Airlangga, tak per
nah berhenti mendorong industri
untuk terus meningkatkan TKDN
produknya.
“Terkait jumlah local content
akan terus direvisi. Seperti nilai
tambah dari software akan dima
sukkan karena berdasarkan road
map Making Indonesia 4.0, akti
vitas industri siklusnya mulai
dari perencanaan, bahan baku,
manufaktur, sampai ke konsumen
hingga recycle,” tutur Menperin.
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Dalam pandangan Airlangga,
industri kereta api akan lebih kuat
lagi karena didukung kelengkapan
bahan baku di dalam negeri, seperti
baja dan stainless steel.
“Di era industri 4.0, keunggu
lan kita adalah sudah cukup maju
teknologinya dan punya pasar
domestik yang bisa diarahkan ke
ekspor,” ujarnya.
Ekspor gerbong kereta oleh
PT INKA (Persero) menunjuk
kan nilai lebih ekspor produk
manufaktur dibandingkan dengan
komoditas. Produk manufaktur
memiliki daya tahan lebih kuat
dan tidak terganggu oleh gejolak
harga seperti pada komoditas.
“Sebesar 73 persen dari total
ekspor sudah dari industri pengo
lahan. Ini membuktikan kekha
watiran tentang deindustrialisasi
tidak terjadi,” kata Airlangga
menegaskan.

PABRIK BANYUWANGI
Dalam upaya meningkatkan
produktivitas industri kereta api,
PT INKA melakukan perluasan
pabrik di Banyuwangi, Jawa Timur.
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Di samping Bangladesh,
PT INKA menggarap
rangkaian kereta untuk
Filipina. BUMN ini juga
serius menggarap
potensi perkeretapian
di Srilanka.
Pabrik yang dibangun untuk
pengembangan produksi tersebut
menggandeng produsen kereta
asal Swiss, Stadler Rail Group.
“Stadler adalah salah satu
player kereta api di Eropa, juga
sebagai produsen nomor empat
di dunia. Ini menjadi momentum
yang baik bagi INKA sehingga
bisa saling memanfaatkan,” ucap
Airlangga.
Total nilai investasi
untuk pembangunan pabrik
tersebut sekitar Rp1,63 triliun.
Pengembangan fasilitas baru
PT Industri Kereta Api (INKA)
di Banyuwangi, Jawa Timur
ditargetkan mampu dongkrak
produksi hingga 1.000 gerbong
kereta per tahun.
“Perluasan pabrik meliputi
pembangunan workshop dan
fasilitas senilai Rp1,34 triliun,
serta Perencanaan dan
Pengadaan lahan sebesar Rp290
miliar,” ungkapnya.
Airlangga mengharapkan
dengan pembangunan pabrik baru
dapat memberikan multiplier effect
terhadap perekonomian Indonesia.
“Salah satunya penyerapan tenaga
kerja lokal yang bertambah 3.000
tenaga kerja sehingga pekerja INKA
menjadi 8.000 orang,” terangnya.
Dalam kerjasama tersersebut,
INKA menyiapkan lahan seluas 84
hektare beserta bangunan dengan
tahap pertama digunakan seluas
12 hektare. Sementara itu, Stadler
menyediakan teknologi, mesin,
dan pasar. Diperkirakan, total
penyerapan tenaga kerja hingga
2.000 orang.
“Dari kerja sama ini,
diharapkan akan membuka
akses pasar ekspor lebih luas
lagi bagi keduanya, baik di
ASEAN maupun regional, di
mana masing-masing (INKA dan
Stadler) sudah punya jaringan,”
jelasnya.

Dengan penerapan
teknologi terbaru, menurut
Airlangga, pabrik PT INKA di
Banyuwangi nantinya siap
memproduksi berbagai jenis
kereta mulai dari light rail
transit (LRT), metro, sampai yang
kereta kecepatan tinggi
Dari produksi di Banyuwangi
ini, PT INKA bisa fokus di
pasar berkembang seperti
Bangladesh, India, Sri Lanka
dan Filipina, sedangkan Stadler
untuk memenuhi pasar seperti
Singapura dan Australia.

TERBUKA LEBAR
Direktur Utama PT INKA Budi
Noviantoro menegaskan, peluang
industri perkeretaapian masih
terbuka lebar, terutama untuk
pasar Asia Selatan dan Afrika.
Guna meraih peluang tersebut
dan memenangi kompetisi dari
perusahaan dari negara lain,
pihaknya menekankan kualitas
produk, harga murah, serta
kecepatan pengiriman.
“Kereta ini didesain khusus
dengan kebutuhan layanan
di sana, misalnya muatan
diperbanyak dan atap diperkuat,”
ujar Budi.
Di samping Bangladesh,
PT INKA menggarap rangkaian
kereta untuk Filipina. BUMN ini
juga serius menggarap potensi
perkeretapian di Srilanka.
Tak hanya luar negeri, PT
INKA juga fokus pada pasar
dalam negeri. Saat ini perusahaan
sedang mengerjakan produksi
438 kereta pesanan PT Kereta
Api Indonesia (KAI) yang akan
dioperasikan di Tanah Air.
Sejumlah produk pesanan
PT KAI salah satunya adalah 31
trainset Light Rail Transit (LRT)
untuk Jakarta, Bogor, Depok dan
Bekasi (Jabodebek).
LRT Jabodebek merupakan
salah satu proyek strategis
pemerintah dalam rangka
memberikan kemudahan dan
kecepatan transportasi kepada
masyarakat, yang nilai kontrak
proyek mencapai Rp3,9 triliun
dengan jumlah mencapai 31
rangkaian atau 186 kereta. “Setiap
trainset atau rangkaian terdapat
enam kereta yang rencananya akan
dikirim pada pertengahan 2019,”
imbuh Budi. mi
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Kemenperin terus mengoptimalkan
produksi industri baja di dalam
negeri dan mengarahkannya
pada pengembangan produk yang
bernilai tambah tinggi, misalnya
untuk memenuhi kebutuhan sektor
otomotif, perkapalan maupun
perkeretaapian. Tujuannya agar
Indonesia tidak perlu lagi melakukan
impor.
Ketika kapasitas produksi
meningkat, industri akan lebih
mudah memenuhi permintaan
pasar. Salah satunya pasar luar
negeri. Harjanto mengungkapkan,
terjadi peningkatan ekspor baja,
terutama slab baja nir karat (stain
less steel slab) dan stainless steel
HRC (hot rolled coil).
“Lonjakan ekspor yang
paling mencolok hampir tiga kali
lipat adalah stainless steel HRC.
Kemudian stainless steel slab ham
pir dua kali lipat,” ujar Direktur
Jenderal Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi, dan Elektronika
(ILMATE) Kemenperin Harjanto.
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Berdasarkan grafik, ekspor
kedua jenis baja tersebut memang
menggembirakan. Data Kemenperin
menyebutkan, ekspor stainless
steel slab tumbuh dari 302.919 ton
pada 2017 menjadi 459.502 ton
selama Januari-September 2018.
Sedangkan stainless steel HRC
melonjak dari 324.108 ton men
jadi 877.990 ton pada periode yang
sama.
Harjanto menyebut mesin
produksi baja di kawasan industri
Morowali, Sulawesi Selatan, seba
gai pemicu meningkatnya neraca
ekspor. Menurut dia, tren ekspor
baja Indonesia akan terus positif
menyusul masih lapangnya ruang
ekspansi bagi pabrik baja stainless
steel di kawasan industri Morowali.
“Di Morowali, total kapasi
tas produksi smelter nickel pig
iron sebesar 2 juta ton per tahun
dan 3,5 juta ton stainless steel per
tahun, dengan nilai ekspor men
capai USD 2 miliar pada tahun
2017 dan naik menjadi USD 3,5
miliar pada 2018,” imbuhnya.
Daya dukung pasar global
juga turut mengarahkan tren
ekspor baja ke angka membaha
giakan. Salah satu indikator daya
dukung tersebut adalah sema
kin terbukanya jalan masuk baja
nasional ke pasar Tiongkok, Asia
Tenggara, dan negara-negara
yang membuat perjanjian bilateral
dengan Indonesia.
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PERMENDAG NO. 110
TAHUN 2018
MELINDUNGI INDUSTRI
BAJA NASIONAL
Peningkatan kapasitas baja nasional bakal
mendongkrak investasi, serta memperkuat daya
saing baja nasional di pasar global.

“

“Baja impor yang sembarangan masuk ke
Indonesia menjadi penyebab utama industri baja mengalami idle. Melalui Permen
dag tersebut, pemerintah berupaya me
nertibkan, sehingga utilisasinya dapat
ditingkatkan,”
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto

Satu lagi, dinamika indus
tri baja nasional juga banyak dito
long oleh regulasi, salah satunya
Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) Nomor 110 tahun
2018 tentang Ketentuan Impor Besi
atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya.
Regulasi ini diharapkan
menekan impor besi dan baja, ter
utama produk baja karbon. Defisit
neraca perdagangan di sektor ini
juga diperkirakan bakal semakin
kecil.

TERTIBKAN IMPOR
Terkait dengan hal itu,
Menperin Airlangga Hartarto opti
mistis pemberlakuan Permendag
110 tahun 2018 akan membuat
industri baja nasional semakin
kuat dan mandiri. Pada saat bersa
maan, impor baja akan berkurang,
dan sebaliknya ekspor baja nasional
semakin meningkat.
“Baja impor yang sembarangan
masuk ke Indonesia menjadi
penyebab utama industri baja
mengalami idle. Melalui Permendag
tersebut, pemerintah berupaya
menertibkan, sehingga utilisasinya
dapat ditingkatkan,” tuturnya.
Permendag baru yang ber
laku efektif mulai 20 Januari 2019
tersebut merupakan pengganti
Permendag Nomor 22 Tahun 2018.
Secara teknis pengawasan
impor besi dalam regulasi baru terse
but diubah dari post border inspection
menjadi border inspection.
Semula, semua persyaratan
impor baja diperiksa setelah barang
masuk pabean atau pusat logistik
berikat (PLB). Sekarang, semua per
syaratan diperiksa sebelum masuk
pabean.
Pengetatan pengawasan dilaku
kan menyusul terjadinya pengalihan
Harmonized System (HS) dari produk
baja karbon menjadi alloy steel.
“Kebanyakan produk impor
adalah baja karbon untuk konstruksi
yang seharusnya dikenakan bea
masuk 10 sampai 15 persen,” jelas
Airlangga.
Melalui regulasi ini, pemerin
tah dan pihak terkait dapat melaku
kan pencegahan sejak dini terhadap
baja impor yang hendak masuk ke
Indonesia. mi
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MEMPERKUAT BRANDING
INDONESIA DI DAVOS

Paviliun Indonesia ikut meramaikan penyelenggaraan World Economic
Forum Annual Meeting di Davos, Swiss, pada 22-25 Januari 2019 lalu dan
berhasil menyedot perhatian pengunjung dari mancanegara.

Policy and Social Initiatives Apple
Lisa Jackson, serta CEO SF Motors
John Zang.
Dari hasil pertemuan, ketiga
CEO itu berkomitmen untuk
terus menjalankan bisnisnya dan
menargetkan bisa segera menam
bah investasi di Indonesia.
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Mengusung tema Unity in Diversity
4.0, Paviliun Indonesia menghadirkan
workshop, ministerial briefing, net
working session, one on one meeting
dan tech showcase, menjadi sarana
diplomasi ekonomi dan penyebaran
informasi yang cukup efektif menge
nai kondisi Indonesia terkini.
Keberadaan paviliun itu seka
ligus memberikan sentimen positif
kepada investor dan penggiat eko
nomi dunia yang menghadiri ajang
internasional itu, terutama mengenai
kondisi ekonomi Indonesia di tengah
isu perang dagang AS-China.
Ada sejumlah perusahaan
nasional yang berpartisipasi dalam
Paviliun Indonesia, antara lain
Indofood, Tokopedia, Kalbe, Astra
Internasional, Angkasa Pura, Javara,
WIR, Gajah Tunggal dan Kapal Api.
Paviliun Indonesia juga menya
jikan kekayaan budaya dan kuliner
nusantara serta mengangkat potensi
di bidang ekonomi digital dan gaya
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hidup, industri 4.0, industri pariwisata
serta berbagai peluang lain yang gen
car dipromosikan oleh Indonesia.
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, yang mengi
kuti rangkaian kegiatan WEF di
Davos, memberikan apresiasi ter
hadap Paviliun Indonesia karena
menampilkan program yang atraktif
dan informatif.
“Saya sangat senang karena
Indonesia dapat menyelenggarakan
sebuah program di Davos. Dengan
keramahan Indonesia, kami meli
hat para audiens bisa merasakan
pengalaman seperti di Indonesia,”
kata Menperin.
Menurut Airlangga, Paviliun
Indonesia membuka pintu investasi
dan menciptakan country branding,
sekaligus menegaskan kepada komu
nitas di Davos bahwa Indonesia
menaruh perhatian besar dan aktif
berpartisipasi dalam isu globalisasi.

WEF dikenal sebagai ajang ber
gengsi dan representatif untuk ber
interaksi bagi para pengambil kepu
tusan, baik secara formal mau
pun informal, guna membahas isuisu ekonomi yang berdampak pada
tatanan nasional, regional dan
global.
WEF 2019 mengundang 2.500
high level leaders, terdiri dari
kepala negara hingga CEO dari
berbagai perusahaan terkemuka
dunia di sekitar 110 negara. Karena
itu, ajang tersebut dinilai sangat
penting untuk country branding
Indonesia di mata dunia.

Kepada Menperin, CEO CocaCola menyatakan ingin melakukan
lebih banyak diversifikasi produk,
misalmnya produksi minuman
kopi. Melalui PT Coca-Cola
Amatil Indonesia, Coca-Cola juga
berkomitmen mendukung program
ekonomi berkelanjutan, seperti
mendorong penggunaan recycle
plastik untuk kemasan botol.
Hingga saat ini, PT Coca-Cola
Amatil Indonesia telah menyerap
tenaga kerja lebih dari 11 ribu
orang, dengan nilai investasi
selama lima tahun (2012-2017)
mencapai USD445 juta. Perusahaan
ini juga berencana meningkatkan
investasinya hingga USD300 juta
sampai tahun 2020.

KOMITMEN
INVESTOR GLOBAL

Sementara itu, Apple meng
ungkapkan rencana membangun
lagi Apple Developer Academy
di Surabaya dan Batam, menyu
sul keberhasilan penyelengga
raan pusat inovasi itu di BSD City,
Tangerang.

Selain menjadi narasumber di
WEF, Menperin melakukan perte
muan dengan sejumlah pimpinan
perusahaan internasional, di anta
ranya CEO The Coca-Cola Company
James Quincey, VP of Environment,

Fasilitas yang beroperasi sejak
Maret 2018 tersebut telah membina
200 peserta untuk mengikuti pro
gram pendidikan pengembangan
aplikasi berbasis sistem operasi iOS
selama satu tahun.

Adapun SF Motors selaku
anak perusahaan Chongqing Sokon
Industry Group yang juga induk
Sokonindo Automobile, berencana
mengembangkan kendaraan listrik di
Indonesia. Perusahaan itu juga ingin
menjadikan pabriknya di Indonesia
sebagai salah satu hub untuk rantai
pasok produksi.
Dalam pengembangan
kendaraan listrik, SF Motors akan
bekerja sama dengan perusahaan
di Silicon Valley, termasuk dengan
Tesla. Perusahaan itu bahkan siap
menambah investasi agar kenda
raan listriknya bisa diluncurkan di
Indonesia.
Agenda pertemuan Menperin
lainnya yakni dengan CEO GE Gas
Power Scott Strazik. Dalam perte
muan itu, Scott Strazik menyampai
kan GE terlibat dalam pembangunan
pembangkit listrik di Jawa, yang
pengembangannya mendekati 3 giga
watt.
Selanjutnya, Menperin ber
temu dengan pimpinan Abbott.
Perusahaan farmasi global ini mem
berikan perhatian terhadap kebi
jakan mengenai kandungan lokal
dan sertifikasi halal. Abbott ber
harap diberikan waktu yang cukup
untuk menyesuaikan diri dengan
regulasi tersebut.
Dalam rangkaian agenda
WEF, Menperin berkesempatan
mengunjungi kantor pusat Stadler
Rail Group di Bussnang, Swiss.
Dalam kesempatan itu, dia mendo
rong penguatan kerja sama antara
Stadler Rail dan PT INKA (Persero).

Sinergi kedua produsen kereta
api itu akan terealisasi melalui pem
bangunan pabrik kereta api terinte
grasi dan terbesar di Indonesia milik
INKA di Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur, yang bakal menelan
investasi Rp30 triliun dan menyerap
2.000 tenaga kerja.
Dalam kerja sama itu, INKA
menyiapkan total lahan seluas 84
hektare beserta bangunan, semen
tara Stadler menyediakan teknologi,
mesin dan pasar.
Di ajang WEF, Menperin juga
melakukan pertemuan dengan
beberapa menteri, antara lain
Menteri Ekonomi dan Perencanaan
Arab Saudi Mohammed al-Tuwaijri
serta Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Qatar Ali bin Ahmed
al-Kuwari.
Selain itu, Menperin bertemu
dengan Chairman Organisasi
Perdagangan Eksternal Jepang atau
Japan External Trade Organization
(Jetro) Hiroyuki Ishige. Keduanya
sepakat untuk memperdalam struk
tur sektor manufaktur di Indonesia
melalui peningkatan investasi dan
memfasilitasi perluasan akses
pasar ekspor.
Airlangga mengajak Jetro
memperkuat kerja sama dalam
mengembangkan industri kecil
dan menengah (IKM) serta memba
ngun pelatihan vokasi di Indonesia.
Dia berharap Jetro terus memfasili
tasi link and match antara IKM di
Jepang dan Indonesia, sehingga
kemitraan bisnis dan perekonomian
kedua negara lebih kuat. mi
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ISTILAH DALAM DUNIA STARTUP
Startup adalah perusahaan rintisan
yang belum lama beroperasi dan berada
dalam fase pengembangan dan penelitian
untuk menemukan pasar yang tepat.

IA-CEPA

Tonggak Baru Hubungan Ekonomi
Indonesia-Australia
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
(IA-CEPA) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
akhirnya ditandatangani pada 4 Maret 2019. Inilah tonggak baru
hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia sejak dirintis oleh
kedua pemerintahan pada tahun 2010.

Unicorn adalah sebuah perusahaan

yang memiliki valuasi nilai aset hingga USD
1 miliar. Decacorn merupakan perusahaan
dengan valuasi USD 10 miliar, sementara
hectocorn memiliki valuasi USD 100 miliar.
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Angel Investor adalah individu

kaya-raya yang memberikan modal untuk
bisnis startup atau yang sedang bertumbuh,
biasanya dengan imbalan obligasi konversi
atau ekuitas kepemilikan.

Inkubasi adalah suatu program yang

didesain untuk membina dan mempercepat
keberhasilan pengembangan bisnis startup.
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IA-CEPA diyakini menciptakan
kerangka kerja sama ekonomi yang
lebih erat antara Australia dan
Indonesia dan membuka pasar dan
peluang baru untuk pebisnis, industri,
penyedia jasa, hingga investor.

komprehensif ini, karena menjadi
momentum untuk bersama-sama
memacu pertumbuhan ekonomi yang
saling menguntungkan bagi kedua
negara.

Oleh karena itu, Menteri
Perdagangan Australia dan Indonesia
mengaktifkan kembali perundingan
pada Maret 2016 hingga akhirnya
berhasil mencapai kesepakatan pada
bulan yang sama tahun ini.

Salah satu keuntungan IA-CEPA
bagi Indonesia adalah potensi
peningkatan ekspor ke Australia.
Pasalnya, Negeri Kanguru itu
berkomitmen mengeliminasi bea
masuk impor untuk seluruh pos tarif
nya menjadi 0 persen.

IA-CEPA diteken oleh Menteri
Perdagangan Enggartiasto Lukita dan
Menteri Perdagangan, Pariwisata,
dan Investasi Australia Simon
Birmingham di Jakarta. Acara terse
but disaksikan oleh Wakil Presiden RI
Jusuf Kalla dan Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto.

Beberapa produk Indonesia
yang ekspornya berpotensi ditingkat
kan, yakni produk otomotif (khusus
nya mobil listrik dan hybrid), kayu dan
turunannya termasuk furnitur, tekstil
dan produk tekstil, ban, alat komuni
kasi, obat-obatan, permesinan, dan
peralatan elektronika.

Menteri Airlangga menyam
but baik kerja sama ekonomi yang

Untuk produk otomotif,
misalnya, IA-CEPA memberikan

persyaratan QVC (kualifikasi konten
lokal) yang lebih longgar untuk
kendaraan listrik dan hybrid asal
Indonesia.
Dengan demikian, industri
otomotif Indonesia dapat meng
ekspor kendaraan listrik dan hybrid
ke negara itu tanpa harus memba
ngun seluruh teknologi dan fasilitas
produksi dari nol. Jika skema ini efek
tif, kendaraan listrik dan hybrid bisa
menjadi andalan ekspor Indonesia di
masa depan.
Menurut Airlangga, Kemenperin
ingin menggenjot ekspor kendaraan
dalam bentuk utuh (completely
built up/CBU) ke Australia, baik itu
mesin berbahan bakar maupun elek
trik. “Industri otomotif di sana tutup
semua. Ini menjadi peluang besar
bagi kita,” ujarnya.
Selain otomotif, produk ekspor
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unggulan Indonesia ke Australia,
antara lain furnitur, produk karet
dan kimia olahan, makanan dan
minuman, tekstil, pakaian, alas kaki,
serta elektronika.

Keuntungan lain IA-CEPA
bagi Indonesia, yakni preferensi
ketentuan asal barang yang lebih
baik, peningkatan standar profesi
Indonesia yang akan dimulai dengan
mutual recognition di sektor engi
neering, serta kepastian dan jaminan
hukum bagi perusahaan Australia
untuk berinvestasi di Indonesia.

Melalui IA-CEPA, lanjut
Menperin, industri manufaktur na
sional juga dapat mengakses bahan
baku dasar atau bahan penolong
yang lebih murah dan berkualitas
untuk kemudian diekspor ke negara
lainnya.

Indonesia melalui program pendidi
kan vokasi serta kegiatan promosi
dan inovasi untuk meningkatkan
standar dan daya saing.
Selain itu, pemberdayaan
industri, baik skala besar, berbasis
teknologi tinggi, maupun indus
tri kecil dan menengah, termasuk
pengembangan sektor kreatif dan
e-commerce.

Dalam jangka menengah, proyek
kerja sama dalam kerangka IA-CEPA
memprioritasikan pembangunan
kapasitas sumber daya manusia

Menperin mengatakan, IA-CEPA
merupakan tonggak baru hubungan

PROFIL PERDAGANGAN
RI-AUSTRALIA 2018
Australia merupakan negara tujuan ekspor
non-migas ke-17 dan sumber impor nonmigas ke-8 bagi Indonesia

Ekspor ke Australia:

Perdagangan bilateral:

USD 2,8 miliar

USD 8,6 miliar

Perdagangan Indonesia-Australia:
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Ekspor
Indonesia

Impor

Investasi Australia
di Indonesia:

Australia

Australia

Indonesia

bahan baku atau
bahan penolong industri:
Petroleum

USD 636,7 juta

USD
597,4 juta

gandum

635
proyek
Kayu dan furnitur

USD 214,9 juta

Panel LCD, LED,
panel display lainnya

USD 100,7 juta

Alas kaki

USD 96,9 juta

Ban

USD 61,7 juta
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Lebih dari 400
perusahaan Australia
beroperasi di Indonesia,
antara lain sektor
pertambangan, pertanian, infrastruktur, keuangan, kesehatan,
makanan, minuman dan
transportasi

batubara

alumunium

Manfaat Utama
IA-CEPA

seng

Mengatasi hambatan
perdagangan bilateral,
termasuk hambatan tarif
dan non-tarif

gula mentah

Memperbaiki akses
terhadap pasar jasa
kedua negara dan
mengatasi hambatan
investasi Australia di
Indonesia dan sebaliknya
Membantu pelaksanaan
kesepakatan,
mendukung fasilitasi
perdagangan, dan
menyediakan jalur bagi
liberalisasi masa depan.

milk

susu dan krim yang diolah
untuk menghasilkan produk
jadi bernilai tambah tinggi.
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ekonomi Indonesia dan Australia
ke tingkat yang lebih tinggi. Sebab,
kemitraan komprehensif ini tidak
hanya berisi perjanjian perdagangan
barang, jasa dan investasi, tetapi juga
kerja sama ekonomi yang lebih luas.
“Cakupan kemitraan yang kom
prehensif ini akan memberikan dam
pak positif kepada perekonomian
Indonesia dan Australia dalam jangka
panjang,” ungkap Airlangga.

ECONOMIC
POWERHOUSE
Melalui IA-CEPA, konsep kemi
traan akan menjadikan IndonesiaAustralia sebagai economic power
house, suatu kolaborasi keunggulan
komparatif kedua negara untuk men
dorong produktivitas ekspor dan daya
saing di pasar negara ketiga.
Melalui economic power
house dalam IA-CEPA, Indonesia
dapat mengejar ketertinggalan
nya dalam integrasi dengan global
value chains. Hal ini sangat pen
ting mengingat Indonesia masih
tertinggal dari negara lain di Asia
Tenggara yang telah memiliki
banyak FTA.

Sebagai ilustrasi, apabila kon
sep kemitraan IA-CEPA diterap
kan di industri makanan olahan
berbahan dasar gandum (pasta,
mi instan, spageti), maka daya
saing industri tersebut di pasar
dunia dapat ditingkatkan melalui
pendekatan yang komprehensif.
Dari aspek perdagangan
barang, misalnya, IA-CEPA menja
dikan harga bahan baku makanan
olahan (seperti gandum asal
Australia) lebih terjangkau bagi
industri di Indonesia, sehingga
produk olahan gandum Indonesia
lebih kompetitif di pasar global.
Dari sisi jasa dan Investasi,
IA-CEPA akan memberikan stimulus
agar investor Australia menanam
kan modalnya di sektor pendidi
kan tinggi dan vokasional, khusus
nya dalam pengolahan makanan.
Investasi ini akan meningkatkan
kualitas SDM industri makanan
olahan di Indonesia.
Tenaga kerja Indonesia di
industri makanan olahan terse
but juga dapat meningkatkan kete
rampilan mereka melalui program
skill exchange dengan perusahaan
Australia. Tenaga kerja Indonesia
akan diberikan kemudahan untuk

memperoleh work holiday visa dan
training visa di negara itu.
Bahkan, dalam kerangka
IA-CEPA, peluang kerja sama eko
nomi dalam pengembangan food
innovation centre akan lebih ter
buka. Pusat inovasi ini akan mem
berikan input melalui riset di sek
tor makanan yang bermanfaat bagi
industri makanan olahan Indonesia.
Lebih dari itu, ada sesuatu yang
istimewa dari kesepakatan IA-CEPA
dibandingkan dengan perundingan
dagang lainnya. Keistimewaan itu
yakni keterlibatan pelaku usaha
sejak awal perundingan melalui
Indonesia-Australia Business
Partnership Group (IA-BPG).
Kelompok kerja sama bis
nis ini memberikan pandangan
dan masukan terhadap proses
perundingan dan studi kelayakan
IA-CEPA saat awal pembentukan.
Keterlibatan para pelaku
usaha ini diharapkan terus ber
lanjut dan menggali berbagai
kesempatan yang dihasilkan dari
IA-CEPA, sehingga mereka bisa
dinikmati manfaat kerja sama itu
saat berlaku. mi
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KEMITRAAN SALING
MENGUNTUNGKAN RI-KORSEL
Kemitraan antara Indonesia dan Korea Selatan selama
ini berjalan harmonis dan saling menguntungkan kedua
negara. Dalam lima tahun terakhir, Korsel konsisten menjadi investor kelima terbesar di Indonesia melalui berbagai
investasi di sektor manufaktur.

Investasi dari Negeri Gingseng itu
hingga kini sudah membuka 1 juta
lapangan kerja di Indonesia. Seiring
dengan masuknya investasi baru,
jumlah ini diproyeksikan meningkat
dua kali lipat pada tahun 2024.
Perdagangan kedua negara
juga terus berkembang. Pada
tahun 2017, total nilai perdagang
an sudah mencapai US$17 miliar
dan ditargetkan mencapai US$30
miliar pada tahun 2022.
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Untuk mencapai target
itu, Kementerian Perindustrian
terus memacu investasi Korsel
di Indonesia, terutama di sektor
industri, guna memperdalam
struktur manufaktur nasional agar
lebih berdaya saing di pasar dunia.

Industri dasar ini diperlukan
untuk memperkuat struktur industri
lainnya yang menggunakan bahan
baku baja, seperti otomotif dan
permesinan. Industri lain yang
potensial ditarik ke dalam negeri,
yakni karet, kayu, elektronik, selain
industri berbasis digital serta riset
dan pengembangan (R&D).
“Investasi ini akan membawa
efek berantai yang luas bagi ekonomi
nasional, baik melalui peningkatan
pada nilai tambah sumber daya
alam, penyerapan tenaga kerja
lokal, hingga penerimaan devisa dari
ekspor,” kata Menperin.

“

“Kami sudah berkomitmen dengan
Korea Chamber of Commerce and
Industry in Indonesia (Kocham), bahwa
dari 4 juta tenaga kerja sektor industri
tersebut, 2 juta dari investasi Korea
Selatan,”
Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto,

Dia menyampaikan saat
memberikan sambutan pada acara
Korean Business Dialogue dengan
tema Together We Grow di Jakarta
pada 27 Februari 2019.
Mengutip studi McKinsey,
Menperin mengungkapkan sektor
ekonomi digital di Indonesia
pada tahun 2025 diproyeksikan
mencapai USD150 miliar. Sektor
ini akan mempekerjakan lebih dari
10 juta orang, 4 juta di antaranya
pekerja dari sektor industri.
“Kami sudah berkomitmen
dengan Korea Chamber of
Commerce and Industry in
Indonesia (Kocham), bahwa dari 4
juta tenaga kerja sektor industri
tersebut, 2 juta dari investasi
Korea Selatan,” ungkap Airlangga.
Menurut dia, peluang besar
ekonomi digital itu bisa menjadi
multiplier effect bagi industri
lainnya, seperti smartphone dan
elektronik yang sudah dikuasai
Korsel.
Kerja sama di industri ini
menguntungkan kedua negara
mengingat Indonesia akan
mengalami bonus demografi
hingga tahun 2030, dimana
semakin banyak penduduk berusia
muda yang bekerja menggunakan
ponsel pintar.

Guna menarik investasi
tersebut, pemerintah terus
berupaya menciptakan iklim bisnis
yang kondusif dan menghadirkan
kemudahan berusaha. Salah
satunya adalah kebijakan
keringanan pajak atau tax holiday
hingga 20 tahun untuk industri
baru.

Indonesia sendiri merupakan
pasar smartphone terbesar
di ASEAN dengan penjualan
mencapai 60 juta unit pada
tahun lalu. Selain pasar yang
besar dan terus berkembang,
pengembangan industri
smartphone dan elektronika di
Indonesia didukung ketersediaan
bahan baku.

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto menilai
Korsel sangat potensial untuk
pengembangan industri nasional
karena memiliki industri baja yang
menjadi induk dari segala industri
(mother of industry).

Potensi pasar juga tercermin
dari pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi. Bahkan, ekonomi
Indonesia mampu tumbuh di 5,17
persen pada 2018, tertinggi dalam
empat tahun terakhir.
Pada tahun lalu, beberapa
sektor industri tumbuh hampir
dua kali lipat atau di atas per
tumbuhan ekonomi, seperti
permesinan dan logam yang
tumbuh hampir 9,5 persen.
Perkembangan ini didukung
kebijakan pemerintah yang
menetapkan peta jalan Making
Indonesia 4.0. Targetnya adalah
menjadikan Indonesia 10 besar
ekonomi dunia pada tahun 2030. mi
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PROGRAM
PENDIDIKAN VOKASI
MAKIN DIMINATI

menandatangani perjanjian kerja
sama, segera melaksanakan
program-program pembinaan dan
pengembangan SMK yang telah
digariskan. Sehingga pemerintah
daerah dapat mendukung program
yang dijalankan.
Mendikbud memberikan
apresiasi kepada Kemenperin
terhadap upayanya untuk
merevitalisasi SMK di seluruh
Indonesia. “SMK butuh uluran
tangan dari industri. Dengan
dorongan dari Menperin, industri
tergerak untuk kerja sama dengan
SMK. Jadi, kita harus saling
mendukung demi kemajuan
bangsa,” tuturnya.

Peningkatan kompetensi SDM menjadi salah
satu program prioritas pemerintah untuk
memacu produktivtas dan daya saing sektor
industri nasional.
Penguatan kualitas SDM menjadi
salah satu agenda prioritas
pemerintah untuk Making Indonesia
4.0. Berbagai cara dilakukan agar
SDM Indonesia punya daya saing
dengan negara lain. Seperti dengan
meluncurkan pendidkan vokasi yang
link and match antara sekolah dan
industri.
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Sejak digulirkan pada tahun
2017, Kementerian Perindustrian
telah meluncurkan hingga delapan
tahap untuk program pendidikan
vokasi yang link and match antara
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dan industri.
Bahkan, Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto mengklaim

program ini mampu menggandeng
sebanyak 2.074 SMK dan 745
perusahaan dari wilayah Sumatera,
Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Pada tahap kedelapan ini,
yang meliputi wilayah Jawa Timur,
kami melibatkan 295 SMK dan 97
perusahaan. Sampai saat ini, ada
3.708 perjanjian kerja sama yang
sudah ditandatangani, karena satu
SMK dapat dibina oleh beberapa
perusahaan,” kata Menperin.
Oleh karena itu, Airlangga
tak segan-segan memberikan
apresiasi atas antusiasme SMK dan
perusahaan yang sudah mengikuti
program yang diinisiasi oleh
Kemenperin ini.

Melihat hasil yang cukup
memuaskan, Kemenperin pun
bersemangat meluncurkan
program pendidikan vokasi
dengan melibatkan perusahaanperusahaan dan SMK yang
belum terfasilitasi pada tahap
sebelumnya.
“Selanjutnya, kami akan
meluncurkan lagi di wilayah Jawa
Barat dan Jawa Tengah,” kata
Airlangga.
Menperin sebelumnya
juga meluncurkan program
pendidikan vokasi yang link and
match antara SMK dan industri
untuk wilayah Sulawesi Selatan,
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan
Kalimantan Barat.
Peluncuran dihadiri oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir
Effendy serta Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan Andi Sudirman
Sulaiman di PT Kawasan Industri
Makassar (KIMA), Sulawesi Selatan,
pada 16 Januari 2019 lalu.
Pada tahap ketujuh ini,
Kemenperin melibatkan 40
perusahaan industri dan 109
SMK, dengan jumlah kesepakatan
kerja sama yang ditandatangani
sebanyak 188 perjanjian karena
satu SMK dapat dibina lebih dari
satu perusahaan industri, sesuai
program keahlian di SMK tersebut.
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Kemenperin juga membangun pilot
project Mini Plant Industry 4.0 pada tiga
Politeknik Kemenperin, yaitu Politeknik
STTT Bandung, Politeknik ATI Makassar,
dan juga Politeknik ATK Yogyakarta.
infrastruktur dan peralatan pada
tahun 2019.
Untuk wilayah Sulawesi
Selatan, penerima bantuan adalah
SMK Negeri 2 Pinrang, SMK Negeri
2 Palopo, SMK Negeri 4 Makassar,
SMK Negeri 5 Makassar dan SMK
Muhammadiyah 2 Bontoala.
Kemudian, SMK Negeri 2 Limboto
Prov. Gorontalo serta SMK Negeri 3
Palu Prov. Sulawesi Tengah.

HIBAH MESIN
DAN PERALATAN

Pada kesempatan itu pula,
dilakukan pembukaan diklat
sistem 3 in 1 di BDI Makassar,
yang diikuti sebanyak 200 orang
peserta. Diklat ini terdiri dari
pengolahan kakao, pengolahan
rumput laut, pengolahan ikan
tuna, dan desain kemasan.

Pada acara tersebut, juga
dilakukan hibah mesin dan
peralatan untuk mendukung praktik
di SMK dari 12 perusahaan industri
kepada 69 SMK. Beberapa SMK
juga menerima bantuan pemerintah
untuk program revitalisasi

Menurut Airlangga, Kemenperin
telah melakukan arahan Presiden
Joko Widodo agar memfokuskan
pembangunan nasional tahun ini
pada pengembangan SDM yang
berkualitas setelah melakukan
pembangunan berbagai infrastruktur.

“Oleh karenanya, meningkat
kan SDM yang kompeten, perlu
dilaksanakan program pendidikan
dan pelatihan vokasi secara lebih
giat,” imbuhnya.
Upaya untuk menjalankan
amanat Instruksi Presiden Nomor
9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi
SMK ini memerlukan sinergi dan
dukungan dari seluruh pemangku
kepentingan, baik SMK sebagai
penyedia lulusan, industri sebagai
pengguna, maupun pemerintah
pusat dan daerah sebagai pembina
dan pembuat kebijakan.
Kemenperin pun menggandeng
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan membuat kelompok
kerja untuk mengawal pelaksanaan
revitalisasi SMK di bidang industri.
Sepanjang tahun ini, program
pendidikan vokasi ditargetkan dapat
menggaet sebanyak 2.685 SMK dan
750 perusahaan.
Harapannya perusahaan
atau indusri dan SMK yang telah

Selain program pendidikan
vokasi yang link and match antara
SMK dan industri, Kemenperin
juga menjalankan program lain
untuk menyiapkan SDM industri
yang berdaya saing, di antaranya
melalui pendidikan vokasi berbasis
kompetensi menuju dual system,
pembangunan politeknik di
kawasan Industri dan Wilayah
Pusat pertumbuhan Industri (WPPI).
Tak hanya itu, Kemenperin
memberi pelatihan industri
berbasis kompetensi dengan
sistem 3 in 1 (Pelatihan,
Sertifikasi, dan Penempatan
Kerja), pembangunan infrastruktur
kompetensi (SKKNI, LSP dan
Sertifikasi Kompetensi), serta
pembangunan pusat inovasi dan
pengembangan SDM industri 4.0.
Kemenperin juga sedang
memfasilitasi pembangunan
Pusat Inovasi dan Pengembangan
SDM Industri 4.0 di Jakarta dan
pusat pelatihan bidang teknologi
informasi (big data center and
analytic) di Balai Diklat Industri
(BDI) Denpasar.
Selain itu, Kemenperin juga
membangun pilot project Mini Plant
Industry 4.0 pada tiga Politeknik
Kemenperin, yaitu Politeknik STTT
Bandung, Politeknik ATI Makassar,
dan juga Politeknik ATK Yogyakarta.
“Singapura punya digital
capability center. Kemenperin
juga memberi dorongan, dengan
melibatkan industri sebagai
penyedia fasilitas, yang terkait
automasi, software dan industri
yang ada di masyarakat,”
pungkasnya. mi
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MEMBUKA PELUANG
KERJA BAGI PENYANDANG
DISABILITAS
Seperti diamanatkan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, semua
warga negara Indonesia berhak memperoleh pekerjaan. Intinya,
pekerjaan itu tak melulu menjadi milik warga dengan fisik normal, tetapi juga milik para penyandang disabilitas.

Apalagi, pada pasal 5 UU Ketenaga
kerjaan dijelaskan bahwa setiap
tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk
memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak tanpa
membedakan jenis kelamin, suku,
ras, agama, dan aliran politik sesuai
dengan minat dan kemampuan
tenaga kerja yang bersangkutan,
termasuk perlakuan yang sama
terhadap para penyandang cacat.
Oleh karena itu,
Kementerian Perindustrian

terus menggencarkan diklat
sistem 3 in 1 bagi penyandang
disabilitas, termasuk di bidang
industri garmen dan alas kaki
untuk ditempatkan di berbagai
perusahaan.
Program diklat perdana ini
merupakan tindak lanjut dari
implementasi nota kesepahaman
yang ditandatangani oleh
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto dan Menteri Sosial Agus
Gumiwang Kartasasmita pada
akhir Desember 2018.

Diklat digelar di Akademi
Komunitas Industri Tekstil
dan Produk Tekstil Surakarta,
Jawa Tengah, pada 31 Januari
2019, yang diikuti 268 peserta
selama satu bulan. Peserta
angkatan pertama ini terdiri
atas 204 penyandang disabilitas
sensorik rungu wicara, 39
penyandang disabilitas fisik,
dan 25 penyandang disabilitas
intelektual.
Menperin mengatakan,
pihaknya mendorong perusahaan

industri untuk memberikan
kesempatan kerja bagi
penyandang disabilitas sesuai
dengan bidang pekerjaan
yang bisa dilakukan. “Kami
mengapresiasi asosiasi industri
yang mendukung,” ujarnya.
Pada tahun 2019 ini,
Kemenperin menargetkan akan
merekrut sebanyak 72.000 orang
untuk terlibat dalam program
Diklat 3 in 1. Program ini menjadi
peluang yang dapat dimanfaatkan
oleh para penyandang disabilitas
untuk ikut dalam diklat.
“Kemensos silakan untuk
mengisi dengan para peserta
dari disabilitas, kami mendorong
perusahaan agar teman-teman
disabilitas bisa diterima bekerja di
industri,” kata Airlangga.
Peserta diklat bakal mendapat
kan sertifikasi kompetensi dari
Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) sesuai dengan bidangnya.
Setelah selesai diklat, peserta
akan langsung ditempatkan untuk
bekerja di 11 perusahaan garmen
dan alas kaki.

Direktur Jenderal Industri
Kecil, Menengah dan Aneka
(IKMA) Kemenperin Gati
Wibawaningsih menjelaskan,
pembukaan diklat 3 in 1 terdiri
dari diklat alas kaki oleh BPIPI
Sidoarjo yang akan ditempatkan
bekerja di PT PEI HAI Jombang
dan PT SCP Jombang.
Kemudian diklat operator
mesin industri garmen oleh
BDI Surabaya yang akan ditem
patkan di PT Sri Rejeki Isman
(Sritex) Sukoharjo, serta Diklat
elektronika oleh BDI Surabaya
untuk ditempatkan bekerja di PT
YEMI Pasuruan.
Selanjutnya, ada diklat
Operator Mesin Injeksi Alas
Kaki di BDI Yogyakarta untuk
ditempatkan di PT Pradipta
Perkasa Makmur, Jombang.
Melalui program diklat
tersebut, penyandang disabilitas
bisa berkontribusi dalam
pembangunan industri di dalam
negeri, khususnya di sektor
industri tekstil dan alas kaki.

Apalagi, sektor industri ini
memberikan kontribusi signifikan
bagi perekonomian nasional,
baik melalui penerimaan devisa
dari ekspor maupun penyerapan
tenaga kerja yang jumlahnya
cukup besar.
Berdasarkan data
Kemenperin, kinerja positif
industri tekstil dan produk tekstil
(TPT), tercermin dari nilai ekspor
TPT yang mencapai US$11,12
miliar pada Januari-Oktober 2018
atau naik 7,1 persen dibandingkan
dengan periode yang sama tahun
sebelumnya.
Tahun 2019 ini, ekspor TPT
diharapkan bisa menembus US$15
miliar dan menyerap sebanyak
3,11 juta tenaga kerja. Adapun,
ekspor alas kaki pada 2019
diproyeksikan tumbuh dua digit
atau sekitar 10 persen seiring
dengan pembangunan sejumlah
pabrik baru di Jawa Tengah dan
Jawa Barat. mi
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antusias ikut serta dalam program
strategis ini. Dia berharap pela
ku industri terus melakukan
pembinaan dan pengembangan
kepada SMK di wilayahnya.
Para kepala SMK juga
diminta untuk proaktif dalam
mengembangkan link and
match dengan dunia industri.
“Jadi, program ini bukan lagi
wacana, tetapi pemerintah sudah
merealisasikannya dalam dua
tahun ini,” kata Airlangga.
Pendidikan vokasi yang
link and match antara industri
dan SMK merupakan salah satu
program yang diwujudkan secara
konkret oleh Kemenperin untuk
melahirkan satu juta tenaga kerja
tersertifikasi sampai dengan
tahun 2019.
Program lain yang dilakukan
Kemenperin untuk mencapai
target itu, yakni melalui pendidikan
vokasi berbasis kompetensi dengan
konsep dual system di seluruh
unit pendidikan milik Kemenperin,
memfasilitasi pembangunan
politeknik di kawasan industri,
serta pelatihan industri berbasis
kompetensi dengan sistem 3
in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan
penempatan kerja).
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Kemenperin juga memfasilitasi
pembangunan infrastruktur
kompetensi melalui SKKNI, LSP
dan Sertifikasi Kompetensi, serta
pembangunan pusat inovasi dan
pengembangan SDM industri 4.0.

PESERTA PROGRAM
PENDIDIKAN VOKASI
LAMPAUI TARGET
Antusiasme Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelaku
industri mengikuti program pendidikan vokasi link and
match yang digulirkan Kementerian Perindustrian sejak
tahun 2017 sangat besar.
Tahun ini, Kemenperin menargetkan
2.600 SMK dan 750 industri terlibat
dalam program tersebut. Namun,
hingga tahap kesepuluh peluncuran
program ini, jumlah yang terlibat
sudah melampaui target yakni
2.612 SMK dan 899 industri.
Total sebanyak 4.997
perjanjian kerja sama telah
ditandatangani pada pelaksanaan
program ini hingga tahap
kesepuluh karena setiap SMK
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019

bisa dibina oleh lebih dari satu
industri.
Sejak tahun 2017, program
pendidikan vokasi link and match
SMK dan industri diproyeksi
telah menggandeng lebih dari
400.000 siswa-siswi SMK di Jawa,
Sumatera dan Sulawesi dengan
rata-rata 200 siswa per SMK.
Khusus di Jawa Barat,
Kemenperin telah meluncurkan

dua kali program pendidikan
vokasi, mengingat wilayah ini
memiliki potensi besar dalam
pengembangan sektor industri
manufaktur.
Pada tahap kesepuluh ini
dilakukan penandatanganan 646
perjanjian kerja sama antara
133 industri dan 440 SMK, yang
disaksikan langsung oleh Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
di PT Anugerah Indofood Barokah

Wakil Gubernur Jabar
menyampaikan, peluncuran
program pendidikan vokasi
industri di wilayah Jawa Barat
yang kali kedua ini menjadi solusi
dalam upaya mengurangi jumlah
pengangguran, khususnya bagi
lulusan SMK.
Makmur, Kawasan Industri
Indolakto, Sukabumi, Jawa Barat,
pada 18 Maret 2019.
Menperin didampingi oleh
Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika (ILMATE) Harjanto,
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu
Ruzhanul Ulum, Dirjen Pendidikan
Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Hamid Muhammad, serta Dirjen
Rehabilitasi Sosial Kementerian
Sosial Edi Suharto.
Menperin memberikan
apresiasi yang tinggi kepada
seluruh SMK dan industri yang

“Apalagi, di Jawa Barat
cukup banyak industrinya
sehingga lulusan SMK diharap
kan bisa cepat diserap kerja
sesuai dengan kebutuhan dan
keterampilan yang diinginkan
industri,” katanya.
Dirjen Pendidikan Dasar dan
Menengah Kemendikbud Hamid
Muhammad mengemukakan,
Kemenperin menjadi satu-satunya
kementerian yang langsung
bekerja tanpa terlalu banyak
diskusi dalam upaya mewujudkan
keinginan Presiden Joko Widodo,
terutama dalam pengembangan
kompetensi SDM melalui

pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Kami mengapresiasi program
pendidikan vokasi ini. Apalagi, di
Indonesia ada 14.260 SMK, yang
10.600 di antaranya berstatus
swasta. Selain itu, 5.000 SMK
belum punya kerja sama dengan
industri. Untuk itu, kami harapkan
program ini terus dilanjutkan,”
ujarnya.

BANTUAN MESIN
Dalam acara peluncuran
program tersebut juga dilakukan
pemberian bantuan mesin dan
peralatan oleh 28 perusahaan kepada
208 SMK untuk keperluan praktikum.
Salah satu donatur yakni PT
Schneider Electric Indonesia yang
memberikan bantuan senilai 300.000
euro untuk pengembangan center of
excellence bidang ketenagalistrikan
untuk 10 SMK, antara lain di Cimahi
dan Jayapura.
Selain itu, dilaksanakan
pembukaan diklat 3 in 1 untuk
memenuhi kebutuhan industri
animasi, alas kaki dan garmen yang
diikuti sebanyak 260 peserta.
Diklat 3 in 1 tersebut diikuti oleh
60 orang penyandang disabilitas
untuk ditempatkan bekerja di
beberapa perusahaan garmen dan
alas kaki. Dengan diklat ini, jumlah
penyandang disabilitas yang telah
dilatih, disertifikasi dan ditempatkan
bekerja sudah mencapai 523 orang.
Axton Salim, Direktur PT
Indofood Sukses Makmur Tbk—
perusahaan induk PT Anugerah
Indofood Barokah Makmur, juga
menyambut baik dan mendukung
program pendidikan vokasi yang
dilaksanakan Kemenperin secara
nasional.
Sebagai bentuk dukungan,
Indofood sudah menggandeng
sedikitnya 116 SMK untuk mengikuti
program vokasi di sejumlah pabriknya
di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.
Dia meyakini partisipasi dari
pelaku industri akan memberikan
dampak positif kepada SMK
sesuai target yang diinginkan
oleh pemerintah, terutama dalam
kesiapan memasuki era industri 4.0.
“Beberapa perusahaan kami
telah mengarah kepada revolusi
industri 4.0. Untuk itu, perlu
penyiapan SDM yang andal dan siap
dengan perkembangan teknologi
digital,” kata Axton. mi
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CEO GE Indonesia Hendry Satriago:

‘R&D DAN VOKASI
MENGAKSELERASI
INDUSTRI’

Pemerintah telah meluncurkan Making Indonesia 4.0
sebagai peta jalan bagi industri manufaktur nasional
menghadapi revolusi Industri 4.0 sejak setahun lalu. Untuk
mengetahui pandangan pelaku industri terhadap Making
Indonesia 4.0, Media Industri mewawancarai CEO GE
Indonesia Hendry Satriago. Berikut petikannya:
Apa bisnis utama GE di Indonesia
saat ini?
Saat ini kami masih fokus pada
dua bisnis, yaitu mesin pesawat
dan pembangkit tenaga listrik.
Ada lebih dari 700 mesin pesawat
yang beroperasi di Indonesia. Jadi,
setiap 68 detik, ada satu pesawat
tinggal landas di Indonesia dengan
menggunakan mesin GE.
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Ada pertanyaan yang selalu
kami bingung menjawabnya.
Mengapa GE tidak membangun
pabrik mesin pesawat di Indonesia,
padahal mesin GE banyak
digunakan di negara ini.
Tentu saya ingin sekali (bangun
pabrik), tapi tidak segampang itu.
Sebab membuat mesin pesawat
itu ada learning curve-nya. Itulah
kenapa pabriknya tidak pindahpindah selama hampir 100 tahun.
Mesin pesawat harus presisi dan
standarnya sangat ketat.
Namun, untuk perawatan
mesin pesawat, kami sudah bekerja
sama dengan GMF Aero Asia
(Garuda Indonesia) dan Lion Air.
Mesin-mesin kami banyak dipakai
pada pesawat kedua maskapai
nasional itu.

dengan negara tetangga sendiri.
Di perusahaan multinasional kan
mereka tidak punya nasionalisme,
mereka akan melihat dimana
tempat paling efektif untuk
membangun pabrik.
Tingkat daya saing Indonesia
untuk memulai bisnis memang
sudah membaik. Tapi kalau kita
bandingkan kualitas SDM dan
kemudahan untuk ekspor, mungkin
kita masih tertinggal dibanding
negara tetangga.
Karena kalau kita bicara
industri manufaktur untuk barangbarang industri, pasar lokal belum
cukup. Jadi harus ada ekspor, beda
kalau barang konsumsi seperti
kosmetik, dan makanan minuman,
pasar lokal sudah cukup. Tapi kalau
kita bikin turbin di Indonesia, kita
harus pikirkan ekspornya.
Ketika ekspor, kita juga bicara
mengenai biaya produksi mulai dari
barang itu keluar dari pabrik hingga
ke tangan konsumen. Kita mungkin
lebih murah ketika bicara biaya
produksi yang dihitung dari sisi
upah, tanah dan sebagainya, tetapi
ketika bicara ekspor, masalahnya
banyak.

Apa pertimbangan bagi
perusahaan teknologi seperti GE
untuk berinvestasi?

Ekspor juga terkait dengan
daya saing logistik. Apakah
masalah ini juga mempengaruhi
keputusan investasi?

Membangun pabrik selalu
menjadi problem bagi perusahaan
multinasional seperti kami yang
ingin berinvestasi. Selama ini, yang
selalu manjadi bahan acuan adalah
berapa banyak pabrik didirikan.

Menurut saya itu juga menjadi
PR kita, selain ketersediaan tenaga
kerja terampil dan berkualitas.
Saya pernah mengalami sendiri
walaupun ini sudah lama, sekitar 10
tahun yang lalu.

Untuk Indonesia, kasus ini
selalu jadi unik karena kita bersaing

Ketika itu kami harus ber
kompetisi dengan Vietnam
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untuk pembuatan turbin untuk
pembangkit listrik tenaga angin di
Asia. Kita kalah dengan Vietnam,
akhirnya pabrik turbin itu dibangun
di sana.
Apakah kondisinya sekarang
sudah membaik? Itu mungkin
menurut saya, dari pembicaraan
dengan Menperin ataupun Dirjen,
sudah banyak sekali perbaikan yang
dilakukan pemerintah, peringkat
daya saing manufaktur kita juga
meningkat.
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Pertanyaannya, kalau itu barang
Industri, sejauh apa kita sudah
meningkatkan daya saing produk
industri atau produk berorientasi
ekspor.
Untuk meningkatkan daya
saing, pemerintah meluncurkan
Making Indonesia 4.0. Bagaimana
pandangan Bapak mengenai inisiatif
itu?
Menurut saya, Presiden Joko
Widodo dan Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto sudah mem
berikan visi yang jelas mengenai
Making Indonesia 4.0 dengan
memfokuskan pengembangan lima
industri prioritas.
Sejak diluncurkan, sudah banyak
usaha yang dilakukan pemerintah
untuk mewujudkan visi tersebut,
meskipun mungkin butuh waktu.
Hanya yang perlu kita catat, karena
perubahan dunia akselarasinya
eksponensial, perubahan kita juga
harus eksponensial.
Perubahan apa yang perlu
diakselerasi?

Salah satu tulang
punggung untuk sukses
adalah ketersediaan
tenaga kerjanya. Oleh
karena itu, pendidikan
vokasi penting sekali
karena kalau semuanya
ada tapi yang merakit atau
yang menjalankannya
tidak ada percuma. Peran
manusia tetap diperlukan.

Setidaknya ada dua hal
penting yang harus dipercepat
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pertumbuhannya. Pertama,
yakni industri bahan baku.
Kalau mau buat peralatan
permesinan, misalnya, berarti
harus perkuat industri baja dan
industri pendukungnya, termasuk
standardisasi. Sebab peralatan
industri harus memenuhi kriteria
dan standar tertentu.
Kedua, riset dan pengem
bangan atau R&D. Sejak Making
Indonesia 4.0 diluncurkan, menurut
saya, sudah banyak dikembangkan
R&D di Indonesia. Memang kalau
kita lihat perkembangan di industri
saat ini, R&D tidak lagi terpusat di
satu tempat. Kalau terpusat, inovasi
yang dihasilkan bisa lama.
Kita lihat perkembangan
industri keuangan, fintech
kan cepat sekali. Demikian
juga perkembangan industri
4.0, termasuk 3D printing, IoT,
artificial intelligence, robotik, dan
sebagainya sangat cepat.
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Antara R&D, pilot project
hingga implementasi juga harus
cepat. Kalau telat, kita akan tetap
jadi pasar. Sebagai contoh, PT PP
(Persero) dikabarkan menjajaki
pembangunan rumah tipe 70
dengan 3D printing. Ini bagus
karena perkembangan 3D printing
di dunia cepat sekali.
Contoh lain di industri mesin
pesawat misalnya. Jumlah kom
ponen mesin pesawat itu lebih dari
200 ribu, mungkin separuhnya
sudah 3D printing saat ini. GE sudah
beli barang 3D printing untuk
komponen karena lebih kuat dan
lebih murah. Nah hal-hal seperti
ini yang perlu diakselarisasi di
Indonesia.
Apa yang perlu dipersiapkan
untuk melakukan perubahan cepat
itu?
Salah satu tulang punggung
untuk sukses adalah ketersediaan
tenaga kerjanya. Oleh karena
itu, pendidikan vokasi penting
sekali karena kalau semuanya
ada tapi yang merakit atau
yang menjalankannya tidak ada
percuma. Peran manusia tetap
diperlukan.
Pertanyaannya, siapkah kita
dengan SDM untuk bekerja di
advance manufacturing, misalnya
3D printing, artificial intelligent,
dan robotik? Semua itu sudah
hadir dan sebentar lagi sudah
masuk rumah kita.
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Apa yang perlu dilakukan
Indonesia agar tidak ketinggalan
dari negara lain?
Saya melihat salah satu
komponen penting adalah
pendidikan vokasi. Oleh karena itu
kami sudah menyampaikan niat
kepada Kemenperin untuk ikut
serta membantu program ini.
Kami menyiapkan beberapa
tahap. Tahap pertama, keterlibatan
mendorong ekspor, membantu
pembuatan kurikulum dan pendi
dikan. Target kami yakni membuat
pilot project dengan 1-2 SMK di
Jabodetabek dalam waktu dekat.
Kita jalankan program yang
bisa memberikan sertifikasi,
dimulai dengan industri power
(pembangkit listrik) dulu. Mereka
nanti bisa langsung dipakai oleh
IPP (Independent Power Producer),
PLN, atau oleh GE sendiri.
Tahap kedua, penyediaan
peralatan yang bisa dipakai
untuk SMK. Lalu tahap ketiga
yakni melibatkan salah satu dari
beberapa komponen industri 4.0
ini, yang akan difokuskan pada 3D
printing.
Saya sangat yakin untuk tahap
pertama bisa kita lakukan dalam
kuartal ke depan, dan tahap kedua
mudah-mudahan dalam tahun ini
juga. Selanjutnya, tahap ketiga
diharapkan pada pertengahan
tahun depan. Visi saya, dalam
waktu 2 atau 3 tahun ke depan
kalau bisa kita punya sekolah
sendirI.
Apakah insentif saat ini cukup
menarik bagi dunia usaha untuk
terlibat dalam program vokasi dan
R&D?
Menurut saya apa yang
ditawarkan pemerintah cukup
menarik, misalnya super deductible
tax. Kalau saya sih ingin fokus ke
3D printing untuk vokasi.
Teknologi ini akan berpengaruh
sekali di manufaktur karena
berhubungan dengan sparepart,
metal part. Kita memang masih
kembangkan. Saya ingin kita
siap benar dan akan kita bawa ke
Indonesia.
Bagaimana cara meningkatkan
daya saing industri secara holistik,
dari hulu sampai hilir?
Ada beberapa area dan
sudah masuk dalam program

Making Indonesia 4.0. Saya lihat
R&D adalah area yang krusial,
mengingat anggaran R&D kita
relatif masih rendah dibandingkan
dengan negara-negara lain.

PROGRAM PEMBANGUNAN
SDM INDUSTRI KOMPETEN TAHUN 2019

Pemerintah harus bekerja
sama dengan pelaku industri,
sebab kalau R&D hanya di lembagalembaga mungkin tidak akan
akselaratif. Bukan berarti jelek,
tapi menurut saya kalau mau
akselaratif, gambarannya seperti
ini.
Pada Januari lalu, saya
berkesempatan melihat
Laboratorium MIT di Boston,
Amerika Serikat, yang totally
kerja sama dengan industri untuk
mengembangkan Smart City for
Tomorrow.
MIT bekerja sama dengan
Lego. Di situ ada layar besar, Lego
membawa peralatannya dengan
semua big data yang ada di kota
itu. Misalnya, kalau saya pindahkan
sebuah gedung ke lokasi lain,
dampaknya terhadap kemacetan,
konsumsi energi, dan lain-lain akan
langsung kelihatan. Mereka punya
anggaran USD 200 juta per tahun
untuk laboratorium yang semuanya
dari hasil kerja sama.
Artinya, perlu terobosan untuk
mengakselerasi daya saing?
Ya, terus terang harus
revolusioner. Ambil contoh,
misalnya kasih tanggung jawab
kepada satu lembaga dan tunjuk
satu perusahaan, buat hitungannya
mau menghasilkan apa dalam
berapa tahun.
Nanti perusahaan yang ikut
mensponsori R&D mendapatkan
kemudahan apa. Menurut saya
seperti itu. Kementerian memang
harus pro-aktif, kalau menunggu
dari perusahaan sulit karena
mereka harus menjalankan
bisnisnya. Tapi saya yakin Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
paham betul mengenai itu karena
dia mengerti bisnis.
Kita harus segera memulai,
kalau pesimistis nanti banyak
yang tidak jalan. Saya apresiasi
sekali dengan apa yang sudah
dijalankan pemerintah, awarenessnya sudah muncul. Menurut
saya pemerintah jalan terus
saja. Infrastruktur sudah
banyak dibangun, tentunya
akan mendorong pertumbuhan
industri. mi

VOKASI INDUSTRI

Anggaran Pendidikan Vokasi Industri

Rp 1,78 triliun
1

Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi menuju Dual System

4

Kerja sama
dengan Swiss
Penyelenggaraan pendidikan
vokasi industri pada 9 SMK, 10
Politeknik, dan 2 Akademi
Komunitas yang Link & Match
2

19.478 orang

Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1
(Pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja )

72.000
orang

Penyelenggaraan program
pendidikan Diploma I bekerja
langsung di Industri
sebanyak 600 orang.
5

Pembangunan Infrastruktur Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi

Pembangunan Politeknik/Akademi Komunitas di Kawasan Industri

Penyusunan SKKNI bidang
industri sebanyak 20
SKKNI, 20 LSP, 290 orang
asesor kompetensi dan
sertifikasi kompetensi

Politeknik Industri
Agro di Lampung
Politeknik Industri Petrokimia
di Cilegon Banten
3

Jawa Barat

Pengembangan
Link & Match
SMK dan Industri

6

Sulawesi Selatan

Peningkatan kompetensi
guru produktif sebanyak
2.000 orang
Fasilitasi silver expert
untuk SMK sebanyak
100 orang

Jawa Tengah

Jawa Timur

Peluncuran program
Link & Match 2019

PROGRAM VOKASI INDUSTRI
(Realisasi s.d. Tahap X)

2.604

885

Pembangunan SDM Industri Mengantisipasi Industry 4.0
Pembangunan Pusat Riset/Inovasi dan
Pengembangan SDM Industri 4.0 di
Jakarta

Pengembangan Pusat Pelatihan SDM
Industri 4.0 bidang teknologi informasi
(Big Data Center and Analytic) di BDI
Denpasar

Membangun Mini Plant Industry Textile
and Clothing 4.0 di Politeknik STTT
Bandung, Footwear 4.0 di Politeknik ATK
Yogyakarta, dan Advance Manufacturing
di Politeknik ATIM Makassar

Peningkatan Kompetensi Aparatur Industri
4.0 melalui Pendidikan S2 Double Degree
(ITB-Taiwan) sebanyak 30 orang dan ToT
Industry 4.0 kerjasama dengan Festo,
Siemens, dan Omron sebanyak 800 orang

TENAGA KERJA INDUSTRI
(Juta Orang)

4.971
kerja sama

SMK

Jumlah
Perusahaan Industri

15,54

Jumlah SMK

15.000
orang

15,97

17,56

18,25

Jumlah Perjanjian
Kerja Sama

2015

SDM Industri Kompeten dan Bersertifikat
yang terserap di Dunia Kerja

22.818

15.718

30.098

38.543

2015

2016

2017

2018

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)
Sumber : Sakernas BPS 2018, diolah Kemenperin

MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019

57

| LENSA PERISTIWA

Seorang Santri Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, Jawa Tengah
memperlihatkan roti hasil produksinya kepada Menteri Perindustrian saat kunjungan kerja ke
pondok pesantren, 22 Maret 2019. Kementerian Perindustrian memberi bantuan mesin dan
peralatan pembuat roti sebagai bagian dari program Santripreneur untuk dimanfaatkan para
santri agar lebih produktif dalam berwirausaha.
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Siswa Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Solo (AK Tekstil Solo) sedang melakukan praktik mem
proses untaian benang dengan menggunakan mesin pemintal benang. Kementerian Perindustrian telah memba
ngun dua unit pendidikan vokasi di wilayah Jawa Tengah, yakni AK Tesktil Solo dan Politeknik Industri Furnitur dan
Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Kendal.
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Suasana pabrik line production Honda Brio RS saat acara “PT Honda Prospect Motor Brio Export
Production Line Off dan 20 Year Anniversary Ceremony di Karawang, Jawa Barat, 26 Maret 2019.

Petugas pelabuhan mengarahkan mobil CBU ke
dalam kapal kontainer untuk diekspor bertepatan
dengan Konferensi Pers Simplifikasi Ekspor Kenda
raan Bermotor Dalam Bentuk Jadi (CBU) di Pelabu
han Tanjung Priok, Jakarta, 12 Februari 2019.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau proses
produk kopi olahan saat melakukan kunjungan kerja ke PT
Mayora di Tangerang, Banten, 18 Februari 2019.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau unit AMMDes penjernih air yang
diterjunkan dan siap digunakan di lokasi pasca bencana gempa dan tsunami di Palu,
Sulawesi Tengah, 28 Maret 2019.
MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019

MEDIA INDUSTRI | 01 - 2019

| INOVASI

TSM QR-EDC dan Music Phone

KARYA IKM UNTUK IKM
Salah satu sektor yang dipacu
pengembangannya berdasarkan Making
Indonesia 4.0 adalah industri elektronika.
Tidak hanya didominasi peru
sahaan besar, sektor ini digeluti
pelaku industri kecil dan menengah
(IKM) yang juga mampu mengem
bangkan produk teknologi berdaya
saing global.
Kemampuan ini antara lain
ditunjukkan oleh PT Tata Sarana
Mandiri (TSM), yang melakukan ino
vasi produk telekomunikasi dan solusi
digital. Dua produk unggulannya bah
kan siap diproduksi secara massal,
yakni TSM QR-EDC dan Music Phone.
TSM QR-EDC adalah solusi
mesin pembayaran digital yang ber
basis teknologi kode QR dinamis,
dengan unit yang mobile, berbiaya
rendah, dan terjangkau untuk semua
industri.
Produk itu dilengkapi dengan
fitur keamanan dengan standar EMV
QR dan sudah memenuhi aturan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
sebagai alat pembayaran non-tunai
untuk industri kecil, menengah,
hingga modern.
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“Produk ini diharapkan mem
bantu mendigitalisasi sistem tran
saksi usaha mikro, kecil dan mene
ngah (UMKM) di Indonesia, dalam
tujuannya untuk mempersiapkan
UMKM di era industri 4.0,” kata
Chairman PT TSM Sam Ali.
CEO PT TSM Yovita Bellina
menambahkan, TSM QR-EDC
dibekali dengan layar ganda untuk
menampilkan menu aplikasi dan kode
QR pembayaran, disertai dengan
kamera depan untuk memindai kode
QR dari pelanggan.
Perangkat ini mengusung
teknologi Qualcomm yang
mendukung jaringan 4G LTE
berbasis platform Android, serta
memungkinkan kustomisasi sesuai
dengan kebutuhan pelanggan.
Selain produk QR-EDC, PT TSM
mengembangkan Music Phone,
sebuah perangkat audio beresolusi
tinggi dengan 2 headset jack
dan dilengkapi dengan teknologi
Bluetooth APTXHD/LDAC. Teknologi
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ini diklaim menghasilkan kualitas
terbaik dari suara yang mampu
diproduksi, yakni 24bit 192 Khz.
Music Phone berbasis Android
8.0 ini sudah mendukung jaringan 4G
LTE, layanan streaming music dan
video online sampai dengan 20 jam,
serta offline sampai dengan 100 jam.
Untuk memudahkan pengguna
Music Phone TSM dilengkapi
dengan layar sentuh 3.5 inci dan
dibekali dengan chipset Qualcomm
Snapdragon, sehingga dapat
digunakan untuk telepon, SMS,
ataupun chatting.
Kedua produk TSM ini sudah
dipamerkan di acara CES, Las
Vegas, pada awal Januari 2019 dan
dipromosikan pada pameran Mobile
World Congress, Barcelona, pada
25-28 Februari 2019.

EDUKASI IKM
Direktur IKM Logam, Mesin,
Elektronika, dan Alat Angkut
Kemenperin Endang Suwartini
mengatakan produk TSM QR-EDC
dapat dimanfaatkan oleh pelaku
IKM sebagai salah satu langkah
transformasi ke era teknologi digital.
“Sudah saatnya IKM Indonesia
melakukan transformasi ke teknologi
digital. Oleh karena itu diharapkan
produk ini dapat menjadi solusi
pembayaran cashless untuk IKM,”
ujarnya.
Langkah ini juga merupakan
bagian dari upaya mengedukasi
IKM agar dapat menggunakan
financial technology, termasuk cara
bertransaksinya.
“Sekarang masyarakat mulai
beralih ke pembayaran digital, IKM
pun harus tanggap dengan fenomena
tersebut dan siap menerima konsumen
cashless, terutama bagi IKM di
daerah wisata yang sering dikunjungi
wisatawan,” kata Endang.
Sejalan dengan implementasi
program e-Smart IKM yang sudah
dimulai sejak tahun 2017, Endang

“

“Kemenperin terus
mendorong IKM
agar rajin
berinovasi melalui
pemanfaatan
teknologi digital.
Hal ini sesuai
dengan prioritas
dalam peta jalan
Making Indonesia
4.0,”
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan
Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih

mengatakan upaya ini juga menjadi
langkah nyata pemerintah untuk
memperluas akses pasar IKM melalui
e-commerce.
Tahap selanjutnya dari program
e-Smart IKM adalah pengenalan
teknologi digital lainnya, termasuk
fintech, brosur digital, pelatihan digital,
serta sistem manajemen digital.
Direktur Jenderal Industri
Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA)
Kementerian Perindustrian Gati
Wibawaningsih mengapresiasi inovasi
yang dilakukan oleh PT TSM sebagai
IKM pionir produk berteknologi tinggi.
“Kemenperin terus mendorong
IKM agar rajin berinovasi melalui
pemanfaatan teknologi digital. Hal ini
sesuai dengan prioritas dalam peta
jalan Making Indonesia 4.0,” ujarnya.
Gati mengatakan Kemenperin
mendukung penuh inovasi PT TSM
yang merupakan investor lokal dan
semua karyawannya dari Indonesia
dengan bakat andal. Dia juga yakin
karya anak bangsa dari TSM bisa
menembus pasar global.
Endang Suwartini menambahkan,
pemerintah berupaya menciptakan
ekosistem inovasi dan pemberian
insentif fiskal untuk mendorong IKM
menghasilkan produk berteknologi
tinggi.
“Apalagi, kita sedang menikmati
bonus demografi dengan maraknya
generasi milenial, sehingga menjadi
potensi dalam pengembangan
industri tersebut. Kami punya berbagai
program pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi SDM
di bidang teknologi digital, seperti
penumbuhan startup. Ini dalam rangka
kesiapan kita memasuki era industri
4.0,” paparnya.
Menurut dia, IKM juga dipacu
melalui pemberian insentif fiskal,
seperti mini tax holiday ataupun
super deductible tax. Insentif ini bisa
dimanfaatkan oleh pelaku industri
sehingga lebih aktif terlibat dalam
kegiatan vokasi dan inovasi. mi
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Tumpak
Sewu
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NIAGARA INDONESIA
DI LUMAJANG
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rute 3 lintas selatan Jawa Timur.

Kabupaten Lumajang ternyata memiliki
keindahan alam yang luar biasa dan beragam.
Daerah yang berada di kawasan Tapal Kuda,
Jawa Timur, ini diapit pegunungan BromoTengger-Semeru dan Gunung Lemongan.
Di timur laut Lumajang juga
terdapat pegunungan Iyang,
sedangkan di bagian selatan
merupakan daerah datar dengan
pantai-pantai yang menawan.
Tidak heran jika di kabupaten
ini terdapat banyak sekali spot
menarik bagi wisatawan. Sebut
saja, Air Terjun Tumpak Sewu,

Kapas Biru, dan Kabut Pelangi.
Lumajang juga dikenal dengan
wisata Negeri di Atas Awan, yakni
Puncak B-29.
Di wilayah pesisir terdapat
wisata pantai Laut Selatan
(Samudera Hindia), seperti Pantai
Bambang, Pantai Dampar, Watu
Pecak, Watu godeg, dan Watu Gedeg.

Butuh waktu beberapa hari
untuk menjelajah keindahan alam
Lumajang. Namun, salah satu yang
wajib dikunjungi adalah Tumpak
Sewu. Air terjun ini sering disebut
sebagai Niagara Jawa Timur sebab
pesonanya memang tidak kalah
dibandingkan dengan air terjun
yang berada di Benua Amerika itu.

Jika berangkat dari Malang,
Anda bisa memilih rute perjalanan
Bululawang – Dampit – Tirtomoyo –
Pronojiwo – perbatasan Lumajang
dan Malang.
Setelah sampai di Desa
Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo,
wisatawan akan melihat pintu
masuk obyek wisata Air Terjun
Tumpak Sewu di tepi jalan. Jalan
tersebut muat dua kendaraan saat
berpapasan.
Anda pun bisa langsung parkir
di tempat wisata ] Tumpak Sewu. Air
Terjun ini sangat mudah dijangkau
dengan kendaraan pribadi maupun
angkutan umum berupa minibus.
Bus-bus dengan rute Lumajang –
Malang atau sebaliknya biasanya
beroperasi mulai pukul 07.00 WIB
dan berakhir sekitar pukul 16.00
WIB.
Selain Tumpak Sewu, di sekitar
lokasi juga ada tempat wisata
lainnya yang tidak kalah menarik.
Wisatawan bisa menikmati
permainan arum jeram dan bagi
pecinta Jeep juga ada wisata jalur
offroad di lereng Gunung Semeru.
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Banyaknya tempat wisata yang
dimiliki oleh Kabupaten Lumajang
membuat daerah ini semakin
banyak dikunjungi wisatawan,
baik lokal maupun mancanegara.
Kondisi ini menuntut jaminan rasa
aman dan tenang bagi wisatawan.

Lebarnya aliran air terjun
ini memang mengingatkan pada
Niagara Waterfall, meskipun debit
airnya beda jauh. Lokasi kedua air
terjun ini sama-sama di perbatasan.
Bedanya, Niagara berada di perba
tasan Amerika Serikat dengan
Kanada, sedangkan Tumpak Sewu
di perbatasan Kabupaten Lumajang
dan Kabupaten Malang.
Air terjun Tumpak Sewu yang
sangat indah ini mengundang
wisatawan baik domestik maupun
mancanegara yang ingin melihat
langsung Air terjun Niagara versi
Indonesia.
Tumpak Sewu atau disebut
juga Coban Sewu adalah sebuah
air terjun berketinggian sekitar
120 meter yang merupakan air
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terjun terindah di Pulau Jawa dan
Indonesia.
Air Terjun Tumpak Sewu memiliki
formasi unik karena memiliki aliran air
yang melebar seperti tirai sehingga
termasuk dalam tipe air terjun Tiered.
Lokasi Tumpak Sewu ada
di dalam sebuah lembah curam
memanjang dengan elevasi 500
meter di atas permukaan air laut. Air
Terjun ini terbentuk di aliran Sungai
Glidih yang berhulu di Gunung
Semeru.
Tidak heran Pemprov Jawa Timur
dalam Anugerah Wisata Jawa Timur
2018 memberikan penghargaan
Tumpak Sewu sebagai wisata alam
terbaik di provinsi itu. Tumpak Sewu
mengalahkan Wisata Gunung Kelud

Kabupaten Kediri (Terbaik II) dan
Watu Rumpuk Kabupaten Madiun
(Terbaik III).
Di media social, khususnya
Instagram, Tumpak Sewu juga
sudah mendapat predikat sebagai
salah satu spot petualangan yang
instagrammable. Banyaknya para
petualang yang datang ke sini, baik
yang berasal dari dalam negeri
sendiri maupun mancanegara,
dikarenakan oleh treknya yang
mudah dilalui letaknya yang mudah
dicapai.

MUDAH DIJANGKAU
Meski berada di perbatasan
Lumajang dan Malang, Tumpak
Sewu bisa dijangkau melalui
Lumajang melalui jalan nasional

Tantangan ini dijawab Polres
Lumajang dengan rutin menerjunkan
anggotanya ke lokasi-lokasi wisata,
termasuk Air Terjun Tumpak Sewu.
Kapolres Lumajang AKBP DR
Muhammad Arsal Sahban SH, SIK,
MM, MH, mengatakan pesona
keindahan alam Lumajang membuat
wisatawan semakin banyak datang.
Kondisi ini merupakan berkah
bagi Lumajang, sekaligus menjadi
tantangan untuk selalu menjamin
rasa aman dan kondusivitas di
daerah ini.
Menurut Arsal, semakin maju
pariwisata pasti akan menyerap
masyarakat sekitar untuk bekerja
di bidang pariwisata, seperti pe
nyedia homestay, pemandu wisata,
penyedia transportasi, pedagang
sekitar obyek wisata dan lain
sebagainya. Dengan demikian,
sehingga secara tidak langsung
akan menurunkan kriminalitas di
wilayah tersebut. mi
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MEMBANGUN
NEGARA CERDAS
Ibarat tsunami, gelombang teknologi digital kini
melanda hampir seluruh belahan bumi dan mulai
mengubah peradaban manusia. Tanpa kecuali,
negara maju hingga negara berkembang harus siap
digulung tsunami digital yang disruptif.

Setidaknya ada lima teknologi utama
yang memicu tsunami digital, yakni
Internet of Things (IoT), artificial
intelligence, human-machine
interface, robotik dan sensor, serta
3D printing.
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Tsunami digital ini disertai
dengan tujuh tren dalam teknologi
komputasi yang membuat biayanya
turun drastis. Pertama, harga
smartphone kini lebih rendah dari
Rp1 juta, tetapi kemampuannya
ratusan juta kali dibandingkan
komputer mainframe yang
digunakan pada misi luar angkasa
Apollo.
Kedua, biaya konektivitas,
broadband, serat optik dan mobile
juga turun secara dramatis. Ketiga,
nilai jaringan meningkat secara
eksponensial dari jumlah node
(perangkat). Artinya, semakin
banyak koneksi, semakin banyak
node yang bisa digunakan di dalam
jaringan.
Keempat, layanan digital
bernilai dan berbayar kini bisa
diakses secara gratis melalui
peranti open source, sehingga
menghasilkan keunggulan
kompetitif dan memberikan nilai
tambah.
Kelima, komputansi perangkat
(edge) sudah lepas landas. Dulunya
aspek pintar dari jaringan komputer
ada di server. Sekarang kita lihat
semakin banyak komputansi cerdas
dalam sebuah perangkat, seperti
IoT dan jaringan 5G.
Keenam, perkembangan
pesat Artificial Intelligence (AI),
yang didorong oleh teknik baru
dari machine learning, deep
learning menggunakan jaringan
netral. Harga perangkat berbasis
AI, seperti NVIDIA Jetson Nano
dan Intel Neural Compute Stick
sudah di bawah Rp1 juta. Artinya,
machine learning kini tidak harus
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menggunakan supercomputer
mahal, tetapi bisa dilakukan
perangkat mobile.
Tren ketujuh adalah revolusi
robotik. Robot autonomous kini
bisa mendengar, melihat, mengerti,
bicara, bahkan merasakan, dengan
lebih baik dan presisi dibandingkan
dengan tangan-tangan ahli bedah
berpengalaman. Ketika robot
autonomous bisa melakukannya
semua, berarti kita berada dalam
era revolusioner.

KESIAPAN INDUSTRI
Sektor industri berada di
tengah pusaran revolusi ini. Semua
tren tersebut terus berkembang
secara eksponensial dan siap
menggulung pelaku industri yang
tidak siap.
Beruntung sektor industri di
Indonesia sudah memiliki acuan
untuk menghadapi hempasan
tsunami teknologi yang kita sebut
revolusi industri 4.0. Inisiatif besar
sudah diluncurkan pemerintah
sejak 4 April 2018, yakni Making
Indonesia 4.0.
Inisiatif yang digagas Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
ini merupakan sebuah peta jalan
(roadmap) yang terintegrasi untuk
mengimplementasikan sejumlah
strategi dalam memasuki era
Industri 4.0.
Secara garis besar, Making
Indonesia 4.0 bertujuan menjadi
kan Indonesia masuk dalam 10
negara dengan perekonomian
terkuat di dunia pada tahun 2030.
Saat itu, kontribusi ekspor neto
sektor industri minimal 10 persen
dari PDB, produktivitas naik dua
kali lipat, anggaran riset 2 persen
dari PDB, dan anggaran inovasi
tujuh kali lipat dari saat ini.
Upaya pemerintah ini patut

diapresiasi sebab meningkatkan
kesadaran dan mengakselerasi
kesiapan industri di dalam negeri
dalam mengantisipasi perubahan
besar yang sudah berada di depan
mata.

komputansi mengubah peradaban
dunia.
“Tapi kita harus ingat, teknologi
tidak bisa menguasai kita. Pada
akhirnya, nilai yang diciptakan
dalam bisnis kita bergantung pada
seberapa baik kita memanfaatkan
teknologi untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia,” ungkapnya.
Salah satu tantangan utama,
menurut Nalakrishnan, adalah
bagaimana memungkinkan masya
rakat untuk bergerak sejalan
dengan kecepatan perkembangan
teknologi.
“Dan sebagai awal, kita perlu
mengalihkan pembicaraan politik
dari kesenjangan dan ketakutan
akan kehilangan pekerjaan karena
kita semua akan digantikan oleh
robot. Tentu saja akan ada dampak

tetapi kita perlu mengalihkan
pembicaraan ke salah satu
kemungkinan dan kemajuan,”
ujarnya.
“Kita perlu fokus pada
pemberdayaan umat manusia,
memberikan kepercayaan dan
semangat untuk meningkatkan
kemampuan diri sehingga bisa
menjalani kehidupan yang produktif
dan memuaskan.”
Namun, munculnya solusisolusi baru mungkin saja ber
benturan dengan aturan dan
regulasi. Di sinilah bagaimana
pemerintah merespons

perkembangan teknologi dengan
cepat.
Pemerintah harus
mampu beradaptasi serta siap
menyesuaikan kebijakan dan
peraturan dengan tuntutan era
digital. Kasus ini juga dihadapi
oleh Indonesia, misalnya regulasi
terkait transportasi daring
dan e-commerce. Sejauh ini,
pemerintah cukup reponsif dan
berhasil menjaga iklim usaha
kondusif.
Salah satu hal yang perlu
kita pikirkan kembali adalah
bagaimana aturan dan regulasi di
bidang IoT. Pasalnya, aturan dan
regulasi harus adaptif terhadap

Namun, tsunami digital
perlu dihadapi bersama seluruh
stakeholder, terutama masyarakat
yang rentan terhadap perubahan
drastis. Apalagi, tujuan akhir dari
semua perubahan adalah demi
kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, inisiatif
Making Indonesia 4.0 harus
diperluas lagi menjadi sebuah
narasi yang lebih besar yakni
membangun Negara Cerdas 2030.
Ini sesuai dengan peta jalan Making
Indonesia 4.0 yang menargetkan
Indonesia masuk jajaran negara
maju pada tahun 2030.
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PENGALAMAN
SINGAPURA
Untuk mewujudkan hal
itu, kita bisa belajar dari
negara lain yang lebih
maju dalam penerapan
teknologi. Salah
satunya Singapura.
Negara ini telah
mencanangkan
Smart Nation
Initiative,
bahkan
menunjuk
Menteri Luar
Negeri Vivian
Nalakrishnan
untuk memimpin
inisiatif tersebut.
Saat berpidato pada
pembukaan pameran dan
konferensi IoT Asia 2019 dan
Last Mile Fulfillment Asia 2019
di Singapura pada 27 Maret,
Nalakrishnan menyampaikan
bagaimana tujuh tren teknologi
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mesin-mesin yang semakin kecil,
lebih cerdas, dan terkoneksi,
serta layanan yang melebur dan
tumpang tindih.
Untuk itu, pelaku usaha
perlu memberikan masukan
kepada pemerintah mengenai
aturan yang dinilai salah atau
usang, perlu digabung atau
direvisi.

SMART NATION
Lalu, apa manfaat solusi
digital itu bagi masyarakat
dan kehidupan mereka seharihari? Berkaca dari Singapura,
inisiatif Smart Nation menawar
kan visi bagaimana IoT dapat
memberikan solusi untuk
meningkatkan kualitas hidup
warga sehari-hari, serta
menciptakan lingkungan lebih
aman dan ramah.
Pada tahun 2018, misalnya,
Singapura meluncurkan Smart
Nation Sensor Platform. Proyek
strategis nasional ini bertujuan
mendorong pengembangan
dan penerapan sensor serta
perangkat IoT lainnya guna
memberikan solusi teknologi
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yang mengatasi masalah di
dunia nyata.
Sistem deteksi tersebut
sudah dipasang di 28 kolam
renang umum sepanjang tahun
lalu. Bukan untuk menggusur
peran lifeguard, melainkan
menambah mata dan telinga
mereka untuk menjaga
keselamatan warga.
Proyek sensor juga diterapkan
untuk lahan parkir melalui
aplikasi Parking.sg. Meski baru
setahun berjalan, sudah lebih
60 persen pemilik kendaraan
menggunakan aplikasi tersebut.
Sekarang, Singapura berencana
menguji coba sensor pintar
sehingga warga bisa mendapat
informasi real-time mengenai
ketersediaan parkir.
Pemerintah Singapura juga
mengaplikasikan teknologi sensor
untuk mencegah wabah demam
berdarah. Badan Lingkungan
Nasional bekerja sama dengan
sebuah perusahaan teknologi
mengembangkan Smart Gravitrap,
alat yang dilengkapi sensor pemantau
populasi nyamuk dan membantu
memusnahkan sarang nyamuk.

Smart Nation Sensor Platform,
proyek strategis nasional
Singapura lainnya, yakni layanan
digital pemerintah Codex,
aplikasi pembayaran E-Payment,
personalisasi layanan publik
Moment of Life, National Digital
Identity (NDI), dan Smart Urban
Mobility.
“Ambisi jangka pendek kami
adalah untuk menciptakan kota
pintar, dimana lahan, infrastruktur,
utilitas dan kesehatan, dioptimalkan
melalui penggunaan data yang
benar. Ini akan membuat kita lebih
aman, terkoneksi, lebih hidup, dan
lebih ramah lingkungan,” ungkap
Nalakrishnan.
Untuk mewujudkan itu, tentu
saja dibutuhkan kerja bareng dan
kolaborasi. Sebab transformasi
atau game-changing hanya tercipta
ketika solusi baru mengganti pola
lama, ketika solusi baru diadopsi, dan
ketika menjadi bagian dari sebuah
ekuilibrium baru, yang tentu saja
diharapkan lebih baik. mi

(Hery Lazuardi, Translogtoday.com)
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