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

BONUS DEMOGRAFI DAN SDM INDUSTRI
Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi
mengalami masa bonus demografi.
Pada periode ini, jumlah penduduk usia
produktif (15-64 tahun) lebih besar
dibandingkan penduduk usia tidak
produktif (di bawah 15 tahun dan di
atas 64 tahun).
Jumlah penduduk usia produktif pada periode tersebut diprediksi
mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan
sebesar 297 juta jiwa.
Untuk memetik manfaat bonus
demografi tersebut, Presiden Joko
Widodo dalam periode kedua
pemerintahannya memfokuskan
kebijakan pada pembangunan SDM
secara besar-besaran. Kebijakan itu
bermuara pada SDM berkualitas
sehingga berkontribusi signifikan
bagi perekonomian nasional.
Dengan memanfaatkan bonus
demografi, Indonesia memiliki
aspirasi besar menjadi salah satu
dari 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada
tahun 2030.
Bahkan, pada tahun 2045 atau
bertepatan dengan peringatan 100
tahun Kemerdekaan Indonesia,
kekuatan ekonomi negara ini
diproyeksikan mampu menempati
peringkat ke-4 dunia.

BJ Habibie

Presiden ke-3 Republik Indonesia

Ta n t a n g a n n y a
adalah
Indonesia harus segera menyiapkan SDM kompeten di berbagai
bidang. Khusus di sektor industri,
Kementerian Perindustrian telah
menyiapkan beberapa program
strategis, antara lain pendidikan
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vokasi link and match, pelatihan 3in1, dan pengembangan
politeknik.
Melalui program tersebut, SDM
yang disiapkan dapat langsung
bekerja di berbagai sektor industri
karena mampu memenuhi kebutuhan dunia industri. Program itu
juga sesuai dengan implementasi
peta jalan Making Indonesia 4.0
yang memprioritaskan lima sektor
unggulan.
Kelima sektor manufaktur
tersebut, yakni industri makanan
dan minuman, industri tekstil dan
pakaian jadi, industri otomotif,
industri kimia, dan industri elektronika. SDM di sektor-sektor ini
dipersiapkan untuk menghadapi
implementasi industri 4.0.
Kemenperin tentunya perlu
dukungan luas dar i seluruh
pemangku kepentingan, terutama
pelaku industri, agar program
pengembangan SDM industr i
berjalan efektif dan masif.

Dalam PP tersebut, pemerintah menawarkan insentif pajak
hingga 200 persen dari jumlah
biaya pengembangan SDM berbasis
kompetensi. Selain itu, kegiatan
penelitian dan pengembangan
(litbang) bisa menikmati insentif
pajak hingga 300 persen.
Gebrakan ini akan mendukung upaya menciptakan iklim
usaha kondusif sehingga bisa
menarik investasi lebih besar lagi
ke Tanah Air. Untuk mewujudkan
upaya tersebut, pemerintah telah
menggulirkan serangkaian Paket
Kebijakan Ekonomi.
Melalui paket kebijakan itu,
pemerintah berusaha menghadirkan kemudahan dan kepastian
usaha, mulai dari pemangkasan
regulasi dan birokrasi, tarif energi,
formulasi upah, pengembangan
kawasan ekonomi khusus, peta
jalan e-commerce, insentif UKM,
memangkas biaya logistik, hingga
perluasan tax holiday.

Untuk menarik minat pelaku
industri, pemerintah memberikan
insentif fiskal yang disebut super
tax deduction bagi pengembangan
SDM melalui kegiatan pendidikan
dan pelatihan vokasi.

Semua kebijakan tersebut
diharapkan meningkatkan daya
tahan perekonomian nasional di
tengah dinamika ekonomi global
yang menimbulkan ketidakpastian, seperti perang dagang antara
Amerika Serikat dan China.

Insentif ini dituangkan ke
dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas PP Nomor 94
Tahun 2010 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan Pajak Penghasilan
dalam Tahun Berjalan.

Selain itu, mengantisipasi
perkembangan ekonomi digital yang
berpotensi mendisrupsi berbagai
sektor industri konvensional. Bonus
demografi yang menyediakan SDM
kompeten dari kalangan milenial
akan membantu Indonesia menghadapi semua tantangan itu. mi
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Erwin (Banten)
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Mempunyai NIB (dapat diakses
di OSS.go.id)

2.

Mempunyai akun siinas
(dapat mendaftar di siinas.
kemenperin.go.id)

3.

Mempunyai surat keterangan
diluar kawasan industri (dapat
dipelajari di Permenperin No.
15 Th 2019)

4.

Melaporkan data industri
di siinas

5.

Mempunyai Izin Lokasi yang
berlaku efektif (dapat diperoleh dari pemerintah provinsi
daerah setempat)

6.

Mempunyai RKL/RPL rinci
(jika berada di dalam kawasan
industri)

4 Fakta Mobil ESEMKA

Industri Kesehatan Ujung Tombak
Baru Sektor Manufaktur

56 SERBA-SERBI

Indonesia Siap Menjadi Kiblat
Fesyen Muslim Dunia

Kemenperin Sabet Lagi 		
Penghargaan Opini WTP

Kawasan Industri Halal Pelayanan
Terpadu dan Jaminan Produk Halal

Gelar Doktor Kehormatan
untuk Airlangga Hartarto

7.

66 ARTIKEL
Membangun SDM Unggul
Melalui Insentif Pajak

Mempunyai Izin Lingkungan
(dapat diperoleh di BPLHD
setempat)

Untuk mengetahui informasi
lebih lanjut Saudara dapat
berkonsultasi ke Unit Pelayanan
Publik Kementerian Perindustrian
Lt.4 Jl. Gatot Subroto Kav52-53
________________________

Apakah ada bantuan modal
usaha bagi pelaku usaha kecil
yang bergerak dalam penjualan
elektronik bekas atau baru berbasis
website

Inkubasi Bisnis Dongkrak
Industri Kreatif Digital
Melindungi Konsumen dan
Produsen Kacamara Dalam Negeri

Rudiyanto (Semarang)

Memperkuat Komitmen
Investor Jepang

Jawaban:

38 KAMUS INDUSTRI
Apa itu Industri Daur Ulang Plastik?

39KERJA SAMA
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1.

Mohammad Moenir: Mencetak
Welder Profesional

54 LENSA PERISTIWA

Sinergi RI-Jepang Perkuat
Sektor Manufaktur

Informasi mengenai Syarat
dan ketentuan untuk permohonan
izin usaha industri dapat di lihat
di Permenperin Nomor 15 Tahun
2019 diantaranya:

Penambahan 500 Politeknik
Butuh Peran Swasta

Iklim Kondusif, Industri Ekspansif

Gandeng Korsel, Indonesia 		
Akselerasi Implementasi Industri 4.0

Jawaban:

33

Selamat pagi, terima kasih
atas pertanyaan Saudara.
Program pembinaan IKM yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian
diantaranya:
1. Pengembangan Produk;
2. Pengembangan Sentra;
3. Pembangunan Wirausaha Baru;
4. Restrukturisasi Mesin/		
Peralatan;

5. Peningkatan Pelayanan UPT;
6. Fasilitasi Promosi dan
Pemasaran.
Program bantuan untuk
industri kecil atau para pengrajin
dari Kementrian Perindustrian
selalu tersedia dalam setiap tahun
anggaran.
Dalam hal bantuan desain
kemasan dan pendaftaran HKI,
kami memiliki Klinik Pengembangan
Desain Kemasan dan Merek IKM
(021 5255509 ext 2361) dan Klinik
Konsultasi HKI IKM (021 5255509
ext 2168) Untuk bantuan teknis,
dapat kami informasikan bahwa
saat ini Direktorat Jenderal Industri
Kecil dan Menengah memiliki
struktur organisasi Direktorat
teknis yaitu Direktorat Industri Kecil
dan Menengah Pangan, Barang Dari
Kayu dan Furnitur (021 5255509
ext 4051); Direktorat Industri Kecil
dan Menengah Kimia, Sandang,
Aneka dan Kerajinan (021 5255509
ext 4052); dan Direktorat Industri
Kecil dan Menengah Logam, Mesin,
Elektronika dan Alat Angkut (021
5255509 ext 4055). Silahkan menghubungi Direktorat bersangkutan
untuk program bantuan terkait jenis
komoditi IKM yang perlukan.
________________________

1.

Balai Diklat Industri
Medan Jln. Medan –Tg.
Morawa Km. 10/Jln. Damai
No 32, Medan
Telp : 061-7865857
Email: balaidiklatindustrimedan@gmail.com

2.

Balai Diklat Industri
Padang Jl. Bungo Pasang,
Tabing, Padang
Telp: (+62751) 7051879
atau +6281277753395
Fax : (+62751) 447784
Email: bdipadang@
kemenperin.go.id atau
bdiregional2padang@
gmail.com

3.

Balai Diklat Industri
Jakarta Jalan Balai Kimia
No 1 A, Kel. Pekayon, Kec.
Pasar Rebo, Jakarta Timur
Whatsapp Center: +62
857-5050-1919
Telp : (021) 88702734
Fax: (021) 87702821

4.

Balai Diklat Industri
Yogyakarta Jalan
Gedongkuning No. 140
Yogyakarta 55171 Telp:
(0274) 373912 Fax: (0274)
376048 Email: bdiyogyakarta@kemenperin.go.id

5.

Balai Diklat Surabaya Jl.
Gayung Kebon Sari Dalam
No. 12, Surabaya Telp. /
Fax: (031) 8292002
Email: bdisurabaya@
kemenperin.go.id

6.

Balai Diklat Industri
Makassar Jl. Perintis
Kemerdekaan KM.17
Makassar, Sulawesi
Selatan
Telp : (0411) 556617
Email: bdimks.kemenperin@gmail.com

7.

Balai Diklat Industri
Denpasar Jalan
WR.Supratman No. 302,
Tohpati, Denpasar
Telp: (0361) 465455
Email: bdidps@kemenperin.go.id mi

Mohon informasi pelatihan
untuk adik saya usia 25 tahun yg ada
sedikit cacat pada kaki sehingga sulit
berjalan.
Dewi (Pondok Gede)

Jawaban:
Adik Saudara dapat mengikuti diklat untuk penyandang
disabilitas yang difasilitasi oleh
Kementerian Perindustrian.
Berikut ini persyaratan dalam
mengikuti diklat :
1. fotocopy KTP
2. fotocopy ijazah terakhir
3. fotocopy kartu keluarga
4. fotocopy akta lahir
5. SKCK
6. surat sehat
7. foto berwarna ukuran 3x4
8. surat izin orang tua atau suami
Untuk informasi terkait
diklat penyandang disabilitas
Saudara dapat menghubungi
Balai Diklat dibawah Kementerian
Perindustrian berikut ini:
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| L A P O R A N U TA M A

KUALITAS SDM
KUNCI EMAS MASA
DEPAN INDONESIA
Presiden terpilih Joko Widodo,
dalam pidato “Visi Indonesia”
yang disampaikannya pada 14
Juli 2019, menyebutkan lima
tahapan besar yang akan
dilakukan pemerintahannya
bersama Wakil Presiden KH
Ma’ruf Amin.

Visi Indonesia yang diungkapkan
Jokowi bertujuan menjadikan
Indonesia lebih produktif serta
memiliki daya saing dan fleksibilitas
tinggi dalam menghadapi perubahan
di dunia.
Kelima tahapan besar tersebut,
yakni melanjutkan pembangunan
infrastruktur, pembangunan sumber
daya manusia, memangkas hambatan
investasi, reformasi birokrasi, dan
penggunaan APBN tepat sasaran.
Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan saat ini lingkungan global
berubah sangat dinamis dengan ciriciri penuh kecepatan, penuh risiko,
penuh kejutan yang sering kali jauh
dari perhitungan.
“Kita harus mencari cara baru
dengan inovasi dan kita semuanya
harus mau dan akan kita paksa
untuk mau. Kita harus meninggalkan
cara-cara lama, pola-pola lama, baik
dalam mengelola organisasi, lembaga,
maupun pemerintahan,” tegas Jokowi.
Salah satu poin penting dalam
pidato tersebut, yakni pemerintahan
Jokowi-Ma’ruf Amin akan memprioritaskan pembangunan sumber daya
manusia (SDM) sebagai kunci emas
Indonesia ke depan.

6

Oleh karena itu, kata Jokowi,
arah politik anggaran ke depan akan
lebih fokus pada pembangunan SDM
secara besar-besaran. Strategi ini akan
tergambar dalam Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) Tahun Anggaran 2020.
“Pada 2020 ekonomi global masih
penuh dengan ketidakpastian. Oleh
karena itu, RAPBN 2020 harus bisa
menggambarkan kekuatan dan daya
tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal,”
ungkapnya.
Menurut Presiden, investasi SDM
tidak bisa ditunda-tunda lagi karena
pembangunan SDM memerlukan
kehadiran negara. “Sejak mulai dari
kandungan, bayi, sampai anak-anak
kita memasuki masa emas harus betul
diperhatikan, jangan sampai ada angka
kenaikan stunting,” ujarnya.
Demikian juga kualitas sistem
pendidikan dan pelatihan, lanjut
Presiden, harus betul-betul dirancang
dengan cara-cara yang baru. Reformasi
di bidang pendidikan dan pelatihan
adalah menjadi kunci, baik pelatihan
vokasi maupun pendidikan vokasi.
“Kualitas pendidikan akan terus
kita tingkatkan. Bisa dipastikan
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2019
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vokasi, sehingga daya saing SDM
Indonesia di masa depan semakin kuat.

Salah satu program yang digenjot
Kemenperin mulai tahun ini
adalah peningkatan kualitas SDM.
Pembangunan SDM industri yang
kompeten dilakukan melalui
pendidikan vokasi industri
berbasis kompetensi menuju dual
system, yakni teori dan praktikum
dengan persentase berkisar 30:70.
pentingnya vocasional training, vocasional school, kita akan membangun
manajemen talenta Indonesia,”
ungkapnya.

8

Kepala Negara juga meminta
Badan Riset Nasional segera diselesaikan guna mendukung kegiatan
riset dan inovasi nasional, sehingga
Indonesia tidak tertinggal dalam era
disrupsi teknologi sekarang ini.
Seperti yang telah dijalankan
selama ini, Jokowi menandaskan
pemerintahannya juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, menggenjot investasi,
dan memastikan penggunaan APBN
tepat sasaran.
Dia optimistis Indonesia bisa
menjadi salah satu negara terkuat di
dunia karena merupakan negara besar
dengan 17.000 pulau dan penduduk
267 juta jiwa yang mayoritas produktif.
“Indonesia maju adalah Indonesia
yang tidak ada rakyatnya yang tertinggal, rakyatnya memilki hak yang sama
di depan hukum, mampu menjaga
bangsa dan negara dalam dunia yang
kompetitif,” kata Jokowi.

PROGRAM KEMENPERIN
Sejalan dengan Visi Indonesia
tersebut, Kementerian Perindustrian
telah mencanangkan empat program
kerja prioritas untuk membangun
industri dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian.
Salah satu program yang
digenjot Kemenperin mulai tahun ini
adalah peningkatan kualitas SDM.
Pembangunan SDM industri yang
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2019

kompeten dilakukan melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual system, yakni teori
dan praktikum dengan persentase
berkisar 30:70.
Kemenperin juga mendorong
pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri
dan pengembangan Link & Match
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dan industri.
Selain itu, pelatihan industri
berbasis kompetensi sistem 3 in 1,
pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi, serta
pembangunan SDM industri dalam
mempersiapkan industri 4.0.
Program berikutnya, yakni mendorong realisasi investasi industri
kimia, farmasi dan tekstil. Kemudian,
memperkenalkan roadmap Making
Indonesia 4.0 ke seluruh dunia serta
mendorong investasi untuk meningkatkan kemampuan manufaktur dan
pengembangan infrastruktur digital.
Program prioritas lainnya adalah
pengembangan wirausaha baru.
Sebagai wujud komitmen untuk
meningkatkan kualitas SDM dan
mendorong inovasi, pemerintah
menawarkan insentif super tax deduction dengan menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019.
PP tentang Perubahan Atas PP
Nomor 94 Tahun 2010 ini mengatur
tentang Penghitungan Penghasilan
Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
Insentif ini diharapkan mendorong
pelaku industri untuk berlomba-lomba
menyediakan pendidikan dan pelatihan

Dalam PP tersebut, pemerintah
menawarkan insentif pajak hingga 200
persen dari jumlah biaya pengembangan SDM berbasis kompetensi. Bahkan,
kegiatan litbang bisa diberikan insentif
pajak hingga 300 persen.
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto mengatakan, insentif tersebut merupakan salah satu terobosan
kebijakan pemerintah guna menggairahkan iklim usaha di dalam negeri
sehingga turut memacu pertumbuhan
ekonomi nasional.
“Terobosan itu termasuk fasilitas
untuk menunjang ekspor dan investasi,
selain penguatan kualitas SDM melalui
vokasi dan mengaktifkan kegiatan
litbang dalam memacu inovasi,” kata
Menperin.
Menurut dia, pengembangan SDM
terampil merupakan salah satu strategi
guna menangkap peluang bonus
demografi yang akan dialami Indonesia
pada tahun 2020-2030. “Tumbuhnya
jumlah angkatan kerja yang produktif
ini diproyeksikan dapat menggenjot
kinerja ekonomi nasional,” ujarnya.

KEMUDAHAN INVESTASI
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Untuk kemudahan berinvestasi,
jelas Menperin, pemerintah telah
meluncurkan Online Single Submission
(OSS). Dengan sistem tersebut, para
investor dipermudah dalam pengurusan izin usaha.
Sebagai contoh, ketika datang ke
kantor Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), dalam tiga jam sudah
bisa mendapat izin usaha, termasuk
tax holiday untuk sektor-sektor industri
yang didukung pemerintah.
“Kami berhasil melakukannya
dengan menarik lebih banyak investasi
melalui kebijakan tax holiday yang
agresif, yang ditujukan kepada perusahaan yang berinvestasi dari USD30
juta hingga USD2 miliar, yang bisa
mendapat tax holiday dalam durasi 5
sampai 20 tahun,” jelasnya.
Airlangga mengungkapkan, pada
tahun-tahun mendatang,akan ada
lebih banyak kebijakan fiskal dan sektor yang difasilitasi oleh pemerintah.
Upaya ini diyakini mampu memacu
pertumbuhan industri dan ekonomi
ke level selanjutnya.
“Indonesia diproyeksikan menjadi
pusat manufaktur di ASEAN dengan
beberapa sektor industri yang telah
memiliki struktur mendalam, mulai

dari hulu hingga hilir, seperti otomotif,
tekstil dan garmen, makanan dan
minuman, logam, serta dan kimia,”
paparnya.
Menurut Menperin, pertumbuhan
ekonomi Indonesia terus menunjukkan
tren yang positif, dengan rata-rata di
atas 5 persen per tahun. Hal ini tidak
terlepas dari peran sektor manufaktur
yang memberikan kontribusi terbesar
terhadap PDB nasional.
“Banyak pihak mengatakan
bahwa pertumbuhan ini masih dapat
didorong lagi. Ekonomi Indonesia besar
dan sekarang sudah di jalur yang tepat
sebagai salah satu ekonomi terbesar
dunia,” kata Menperin.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), industri pengolahan
masih memberikan kontribusi terbesar
kepada struktur produk domestik bruto
(PDB) nasional pada triwulan kedua
2019, yakni 19,62 persen.
Pada per iode tersebut,
manufaktur masih menjadi sumber

pertumbuhan tertinggi dalam perekonomian nasional yakni sebesar 0,74
persen, melampaui sektor lainnya
seperti pertanian (0,71 persen), perdagangan (0,61 persen), dan konstruksi
(0,55 persen).
Manufaktur juga berkontribusi
besar terhadap peningkatan investasi,
terlihat dari nilai penanaman modal
dalam negeri (PMDN) dan penanaman
modal asing (PMA) pada triwulan
kedua 2019 yang melonjak dibanding
kuartal sebelumnya.
Sepanjang April-Juni tahun ini,
kontribusi sektor manufaktur pada
PMDN mencapai Rp22,2 triliun atau
lebih tinggi dari periode sebelumnya
sebesar Rp16,1 triliun. Adapun sumbangsih sektor manufaktur untuk PMA
pada periode tersebut tercatat USD2,5
miliar, lebih tinggi dari pencapaian
periode yang sama tahun lalu USD1,9
miliar.
Menperin menegaskan, peningkatan investasi itu menunjukkan
adanya pertumbuhan industri dan

penambahan kapasitas produksi di
dalam negeri. “Sejumlah produsen
menjadikan Indonesia sebagai basis
produksi mereka,” ujarnya.
Dia mengatakan Indonesia kini
dipertimbangkan menjadi manufacturing hub di ASEAN dan basis produksi
bagi produsen global untuk memenuhi
kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
“Investor melihat Indonesia masih
menjadi negara tujuan utama investasi.
Indonesia dinilai memiliki peluang
pengembangan industri manufaktur
melalui pasar yang besar dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif. Ini
potensi bagi kita,” kata Menperin.
Airlangga optimistis investasi
akan terus meningkat seiring dengan
meredamnya ketegangan perang
dagang Amerika Serikat dan China.
Selain itu, kondisi politik dan ekonomi
Indonesia yang stabil seusai Pemilu
2019 membuat iklim investasi lebih
kondusif. mi
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POTONGAN PAJAK SUPER
MEMACU VOKASI DAN INOVASI
Sesuai dengan janjinya, pemerintah menggulirkan insentif pajak
‘super’ untuk mendorong industri terlibat aktif dalam pembangunan
sumber daya manusia berkualitas dan terus berinovasi melalui kegiatan
penelitian dan pengembangan (litbang).

3 POIN PENTING
PP NOMOR 45 TAHUN 2019
Pasal 29A:

Penanaman modal baru atau
perluasan usaha di sektor
padat karya dapat diberikan
pengurangan penghasilan
neto 60% dari jumlah
investasi berupa aktiva tetap
berwujud termasuk tanah
yang digunakan untuk
kegiatan usaha utama, yang
dibebankan dalam jangka
waktu teentu.

pengembangan SDM diberikan
pengurangan penghasilan bruto
hingga 200% dari jumlah biaya yang
dikeluarkan.
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Adapun insentif pajak untuk
industri atau usaha yang melakukan
litbang dituangkan dalam Pasal 29C
ayat (2) pada PP tersebut.
Pasal ini menyebutkan, wajib
pajak badan dalam negeri dapat
diberikan pengurangan penghasilan
bruto hingga 300% dari jumlah biaya
litbang, yang dibebankan dalam
jangka waktu tertentu.

Insentif pajak super yang disebut super
tax deduction itu akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada
25 Juni 2019, setelah melalui pembahasan intensif sejak tahun sebelumnya.
Regulasinya tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas PP Nomor 94
Tahun 2010 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan Pajak Penghasilan dalam
Tahun Berjalan.
PP mulai berlaku pada tanggal
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diundangkan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Yasonna H
Laoly pada 26 Juni 2019.

membutuhkan SDM kompeten
untuk menghadapi revolusi industri
generasi keempat.

Pemerintah berharap insentif itu
efektif mendorong pelaku industri
untuk berlomba-lomba menyediakan
pendidikan dan pelatihan vokasi,
sehingga daya saing SDM Indonesia
semakin kuat di masa mendatang.

Hingga saat ini, sedikitnya 855
perusahaan telah bekerja sama
menyelenggarakan pendidikan
vokasi melalui 4.500 perjanjian
dengan 2.600 SMK.

Strategi ini juga sejalan dengan
program prioritas dalam implementasi peta jalan Making Indonesia
4.0 yang dicanangkan Kementerian
Perindustrian. Peta jalan ini

Aturan super tax deduction
untuk pendidikan vokasi dituangkan
dalam Pasal 29B, yang menyebutkan
wajib pajak badan yang menyelenggarakan praktik kerja, pemagangan,
atau pembelajaran dalam rangka

Kegiatan litbang tertentu
yang dimaksud yakni litbang yang
dilakukan di Indonesia untuk
menghasilkan invensi, inovasi, dan
penguasaan teknologi baru. Usulan
insentif ini sejak awal diajukan oleh
Kemenperin, mengingat industri
tidak lepas dari teknologi dan
pengembangan produk membutuhkan SDM berkualitas.
Insentif litbang tersebut
diharapkan mendorong inovasi dan
meningkatkan daya saing Indonesia
di dunia. Berdasarkan laporan The
Global Competitiveness Report
2018 yang diterbitkan World
Economic Forum, kemampuan
inovasi Indonesia masih berada di
peringkat ke-69 dunia dan daya
saing global di peringkat 45.

Pasal 29B:

Kegiatan praktik kerja,
pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan pengembangan SDM diberikan
pengurangan penghasilan
bruto paling tinggi 200%
dari jumlah biaya yang
dikeluarkan.

Selain insentif vokasi dan
litbang, PP Nomor 45 Tahun 2019
mengatur tentang pemberian insentif kepada industri yang melakukan
investasi baru atau ekspansi usaha
khususnya di sekor padat karya.
Aturan ini tertuang dalam pasal
29A dalam PP tersebut, yang menyebutkan usaha di sektor tersebut dapat
diberikan insentif PPh sebesar 60
persen dari jumlah investasi berupa
aktiva tetap berwujud, termasuk
tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan
dalam jangka waktu tertentu.

DISAMBUT BAIK
Insentif pajak untuk yang program vokasi dan litbang tersebut
disambut baik oleh pelaku usaha.
Aturan baru ini diyakini dapat mendorong pengembangan industri
manufaktur yang memiliki nilai
tambah lebih tinggi.
“Kami menyambut baik akhirnya
kebijakan ini bisa disahkan dan
menunggu PMK (Peraturan Menteri
Keuangan) untuk dasar aturan
pelaksanaannya,” kata Wakil Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Shinta W Kamdani.
Menurut dia, PP tersebut akan
membantu pengembangan tenaga

Pasal 29C ayat (2):

Pengurangan penghasilan bruto
paling tinggi 300% dari jumlah
biaya yang dikeluarkan untuk
kegiatan litbang teentu di
Indonesia, yang dibebankan
dalam jangka waktu teentu.

kerja terampil sehingga mampu
bersaing di pasar global.
Dia berharap penerapan insentif
tersebut diarahkan untuk pengembangan industri berteknologi tinggi
sehingga membutuhkan tenaga kerja
yang ahli dan penelitian yang intens
dan berbiaya mahal.
“Pelaku usaha membutuhkan
banyak tenaga kerja ahli yang
seharusnya bisa diserap melalui
pendidikan vokasi,” kata Shinta.
Oleh karena itu, Kemenperin
akan terus mendorong agar semakin
banyak perusahaan yang menyediakan
program pelatihan dan pendidikan
demi meningkatnya kualitas SDM di
Indonesia.
“Kalau dihitung secara kasar, dari
data BPS terdapat sekitar 32 ribuan
perusahaan industri besar-sedang.
Anggaplah 10 persen berarti sudah
3.000-an, seperti itu logikanya,” harap
Haris Sekjen Kemenperin saat itu.
Pemberian insentif fiskal tersebut
juga diharapkan mendorong inovasi
produk manufaktur melalui hasil kegiatan riset di sektor industri.
“Dengan super tax deduction,
diharapkan investasi pada kegiatan riset
dapat mencapai 2 persen dari produk
domestik bruto (PDB),” ungkap Haris. mi
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MANUFAKTUR JADI
ANDALAN EKSPOR
NASIONAL
Selama ini industri pengolahan nonmigas
atau manufaktur selalu memberikan
kontribusi paling besar terhadap ekspor
nasional. Sektor manufaktur kembali
membuktikannya dengan mencatatkan
nilai pengapalan hingga USD60,14 miliar
pada semester pertama 2019.

Angka ini mewakili 74,88 persen
dari total nilai ekspor nasional yang
mencapai USD80,32 miliar selama
periode tersebut. Kontribusi yang
sangat besar ini menunjukkan bahwa
produk manufaktur nasional mampu
memenuhi kualitas dan diterima di
pasar internasional.
Berdasarkan catatan Kementerian
Perindustrian, tiga sektor penyumpang
paling besar yakni industri makanan
dengan ekspor senilai USD12,36 miliar,
industri logam dasar USD8,14 miliar,
serta industri bahan kimia dan barang
dari bahan kimia USD6,37 miliar.
Sektor lainnya yang berkontribusi
signifikan, di antaranya industri pakaian
jadi dengan ekspor senilai USD4,06
miliar, industri kertas dan barang dari
kertas USD3,55 miliar, serta industri
karet, barang dari karet dan plastik
USD3,48 miliar.
Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto menandaskan, capaian
ekspor tersebut menunjukkan bahwa
manufaktur berperan penting sebagai
penggerak utama perekonomian
nasional.
Kemenperin mendorong sektor
manufaktur lebih gencar mengisi pasar
global. Peningkatan ekspor dengan
mengoptimalkan utilisasi industri dan
memperluas pasar luar negeri sekaligus
menjadi salah satu solusi untuk
mengatasi persoalan defisit neraca
perdagangan.
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“Oleh karena itu, pemerintah
bertekad untuk terus menciptakan
iklim investasi yang kondusif serta
memberikan kemudahan perizinan
usaha dan insentif bagi industri,” kata
Menperin.
Guna memacu kapasitas
produksi, diperlukan investasi. Utilisasi
kapasitas industri juga diharapkan
terus meningkat, sebab kapasitas yang
semakin besar akan mendorong ekspor
ke pasar tradisional dan pasar baru yang
potensial.
Menurut Airlangga, peningkatan
investasi dan ekspor merupakan dua
faktor kunci dalam memperkuat daya
saing, selain dapat memperbaiki struktur
perekonomian nasional saat ini.
Beberapa sektor yang menjadi
perhatian saat ini, yakni industri padat
karya berorientasi ekspor dan industri
penghasil substitusi bahan baku impor.
Kedua sektor ini dipacu sejalan dengan
program prioritas Making Indonesia 4.0.
Dengan pemanfaatan teknologi
industri 4.0 di kedua sektor ini, dia
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2019

Kontributor Terbesar Ekspor
Manufaktur Semester I/2019

12,36

(US$ Miliar)

8,14
6,37
4,06
Makanan

Logam
Dasar

Bahan Kimia &
Barang dari
Bahan Kimia

Pakaian
Jadi

3,55

3,48

Keas &
Barang dari
Keas

Karet, Barang
dari Karet dan
Plastik

Sumber: Kemenperin, diolah

optimistis produk yang dihasilkan
akan lebih efisien dan berkualitas
sehingga semakin kompetitif di pasar
internasional.

TOPANG EKONOMI
Selain kontribusi terhadap ekspor,
industri manufaktur juga berkontribusi
paling besar terhadap produk domestik
bruto (PDB) nasional pada triwulan kedua
2019 yakni 19,52 persen dibandingkan
dengan periode yang sama tahun
sebelumnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukkan, industri pengolahan merupakansumberpertumbuhantertinggipada
perekonomian nasional pada triwulan II
2019 sebesar 0,74 persen. Sektor lain yang
turutberkontribusi,diantaranyapertanian
0,71persen,perdagangan0,61persen,dan
konstruksi 0,55 persen.
Berdasarkan data itu, tiga sektor
yang menopang pertumbuhan industri
manufaktur yaitu industri tekstil dan
pakaian jadi yang melejit hingga 20,71
persen, disusul industri kertas dan
barang dari kertas, percetakan dan
reproduksi media rekaman yang tumbuh
12,49 persen, serta industri makanan
dan minuman 7,99 persen.
Kinerja ketiga sektor tersebut
mampu melampaui pertumbuhan
ekonomi yang tercatat sebesar 5,05
persen pada periode yang sama. Secara
keseluruhan, pada triwulan kedua 2019,
industri pengolahan nonmigas atau
manufaktur tumbuh 3,98 persen.
“Kinerja industri manufaktur
masih tumbuh positif. Semangat dan
kepercayaan diri dari pelaku usaha untuk
berinvestasi dan ekspansi juga masih
tinggi,” kata Menperin.
Dia mengatakan Indonesia masih
menjadi negara tujuan utama untuk
investasi, bahkan menjadi basis produksi
para produsen global untuk memenuhi
kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Airlangga bahkan optimistis
Indonesia mampu menjadi pusat
manufaktur di kawasan Asia Tenggara.
Apalagi, beberapa sektor industri telah
memiliki struktur industri yang dalam,
mulai dari hulu sampai hilir. Misalnya,
industri otomotif, tekstil dan pakaian,
makanan dan minuman, logam dasar,
dan kimia.
Menurut Menperin, Indonesia
hampir sejajar dengan Jerman, yang
kontribusi sektor manufakturnya berada
di angka 20,6 persen. Bahkan, menjadi
yang tertinggi di Asean. Sementara
itu, posisi teratas ditempati China (28,8
persen), disusul Korea Selatan (27
persen) dan Jepang (21 persen).
Saat ini, negara-negara industri
lainnya di kancah global, kontribusi
sektor manufakturnya terhadap perekonomian rata-rata sekitar 17 persen.
Mereka itu antara lain Turki, Meksiko,
India, Italia, Spanyol, Amerika Serikat,
Rusia, Brasil, Perancis, Kanada dan
Inggris.
Melihat kontribusi sektor manufaktur yang cukup besar itu, dia mengatakan
tidak tepat kalau Indonesia dikatakan
sebagai negara yang mengalami deindustrialisasi. Apalagi, tuturnya, Indonesia
kini masuk dalam 16 besar negara yang
memiliki perekonomian terkuat di dunia.
Kemenperin sendiri memasang
target pertumbuhan industri nonmigas
sebesar 5,4 persen pada tahun 2019.
Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan
tumbuh tinggi, di antaranya industri
makanan dan minuman, industri
permesinan, industri tekstil dan pakaian
jadi, serta industri kulit barang dari kulit
dan alas kaki.
“Industri manufaktur merupakan
tulang punggung bagi pertumbuhan
ekonomi nasional. Selain itu menjadi
sektor andalan dalam memacu pemerataan terhadap pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat yang inklusif,”
ujar Menperin. mi
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IKLIM
KONDUSIF,
INDUSTRI
EKSPANSIF
Industri elektronika
merupakan salah
satu dari lima sektor
prioritas yang ditetapkan
pemerintah dalam
Making Indonesia 4.0.
Prioritas ini diharapkan
mengakselerasi
pengembangan sektor
tersebut sehingga
struktur industrinya
semakin kokoh.
Untuk itu diperlukan investasi yang
cukup besar, terutama industri pendukungnya. Menperin menegaskan,
pemerintah sangat serius mengelola
dan memperbaiki iklim usaha industri
melalui berbagai kebijakan yang
mendukung.

14

Sebagai buktinya, pemerintah
telah memperluas insentif tax
holiday dan tax allowance, serta
memberikan kemudahan perizinan
investasi. Baru-baru ini, pemerintah juga telah menggulirkan
insentif pajak terbaru berupa mini
tax holiday dan super tax deduction
bagi industri.
“Semua kebijakan tersebut
agar investor tidak ragu untuk
terus beraktivitas dan memperluas
industrinya di Indonesia,” tegas
Airlangga.
Iklim investasi yang kian
kondusif mendorong industri
elektronika di dalam negeri terus
memperluas kegiatan usahanya,
seperti yang dilakukan oleh PT
Sharp Electronics Indonesia.
Perusahaan asal Jepang
ini menggelontorkan investasi
Rp40 miliar untuk menambah lini
produksi mesin cuci di pabriknya di
Karawang International Industrial
City (KIIC), Jawa Barat.
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Penambahan
lini produksi
mesin cuci itu
membuktikan
bahwa
Indonesia
merupakan
basis produksi
yang strategis
bagi
pengembangan
bisnis Sharp
secara global.
Lini baru tersebut akan menambah kapasitas produksi mesin cuci
satu tabung (full auto) sebanyak
120 ribu unit per bulan atau 1,4 juta
unit per tahun, yang sebagian besar
produksinya akan diekspor.
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Menperin mengatakan, penambahan lini produksi mesin cuci itu
membuktikan bahwa Indonesia
merupakan basis produksi yang
strategis bagi pengembangan bisnis
Sharp secara global.
Beroperasinya lini baru produk
mesin cuci Sharp mengikuti lini
produksi kulkas, mesin cuci, dan TV
LED di Karawang yang secara total
telah menyerap sekitar 3.000 tenaga
kerja.
“Untuk mesin cuci, sudah buatan
dalam negeri. Sharp sudah 50 tahun
memiliki pabrik di Indonesia sehingga
untuk Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN) tidak perlu didorongdorong lagi oleh pemerintah,” kata
Menperin saat meresmikan lini
produksi baru itu pada 16 Juli silam.
Dia memberikan apresiasi kepada
PT Sharp Electronics Indonesia yang
semakin mantap menghadapi pasar
global. “Saya harapkan Sharp terus
berinovasi dan memberikan kontribusi
positif bagi perekonomian Indonesia
dan meningkatkan daya saing untuk
berkompetisi di tingkat global,”
ujarnya.

PACU EKSPOR
CEO PT Sharp Electronics
Indonesia Tadashi Ohy ama
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mengatakan, penambahan lini
produksi merupakan salah satu
bentuk dukungan perusahaan
terhadap upaya pemerintah memacu
ekspor.
“Mesin cuci merupakan salah
satu kategori produk unggulan kami.
Meski banyak fitur dan desain yang
dibuat khusus untuk pasar Indonsia,
ternyata banyak juga diminati negara
lain seperti Malaysia, Singapura,
Brunei Darusalam, dan Timur
Tengah,” ujarnya.
Lini produksi terbaru diharapkan
mampu menambah diversifikasi
produk lokal Sharp untuk mengisi
pasar global tersebut. “Dengan mesin
yang memadai dan tenaga kerja
yang mumpuni, semoga kami bisa
membuktikan kesiapan produk lokal
dan SDM Indonesia untuk bersaing di
kancah internasional,” kta Ohyama.
National Sales Senior General
Manager PT Sharp Electronics
Indonesia, Andry Adi Utomo menambahkan, produksi mesin cuci satu
tabung atau full auto membawa harapan baru bagi bisnis Sharp Indonesia.
Selain kapasitas produksi
mesin cuci bertambah 10–15
persen, Sharp Indonesia juga menargetkan angka ekspor dan pangsa
pasar produk ini meningkat.
Dengan produksi mesin cuci
satu tabung, dia yakin Sharp dapat
memanfaatkan berbagai kemudahan, mulai dari sisi pengembangan
dan perencanaan produk, sampai
dengan menggenjot pertumbuhan
penjualan ekspor hingga 20 persen
pada tahun 2020 untuk seluruh
kategori produk.
“Kami juga optimistis hasil
ekspor dapat berimbas positif pada
market share kami secara keseluruhan,” ungkap Andry
Sebagai informasi, PT Sharp
Electronics Indonesia memulai
kegiatan produksinya di Indonesia
sejak tahun 1970. Perusahaan
ini memproduksi televisi sejak
tahun 1971 dan kulkas sejak 1974.
Kapasitas produksi kulkas Sharp
kini sudah mencapai 120 ribu unit
per bulan.
Raksasa elektronika Jepang ini
kembali memperluas lini produknya
di Indonesia dengan memproduksi
mesin cuci dua tabung sejak tahun
2008. Pada tahun 2016, seluruh
operasional pabrik Sharp Indonesia
dipusatkan di KIIC. mi
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INDUSTRI
KESEHATAN
UJUNG TOMBAK
BARU SEKTOR
MANUFAKTUR
Industri farmasi
merupakan salah satu
sektor yang memiliki
kinerja gemilang dan
berkontribusi signifikan
bagi perekonomian
nasional. Industri ini
mampu tumbuh 8,12
persen atau melampaui
pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,07 persen pada
triwulan pertama 2019.

18

Industri farmasi, termasuk produk
obat kimia dan obat tradisional, juga
memberikan kontribusi terhadap
produk domestik bruto (PDB) industri
pengolahan nonmigas sebesar 3,24
persen.
Namun, neraca ekspor-impor
industri farmasi saat ini masih
defisit, walaupun nilai ekspor produk
farmasi pada tahun 2018 berhasil
menembus USD1,14 miliar atau
meningkat dibandingkan dengan
tahun sebelumnya senilai USD1,10
miliar.
Defisit neraca dagang industri
farmasi, salah satunya akibat
masih tingginya impor bahan baku
obat. Oleh karena itu, diperlukan
pengembangan yang lebih intens
di sektor hulu atau produsen bahan
baku.
Selain dapat meningkatkan nilai
tambah produk farmasi nasional dan
memacu ekspor, pengembangan
sektor hulu bisa menjadi substitusi
impor bahan baku sehingga menekan
defisit neraca dagang di industri ini.
Untuk mendorong pengembangan industri hulu dan substitusi
impor di industri farmasi, pemerintah
memberikan dukungan fiskal melalui
tax allowance dan tax holiday guna
merangsang investasi skala besar.
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PERKEMBANGAN INDUSTRI FARMASI,
PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL
Pertumbuhan triwulan I/2019

8,12%

Nilai PDB

Rp21,9 triliun

Target pertumbuhan 2019

9%

Nilai PDB 2018

Rp50 triliun
Sumber: Kemenperin, diolah
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Insentif menarik lainnya, yakni
super deductible tax bagi industri
yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan inovasi
melalui riset dan pengembangan
(litbang).
Direktur Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin
pada saat itu Achmad Sigit Dwiwahjono
mengatakan, sebagai sektor andalan
masa depan, industri farmasi terus
didorong daya saingnya melalui
berbagai kemudahan dan insentif
berupa pengurangan pajak maupun
bea masuk ditanggung pemerintah
serta insentif lainnya.
“Farmasi merupakan industri
padat modal. Pemerintah memberikan
apresiasi terhadap investasi dan
perluasan pasar yang dilakukan oleh
pelaku industri farmasi , sehingga
dapat meningkatkan kualitas dan daya
saingnya di pasar global,” ujarnya.
Dalam waktu yang sama,
Kemenperin juga mendorong industri
farmasi memanfaatkan teknologi
digital dan industri 4.0 sehingga
menciptakan nilai tambah baru pada
produknya.
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“Pemanfaatan teknologi dan
digitalisasi mulai dari proses produksi
hingga distribusi akan memberikan
peluang baru serta meningkatkan
daya saing industri farmasi. Teknologi
diharapkan mendorong industri
ini untuk mengembangkan pasar
ekspor, khususnya pasar ekspor nontradisional seperti Amerika Latin,
Eropa Timur, Rusia hingga Afrika,”
kata Achmad Sigit.
Saat ini, industri farmasi di dalam
negeri terdapat 206 perusahaan,
yang terdiri dari 178 perusahaan
swasta nasional, 24 perusahaan
multinasional, dan empat badan
usaha milik negara (BUMN).

INDUSTRI
KOSMETIK DAN JAMU
Selain farmasi, Kemenperin
memperhatikan pengembangan
industri kosmetik dan obat tradisional
karena banyak melibatkan usaha kecil
menengah. Industri ini bisa menjadi
ujung tombak yang baru bagi sektor
manufaktur dan ekonomi nasional,
karena terdiri dari multiplayer.
“Industri kosmetik dan obat
tradisional ini sifatnya inklusif

atau banyak masyarakat yang bisa
mengembangkannya,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
saat pembukaan Pameran Industri
Kosmetik dan Obat Tradisional di
Jakarta pada 3 Juli 2019.
Industri kosmetik di Indonesia
didominasi UKM hingga 95 persen,
sedangkan sisanya industri besar.
Dari industri skala menengah dan
besar ini, beberapa sudah mampu
mengekspor produknya, terutama
ke ASEAN, Afrika, dan Timur Tengah.
Berdasarkan
catatan
Kemenperin, ekspor kosmetik
nasional mencapai USD556,36 juta
pada 2018, naik dibandingkan dengan
capaian pada tahun sebelumnya
sebesar USD516,88 juta.
Menperin menjelaskan, pasar
kosmetik dan obat tradisional di
Indonesia merupakan salah satu
ceruk yang cukup besar bagi para
produsen seiring meningkatnya
jumlah populasi penduduk.
“Industri wellness ini merupakan
sektor yang tumbuh dan berkembang
seiring dengan gaya hidup masyarakat. Produk kosmetik, herbal, obat

tradisional, dan farmasi ini pasarnya
masih sangat luas,” ungkapnya.
Peluang pasar itu juga didukung
oleh program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), yang jumlah pesertanya melebihi 200 juta jiwa. “Ini
tentunya kebutuhan yang cukup
banyak, baik untuk perawatan maupun pengobatan. Apalagi, dengan
didorong adanya obat pencegahan
yang bisa membuka pasar untuk obat
tradisional,” ujar Airlangga.
Selain itu, dengan perkembangan zaman, industri kosmetik juga
berupaya melakukan inovasi pada
produk kosmetik untuk pria dan
anak, sehingga tidak hanya menyasar
kaum wanita. “Bahkan, adanya tren
masyarakat untuk kembali ke alam
(back to nature), membuka peluang
bagi produk jamu dan kosmetik
berbahan alami,” tuturnya.
Menperin memproyeksi pertumbuhan industri farmasi, produk obat
kimia dan obat tradisional mencapai
9 persen pada 2019, di atas pencapaian pada triwulan pertama 2019
sebesar 8,12 persen dengan nilai
produk domestik bruto (PDB) sebesar
Rp21,9 triliun.

“Segmen di industri ini masih
sangat menjanjikan, di antaranya
untuk produk kosmetik, perawatan
kulit, dan personal care. Sepanjang
tahun 2018, nilai PDB-nya mencapai
Rp50 triliun. Apalagi, industri ini
memproduksi kebutuhan manusia
dari ujung rambut sampai ujung
kaki,” ungkap Menperin.
Dia optimistis, potensi industri
farmasi, produk obat kimia dan obat
tradisional di Indonesia akan terus
tumbuh dan berkembang, seiring
dengan bertambahnya jumlah
penduduk terutama adanya bonus
demografi dan peningkatan daya beli
masyarakat.
“Sektor industri ini menjadi
andalan, karena pertumbuhannya
mampu melampaui pertumbuhan
ekonomi, apalagi produknya diminati
di pasar global. Indonesia punya
potensi karena bahan bakunya
banyak serta tumbuhnya masyarakat
kelas menengah,” kata Airlangga.
B er da s ar k an P er at ur an
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional Tahun 2015-2035
(RIPIN), industri farmasi dan kosmetik

termasuk industri obat tradisional
menjadi salah satu sektor andalan.
Artinya, kelompok industri ini diprioritaskan pengembangannya karena
berperan besar sebagai penggerak
utama perekonomian nasional di
masa yang akan datang.
Pemerintah menyadari bahwa
pembinaan industri farmasi, kosmetik dan jamu merupakan kerja
sama lintas sektoral yang saling
terintegrasi. Dalam pembinaannya, selain pemenuhan terhadap
regulasi dari sisi kesehatan, juga
diperlukan fasilitasi atau pembinaan untuk menjamin standar dan
kualitas produk.
“Tentunya, Kemenperin tidak
bisa jalan sendiri untuk mengawal
kebijakan industri tersebut. Peran
kementerian dan lembaga terkait
seperti Kementerian Kesehatan
dan BPOM sangat penting sebagaimana peran asosiasi dunia
usaha sebagai mitra pemerintah
dalam memberikan masukan serta
evaluasi kebijakan kepada pemerintah,” papar Menperin. mi
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Pemerintah sudah menargetkan
Indonesia menjadi salah satu pusat
fesyen muslim dunia. Selain berbekal
pasar domestik yang sangat besar,
industri fesyen muslim Indonesia
bisa mengisi pasar dunia sebab
fesyen muslim bersifat universal.

INDONESIA SIAP
MENJADI KIBLAT
FESYEN MUSLIM
DUNIA
Perkembangan umat muslim
dunia dan gaya hidup Islami
membuat permintaan terhadap
fesyen muslim terus meningkat.
Sebagai negara berpenduduk
muslim terbesar di dunia,
Indonesia perlu mengambil
peluang emas ini.
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The State Global Islamic
Economy melaporkan, konsumsi
fesyen muslim dunia saat ini mencapai USD270 miliar dan diproyeksikan terus meningkat dengan laju
pertumbuhan sebesar 5 persen.
Pada tahun 2023, konsumsi
fesyen muslim dunia diproyeksikan mencapai USD361 miliar.
Sementara itu, konsumsi fesyen
muslim di Indonesia diperkirakan
senilai USD20 miliar dengan laju
pertumbuhan cukup tinggi yakni
18,2 per tahun.
“Satu hal yang membanggakan adalah peningkatan prestasi
Indonesia di dunia internasional
yang sangat signifikan. Sesuai data
The State of Global Islamic Economy
Report 2018/2019, Indonesia
merupakan runner up negara yang
mengembangkan fesyen muslim
terbaik di dunia setelah Uni Emirat
Arab,” ungkap Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto.

Sepanjang tahun 2018-2019,
pihaknya melakukan berbagai
kegiatan pengembangan industri
fesyen muslim yang melibatkan
656 pelaku IKM fesyen dan 60
desainer. Program pembinaan ini
terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Dia menyampaikan itu saat
Pembukaan Pameran Muslim
Fashion Festival (Muffest) 2019
yang digelar di Jakarta pada 1-4 Mei
2019. Selain fashion show, Muffest
2019 menghadirkan pameran
dagang ritel atau B2C (Business
to Customer) dan mengarah pada
B2B (Business to Business), fesyen
presentation, talkshow, seminar,
dan kompetisi desain fesyen.

urutan pertama dan menjadi salah
satu pusat fesyen muslim dunia.

Menper in mengatakan,
posisi sebagai runner up tersebut
menunjukkan bahwa selangkah
lagi Indonesia dapat berada pada

Apalagi, industri fesyen muslim merupakan bagian dari sektor
industri tekstil dan produk tesktil
(TPT) yang memberikan kontribusi

“Menyongsong tahun 2020
yang hanya tinggal beberapa bulan
lagi, kita harus segera mendeklarasikan bahwa Indonesia siap menjadi
pusat fesyen muslim dunia pada
tahun 2020. Kemenperin siap
mengawal untuk mewujudkannya,”
tegasnya.
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cukup besar pada perekonomian
nasional. Ekspor produk TPT nasional mencapai USD13,27 miliar
pada tahun 2018 atau tumbuh 5,4
persen dibandingkan dengan tahun
sebelumnya sebesar USD12,59
miliar.
Menurut Airlangga, pasar
fesyen muslim terbesar adalah ke
negara-negara OKI (Organisasi
Konferensi Islam), yakni mencapai
USD191 miliar. Produk fesyen
muslim Indonesia juga diminati
pasar Amerika Serikat, Inggris dan
Jepang.
Di sisi lain, kinerja industri
TPT tumbuh signifikan, dari 3,76
persen pada tahun 2017 menjadi
8,73 persen pada tahun berikutnya.
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PROGRAM PEMBINAAN
Direktur Jenderal Industri
Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA)
Kemenperin Gati Wibawaningsih
menambahkan, sepanjang tahun
2018-2019, pihaknya melakukan
berbagai kegiatan pengembangan
industri fesyen muslim yang melibatkan 656 pelaku IKM fesyen dan
60 desainer. Program pembinaan ini
terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Contoh programnya, antara
lain link and match industri fesyen
muslim dengan industri tekstil,
bimbingan teknis dan sertifikasi
SKKNI, pembangunan kapasitas
IKM fesyen muslim, serta penumbuhan dan pengembangan wirausaha
baru IKM Busana Muslim.

Selanjutnya, program Moslem
Fashion Project (MOFP) berupa
kompetisi dan inkubasi bagi startup
fesyen muslim,penyusunan peta
jalan Pengembangan Industri
Fesyen Muslim, serta link and
match industri fesyen muslim dan
desainer.
Pada 1 Desember 2018, Ditjen
IKMA Kemenperin juga telah melaksanakan peluncuran International
Muslim Fashion Festival di Paris,
Prancis. Adapun pada Muffet 2019,
Ditjen IKMA memfasilitasi booth
bagi 30 IKM fesyen muslim dari
berbagai daerah.
Menper in mengapresiasi
penyelanggaraan Muffet 2019
karena menjadi ajang promosi
produk fesyen muslim nasional,

sekaligus membuka akses ke pasar
internasional.
“Kegiatan ini tentunya akan
mendatangkan buyer potensial,
kemudian terjadinya business to business. Apalagi adanya desainer muda
dari SMK, ini sejalan dengan program
Presiden Joko Widodo terkait pengembangan SDM yang sedang menjadi
prioritas, termasuk dalam memacu
sektor industri kreatif khususnya
fesyen karena masuk dalam Making
Indonesia 4.0,” kata Airlangga.
Dia mengatakan industri fesyen
muslim di Indonesia perlu didorong
untuk menerapkan teknologi industri
4.0. Implementasi ini dapat dilakukan
pada proses produksi, seperti menggunakan sistem berbasis digital
manufacturing.

“Contohnya, penerapan sistem
embos dengan teknologi laser berdasarkan perintah dari sistem komputer serta penerapan teknologi
artificial intelligence dalam proses
pembuatan pola, perencanaan
produksi dan pengendalian material,” paparnya.
Selain itu, teknologi Internet of
Things (IoT) yang telah dijalankan
dalam proses produksi dengan
dip a s an gny a s en s or R a di o
Frequency Identification (RFID)
untuk memonitor semua proses
produksi.
Teknologi canggih yang bisa
diterapkan, yakni augmented reality dan advanced robotics untuk
aplikasi proses pemotongan bahan
secara otomatis.

“Dengan menerapkan industri
4.0, kami yakin dapat meningkatkan
produktivfitas dan kualitas secara
lebih efisien, tetapi tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja,” ujarnya.
Airlangga melihat bahwa karya
cipta anak bangsa sudah punya level
yang baik di era digital. Misalnya,
produk fesyen, kosmetika, dan
perhiasan yang sudah merambah
pasar mancanegara.
“Di ASEAN, kita jadi yang terbaik dan terkreatif. Bahkan, dengan
pasar era digital saat ini, membuka
IKM untuk punya peluang yang
sama dalam menjangkau pasar
lebih luas lagi,” tuturnya. mi
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Kawasan Industri Halal
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PELAYANAN
TERPADU DAN
JAMINAN PRODUK
HALAL
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Sebagai negara berpenduduk
muslim terbesar di dunia,
Indonesia perlu memanfaatkan
potensi pasar produk halal,
baik di dalam negeri maupun
internasional.

27
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Salah satunya dengan membangun
kawasan industri halal. Kawasan ini
dirancang dengan sistem dan fasilitas
untuk mengembangkan industri yang
menghasilkan produk-produk halal
sesuai dengan sistem jaminan produk
halal.
Potensi pasar produk halal
cukup menggiurkan. Tahun 2019,
misalnya, pemerintah memproyeksikan pasar industri halal mencapai
USD25 miliar dalam perdagangan
dunia, naik 20 persen dibandingkan
dengan tiga tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, Kementerian
Perindustrian terus mengakselerasi
pembangunan kawasan industri
halal di dalam negeri. Menurut
catatan Kemenper in, empat
kawasan industri sudah masuk
dalam rencana pengembangan
kawasan industri halal di Indonesia.
Keempat kawasan industri itu,
yakni Batamindo Industrial Estate,
Bintan Industrial Park, Jakarta
Industrial Estate Pulogadung, dan
Modern Cikande Industrial Estate.
Pengembangan area ini merupakan
bagian dari upaya mendukung pemberlakuan sertifikasi produk halal
pada 17 Oktober 2019.
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Direktur Perwilayahan Industri
Direktorat Jenderal Ketahanan,
Perwilayahan dan Akses Industri
Internasional (KPAII) Kemenperin
Ignatius Warsito mengungkapkan,
keempatnya telah mengajukan diri
ke Kemenperin untuk mengembangkan kawasan industri halal.
“Dari mereka, baru Modern Cikande
yang telah launching,” ujarnya.
Modern Cikande berencana
mengembangkan zona halal seluas 500 hektare (ha), Batamindo
Industrial Park seluas 17 ha dari
total area seluas 320 ha, dan
Bintan Industrial Estate seluas
100 ha dari total 320 ha.
Adapun, Jakarta Industrial
Estate Pulogadung berencana
membangun zona halal untuk
produk mode, farmasi dan kosmetik, pusat makanan, laboratorium
halal, serta halal center.
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Kriteria kawasan industri halal
antara lain memiliki manajemen
kawasan industri halal, dan
memiliki atau bekerja sama
dengan laboratorium untuk
pemeriksaan dan pengujian halal.

seperti kantor sertifikasi halal
hingga transportasi logistik yang
juga halal.

standardisasi, memberikan insentif,
serta memfasilitasi promosi dan
kerja sama teknis.

Selain keempat perusahaan
itu, beberapa perusahaan lain berminat masuk ke dalam kawasan
industri halal seiring dengan tren
penggunaan produk halal yang
semakin meningkat.

“Jadi, akan ada pelayanan
sertifikasi halal terpadu atau one
stop service di kawasan tersebut,
termasuk laboratorium dan tenaga
verifikasi,” jelas Warsito.

Selain produsen produk halal,
kawasan industri halal juga akan
dilengkapi sektor pendukung,

Dalam pengembangan
kawasan industri halal, Kemenperin
memiliki tugas untuk menetapkan

Aspek-aspek tersebut akan
diatur dalam Peraturan Menteri
Perindustrian. Aspek insentif juga
diusulkan dalam pelayanan satu
atap untuk mendapatkan sertifikat
halal.
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Adapun kriteria kawasan
industri halal, antara lain memiliki

manajemen kawasan industri
halal, dan memiliki atau bekerja
sama dengan laboratorium untuk
pemeriksaan dan pengujian halal.
Selain itu, dilengkapi sistem
pengelolaan air bersih sesuai
dengan persyaratan halal, memiliki sejumlah tenaga kerja yang
terlatih dalam jaminan produk
halal, serta mempunyai pembatas
kawasan industri halal.

Menter i Per industr ian
Airlangga Har tar to berharap
pelaku usaha yang akan beroperasi di kawasan industri halal
tersebut mendukung peningkatan
ekspor produk halal Indonesia ke
sejumlah negara, terutama Timur
Tengah.
“Pemerintah akan menyakinkan pasar luar negeri bahwa
proses produk halal Indonesia
sudah baik,” ujar Menpeirn.

Untuk
mendorong
pengembangan produk halal,
Kemenper in juga terus memperbarui beberapa hal, termasuk
mengenai Logistik Berikat yang
sudah diluncurkan oleh pemerintah. Salah satunya gateway
ekspor untuk produk makanan
halal. mi
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INKUBASI BISNIS
DONGKRAK INDUSTRI
KREATIF DIGITAL
Salah satu program prioritas dalam peta jalan
Making Indonesia 4.0 yang digulirkan Kementerian
Perindustrian adalah menumbuhkan wirausaha
industri baru, terutama berfokus pada industri kreatif.
Potensi industri kreatif selama ini sangat besar. Pada tahun 2018 saja, kontribusinya terhadap produk domestik
bruto (PDB) sudah mencapai Rp1.000
triliun.
Ada tiga subsektor yang menjadi andalan ekonomi kreatif di
dalam negeri, yakni industri kuliner
dengan kontribusi 41,69 persen,
industri fesyen 18,15 persen, dan
industri kriya 15,70 persen.
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Sub s ek tor l ainny a ju ga
berkembang pesat, di antaranya
industri animasi yang tumbuh di
atas 6 persen per tahun. Usaha di
bidang animasi, termasuk desain
dan software developer, cukup
menjanjikan seir ing dengan
perkembangan ekonomi digital.
Kemenperin memproyeksikan
industri kreatif digital yang banyak melibatkan generasi milenial

ini memberikan nilai tambah terhadap PDB hingga USD150 miliar
pada tahun 2025.
Per an gener a si milenial
sangat berperan penting dalam
menerapkan industri 4.0. Apalagi,
Indonesia akan menikmati masa
bonus demografi hingga tahun
2030. Ar tinya, 130 juta jiwa
berusia produktif dapat mengambil kesempatan baru untuk
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2019

32

mengembangkan bisnis di era
digital.
Menyongsong era industri
digital, pemerintah menargetkan terciptanya 1.000 technopreneur pada
tahun 2020, dengan valuasi bisnis
mencapai USD100 miliar dan total
nilai e-commerce sebesar USD130
miliar.
Unt uk mendorong jiw a
wirausaha para pegiat industri kreatif, pemerintah melalui Kemenperin
melakukan sejumlah upaya konkret,
antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat).
Sejak tahun 2015, misalnya,
Kemenperin menggelar Diklat
Animasi, Programming, dan Desain
Grafis di Bali Creative Industry Center
(BCIC) yang dikelola oleh Balai Diklat
Industri (BDI) Denpasar.
Kemenperin juga membuat
Inkubasi Bisnis (Inbis) TohpaTI untuk
membina wirausaha yang ada dan
menumbuhkan pelaku startup
baru. Setiap tahun, Inbis TohpaTI
menghasilkan 9-11 tim startup di
bidang animasi, desain, dan software
developer.
Beberapa alumni TohpaTI ada
yang sudah mendapat investasi
hingga Rp 100 juta. Omzet yang
didapat bervariasi, mulai dari Rp10
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Kampoeng IT 2019 secara khusus
ditujukan sebagai wadah
kolaborasi akademisi, wirausaha
baru binaan Inbis TohpaTI,
asosiasi industri, komunitas
industri kreatif, serta perusahaan
startup dari kota Denpasar.
juta hingga Rp100 juta setiap bulan.
Peserta Inbis TohpaTI dibekali
komp etens i teknis s ep er t i
Programming, Data Science, Cyber
Security, System Integrator, serta
Desain dan Pemodelan animasi.
Kompetensi ini menjadi modal
utama para pelaku industri kreatif
digital, di samping memperkuat
motivasi dan bakat kepemimpinan
mereka agar siap menghadapi era
digital di industri 4.0.
Kemenper in melalui BDI
Denpasar mendorong pelaku industri
kreatif di Bali untuk memanfaatkan Bikin Makerspace, sebuah

kali pada tahun 2016, acara tahunan ini berhasil menarik lebih dari
100 peserta untuk berlaga dalam
Lomba Ide Bisnis Digital, Lomba
Pemrograman, Data Science, hingga
Kompetisi e-Sport.
Sebanyak 20 tim pemenang
Kampoeng IT berkesempatan
memamerkan kreativitas mereka di
acara pameran. Mereka dapat mempresentasikan idenya kepada calon
investor atau audiens yang hadir.

co-working space bidang kerajinan
dan desain produk.

Kampoeng IT 2019 secara
khusus ditujukan sebagai wadah
kolaborasi akademisi, wirausaha
baru binaan Inbis TohpaTI, asosiasi
industri, komunitas industri kreatif,
serta perusahaan startup dari kota
Denpasar.

Fasilitas ini menggandeng
universitas di Bali, industri, serta
komunitas kreatif, animasi dan digital
yang tersebar di Sumatera, Jawa dan
Bali. Seluruh fasilitas tersebut bisa
dimanfaatkan secara gratis oleh
pelaku industri kreatif.

Untuk itu, pada tahun ini BDI
menandatangani perjanjian kerja
sama pengembangan SDM industri
kreatif dengan Asosiasi Pengusaha
TIK Nasional, LIPI, Asosiasi Industri
Animasi Indonesia, serta Maxx
Animation dan Lintas Imaji Studio.

Kepala BDI Denpasar Paryono
menambahkan, Kemenperin melalui
BDI juga menyelenggarakan acara
Kampoeng IT 2019 guna menumbuhkan startup baru dan memacu
perkembangan industri digital.

Dia berharap BCIC ataupun
TohpaTI bisa menjadi wadah produktif dalam mencetak SDM kreatif di
bidang multimedia, animasi, kriya
dan barang seni.

Sejak diselenggarakan pertama

“Seperti kita lihat, Market Hub,
Simalu, Inidia Studio dan Cokelat

Panas Creative adalah beberapa
contoh yang pelaku startup yang
membuat software dan aplikasi
unggulan. Ini adalah contoh dari
perkembangan ekonomi digital
yang dihasilkan oleh anak-anak
Indonesia,” ujarnya.

KOMPETISI IOT
Upaya lain yang dilakukan
Kemenperin untuk memperkuat
ekonomi digital di dalam negeri,
yakni mendorong aplikasi Internet
of Things (IoT). Untuk diketahui, IoT
merupakan satu dari lima teknologi
utama dalam penerapan industri
4.0. Teknologi lainnya, yaitu artificial
intelligence (AI), human–machine
interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing.
Menurut Direktur Industri
Elektronika dan Telematika
Kemenperin, R. Janu Suryanto,
Indonesia bakal bertransformasi
menjadi ekosistem bisnis IoT bernilai
Rp444 triliun pada tahun 2022.
“Peluang Indonesia menjadi
ekosistem IoT sangat besar. Potensi ini
juga bisa dilihat dari jumlah pengguna
internet di Tanah Air yang lebih dari
140 juta orang. Intinya, transformasi
industri 4.0 adalah kunci sukses
pembangunan Indonesia di masa
mendatang,’’ ungkapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan
Kemenperin adalah mendukung
kompetisi pengembangan solusi
IoT bertajuk “Bosch IoT Hackathon
2019.” Kompetisi yang digagas oleh
penyedia layanan dan teknologi
global asal Jerman, Bosch, ini akan
digelar pada Oktober.
Bosch IoT Hackathon 2019
bertujuan menumbuhkan kreativitas
dan semangat inovasi di kalangan
digital natives (pengguna perangkat
teknologi) di Indonesia. Format
kompetisi ini menantang peserta di
ranah IoT untuk secara berkelompok saling berpacu menyusun dan
mengembangkan ide sampai ke
model bisnisnya.
Kemudian, mereka mempresentasikannya di hadapan tim juri
hanya dalam waktu 60 jam. Dari
kompetesi ini, akan membantu
memecahkan problematika terutama
yang berkaitan dengan manufaktur
pintar, mobilitas pintar, kota pintar,
agrikultur pintar dan solusi IoT untuk
peningkatan kualitas lingkungan.
Janu berharap kompetisi tersebut memunculkan ide-ide baru yang
dapat diwujudkan dalam prototipe
siap dipasarkan, serta menciptakan
produk dengan kandungan lokal
lebih besar. mi
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MELINDUNGI
KONSUMEN DAN PRODUSEN
KACAMATA DALAM NEGERI
Pasar kacamata di Indonesia saat ini dikuasai produk impor.
Sekitar 90 persen produk kacamata yang beredar di dalam
negeri berasal dari luar negeri, terutama China.
Produsen kacamata lokal yang masih
bertahan tinggal satu, yakni PT Atala
Indonesia. Perusahaan berbasis di
Tangerang, Banten, ini menguasai sekitar 10 persen pangsa pasar kacamata
nasional.
Kondisi ini cukup miris mengingat potensi pasar kacamata di dalam
negeri sebenarnya sangat besar.
Sebagai gambaran, jumlah penduduk
Indonesia yang memakai kacamata
baru 15 persen, jauh di bawah Korea
Selatan sekitar 60-70 persen.
Selain itu, rata-rata masyarakat
memiliki 2-3 kacamata dengan
waktu penggantian setahun sekali.
Penggunaan kacamata juga menjadi
tren seiring dengan perubahan gaya
hidup dan perkembangan teknologi.
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Kondisi ini semakin mendorong
Kementerian Perindustrian untuk
memberikan perhatian khusus
kepada industri kacamata nasional.
“Potensi industri kacamata
sangat besar. Oleh karena itu,
pemerintah mendorong sektor ini
agar bisa tumbuh dan berkembang
lagi,” kata Direktur Jenderal Industri
Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA)
Gati Wibawaningsih.
Dia menilai kacamata buatan
lokal mampu bersaing dengan produk
impor. Meski demikian, industri ini
membutuhkan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat akibat
serbuan produk impor murah dan
tidak berkualitas.

SNI KACAMATA
Untuk melindungi konsumen
dan produsen dalam negeri,
Kemenperin berencana memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI)
untuk produk kacamata yang beredar
di pasar domestik.
“Kami akan membuat SNI,
nantinya produsen masuk ke dalam
tim teknis sehingga bisa memberi
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“Kami akan membuat SNI, nantinya
produsen masuk ke dalam tim teknis
sehingga bisa memberi masukan.
Jangan sampai standarnya tidak bisa
dipenuhi industri dalam negeri. Kalau
ada SNI, produk impor yang tidak sesuai
standar tidak bisa masuk,”
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA)
Gati Wibawaningsih

masukan. Jangan sampai standarnya
tidak bisa dipenuhi industri dalam
negeri. Kalau ada SNI, produk impor
yang tidak sesuai standar tidak bisa
masuk,” tegasnya.
Gati mengungkapkan, implementasi SNI untuk kacamata akan
mencakup produk kacamata berbahan
plastik maupun logam.
Rencana pemberlakuan SNI disambut positif oleh produsen kacamata
dalam negeri. “Barrier impor kacamata
melalui SNI itu oke,” kata Direktur PT
Atalla Indonesia Wenjoko Sidharta.
Dia juga mengapresiasi upaya
pemerintah dalam menarik investor
baru di industri kacamata. Apabila
produsen kacamata makin banyak,
industri bahan bakunya tentu akan
berkembang, sehingga tidak perlu
lagi mengimpor bahan baku dan
komponen.
Fasilitas lain yang diberikan
pemerintah kepada industri kacamata yakni Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP). PT Atalla
Indonesia termasuk salah satu perusahaan industri yang telah memanfaatkan insentif ini.
BMDTP merupakan insentif fiskal
yang diberikan kepada sektor industri

tertentu, berupa subsidi bea masuk
oleh pemerintah atas bahan baku
produksi yang diimpor oleh suatu
perusahaan.
BMDTP merupakan pengembalian
bea masuk yang diberikan atas importasi bahan baku yang belum diproduksi
di dalam negeri, atau diproduksi di
dalam negeri namun belum memenuhi
spesifikasi atau belum mencukupi
kebutuhan dan diimpor dari negara
non-FTA.
Saat mengunjungi PT Atalla
Indonesia beberapa waktu lalu, Gati
juga menyampaikan apresiasinya
kepada perusahaan itu yang mampu
mengembangkan diri di tengah persaingan yang kian ketat.
Pabrik PT Atalla Indonesia memiliki kapasitas produksi 4.500 lusin kacamata per hari dengan jumlah tenaga
kerja sekitar 600 orang. Produksinya
beraneka ragam, mulai dari kacamata
sebagai alat bantu penglihatan, terapi,
hingga untuk berkendara, olahraga,
maupun fesyen.
Saat ini, industri kacamata
berada di bawah pembinaan
Ditjen IKMA, menyusul penerbitan
Permenperin No. 35 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian. mi
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MEMPERKUAT
KOMITMEN
INVESTOR JEPANG
Hubungan bilateral antara Indonesia dan
Jepang selama ini terjalin sangat erat di
berbagai bidang, bahkan kedua negara
telah menjadi mitra strategis dalam kerja
sama ekonomi secara komprehensif.

Jepang merupakan investor terbesar
kedua di Indonesia. Nilai investasi
negara Matahari Terbit ini mencapai
USD4,9 miliar atau 16,7 persen dari
total penanaman modal asing (PMA)
pada tahun 2018.
Investasi Jepang sepanjang
periode 2013 hingga 2017 terus
meningkat, dari sebelumnya 1.438
perusahaan menjadi 1.911 perusahaan.
Untuk memperkuat sinergi dan
kerja sama kedua negara, khususnya di
bidang industri, Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto melakukan
kunjungan kerja ke Jepang pada 28-31
Mei 2019.
Dalam kunker tersebut, Menperin
melakukan serangkaian pertemuan
dengan sejumlah perusahaan
raksasa Jepang, di antaranya Sojitz
Corporation, Nippon Steel, Fujitrans,
SMBC, dan Toyota. Menperin juga
menggelar pertemuan dengan asosiasi
usaha Jepang, Keidanren.
Selain itu, Menperin menghadiri
acara Nikkei Forum di Tokyo, mewakili
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berhalangan hadir. Pertemuan bertema 25th
International Conference on The Future
of Asia ini dihadiri sejumlah pemimpin
politik, ekonomi dan akademik dari
wilayah Asia.
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Dari serangkaian pertemuan itu,
investor Jepang menegaskan kembali
komitmen mereka untuk terus menanamkan modal di Indonesia. Mereka
melihat kondisi ekonomi, politik dan
keamanan di Indonesia semakin
kondusif, terutama setelah Pemilihan
Umum 2019.
Menperin menyampaikan,
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berupaya menciptakan iklim investasi lebih
kondusif melalui berbagai kebijakan,
seperti kemudahan perizinan usaha,
serta menawarkan insentif fiskal dan
nonfiskal yang menarik.
Pada periode kedua, jelas
Airlangga, pemerintahan Jokowi semakin fokus mendorong investasi industri,
terutama yang berorientasi ekspor
dan substitusi impor. Pemerintah juga
akan menjalankan berbagai program
secara massif untuk membangun
kualitas sumber daya manusia sesuai
kebutuhan di era industri 4.0.
Penjelasan Menperin mendapat
apresiasi investor Jepang, di antaranya
dari Sojitz Corporation. Perusahaan ini
memiliki sekitar 400 anak perusahaan
dan afiliasi di Jepang hingga seluruh
dunia.
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Deputy CEO Toyota Corp. Susumu
Matsuda mengemukakan, dalam
upaya memasarkan kendaraan
listrik, pihaknya akan fokus
dengan pengembangan
teknologinya di Indonesia.
Sojitz berinvestasi di beragam
sektor, seperti otomotif, energi dan
mineral, bahan kimia, bahan baku
pangan, agrikultur, hasil hutan, barang
konsumsi, dan kawasan industri.
Beberapa waktu lalu, Sojitz mengungkapkan rencana untuk membangun
pabrik ethanol kedua di Indonesia.
Hal senada disampaikan oleh
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
(SMBC), perusahaan perbankan dan
jasa keuangan multinasional Jepang,
serta Fujitrans Corporation yang
bergerak di bidang logistik.
Fujitrans merupakan perusahaan
layanan bongkar muat, pergudangan,
bea cukai, pengiriman domestik, transportasi laut, agen asuransi terhadap
kerugian, penanganan pengiriman,
pengemasan dan lainnya.
Perusahaan ini juga mengoperasikan kapal yang dimiliki atau disewa
perusahaan yang menawarkan transportasi laut untuk berbagai kargo di
seluruh Jepang.
Dalam pertemuan dengan jajaran
direksi Toyota Motor Corporation,
Menperin mendapatkan komitmen
terhadap pengembangan bisnis
Toyota Group di Indonesia. Toyota
mengapresiasi Pemerintah Indonesia
yang dinilai sukses menyelenggarakan
Pemilu 2019 dan mampu menjaga iklim
investasi tetap kondusif.
Dalam kesempatan itu, Menperin
antara lain menjelaskan mengenai
kebijakan pengembangan mobil listrik
nasional. Dia berharap pelaku industri
otomotif Jepang, khususnya Toyota,
segera merealisasikan pengembangan
mobil listrik di Indonesia mulai tahun
2021 atau 2022.
Deputy CEO Toyota Corp. Susumu
Matsuda mengemukakan, dalam
upaya memasarkan kendaraan listrik,
pihaknya akan fokus dengan pengembangan teknologinya di Indonesia.
“Hal ini untuk memberikan
pelayanan utama kepada konsumen
kami, sesuai budaya perusahaan, agar

mereka praktis menggunakan kendaraan listrik,” ujarnya.
Toyota bersama Daihatsu
akan memproduksi mobil hibrida di
Indonesia mulai tahun 2022, antara
lain jenis SUV dan MPV. “Kami menilai, kedua jenis tersebut akan lebih
diminati konsumen di Indonesia. Kami
sedang mempersiapkan produksinya,”
ungkap Matsuda.
Sesuai dengan agenda kunker,
Menperin juga bertemu dengan jajaran
direksi Nippon Steel. Pertemuan dengan
perusahaan ini dinilai penting dalam
rangka mendorong pengembangan
industri baja di dalam negeri.
“Industri baja merupakan sektor hulu atau disebut juga mother of
industries karena berperan penting
untuk memasok kebutuhan bahan
baku dalam mendukung proyek
infrastruktur dan menopang kegiatan
sektor industri lainnya,” ujar Airlangga.
Apalagi, tuturnya, Kemenperin
sedang berupaya mempercepat
pembangunan klaster industri baja
di Cilegon, Banten, yang ditargetkan
bisa memproduksi hingga 10 juta ton
baja pada tahun 2025. Klaster lain yang
dipercepat pembangunannya yakni di
Batulicin, Kalimantan Selatan, dan
Morowali, Sulawesi Tengah.
Sementara itu, pelaku usaha
Jepang yang tergabung dalam
Keidanren menyampaikan terima
kasih atas dukungan Pemerintah
Indonesia terhadap perusahaan
Jepang di Indonesia, termasuk di sektor
infrastruktur.
Vice Chairman Keidanren
Kobayashi Ken mengungkapkan
pihaknya bersama Menperin akan
membahas lebih mendalam mengenai
berbagai peluang investasi di Indonesia
ke depan.
Keidanren merupakan asosiasi
usaha yang memiliki anggota 1.376
perusahaan perwakilan Jepang, 109
asosiasi industri nasional, dan 47
organisasi ekonomi regional. mi
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APA ITU
INDUSTRI DAUR ULANG PLASTIK?
Proses menjadikan bahan bekas plastik
menjadi barang baru untuk meningkatkan
nilai tambah produk.
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Berkomitmen
terhadap kelestarian
lingkungan dengan
menyerap sisa plastik
tidak terpakai yang
sesuai dengan
kebutuhan industri.
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Bahan baku
didominasi oleh sisa
plastik dan skrap

Bahan Campuran Aspal

Bahan Bangunan
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GANDENG KORSEL, INDONESIA
AKSELERASI IMPLEMENTASI
INDUSTRI 4.0
Sebagai mitra strategis, investasi Korea Selatan di
Indonesia cukup intensif di berbagai bidang. Di sektor
manufaktur, misalnya, Korsel tidak hanya fokus pada
produksi, tetapi juga riset dan kerja sama teknis lainnya.

HASIL PRODUK DAUR ULANG

Bahan Plastik

| KERJA SAMA

Benang & Tekstil

Produk Kerajinan

Isi Bantal & Guling

Kerja sama bisnis dan ekonomi bilateral semakin komprehensif setelah
penandatanganan Indonesia-Korea
Comprehensive Economic Partnership
Agreement pada 2019. Melalui
kerangka ini, perdagangan RI-Korsel
ditargetkan mencapai USD30 miliar
pada tahun 2022.
Secara umum, kerja sama kedua
negara membuat banyak kemajuan,
di antaranya membentuk joint task
force guna mempromosikan kerja
sama bisnis dan ekonomi.
Di bidang industri, secara spesifik, Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Perindustrian sudah
memiliki total 10 kesepakatan kerja

sama internasional dengan berbagai
mitra di Republik Korea.

merupakan lembaga di bawah kantor
Presiden Korsel.

Enam kesepakatan di antaranya
merupakan kerja sama antara unit di
lingkungan Kemenperin dan lembaga
pemerintah di Korsel. Tindak lanjut
kerja sama itu pun berjalan dengan
baik, dimana sembilan dari 10
kesepakatan telah diimplementasikan.

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika
(ILMATE) Kemenperin Harjanto
dan Sekretaris Jenderal NRC Hong
Keun Gil di Sejong, Korea, 26 Juni
2019. Acara disaksikan oleh Menteri
Airlangga Hartarto dan Chairman
NRC Seong Kyoung Ryung.

Baru-baru ini, Kemenperin
kembali memperkuat kerja sama
dengan lembaga pemerintah Korsel,
yakni Dewan Riset Nasional untuk
Ekonomi, Kemanusiaan, dan Ilmu
Sosial atau National Research
Council for Economic, Humanities,
and Social Sciences (NRC) yang

Perjanjian itu merupakan
turunan dari Memorandum of
Understanding (MoU) terkait industri
4.0 yang telah ditandatangani pada
10 September 2018 dan disaksikan
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Apalagi, kata Airlangga, dengan
kondisi persaingan dagang saat ini,
terdapat beberapa industri peralatan
telekomunikasi yang berlomba untuk
pasar 5G, termasuk perusahaan asal
Korea.

penyedia komponen, dengan
kebutuhan komponen kendaraan
yang cukup banyak, ini bisa memperkuat IKM di Indonesia. Kerja
sama ini sangat berarti karena
akan meningkatkan daya saing dan
berkontribusi terhadap ekosistem
industri yang lebih sehat,” ujarnya.

INVESTASI KOREA

RENCANA HYUNDAI

Dalam kunjungannya ke Seoul
pada Juni lalu, Menperin juga
melakukan pertemuan dengan
Menteri Perdagangan, Industri dan
Energi (MoTIE) Korea Selatan Sung
Yun Mo.

Produsen otomotif Korea yang
segera merealisasikan investasinya
di Indonesia adalah Hyundai Motor
Company (HMC). Rencana ini ditegaskan Executive Vice President
HMC Park Hong Jae pada pertemuan dengan Menperin di Seoul
pada 25 Juni lalu.

seluler dan Internet of Things (IoT).

Dalam per temuan itu,
Menperin memaparkan perkembangan investasi industri asal Korsel di
Indonesia. Contohnya, perusahaan
industri baja Posco yang telah
berinvestasi dalam empat tahun
terakhir untuk memproduksi 3 juta
ton baja dari proses blast furnace
hingga slab.
“Kami sedang diskusikan roadmap 10 juta baja di Cilegon untuk
tahun 2025, selanjutnya membangun downstream industri dengan
produk seperti CRC,” paparnya.
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Pada kesempatan tersebut, Menter i Sung Yun Mo
menyampaikan,Indonesia merupakan negara mitra yang penting
bagi Korea. Dengan terciptanya
iklim usaha yang kondusif, sejumlah investasi industri asal Korea
akan terus ekspansif.

secara langsung oleh Presiden Joko
Widodo.
Dalam kerja sama lanjutan
tersebut terdapat kerangka kerja
teknis ini untuk mendirikan dan
menjalankan sub-komite bersama
dalam rangka implementasi aktivitas kerja sama terkait Industri 4.0.
Fungsi sub-komite bersama,
antara lain memformulasikan
rencana aksi untuk implementasi
aktivitas kerja sama yang mencakup sektor industri, otomotif,
tekstil dan produk tekstil, kimia,
makanan dan minuman, elektronik,
serta sektor-sektor lainnya yang
telah disepakati.
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Sub-komite bersama juga
bertugas menetapkan dukungan
administrasi dan teknis, menetapkan sektor-sektor prioritas
di dalam sektor-sektor industri,
mengusulkan aktivitas kerja sama,
memfasilitasi pertukaran informasi, serta melakukan monitor dan
evaluasi.
Kerja sama ini juga untuk memfasilitasi penempatan tenaga ahli
teknis di Kemenperin dalam implementasi industri 4.0 di lima sektor
industri yang menjadi unggulan.
Selain itu, untuk membangun
kerangka kerja yang saling menguntungkan untuk mengembangkan

dan mendukung kerja sama yang
sistematis antara para partisipan
sehubungan dengan Industri.
Kerja sama tersebut termasuk
kegiatan penelitian bersama,
pertukaran untuk pendidikan, pembentukan jejaring antara para ahli
dan profesional di masing-masing
negara, serta membuka peluang
proyek kerja sama.
Menperin optimistis kolaborasi
antara Kemenperin dan NRC mampu
meningkatkan kapasitas industri
manufaktur nasional, terutama untuk
lima sektor yang akan menjadi pionir
dalam penerapan Making Indonesia
4.0.

Melalui adopsi teknologi dan
inovasi, dia berharap bisa memacu
produktivitas dan membuka lapangan kerja baru sebanyak 10 juta
orang pada tahun 2030.
“Kemitraan ini sebagai tanda
bahwa Indonesia dan Korea memiliki
hubungan diplomatik yang sangat
erat dan ingin terus dilanjutkan
dalam upaya bersama-sama membangun pertumbuhan ekonomi,” kata
Menperin.
Menurut dia, Korea dan
Indonesia dapat memperkuat kerja
sama untuk mendalami struktur
industri, terutama telekomunikasi

“Mengenai Posco yang terus
ekspansi di sektor industri baja,
kami mengucapkan terima kasih
karena proyeknya berjalan lancar.
Terkait rencana Lotte Chemicals,
kami berharap terus mendapat
dukungan untuk kelanjutannya.
Melalui investasi ini, akan menopang pembangunan di Indonesia
dan Korea. Jadi, ada hasil win-win,”
tuturnya.
Unt uk diket ahui , L ot te
Chemicals telah melakukan ground
breaking pabrik dengan investasi
USD4 miliar dan dijadwalkan beroperasi mulai tahun 2020.
Menteri Sung Yun Mo menambahkan, penguatan kerja sama
kedua negara tidak hanya di sektor
baja dan kimia, tetapi juga akan
menyasar ke sektor otomotif. Hal ini
penting karena dapat memperkuat
daya saing industri di Indonesia.
“Kerja sama otomotif juga
membuka kesempatan untuk

“Mereka akan mulai produksi
pada tahun 2021, dengan kapasitas
70.000 hingga 250.000 unit per
tahun,” kata Menperin. Jenis kendaraan yang akan digarap Hyundai di
Indonesia, antara lain SUV, MPV,
hatchback, dan sedan.
Pabrik Hyundai di Indonesia
yang lokasinya masih belum
dikonfirmasi tersebut bakal mampu
menyerap tenaga kerja sebanyak
3.500 orang. Indonesia dinilai
akan menjadi basis produksi untuk
memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
“Hyundai telah menegaskan komitmennya untuk segera
memulai investasi di Indonesia.
Prinsipnya pemerintah mendukung
rencana investasi baru tersebut
dengan fasilitas fiskal yang sudah
tersedia,” kata Airlangga.
Sebelumnya, Dirjen ILMATE
Harjanto mengatakan, sejak awal
Januari 2018, Hyundai telah mengungkapkan rencana untuk membangun pabrik di kawasan Asean
dan Indonesia sebagai pilihan
lokasinya.
“Apalagi, Indonesia memiliki bahan baku bijih nikel yang
bisa digunakan untuk produksi
baterai lithium-ion sebagai komponen penting kendaraan listrik,”
ungkapnya.
Menurut Harjanto, dari kapasitas produksi HMC di Indonesia
itu, sebagian akan digunakan
untuk membuat kendaraan listrik.
Dari kapasitas itu, sebagian besar
untuk mengisi pasar ekspor ke
Asia Tenggara dan Australia, serta
sisanya untuk memenuhi kebutuhan domestik. mi
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SINERGI RI-JEPANG PERKUAT
SEKTOR MANUFAKTUR
Pemerintah Indonesia dan Jepang mulai
mengimplementasikan proyek The New Manufacturing
Industry Development Center (New MIDEC) guna memperkuat
sinergi dalam pengembangan sektor manufaktur.
New MIDEC termasuk dalam kerangka
kerja sama Indonesia-Japan Economic
Partnership Agreement (IJEPA) yang
telah ditandatangani pemimpin kedua
negara pada 20 Agustus 2007.
Sinergitas tersebut dituangkan
melalui penandatanganan framework document antara Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto
dan Ministry of Economy, Trade,
and Investment (METI) Jepang
Hiroshige Seko di Osaka, Jepang,
pada 27 Juni 2019.
Implementasi New MIDEC
meliputi enam sektor, yaitu
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industri otomotif, elektronik, tekstil, makanan minuman, kimia, dan
logam.
Selain itu terdapat tujuh lintas
sektor, yakni metal working, mold &
dies (tooling), welding, pengembangan usaha kecil menengah (UKM),
promosi ekspor dan investasi,
industri hijau (energy, waste, emission), serta industry 4.0 (digitalisasi, otomasi, reformasi kebijakan).
Menperin mengungkapkan,
implementasi program New MIDEC
yang dapat dilaksanakan langsung setelah penandatanganan

framework document adalah di
sektor otomotif dengan melibatkan
dua lintas sektor, yakni mold & dies
(tooling) dan pengembangan UKM.
Adapun, kegiatan di sektor
lainnya akan dilaksanakan setelah
kedua belah pihak menyiapkan
Technical Arrangement dan masukan dari para stakeholders terkait.
“Kerja sama New MIDEC ini
bisa mengompensasikan defisit
perdagangan antara Indonesia
dan Jepang dalam bentuk capacity
building yang sifatnya dasar untuk
sektor manufaktur. Misalnya,

Menperin menegaskan, Pemerintah
Indonesia siap mendukung dunia usaha
dengan menciptakan iklim investasi yang
kondusif melalui berbagai kebijakan, di
antaranya memberikan insentif fiskal
berupa tax holiday, tax allowance, serta
super deductiontax untuk vokasi dan inovasi.
kapasitas untuk teknik pengelasan
atau skill lainnya yang terkait di
industri otomotif,” kata Menperin.
Melalui kerja sama tersebut,
dia optimitistis investor Jepang
akan semakin tertarik menanamkan
modalnya di Indonesia. Sebagai
contoh, ungkap Menperin, dalam
pertemuannya dengan President
Toyota Motor Corp. Akio Toyoda,
perusahaan itu menyampaikan rencana mengembangkan kendaraan
berbasis listrik khususnya hybrid di
Indonesia.
Toyota siap menggelontorkan
investasi sekitar Rp28,3 triliun
selama empat tahun ke depan.
Rencana Toyota ini terkait dengan
kebijakan pemerintah mengembangkan kendaraan listik di dalam
negeri.
Rencana Toyota mengembangkan
mobil hybrid sesuai dengan hasil

studi Kementerian Perindustrian bersama salah satu produsen otomotif
Jepang dengan melibatkan enam
perguruan tinggi di Indonesia. Hasil
studi itu menyebutkan hybrid menjadi salah satu alternatif kendaraan
listrik.
Hal senada disampaikan
Menteri Seko, bahwa salah satu
kebijakan otomotif ke depan yang
penting adalah pengembangan
kendaraan berbasis baterai atau
listrik. Sejauh ini, Jepang telah
membuat kebijakan yang paralel
untuk kendaraan berbasis listrik
(EV) dan hybrid.

HADIRI KTT G-20
Dalam kunjungannya ke
Jepang, Menperin juga menghadiri
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Negara-Negara Group 20 (G-20)
di Osaka. Dalam kesempatan
itu, Menperin bertemu dengan

sejumlah CEO dari perusahaanperusahaan ternama Jepang.
Para CEO tersebut mengharapkan iklim investasi di Indonesia
semakin baik, termasuk jaminan
ketersediaan bahan baku dan
dukungan infrastruktur yang
memadai, seperti listrik dan
pelabuhan. Kedua faktor ini menjadi kekuatan untuk meningkatkan
daya saing industri.
Pertemuan itu diikuti sejumlah
perusahaan besar Jepang yang
umumnya telah beroperasi 30
tahun lebih di Indonesia. Mereka
bergerak di berbagai industri,
seperti energi, pembangkit listrik,
pulp and paper, kimia, otomotif dan
perbankan.
Menper in menegaskan,
Pemerintah Indonesia siap mendukung dunia usaha dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif
melalui berbagai kebijakan, di antaranya memberikan insentif fiskal
berupa tax holiday, tax allowance,
serta super deductiontax untuk
vokasi dan inovasi.
Pertemuan dengan perusahaan
Jepang tersebut juga membahas
teknologi perbankan, seperti
keberadaan data center dan digital
financial inklusif, yang menggunakan
teknologi artificial intelligence.
Pembahasan lainnya yakni terkait
dengan proyek prototipe untuk kota
pintar (smart cities). mi
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PENAMBAHAN
500 POLITEKNIK
BUTUH PERAN
SWASTA
Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024,
pemerintah memfokuskan sumber daya
manusia sebagai kunci pembangunan.
Salah satu programnya, yakni menambah
500 politeknik yang link and match
dengan industri.
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“

bisa terwujud,” kata Mujiyono.

Kami sangat mengapresiasi yang dilakukan PT Astra International Tbk karena 60
persen lulusan Polman Astra secara langsung diserap bekerja di Astra Group, sementara 30 persen lainnya bekerja di industri luar Astra Group dan 10 persen lagi
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Salah satu contoh, yakni pendidikan vokasi yang dilakukan oleh
PT Astra International Tbk melalui
Kampus Politeknik Manufaktur
(Polman) Astra. Kurikulum yang
digunakan di kampus ini sudah
mengadopsi dual system, ditambah
dengan program pemagangan di
perusahaan Astra Group.
“Kami sangat mengapresiasi
yang dilakukan PT Astra International
Tbk karena 60 persen lulusan Polman
Astra secara langsung diserap
bekerja di Astra Group, sementara
30 persen lainnya bekerja di industri
luar Astra Group dan 10 persen lagi
melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi,” kata Menperin.
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Dia menyampaikan hal itu seusai
Peletakan Batu Pertama Kampus
Politeknik Manufaktur (Polman) Astra
di Kawasan Industri Delta Silicon II
Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, pada 10 Mei 2019 silam.

Target ambisius ini sesuai dengan
keinginan Presiden Joko Widodo
untuk membangun politeknik secara
masif, terutama di kawasan industri.
Penambahan 500 politeknik dalam
periode 4 tahun itu berarti pemerintah harus membangun 125 politeknik
setiap tahun.
“Presiden meminta lebih banyak
lulusan yang bisa bekerja di industri,
paling tidak 1 juta tenaga kerja bisa
diserap. Karena itu, pemerintah
mendorong industri ikut mengembangkan pendidikan vokasi guna
mencetak SDM sesuai dengan
kebutuhan mereka,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto.
Rencana pemerintah membangun politeknik secara masif
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dapat dimaklumi. Pasalnya, jumlah
pendidikan vokasi seperti politeknik
di Indonesia saat ini masih sedikit.
Padahal, sekolah kejuruan tersebut
dapat mencetak SDM yang terampil
dan siap kerja.
Untuk mewujudkan rencana
itu, kata Airlangga, pengalaman
Kemenperin dalam membuat politeknik direplikasi kepada industri.
Industri juga dirangsang membangun
politeknik dan mengembangkan SDM
dengan memberikan insentif super
deductible tax.
Dia mengungkapkan, dalam dua
tahun terakhir Kemenperin telah
membangun empat politeknik baru,
salah satunya Politeknik Industri
Logam di Morowali, Sulawesi Tengah.

Kemenperin juga mendirikan
Akademi Komunitas Tekstil di
Solo, Akademi Komunitas Industri
Manufaktur di Bantaeng, serta
Politeknik Industri Furnitur dan
Pengolahan Kayu di Kawasan
Industri Kendal.
Pengalaman tersebut bisa direplikasi oleh swasta untuk mengembangkan politeknik. Peran swasta
sangat penting sebab Kemenperin
hanya mampu menghasilkan lulusan
siap kerja sekitar 200-300 orang per
politeknik.
Dengan kebijakan tersebut,
pemerintah dan sektor industri
melakukan co-production SDM
industri, apalagi industri yang paling
tahu kebutuhan akan SDM mereka.

Kampus Polman Astra di
Cikarang merupakan pengembangan
dari kampus Polman Astra Sunter di
Jakarta Utara yang didirikan pada
1995 oleh PT Federal Motor yang
kini bernama PT Astra Honda Motor
(AHM).
Sebelumnya kampus ini
bernama Akademi Teknik Federal,
kemudian pada tahun 2001 berganti
nama menjadi Politeknik Manufaktur
Astra atau lebih dikenal dengan
Polman Astra.
Kampus baru dengan konsep
green campus itu didirikan di atas
tanah seluas 5 hektare dengan total
luas bangunan sekitar 47.000 meter
persegi. Fasilitasnya terdiri atas
ruang pembelajaran, laboratorium,
workshop, teaching factory, serta
asrama.

Kapasitas kampus baru diharapkan empat kali lebih besar dibandingkan dengan kapasitas kampus di
Sunter saat ini.
Polman Astra memiliki enam
program studi, yakni Teknik
Pembuatan Peralatan Perkakas
Produksi (P4), Teknik Produksi
dan Proses Manufaktur (TPPM),
Manajemen Informatika (MI), Mesin
Otomotif (MO), Mekatronika (MK),
dan Teknologi Konstruksi Bangunan
Gedung (TKBG).

KEJAR KETERTINGGALAN
Tenaga Ahli Kementerian
Perindustrian Bidang Pengembangan
Pendidikan Kejuruan dan Vokasi
Industri Mujiyono mengatakan,
Indonesia memang membutuhkan
politeknik dalam jumlah besar dalam
waktu cepat.
Saat ini Indonesia punya
4.529 perguruan tinggi, tetapi politekniknya hanya 6 persen dari jumlah
itu. Angka ini jauh di bawah China
yang porsi mahasiswa vokasinya
sudah 59 persen, India 36 persen,
Swiss 67 persen, Jerman 48 persen,
Austria 76 persen, Belgia 55 persen,
dan Belanda 68 persen.
Di Eropa, menurut Mujiyono,
generasi mudanya lebih bangga
masuk sekolah vokasi dibandingkan
dengan sekolah akademik. “Tapi di
Indonesia sebaliknya. Padahal, untuk
mencetak tenaga ahli itu diperlukan
lulusan vokasi,” ujarnya.
Berarti kalau ingin mengejar
ketertinggalan dari China, Indonesia
butuh lebih dari 2.250 politeknik.
“Kalau pemerintah hanya membangun 10 politeknik dalam setahun,
berarti dibutuhkan 200 tahun agar

Berdasarkan laporan Bank
Dunia, Indonesia butuh waktu 45
tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dalam
hal membaca. Adapun untuk ilmu
pengetahuan, Indonesia butuh waktu
sampai dengan 75 tahun.
“Prioritas pemerintah saat ini
memperbaiki sistem melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga
meningkatkan keterampilan tenaga
kerja. Dalam hal ini, Kemenperin
berperan menyiapkan SDM industri
yang kompeten,” tuturnya.
Untuk mewujudkan itu,
Kemenperin menjalankan enam
langkah strategis. Per tama,
pengembangan pendidikan vokasi
menuju dual system yang diadopsi
dari Jerman dengan menitikberatkan
pada praktik dibanding teori.
Konsep ini diwajibkan di
seluruh unit pendidikan vokasi
binaan Kemenperin, yang terdiri
dari 9 Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), 10 Politeknik, dan 2 Akademi
Komunitas.
Langkah kedua, pembangunan
politeknik atau akademi komunitas
di kawasan industri guna mendorong
investasi dan memudahkan perusahaan mencari tenaga kerja sesuai
dengan kebutuhan.
Ketiga, membangun link and
match antara Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dan industri. Setiap
industri diwajibkan membina lima
SMK.
Kemenperin juga memberikan
masukan untuk penyelarasan kurikulum di SMK, memfasilitasi praktik
kerja bagi siswa SMK dan magang
bagi guru sesuai dengan program
keahlian, menyediakan instruktur
sebagai pembimbing praktik kerja
dan magang, serta mengeluarkan
sertifikat bagi siswa SMK dan guru.
Keempat, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sistem 3 in 1
(pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja). Program Kemenperin ini
juga diikuti para penyandang disabilitas dan ditargetkan melibatkan 100
ribu peserta pada 2019.
Kelima, memberikan sertifikat
kompetensi tenaga kerja industri.
Semua sekolah vokasi Kemenperin
sudah dipayungi dengan SKKNI.
Keenam, membangun Pusat Inovasi
dan Pengembangan SDM Industri 4.0
di Jakarta. mi
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2019

47

| VOKASI

MENYELARASKAN
KURIKULUM SMK
DENGAN INDUSTRI
Salah satu tindak lanjut dari program
pendidikan vokasi yang link and match
antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dan
industri, Kementerian Perindustrian melakukan
penyelarasan kurikulum dan silabus di SMK agar
sesuai dengan kebutuhan industri.

Kem enp er in b er s ama p ar a
pemangku kepentingan terkait
telah selesai menyusun materi
pembelajaran tambahan sebanyak
34 kompetensi keahlian bidang
industri bagi siswa SMK.
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“Hasilnya ini sudah kami
sampaikan kepada Kemendikbud,
Dinas Pendidikan Provinsi terkait
dan SMK yang bersangkutan,” ungkap Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Industri
(BPSDMI) Kemenperin Eko S.A.
Cahyanto.
Peny el ar a s an kur ikulum
dan silabus SMK dinilai penting
mengingat beberapa materi pembelajaran belum sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan
industri.
Implementasi kurikulum hasil
penyelarasan juga memerlukan
ketersediaan peralatan praktikum
minimal di SMK agar siswa dapat
dibekali dengan keterampilan
teknis dasar sebelum masuk ke
industri. Untuk itu, setiap kegiatan peluncuran vokasi industri
selalu diiringi dengan pemberian
hibah peralatan dari industri
kepada SMK.
“Pada tahun 2017 Kemenperin
merealokasi anggaran sebesar
Rp35 miliar untuk bantuan
peralatan praktikum minimum
kepada 74 SMK. Untuk tahun
2019, penyediaan peralatan minimum di SMK diupayakan kembali
melalui Kelompok Kerja Program
Revitalisasi SMK,” kata Eko.
Dalam program pendidikan
vokasi yang mengusung konsep
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link and match, Kemenperin hingga
kini telah menggandeng sebanyak
855 industri dan 2.612 SMK Dari
hasil ini, 4.997 perjanjian kerja
sama telah ditandatangni antara
pihak industri dan SMK, dimana
satu perusahaan bisa membina
lebih dari satu SMK.

P E L AT I H A N G U R U
PRODUKTIF
Langkah berikutnya yang
dijalankan Kemenperin, yaitu peningkatan kompetensi guru produktif
agar kurikulum hasil penyelarasan
dapat diimplementasikan dengan
baik.
Untuk mendukung program ini,
Kemenperin bekerja sama dengan
Institute of Technical Education
(ITE) Singapura menyelenggarakan
pelatihan untuk kepala SMK dan
guru produktif. Pelatihan ini telah
diikuti 100 guru bidang teknik permesinan, teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dan otomasi
industri .
Kemenperin juga bekerja sama
dengan Formosa Training Center
Taiwan untuk menyelenggarakan
pelatihan guru produktif bidang
machine tools sebanyak 100 orang.
Selain itu, pelatihan teknis
guru produktif sebanyak 508 orang
dan magang guru di Industri sebanyak 1.233 orang.
Untuk instruktur dari industri yang akan mengajar di SMK,
Kemenperin menggelar pelatihan
pedagogic bekerja sama dengan
Kadin Indonesia dan IHK (Kadin)

Trier Jerman. Program yang disebut silver expert ini diikuti oleh
20 orang peserta dan diberikan
sertifikasi internasional.
Program peningkatan kompetensi guru produktif akan dilanjutkan pada tahun 2019. Rencananya,
Kemenperin akan menggelar program magang untuk 1.000 guru di
industri dan pelatihan bagi 1.000
guru.
“Kami berharap, guru-guru
SMK dapat memanfaatkan kesempatan ini guna terlaksananya
program link and match,” kata Eko.
Sejalan dengan program
tersebut, Kemenperin berharap
pendidikan vokasi semakin gencar
dilakukan oleh pelaku industri
bersama SMK menyusul terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2019.
PP ini memberikan insentif
pajak super bagi perusahaan
industri yang melakukan kegiatan
pembinaan dan pengembangan
pendidikan vokasi, yakni berupa
pengurangan penghasilan kena
pajak hingga 200 persen dari total
biaya yang dikeluarkan perusahaan.
Kemenper in sendir i telah
menyampaikan bidang-bidang
kompetensi terkait industri yang
dapat difasilitasi dengan insentif
super tax deduction tersebut.
PP tersebut segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Keuangan sehingga insentif bisa
berlaku efektif dalam waktu
dekat. mi
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Mohammad Moenir

MENCETAK WELDER
PROFESIONAL

Industri di dalam negeri diperkirakan masih
kekurangan ribuan tenaga pengelasan (welder)
setiap tahun, terutama yang memiliki kualifikasi
industri dan sertifikasi internasional.
Program ini dinilai berhasil meningkatkan keterampilan dan produktivitas
pekerja PAL cukup signifikan.
Setelah Moenir pensiun, program
itu sempat terhenti karena semua
pekerja PAL sudah pernah dikirim ke
Jepang, padahal Mitsui masih butuh.
Dia lalu mendirikan perusahaan yang merekrut pekerja dari
galangan lokal untuk kerja magang
di Jepang. “Saya pikir ini jalan yang
baik guna meningkatkan skill dan
perekonomian pekerja kita, apalagi
kebutuhan welder di Jepang cukup
besar,” ungkapnya.
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Padahal, banyak sektor industri yang
membutuhkan pekerjaan ini, antara
lain galangan kapal, otomotif, dan
konstruksi. Namun, industri tersebut
sering kesulitan karena jumlah welder
berkualitas di dalam negeri sangat
terbatas.
Selama ini, kebutuhan welder
dipenuhi oleh lembaga pendidikan
dan pelatihan milik pemerintah dan
swasta yang tersebar di seluruh
Indonesia. Sayangnya, selain jumlah
lulusannya tidak banyak, keterampilan mereka belum memenuhi
kualifikasi industri.
Di sisi lain, permintaan terhadap
welder di luar negeri cukup tinggi,
terutama dari Jepang yang dikenal
sebagai pusat industri otomotif dan
perkapalan dunia. Padahal, sebagai
negara dengan angkatan kerja yang
besar, peluang ini seharusnya bisa
dinikmati Indonesia.
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pelatihan kerja khusus teknologi las.
Berbekal modal semampunya, dia
membeli lahan murah di pinggiran
kota Surabaya dan mulai mewujudkan mimpinya itu pada 2014.
Akhirnya berdirilah lembaga
pendidikan dan pelatihan kerja
bernama Kampuh Welding Indonesia
(KWI) daerah Sambikerep, Surabaya.
Lembaga ini cukup diminati, terbukti
dari jumlah siswanya yang terus bertambah dan berhasil ditempatkan di
sejumlah industri.
Pada tahun 2015, siswa KWI
berjumlah 110 orang, kemudian
bertambah menjadi 300 orang pada
2016, lalu 700 orang pada 2017, dan
1.000 orang pada 2018. Pada 2019,
jumlah siswa KWI ditargetkan 2.000
orang, yakni 1.200 orang di Surabaya
dan 800 orang di Cikarang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Mohammad Moenir. Praktisi
industri perkapalan yang berpengalaman bekerja lebih dari 25 tahun di PT
PAL Indonesia (Persero) ini mengaku
prihatin dan ingin mengisi peluang
kerja tersebut bagi anak-anak negeri.

Tekad Moenir mendirikan KWI
juga didorong oleh kemitraannya
dengan galangan kapal Jepang ketika
menjabat direksi PT PAL. Saat itu, dia
ikut merintis kerja sama dengan Mitsui
Engineering & Shipbuilding untuk
memagangkan seluruh pekerja PAL
di galangan kapal Jepang itu, seperti
welder, painter, machinery dan lainnya.

Setelah pensiun dari BUMN
itu pada tahun 2007, Moenir mulai
merintis lembaga pendidikan dan

Selama periode 2000-2007, PAL
mengirim 700 pekerjanya ke Mitsui
untuk kerja magang selama 1-3 tahun.

Baru berjalan beberapa tahun,
permintaan welder tiba-tiba melejit
setelah Presiden Joko Widodo meluncurkan program Tol Laut pada 2014.
Saat itu galangan kekurangan tenaga
pengelasan karena tidak dipersiapkan. Akibatnya, saling ‘membajak’
tenaga welder tidak dapat dihindari.
“Ada tenaga pengelasan dari
sekolah kejuruan tapi outputnya
kurang, sebagian mereka juga sudah
terserap ke industri lain. Apalagi
tenaga magang ke Jepang, tidak
ada,” kenangnya.

BANTUAN KEMENPERIN
Moenir mengakui upayanya merintis KWI tidak selalu berjalan mulus.
Pada awal berdiri, dia sempat kesulitan merekrut calon siswa karena
biaya pelatihan sekitar Rp30 juta per
orang saat itu dianggap mahal.
“Tidak ada yang sanggup bayar,
saya kurangi sampai Rp7 juta pun
tidak ada yang sanggup. Akhirnya
saya ajak teman-teman dari galangan
dan subkontraktor untuk melatih
pekerjanya di sini. Mereka setuju
bahkan ikut bantu sebab pengelasan
penting dalam pembangunan kapal
yang menuntut standar tinggi,”
ujarnya.
Setelah berjalan dua angkatan,
setiap angkatan 6 minggu, KWI
mendapat bantuan dari pemerintah
melalui Kementerian Perindustrian.
Tenaga welder yang dihasilkan
KWI dinilai sangat penting untuk
mendukung program Tol Laut yang
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2019
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4 FAKTA MOBIL ESEMKA
1

2
BIMA

BIMA

BIMA

dicanangkan Presiden Joko Widodo
dalam upaya mewujudkan visi
Indonesia Poros Maritim Dunia.
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“Bantuan dari Kemenperin
sangat berarti bagi kami. Sebagian
biaya, seperti untuk seragam, makan,
plat baja, dan instruktur, ditanggung
Kemenperin. Adapun fasilitas, gaji,
administrasi, perawatan mesin dan
lain-lain kami usahakan sendiri,”
papar Moenir.

Pelatihan juga siap diberikan
untuk guru SMK, seperti yang sudah
dilakukan KWI sejak 2015. Guru SMK
dari seluruh Indonesia diundang
mengikuti pelatihan gratis selama 20
hari. Dia bersyukur Kemenperin juga
membantu biaya pelatihan guru SMK
itu mulai tahun ini.

Selain welder dari China,
Vietnam dan Filipina cukup tersedia,
orang Jepang juga ragu mengganti
pekerja dari negara-negara itu.
Mereka khawatir orang Indonesia
yang mayoritas muslim kurang
produktif sebab harus berpuasa dan
salat lima kali sehari.

SERTIFIKASI
INTERNASIONAL

Berkat bantuan itu, siswa KWI
hanya dipungut biaya Rp2 juta untuk
6 minggu pendidikan, itu pun tidak
mutlak. Bagi siswa yang tidak mampu
bisa mendapatkan beasiswa dari
KWI. Untuk panduan belajar, siswa
dibekali buku yang diterbitkan oleh
KWI. Buku itu berasal dari e-Book
Diknas tentang pengelasan kapal.

Selain memberikan pendidikan
dan pelatihan, KWI juga melaksanakan
hampir semua sertifikasi bekerja sama
dengan Biro Klasifikasi Indonesia
(Class BKI) dan anggota International
Association of Classification Societies
(IACS), antara lain Lloyd Register (Class
LR) Inggris dan Nippon Kaiji Kyoukai
(Class NK) Jepang.

Padahal berdasarkan pengalaman PAL dan KWI dengan
Mitsui selama ini tidak pernah ada
masalah itu. Untuk menghilangkan
kekhawatiran itu, dia menganjurkan
agar pemeritah dan Kedubes RI
mengedukasi industri Jepang bahwa
pekerja Indonesia juga punya potensi
dan produktif.

Untuk menghasilkan lebih
banyak welder profesional, Moenir
menawarkan pihak lain untuk
bekerja sama ataupun mencontoh
pengalaman KWI. Sebagai contoh,
Djarum Foundation meminta KWI
menjadi penasihat perencanaan
program pendidikan pengelasan di
Kudus. Yayasan itu juga mensponsori penyempurnaan buku panduan
pengelasan yang diterbitkan KWI.

Selain itu, KWI melakukan
tes untuk International Institute of
Welding, serta sudah diakreditasi
oleh Malaysia yang mengharuskan
semua pekerjaan pengelasan memiliki
sertifikat.

“Saya mengajak daerah-daerah
lain untuk mengembangkan tempat
pelatihan seperti KWI. Saya bersedia
membantu, mendidik instruktur,
pakai buku dari sini. Kerja sama
apapun agar bisa mencetak welder
lebih banyak lagi,” ungkap Moenir.
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Selain Mitsui E&S, ungkap
Moenir, banyak galangan kapal
Jepang yang meminta tenaga
kerja magang dari KWI, di antaranya Tsuneishi Shipyard, Oshima
Shipbuilding, dan Kitanihon Shipyard.
Selama ini, perusahaan Jepang
banyak menggunakan pekerja dari
China, Vietnam, atau Filipina. Namun,
upah di China meningkat beberapa
tahun terakhir sehingga bekerja di
Jepang menjadi kurang menarik lagi.

Meskipun usianya tidak lagi
muda, genap 70 tahun pada 25
Desember nanti, Moenir tampak
masih bersemangat mewujudkan
mimpinya. Bagi dia, upaya yang
dilakukannya hanyalah bagian dari
ibadah.
Apalagi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) kompeten
melalui pendidikan dan pelatihan
kerja merupakan salah satu fokus
kebijakan pemerintahan Presiden
Joko Widodo guna memperkuat daya
saing Indonesia.

Tahun pertama akan
memproduksi 3.500
unit pick up BIMA ESEMKA

Diproduksi di
Boyolali Jawa
Tengah oleh PT.
Solo Manufaktur
Kreasi (PT. SMK)
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3

Tingkat Kandungan
Dalam Negeri
(TKDN) sebanyak
60% dan akan terus
ditingkatkan hingga
100%

4

Letter of Intent

Telah ditandatangani
Letter of Intent dengan
Perkumpulan Industri
Kecil Menengah Komponen
Otomotif (PIKKO)
sebagai rantai pasok
industri komponen

“Ada kepuasan batin ketika saya
melihat anak-anak dari kampung
yang tadinya tidak tahu apa-apa
mengenai pengelasan bisa bekerja
hingga ke Jepang dengan penghasilan layak. Saya senang bisa
memberikan kesempatan kepada
mereka,” ungkapnya. mi
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Tumpukan garam hasil
panen di Sentra
Pembangunan dan
Pengembangan Komoditas
Pergaraman Cirebon, 5
Agustus 2019.

Presiden RI Joko Widodo berbincang
dengan Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto bersama dengan Gubernur NTT
Viktor Laiskodat saat Panen Produksi
Perdana Garam Premium di desa
Nunkurus, Kupang, 21 Agustus 2019.
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Pekerja pabrik mengerjakan
Produksi Perdana AC 2 dan
2.5pk Relokasi dari Malaysia
di Jakarta, 30 Juli 2019.

Sekretaris Jenderal Kemenperin
Achmad Sigit Dwiwahjono
bersama Staf Khusus Menteri
Perindustrian I Gusti Putu
Suryawirawan mencoba aplikasi
Fresh Thumb untuk mengetahui
tingkat kematangan buah pada
peresmian Apple Developer
Academy yang kedua di
Surabaya, 7 Agustus 2019.
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Menteri Perindustrian (Menperin)
Airlangga Hartarto menjajal sepeda motor
listrik terkait kerja sama antara
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
bersama New Energy and Industrial
Technology Development Organization
(NEDO), Rabu 28 Agustus 2019.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
menjajal model angkutan niaga Esemka
yang bernama Bima yang diproduksi PT
Solo Manufaktur Kreasi (SMK) di Boyolali,
Jawa Tengah, Jumat 6 September 2019.
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Guna terus mempertahankan
predikat opini WTP dalam laporan
keuangan, Kemenperin telah
melakukan langkah-langkah serius
dan terukur, salah satunya melalui
Key Performance Indicators (KPI)
Menperin. Implementasinya
dengan menerbitkan Instruksi
Menperin tentang Rencana Aksi
mempertahankan opini WTP.

dalam membangun akuntabilitas
kinerja,” ungkap Menperin. yang
didampingi oleh Sekretaris Jenderal
(Sekjen) Kemenperin, Achmad Sigit
Dwiwahjono.
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KEMENPERIN SABET LAGI
PENGHARGAAN OPINI WTP
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara
konsisten mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan selama
lima tahun berturut-turut pada periode 2014-2018.
Kementer ian Per indu s t r ian
(Kemenperin) secara konsisten mampu
mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas audit laporan
keuangan selama lima tahun berturutturut pada periode 2014-2018. Tahun
lalu, Kemenperin menerima penghargaan serupa, untuk periode 2013-2017.
Berkat prestasi tersebut,
Kemenperin mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan
MEDIA INDUSTRI | 02 - 2019

(BPK), karena dinilai profesional,
akuntabel serta transparan dalam
pengelolaan keuangan negara.
Penghargaan diserahkan
langsung oleh Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
kepada Menteri Perindustrian
(Menperin) Airlangga Hartarto dalam
rangkaian acara Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Tahun 2019

Opini WTP merupakan pengakuan profesional mengenai
kewajaran informasi dalam laporan
keuangan dengan didasarkan pada
empat kriteria. Yakni, kesesuaian
standar akuntansi pemerintahan,
kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan,
dan efektivitas sistem pengendalian
internal.
“Capaian ini bisa diraih karena
didukung para aparatur yang
berkualitas dan sistem manajemen
keuangan yang semakin baik serta
penjaminan mutu (quality assurance)
yang dilakukan pengawas internal,”
sebut Airlangga.

di Gedung Dhanapala, Kemenkeu,
Jakarta, Kamis (12/9).

Guna terus mempertahankan
predikat opini WTP dalam laporan
keuangan, Kemenperin telah
melakukan langkah-langkah serius
dan terukur, salah satunya melalui
Key Performance Indicators (KPI).
Implementasinya dengan menerbitkan Instruksi Menperin tentang
Rencana Aksi mempertahankan opini
WTP.

Opini W TP yang diraih
Kemenperin seolah sudah menjadi
tradisi tahunan, sekaligus menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam
mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan negara secara baik
atau prudent. “Prestasi ini sebagai
wujud komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Kemenperin

“Tentunya penghargaan yang
didapat ini akan terus memacu
Kemenperin dalam membangun
akuntabilitas kinerja di seluruh
lingkungan Kemenperin agar selalu
tertib sesuai peraturan yang berlaku
dan bertindak profesional sehingga
melaksanakan segala suatunya tepat

waktu dan memberikan output yang
bermanfaat,” tegas Menperin.
S ement ar a it u , S ek jen
Kemenp er in Achmad Si g it
Dwiwahjono mendorong seluruh
pegawai dari tingkat pimpinan
tertinggi sampai jajaran staf di
Kemenperin, terus melakukan
langkah-langkah strategis untuk
meningkatkan kualitas laporan
keuangan dari tahun ke tahun.
Sekaligus mampu terus konsiten
mempertahankan prestasi terkait
pengelolaan keuangan yang sudah
didapat.
“Dalam upaya mempertahankan, kami akan terus mengikuti
atau mempelajari informasi atau
aturan baru terutama yang terkait
dengan pengelolaan keuangan,
sehingga dapat mencapai sasaran
yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” imbuhnya.

BMN AWARD
Pada kesempatan yang sama,
Kemenperin juga menerima penghargaan atas kualitas pelaporan
Barang Milik Negara (BMN). Berkat
prestasi tersebut, Kemenperin
mendapatkan “BMN Awards 2019”
atas kualitas pelaporan BMN pada
kelompok ketiga, dengan berhasil
menyabet Juara ke-3. Kelompok
ketiga adalah kementerian atau
lembaga yang memiliki lebih dari
100 satuan kerja (satker).
Sigit mengungkapkan,
Kemenperin memiliki satker yang
cukup banyak, misalnya di lingkungan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Industri (BPSDMI)
terdapat 26 satker, Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI)
24 satker, serta masih banyak lagi.
“Artinya, semua satker di lingkungan Kementerian Perindustrian
telah mengikuti arahan pimpinan
pusat,” tuturnya.
Kemenperin telah menetapkan
beberapa langkah strategis agar
tetap konsisten mempertahankan
opini WTP, serta mendapatkan
penilaian yang baik atas kualitas
pelaporan BMN. Untuk itu perlu
terus mengoptimalkan penggunaan BMN dengan menyesuaikan
konsep/cara kerja baru mengikuti
perkembangan teknologi digital.
Misalnya, konsep cost sharing
atau open space akan mempengaruhi bagaimana penggunaan BMN
secara lebih efisien dan efektif
“Komitmen tersebut diharapkan dapat memberikan dampak
positif terhadap pertumbuhan
ekonomi dan upaya pemerintah
untuk membenahi, menjaga, serta
memaksimalkan pengelolaan
keuangan dan pelaporan BMN
sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan moral
kepada masyarakat,” jelas Sekjen
Kemenperin.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, keuangan negara memiliki
peranan dan kontribusi penting
dalam mencapai kesejahteraan
masyarakat, menciptakan keadilan
sosial, dan pemerataan yang semakin kuat. Karena itu, pemerintah
terus melakukan pengoptimalan
pengelolaan keuangan negara
termasuk menggunakan informasi
keuangan.
“Opini WTP bukanlah tujuan
akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut
digunakan sebagai informasi
sebagai masukan atau feedback
bagi perencanaan penganggaran
selanjutnya” ujar Menkeu.
Selanjutnya dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),
Kemenkeu memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada
kepada kementerian dan lembaga
yang memiliki inovasi penggunaan teknologi informasi dalam
pengelolaan BMN. “Apresiasi BMN
saya berikan kepada kementerian
dan lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan,
dan mengamankan BMN kita,”
pungkasnya. mi
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GELAR DOKTOR
KEHORMATAN UNTUK
AIRLANGGA HARTARTO
Peran Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam bidang
kebijakan publik di Indonesia selama ini mendapat apresiasi
dari KDI School of Public Policy, Korea Selatan.
Sekolah yang berafiliasi dengan
lembaga riset The Korea Development
Institute (KDI) itu menganugerahkan
gelar Doktor Honoris Causa bidang
Development Policy kepada Airlangga.
Penghargaan prestisius ini
diterima langsung oleh Airlangga
Hartarto di Korea Selatan pada 26
Juli 2019.
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“Merupakan kehormatan bagi
saya menerima gelar doctoral dari
KDI School, sebab sekolah ini merupakan institusi pendidikan dan riset
yang diakui dunia dan berperan
penting dalam pembangunan di
Korea Selatan,” ungkap Airlangga
saat mener ima penghargaan
tersebut.
Sebagai informasi, KDI termasuk dalam 20 besar lembaga riset
terbaik dunia dan tercatat sebagai
lembaga riset terbaik kategori “Top
International Development Policy
Think Tanks”.
Dean of KDI School of Public
Policy You Jong Il menyampaikan,
ada tiga kunci pencapaian yang
menjadikan Menteri Airlangga dinilai layak mendapat gelar Honorary
PhD.
Pertama, ketika mendampingi
kunjungan Presiden Joko Widodo
pada September 2018, Airlangga
berpartisipasi dalam Kerja Sama
Industri Korea Selatan-Indonesia.
Kunjungan itu berhasil menelurkan 15 MoU yang ditandatangani
oleh perusahaan publik dan swasta
dari berbagai sektor, seperti manufaktur, migas, engineering, lingkungan, hydropower, dan lainnya.
Kedua, adanya jalinan kerja
sama penting antara Kemenperin
dan NRC, yang dapat mendukung
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Salah satu terobosannya sebagai
Menperin, antara lain menjadi
inisiator sekaligus motor
pengembangan revolusi industri 4.0
di Indonesia.
inovasi industri dan menyiapkan
menuju revolusi industri 4.0.
Melalui kerja sama ini, kedua
negara berkolaborasi di lima sektor
strategis, yaitu industri tekstil dan
pakaian, makanan dan minuman,
elektronika, otmotif, dan kimia.
You Jong Il menyebutkan,
Menperin juga berpartisipasi
dalam berbagai Korea Indonesia
Business Forum untuk meningkatkan investasi Korea di Indonesia,
terutama di sektor infrastruktur,
energi, dan manufaktur.
Peran Airlangga itu mendukung
posisi Korea selalu menjadi investor
terbesar kelima di Indonesia dalam
lima tahun terakhir, yang menciptakan satu juta lapangan kerja.
Poin ketiga adalah menciptakan peluang kerja sama perdagangan bagi wirausaha Korea di
sektor industri makanan, fesyen,
dan kosmetik, yang menunjukkan
peningkatan popularitas hallyu
wave di Indonesia.

BERPENGALAMAN
Airlangga selama ini memang
dikenal berpengalaman dan banyak
berperannya dalam pelayanan publik. Sebelum menjabat Menperin
pada 2016, putra dari almarhum
Hartarto Sastrosoenarto (Menperin
era Presiden Soeharto) merupakan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
RI selama 15 tahun.
Selama duduk di legislatif,
Airlangga aktif berkontribusi dalam
menyusun berbagai kebijakan publik di Tanah Air. Beberapa kebijakan
dianggap sebagai reformasi paling
progresif di Indonesia, di antaranya
Undang-Undang Pertambangan
dan Mineral, serta revisi UU
Perindustrian dan UU Perdagangan.
Pengalaman dan keahliannya tersebut menjadi bekal bagi
Airlangga dalam menahkodai
Kemenperin, sekaligus untuk
berkontribusi lebih besar bagi
kemajuan sektor perindustrian dan

perekonomian nasional.
Salah satu terobosannya sebagai Menperin, antara lain menjadi
inisiator sekaligus motor pengembangan revolusi industri 4.0 di
Indonesia. Insiatif ini mendapat
dukungan penuh dari Presiden Joko
Widodo.
“Saya berterima kasih kepada
Bapak Presiden Joko Widodo.
Beliau adalah pemimpin yang
telah mengerjakan banyak hal
positif bagi negara kami, sekaligus
mentor bagi saya dalam mendedikasikan diri untuk pembangunan
Indonesia,” ujarnya.
Airlangga juga mengenang
pelajaran dari sang ayah, Hartarto
Sastrosoenarto, tentang arti dan
tujuan menjadi pelayan masyarakat. “Hasratnya adalah melayani
publik dan kecintaannya terhadap
Tanah Air selalu menginspirasi
saya. Saya juga merasa diberkahi
karena dapat melayani negara yang
saya cintai. Ini semakin memberi
tujuan dalam hidup,” ungkapnya.

miliar pada 2018. Produk unggulan
dari negara itu, antara lain mineral
dan bahan bakar, besi dan baja,
mesin elektronik, peralatan dan
komponen, permesinan, plastik,
karet, dan tekstil rajutan.
Airlangga mengatakan,
Indonesia dan Korea Selatan
telah membuat banyak kemajuan
di bidang bisnis dan ekonomi.
Beberapa kerja sama strategis yang
sudah dilakukan meliputi joint task
force untuk mempromosikan kerja
sama ekonomi.
Kedua negara juga bersiap
mendir ikan Indonesia-Korea
Comprehensive Economic
Partnership Agreement pada 2019
yang menargetkan perdagangan
bilateral hingga USD30 miliar pada
2022.
Selanjutnya, dibentuk juga
Korea-Indonesia Technolog y
Cooperation Center untuk mempromosikan kerja sama lebih lanjut
antara kedua negara dan untuk
mendukung perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia di area
teknologi industri, melaksanakan
riset dan program pembangunan
bersama, dan semacamnya.

HUBUNGAN RI-KOREA

Sejak 2016, ungkap Airlangga,
Kemenperin aktif berkolaborasi
dengan perusahaan Korea, terutama di sektor industri pengolahan,
energi, dan infrastruktur. Hasilnya,
beberapa perusahaan memutuskan
meningkatkan investasinya, seperti
Lotte Chemicals yang mengembangkan investasinya di Cilegon
sebesar USD4 miliar.

S ejak hubungan f or mal
Indonesia dan Korea Selatan dimulai pada 1966, kerja sama antara
kedua negara terjalin erat di berbagai bidang, termasuk pendidikan,
kebudayaan, dan kesenian.

Di bidang riset dan ilmu pengetahuan, Pemerintah Indonesia
menjalin kerja sama industri
dengan Korean Ministry of Trade,
Industry and Energy untuk mendukung inovasi dan riset.

Di bidang ekonomi. Korea
secara konsisten menjadi negara
investor lima besar dalam lima
tahun terakhir dengan investasi di
sektor industri baja, permesinan,
karet dan plastik, kayu, kimia, dan
elektronika.

Pemerintah juga telah memulai
MoU dengan National Research
Council of Economics, Humanities,
and Social Sciences. Menurut
Airlangga, tipe kolaborasi di bidang
riset dan inovasi ini merupakan
kunci untuk masa depan.

“Investasi Korea di Indonesia
penting untuk mendukung kinerja
Indonesia. Saya harap hubungan
produktif ini dapat berlangsung
hingga tahun-tahun mendatang,”
ungkap Airlangga.

“Tren ekonomi global berubah
menjadi knowledge-based economy
(berbasis pengetahuan) sehingga
merupakan suatu kebutuhan bagi
kita untuk belajar satu sama lain
dan menguasai teknologi industri
generasi selanjutnya,” ungkap
Airlangga. mi

Di sisi lain, impor dari Korea
terus meningkat dalam beberapa
tahun terakhir dengan total USD9,5
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SI TELMI BIAM
TINGKATKAN MUTU
MINYAK KAYU PUTIH IKM
Kementerian Perindustrian terus berinovasi melalui kegiatan
penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat dan industri di dalam negeri.
Beberapa inovasi bahkan berhasil
menyabet penghargaan, antara lain
Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Ajang
ini merupakan bagian dari Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang
digelar setiap tahun oleh Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Menpan - RB).
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Tahun ini, salah satu inovasi
dari Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kemenperin yakni Balai Riset dan
Standardisasi Industri Ambon (BI
Ambon) berhasil meraih penghargaan
bergengsi Top 45. Inovasi yang dinamakan Si Telmi Biam atau singkatan
dari inovasi Ketel Minyak Kayu Putih
BI Ambon itu merupakan modifikasi
ketel kayu yang menekankan efisiensi,
efektivitas dan produktivitas untuk
memperoleh mutu minyak kayu putih
sesuai SNI. Keunggulan Si Telmi Biam,
di antaranya mampu menurunkan
waktu produksi dari 8 jam menjadi
hanya 4 jam, sehingga dapat melakukan penyulingan sebanyak tiga kali per
hari.
Proses seleksi Top 45 dilakukan
oleh Tim Panel Independen dan Tim
Evaluasi. Sedangkan, untuk penentuannya dilakukan oleh Tim Panel
Independen. Top 45 inovasi pelayanan
publik 2019 terdiri dari 8 kementerian
dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak
4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi,
16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9
kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN
dengan 1 inovasi. Penetapan Top
45 Inovasi Pelayanan Publik 2019,
disampaikan langsung oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) di
Kantor Kementerian PANRB, Rabu
(14/8/2019)
Instansi yang berpartisipasi pada
kompetisi tersebut, berkesempatan
mengikuti kompetisi tingkat dunia, yaitu
United Public Service Award (UNPSA)
yang diselenggarakan Persatuan
Bangsa Bangsa (PBB). Rencananya,
penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan
Publik 2019 akan diserahkan langsung
oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada
akhir September 2019.
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Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik (KIPP) merupakan perwujudan
gerakan One Agency One Innovation
yang digalakkan Kementerian
PANRB. KIPP diselenggarakan sebagai pembinaan inovasi pelayanan
publik dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi. Tahun ini terekam sebanyak
3.156 proposal yang mendaftar, dan
menunjukkan peningkatan dibanding
tahun sebelumnya yang hanya 2.824
proposal.
“Tujuan penyelenggaraan kompetisi ini adalah sarana percepatan
peningkatan kualitas pelayanan publik, karena tren lahirnya kebutuhan
masyarakat yang semakin meningkat
sehingga perlu inovasi dan pelayanan
yang cepat dalam segala aspek,”

Tahun 1980, penyulingan minyak
kayu putih dilakukan dengan menggunakan ketel dari kayu. Namun ketel
kayu ini memiliki berbagai kekurangan,
sehingga Baristand Industri Ambon
berinovasi untuk menciptakan ketel
dengan kualitas yang lebih baik,”
Sejak adanya inovasi Si Telmi Biam, dari
tahun 2005 hingga 2018, BI Ambon
telah memproduksi 462 ketel dan
sudah dimanfaatkan oleh sedikitnya
129 usaha kecil dan menengah (IKM)
dengan 1.648 tenaga kerja, terutama
di kawasan timur Indonesia.
Saat ini Si Telmi Biam mampu
menjadi solusi bagi pelaku IKM untuk
meningkatkan kualitas produk
dan meningkatkan nilai jual. “Ke
depannya, Si Telmi Biam akan terus

dikembangkan agar sesuai dengan
kebutuhan sehingga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat
secara optimal,”.
Si Telmi Biam menggunakan
sistem pendingin kisi-kisi dengan
sirkulasi air yang berhasil memperbaiki
rendemen produksi ketel kayu. Water
seal. Si Telmi Biam juga mampu
mempertahankan volume kondensat
uap dalam ketel sehingga uap tidak
terbuang percuma seperti pada ketel
kayu biasanya. Selain itu, kebutuhan
bahan baku menjadi lebih besar dari
300 Kg daun menjadi menjadi 600
Kg daun per hari. “Dengan demikian,
otomatis membutuhkan tenaga kerja
yang lebih banyak yaitu 12 orang per
hari,”.

Kemenperin terus gencar
meningkatkan kegiatan penelitian
dan pengembangan dalam upaya
menciptakan inovasi yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat dan
pelaku industri. Hal ini sesuai dengan
implementasi program prioritas pada
peta jalan Making Indonesia 4.0,
”Beberapa tahun terakhir,
Kemenperin selalu menyabet penghargaan yang sama. Pada 2017, misalnya, salah satu inovasi unit litbang
Kemenperin yakni Balai Besar Bahan
dan Barang Teknik (B4T) Bandung
berhasil masuk jajaran Top 40 Inovasi
Pelayanan Publik. B4T yang fokus
pada bidang industri bahan dan
barang teknik itu mengembangkan
Sistem Informasi Laboratorium (SIL),
yang kemudian disempurnakan menjadi Sistem Informasi Pelayanan Jasa
B4T (SIPEJAB4T). mi
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Banyuwangi menyimpan banyak
pesona wisata pantai yang indah,
salah satunya adalah Teluk Hijau.
Pantai yang populer disebut Green
Bay ini merupakan destinasi yang
wajib dikunjungi apabila berkunjung
ke Banyuwangi.

Teluk Hijau
Nan Memukau
Banyuwangi

P anor ama al am den gan
perbukitan di sekeliling pantai
tersebut tidak hanya menyegarkan mata, tetapi juga menawarkan
pengalaman baru bagi wisatawan.
Selain dihiasi pasir putih nan
bersih, sesuai dengan namanya,
air laut di tepian pantainya tampak
berwarna hijau saat pagi hingga
sore hari. Warna itu berasal dari
biota laut di dasar pantai, yang
memantulkan warna hijau ketika
diterpa sinar matahari.
Masih di kawasan Teluk Hijau
terdapat air terjun yang dikelilingi
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batu-batu karang nan cantik.
Kabarnya, air terjun alami setinggi
8 meter ini semakin menawan saat
musim hujan karena debit airnya
lebih banyak.
Setelah puas mengeksplorasi
Teluk Hijau, kita bisa menyusuri Pantai
Batu alias Stone Beach, yang jaraknya
sekitar 300 meter saja. Pantai ini hanya
dibatasi oleh sebuah bukit kecil yang
memisahkan pesisir pantai berpasir
dan berbatu.

sekitar 90 km dan dapat ditempuh
dalam waktu sekitar 2 jam.
Jika berkendara dari Banyuwangi,
ikuti saja petunjuk jalan menuju
Kecamatan Pesanggrahan hingga
sampai di Rajagwesi.
Dari situ, perjalanan dilanjutkan
dengan berjalan kaki atau menyewa
ojek motor. Untuk akses melalui laut,
bisa menyewa perahu nelayan.

Dinamakan Pantai Batu karena
pesisir pantainya bukan ditutupi pasir
putih, melainkan hampir seluruhnya
ditutupi oleh bebatuan alami yang
bersih dan seolah tertata rapi.

Meskipun cukup menyita tenaga,
menyusuri jalan setapak sejauh 2 kilometer di kawasan hutan kecil menuju
Teluk Hijau tidak membosankan.
Pemandangan alam yang indah
dengan aliran sungai-sungai alami
membuat penat seakan hilang.

Teluk Hijau berada di pesisir pantai
selatan Banyuwangi, tepatnya di area
Taman Nasional Meru Betiri, Desa
Sarongan, Kecamatan Pesanggrahan.
Jaraknya dari Kota Banyuwangi

Apalagi suaran deburan ombak
selalu terdengar dari kejauhan saat
melewati hutan kecil itu, sehingga
semakin bersemangat untuk segera
menginjakkan kaki di Teluk Hijau.
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Surga tersembunyi di Banyuwangi
ini dikelilingi hutan tropis dengan
keindahan laut berwarna hijau
dan pasir putih di sepanjang
pesisir pantai.
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Jalan yang dilalui terkadang
terjal dan berbatu, sehingga perlu
berhati-hati. Karena aksesnya
cukup menantang, wisatawan
tidak selalu berkunjung kembali
ke sana. Namun ini justru membuat Teluk Hijau tidak begitu
ramai dan terjaga keasriannya.
Pantai lain yang tidak kalah
eksotis di Banyuwangi adalah Wedi
Ireng. Pantainya berselimut pasir
putihW bersih dengan pemandangan
perbukitan hijau dan gugusan pulaupulau kecil di sekitarnya.
Wedi Ireng berada di teluk yang
sunyi dan terpencil karena pantai
ini masih masuk dalam kawasan
Taman Nasional Meru Betiri, tepatnya di Desa Pancer, Kecamatan
Pesangaran.
Lokasi Wedi Ireng cukup dekat
dengan Pantai Pulau Merah, sekitar
5 kilometer menuju Desa Pancer atau
berkisar 65 km dari Banyuwangi.
Untuk mencapainya lewat darat dari
Pancer, kita bisa menyusuri perbukitan melalui jalur tracking.
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Kita juga bisa juga melalui
jalur laut dengan menyewa perahu
nelayan yang setiap hari sandar
di Pantai Mustika. Jalur laut akan
memberikan kesan tersendiri karena
bisa menikmati gugusan pulau indah
dalam perjalanan menuju Wedi Ireng.
Gugusan pulau ini membuat Wedi
Ireng sering dijuluki Raja Ampat
‘Kecil’.
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Meskipun perjalanan menuju
lokasi cukup menantang, Wedi Ireng
akan memberikan sensasi luar ketika
kita menginjakkan kaki di pantai
tersembunyi ini. Betapa tidak, selain
hamparan pasir dan hembusan angin
laut yang menyegarkan, hamparan
laut biru dengan pulau-pulau indah
di sekelilingnya siap menyegarkan
mata.
Sesuai dengan namanya ‘Wedi
Ireng’ yang berasal dari bahasa Jawa,
pantai ini bermakna pasir (wedi)
hitam (ireng). Nama ini merefleksikan
keunikan Wedi Ireng, yakni pantai
ini sesungguhnya menyimpan pasir
hitam di bawah pasir putih bersih
yang menutupinya.
Untuk membuktikannya, keruk
agak dalam pasir putih tersebut,
maka Anda akan menemukan pasir
hitam di bawahnya. Selain bermain
pasir, pengunjung Wedi Ireng bisa
bermain perahu dan olahraga air,
ataupun sekadar bersantai di gazebo
yang tersedia di pinggir pantai. mi
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MEMBANGUN SDM UNGGUL
MELALUI INSENTIF PAJAK
Tujuan utama dari sebuah kebijakan pendidikan dan pelatihan
adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
kompetensi sumber daya manusia.

atau pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan pengembangan
SDM berbasis kompetensi tertentu,
mendapat pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200%.
Pengurangan tersebut dihitung
dari jumlah biaya yang dikeluarkan
untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
Kompetensi tertentu yang
dimaksud merupakan kompetensi
untuk meningkatkan kualitas
tenaga kerja melalui program
praktik kerja, pemagangan, dan
pembelajaran yang strategis untuk
mencapai efisiensi dan efektivitas
tenaga kerja, serta sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Juga pada pasal 29C, Wajib
Pajak badan yang melakukan
kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat
diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300%.
Pengurangan dihitung dari
jumlah biaya yang dikeluarkan
untuk kegiatan penelitian da
p engembangan ter tent u di
Indonesia yang dibebankan dalam
jangka waktu tertentu.

Kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dimaksud
merupakan kegiatan yang dilakukan
di Indonesia untuk menghasilkan
invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau
alih teknologi bagi pengembangan
industri untuk peningkatan daya
saing industri nasional.
Secara singkat PP super deduction tax ini ditujukan untuk dunia
pendidikan, pelatihan vokasi serta
penelitian dan pengembangan.
Potongan pajak sebesar 200% dari
biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk vokasi.
Ini menjadi pengurang biaya
dalam laporan laba/rugi perusahaan. Artinya kalau perusahaan
yang vokasi sudah 100% dapat lagi
100% sebagai pengurang biaya jadi
totalnya dapat pengurangan sebesar
200%.
Sebagai ilustrasi sederhana,
apabila biaya yang dikeluarkan
perusahaan saat menjalin kerja sama
pelatihan dengan vokasi sebesar Rp
500 juta, maka pemerintah akan
mengurangi penghasilan kena pajak
sebesar Rp1 miliar kepada perusahaan tersebut.
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BEBERAPA CONTOH STRATEGI PEMBERIAN
INSENTIF PAJAK DAN TUJUANNYA

Semakin tinggi tingkat keterampilan
yang dimiliki akan meningkatkan peluang kemampuan dalam bekerja dan
kesempatan individu mendapatkan
pekerjaan yang berkualitas di pasar
tenaga kerja.
Salah satu tantangan strategis
bangsa Indonesia dalam bidang
pendidikan dan pelatihan adalah
bagaimana mendorong pembelajaran sepanjang hayat dan mobilitas
SDM.
Menciptakan peluang agar
SDM kita dapat menjadi pembelajar
sepanjang hayat adalah tujuan dan
sekaligus sarana untuk mencapai
kualitas, efisiensi dan kesetaraan
inovasi di semua tingkat pendidikan
dan pelatihan.
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Per tanyaannya adalah
bagaimana memastikan sumber
daya keuangan yang dimiliki dapat
memadai untuk membiayai proses
pembelajaran seumur hidup sekaligus mendorong mobilitas SDM
Indonesia di dalam dan luar negeri?
Kebijakan pajak dapat menjadi
salah satu solusi dan kontribusi
konkret dalam membuat pembelajaran SDM seumur hidup menjadi
kenyataan.
Menjawab persoalan ini,
akhirnya Pemerintah menerbitkan
payung hukum untuk kebijakan
pengurangan pajak super alias
super deduction tax.
PP Nomor 45 Tahun 2019 ini
ditandatangani oleh Presiden pada

25 Juni berisi tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan Pajak Penghasilan
dalam Tahun Berjalan. Aturan baru
tersebut merupakan perubahan
atas PP Nomor 94 Tahun 2010.
Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa perubahan kebijakan
ini bertujuan mendorong investasi
pada industri padat karya. Aturan
ini juga bertujuan mendukung penciptaan lapangan kerja, penyerapan
tenaga kerja serta mendorong
keterlibatan dunia usaha dan dunia
industri, dalam membangun SDM
berkualitas.
Hal ini tertuang pada pasal 29B,
Wajib Pajak badan dalam negeri
yang menyelenggarakan kegiatan
praktik kerja, pemagangan, dan/

No

Insentif Pajak

Tujuan

1

Pengurangan biaya pelatihan sebagai
terkait pendapatan biaya.

Mendorong individu untuk ikut serta dalam
bidang pendidikan dan pelatihan terkait dengan
penghasilan yang mereka terima.

2

Pengeluaran yang terkait dengan biaya
pelatihan keterampilan profesional atau
kejuruan.

Mendorong individu untuk ikut serta dalam
bidang pemeliharaan keterampilan profesional
atau kejuruan mereka sendiri.

3

Tunjangan pinjaman studi

Mendorong siswa untuk mengambil pinjaman
studi dan tidak tergiur dengan pekerjaan serta
mendapatkan bayaran, karena siswa dapat
lulus dalam waktu yang lebih singkat.

4

Kredit pajak penghasilan untuk biaya Mendukung wajib pajak individu yang masih
pendidikan menengah dan tinggi
memiliki tanggungan anak-anak untuk mengikuti studi di pendidikan menengah dan tinggi.

5

Pembebasan pajak penghasilan atas Mendorong program siswa magang dan meninupah yang diterima oleh siswa Magang. gkatkan daya beli generasi muda.

6

Pengurangan biaya pendidikan dan Mendorong pengeluaran individu pada dalam
pelatihan sebagai pengeluaran yang bidang pendidikan dan pelatihan.
terkait pendapatan.

7

Pengurangan biaya sekolah untuk anakanak di sekolah atau universitas swasta

Mendukung wajib pajak individu yang memiliki
anak-anak untuk mengambil jurusan atau studi
tertentu di sekolah atau universitas swasta
terkemuka.

Pengurangan biaya pendidikan

Mendorong partisipasi orang dewasa pada
bidang dan kegiatan pembelajaran seumur
hidup melalui mengurangi biaya pendidikan
dan pelatihan individu.

8

PELENGKAP
Insentif pajak tentu harus
disesuaikan dengan kebijakan
lainnya untuk mencapai hasil yang
optimal.
Investasi pengembangan di
bidang SDM ini sangat penting untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi,
lapangan kerja, dan kohesi sosial.
Belajar dari negara lain yang
telah menetapkan insentif pajak
untuk mendorong investasi pendidikan nasional dan pelatihan,
insentif pajak merupakan alternatif
untuk mengarahkan pengeluaran
pemerintah.
Meskipun demikian, dampak
dari penerapan insentif pajak yang
tidak lengkap atau merata maka
persentase yang dicapai juga kecil
saja jika dibandingkan dengan total
pengeluaran di bidang pendidikan
dan pelatihan.

PENGARUH KEBIJAKAN
Ada dua cara agar kebijakan
insentif pajak dapat memengaruhi
investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan: baik melalui
perlakuan pajak pendapatan dari
penjualan pembelajaran layanan
atau melalui insentif pajak atas
pengeluaran dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Yang pertama, menyangkut
perlakuan insentif pajak pendapatan yang penyedia pendidikan dan
pelatihan terima dari mereka yang
membayar layanan pembelajaran.
Ini mengambil bentuk pajak
atas nilai tambah dan/atau penjualan serta pajak atas laba, di
mana pajak ini menjadi perbedaan
moneter antara apa yang dibayar
pembeli dari layanan terkait pembelajaran, dan apa yang penyedia
layanan seperti itu secara efektif
menerima sebagai pendapatan
(terutama dalam kasus PPN).
Pendekatan kedua, biaya pendidikan dan pelatihan diperlakukan
sebagai biaya yang berhubungan
dengan penghasilan, mengurangi
pajak pendapatan, baik untuk perusahaan maupun perorangan.
Ada tunjangan pajak tambahan
untuk perusahaan dalam bidang
pelatihan: mereka yang tidak
mendapat untung cukup untuk
mendapatkan manfaat dari pajak
120% ini tunjangan alternatif dapat
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Fakta di banyak negara, sebagian
besar pemasok dunia pendidikan dan
pelatihan dikecualikan dari PPN berarti
penerima mendapat manfaat dari
biaya yang lebih rendah. Hal yang sama
juga untuk produk yang berhubungan
dengan budaya seperti buku, koran,
dan majalah, yang diuntungkan tarif
PPN yang lebih rendah.
mengklaim kredit pajak 6% dari
biaya aktual.

MANFAAT
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Fakta di banyak negara, sebagian besar pemasok dunia pendidikan
dan pelatihan dikecualikan dari PPN
berarti penerima mendapat manfaat
dari biaya yang lebih rendah. Hal
yang sama juga untuk produk yang
berhubungan dengan budaya seperti
buku, koran, dan majalah, yang diuntungkan tarif PPN yang lebih rendah.
Insentif pajak dapat dianggap
membantu meningkatkan keterlibatan secara keseluruhan (dan
karenanya pengeluaran) perusahaan
dan individu dalam pendidikan dan
pelatihan, karena mereka sebagian
mengimbangi disinsentif biaya.
Beberapa ahli yang diwawancarai percaya bahwa insentif pajak
dapat memainkan peran positif
meningkatkan keterlibatan perusahaan kecil dan individu (peserta
magang).
Insentif pajak bagi perusahaan
memiliki keuntungan membangun
pengaturan institusional, jadi
presentasi perusahaan dengan
biaya administrasi yang terbatas.
Persyaratan untuk mendaftar
biasanya transparan dan memeriksa
aplikasi sesudahnya biasanya tidak
intens.

KELEMAHAN
Insentif pajak dlam bidang pendidikan dan pelatihan juga menunjukkan beberapa sisi kelemahan,
sebagian besar terkait dengan cara
di mana mereka diimplementasikan.
Pendidikan swasta dan penyedia
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pelatihan tunduk pada aturan di
tingkat yang sama dengan penyedia
layanan swasta lainnya, padahal
ini bukan kasus penyedia layanan
publik. Insentif pajak yang tidak
menyeluruh bertentangan dengan
prinsip kesetaraan dimana semua
pelaku ekonomi serupa diperlakukan
dengan sama.
Insentif pajak memainkan peran
kecil dalam keputusan pendidikan
dan pelatihan tetapi cukup mensubsidi kegiatan yang akan dilakukan
dalam hal apa pun. Kritik lain adalah
bahwa insentif pajak biasanya gagal
memberikan peluang yang sama bagi
semua kelompok dalam mengakses
pendidikan dan pelatihan.
Insentif pajak untuk individu
banyak dimanfaatkan oleh anak
muda dan kelompok usia menengah, sedangkan pekerja yang
lebih senior jarang berpartisipasi
dan mendapat manfaat jauh lebih
sedikit.

b. Otoritas pajak nasional harus
belajar dari pengalaman negara
lain yang serupa atau menjalankan
inisiatif pajak yang berbeda.
Pengalaman yang relevan dari
negara lain dapat disesuaikan
dengan karakteristik nasional.
c.

Penerapan insentif pajak harus
mengurangi kompleksitas atau
beban administrasi, harus sangat
jelas tentang jenis konsep untuk
menghindari ketidakpastian di
masa depan kepada wajib pajak.

d. Publik membutuhkan pemahaman yang lebih lengkap tentang
biaya dan manfaat yang didapat.
Sosialisasi dan kemudahan lebih
harus mendapatkan perhatian
khusus terutama jika ingin tujuan
yang diharapkan terpenuhi.
e.

Insentif pajak harus memenuhi
persyaratan tertentu agar menarik
bagi pengguna potensial. Mereka
harus memberikan stimulus
keuangan yang relevan untuk
perusahaan dan individu serta
pada saat yang sama mereka
harus dianggap oleh penerima
manfaatnya.

Proses belajar tidak berakhir
setelah kita mendapatkan sebuah
pekerjaan. Di era disrupsi yang
penuh dengan perubahan, meningkatnya persaingan dan industri
yang dinamis, sangat penting
bagi para SDM untuk menjadi
profesional dengan cara terus
belajar sepanjang hayat serta
mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan mereka. mi

Melihat kelebihan dan kelemahan insentif pajak ini, ada beberapa
rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan dampak
positifnya sebagai berikut:
a. Insentif pajak tidak bisa berdiri
sendiri dan harus dianggap sebagai kebijakan pendukung bukan
sebagai alat utama dalam konteks
pembuat kebijakan (skema hibah
untuk perusahaan, skema pinjaman, subsidi untuk individu atau
perusahaan, akun pembelajaran,
dana pelatihan, dll.). Karena itu,
insentif pajak harus disesuaikan
dengan kebijakan lain yang ada,
sehingga terjadi sinergi yang
saling menguatkan dan tidak
menghasilkan inkonsistensi atau
bahkan kontradiksi.

Oleh Ivan Taufiza
Pengamat dan praktisi senior SDM
serta penulis buku Membangun SDM
Indonesia Emas.

MEDIA INDUSTRI | 02 - 2019

GUNAKAN

BATERAI
PRIMER
BERLABEL

SNI 04-2051.1-2004
SNI 04-2051.2-2004

