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Pameran internasional tahunan terbesar
di sektor teknologi industri dengan
eksposur internasional yang kuat.

Hannover Messe 2019 dalam Angka
6.500*

Exhibitor
dari 75* negara

215.000

Pengunjung
(91 negara)

80

6,5 Juta
Kontak
Bisnis

Forum dan
Konferensi

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

TANTANGAN DAN HARAPAN DI TAHUN 2020 
Dalam APBN 2020, pemerintah telah
menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, lebih tinggi
dibandingkan dengan proyeksi Asian
Development Bank (ADB) sebesar 5,2
persen ataupun Bank Dunia 5,1 persen.
Target itu menunjukkan
optimisme pemerintah bahwa
perekonomian nasional akan terus
tumbuh, meskipun masih dihantui
dampak perang dagang Amerika
Serikat-China dan dinamika internasional lainnya.
Perekonomian nasional juga
bakal diwarnai oleh dinamika di
dalam negeri sepanjang tahun
2020, antara lain pemilihan
kepala daerah (Pilkada) serentak dan pembahasan sejumlah
undang-undang.
Industri pengolahan nonmigas atau manufaktur, sebagai
kontributor terbesar perekonomian nasional, tentunya tak akan
luput dari pengaruh global dan
domestik. Kondisi ini menambah
tantangan di sektor industri,
selain persoalan struktural yang
dihadapi selama ini.
Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita meng
ungkapkan, setidaknya ada tujuh
permasalahan yang dihadapi
sektor industri saat ini, yakni
kekurangan bahan baku, infrastruktur, utilitas, dan tenaga ahli.
Selain itu, tekanan produk
impor, perbedaan pandangan
tentang limbah industri, serta
persoalan seputar industri kecil
dan menengah (IKM).

Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2020
2.548

m2

Luas area
Paviliun
Indonesia

*to be confirmed
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Berkaca ke belakang, Kemenperin
sebagai pembina sektoral telah
melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja industri di dalam negeri
tetap kinclong. Kita ketahui, kondisi
perekonomian global dan nasional
menghadapi tekanan cukup berat
sepanjang 2029.
Ini tergambar dari prediksi pertumbuhan ekonomi 2019 di kisaran
4,95 - 5,1 persen, di bawah target
pemerintah 5,2 persen. Sektor
manufaktur, yang berkontribusi
pa
l ing besar terhadap produk
domestik bruto (17,58 – 17,70
persen), tentu berdampak signifikan pada perekonomian nasional
apabila kinerjanya terganggu.
Meskipun demikian, manufaktur diprediksi mampu tumbuh
hingga 4,6 persen pada 2019,
menunjukkan sektor ini memiliki
daya tahan cukup tinggi dari
tekanan eksternal maupun internal.

persen dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB)
naik hingga 17,9 persen.
Ekspor produk industri pada
2020 juga ditargetkan tembus
USD136,3 miliar – USD142,8
miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang diprediksi USD123,7
miliar – USD129,8 miliar.
Selain itu, investasi sektor
industri diproyeksikan naik dari
sekitar Rp188,8 triliun – Rp204,6
triliun pada 2019 menjadi Rp307
triliun – Rp351 triliun pada 2020.
Jumlah tenaga kerja juga diperkirakan meningkat dari 18,93 juta
orang menjadi 19,59 juta – 19,66
juta orang pada 2020.
Untuk mencapai target
optimistis itu, pemerintah telah
menyiapkan sejumlah agenda
besar untuk mendongkrak
kinerj a industri nasional. Salah
satunya adalah pemangkasan
regulasi besar-besaran melalui
RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja dan Perpajakan.

Fak tor l ain y an g t ur ut
menjaga stabilitas ekonomi dan
sektor industri pada 2019 adalah
suk sesny a p enyelenggar aan
Pemilu Serentak, yakni pemilihan
Presiden-Wakil Presiden (Pilpres)
dan legislatif. Hasilnya, suksesi
kepemimpinan nasional berjalan
lancar sehingga mendukung
stabilitas politik dan ekonomi
nasional.

Agenda ini tertuang dalam 15
program prioritas jangka pendek
(quick wins) dalam RPJMN 20202024. Kemenperin sendiri akan
terlibat dalam 13 program, yang
akan menjadi perhatian utama
dalam beberapa tahun ke depan.

Di tengah berbagai tantangan
dan persoalan yang masih membelit industri, Kemenperin optimistis
kinerja sektor tersebut bakal lebih
baik pada 2020. Dari kata mata
optimistis, pertumbuhan industri
diproyeksikan bisa mencapai 5,3

Optimisme pemer intah
menghadapi tahun 2020
mencerminkan komitmen kuat
untuk mendorong perkemba
ngan sektor industri, meskipun
tantangan yang dihadapi tidak
pernah surut. mi
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| S U R AT PE M BACA
Apakah pembangunan
kawasan industri harus berdasarkan RTRW daerah yang
bersangkutan?
Apakah kawasan industri
boleh dibangun diatas lahan bekas
tambang batubara?

6

Iffatul Izzah (Jakarta)

Jawaban:
Pemilihan, penetapan
dan penggunaan lahan untuk
kawasan industri harus sesuai dan
mengacu kepada ketentuan yang
ditetapkan oleh Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan, RencanaTata
Ruang Wilayah Provinsi, maupun
Rencana Tata RuangWilayah
Nasional. Kesesuaian tata ruang
merupakan landasan pokok bagi
pengembangan kawasan industri
yang akan menjamin kepastian
pelaksanaan pembangunannya.
Disampaing kesesuaian Tata Ruang
juga Ketersediaan Prasarana dan
Sarana, Pengembangan suatu
kawasan industri mempersyaratkan
dukungan ketersediaan prasarana
dan sarana yang memadai, seperti :

29
6 LAPORAN UTAMA
Mengurai Tantangan 2020

10 KEBIJAKAN
Redam Serbuan Ponsel Ilegal

12 EKONOMI & BISNIS
Memacu Daya Saing
Industri Kimia Hilir
Aplikasi Kian Beragam dan Pintar
Kebangkitan Industri
Otomotif Nasional
Mengglobalkan Batik Nusantara
Berdaya Saing Tinggi, IKM
Perhiasan Tembus Pasar Ekspor

54

Investasi Perkuat TKDN Alat
Tegangan Tinggi
Membangun Ekosistem Industri
Otomotif Berdaya Saing Global
Perkenalkan Peta Jalan
Making Indonesia 4.0
Membangun Ekonomi Inklusif
Hemat Devisa Rp8 Triliun
Komitmen Penggunaan
Produk Lokal
Memangkas Defisit Transaksi
Berjalan Dari Otomotif
Membidik Investasi Industri
Korea dan Jepang
Menumbuhkan Industri Hijau
Membangkitkan Kembali IKM
Terdampak Banjir
Menempa Kekuatan IKM Cangkul

58 INFOGRAFIS
Pembangunan Pusat
Inovasi Digital 4.0 (PIDI 4.0)

59 SERBA-SERBI
Meningkatkan Nilai Tambah
Produk IKM

61 INOVASI
Mengubah Sampah
Plastik Menjadi BBM

63 DESTINASI
Beragam Wisata di Yogyakarta

65 SOSOK

Bersinergi Tingkatkan
Daya Saing Industri

50 VOKASI
Diklat 3 in 1 Tingkatkan Kompetensi
SDM Bidang Animasi
Digitalisasi Logistik dan SDM
Kompeten Perkuat Daya Saing
Industri

56 LENSA PERISTIWA

Tersedianya akses jalan,

2

Tersedianya sumber energi (gas,
listrik),

3

Tersedianya sumber air,

4

Tersedianya sistem dan jaringan
telekomunikasi,

5

Tersedianya fasilitas penunjang
lainnya

Pembangunan Kawasan
Industri juga mempertimbangkan prinsip Ramah Lingkungan,
Efisiensi serta memperhatikan
aspek Keamanan dan Kenyamanan
berusaha.

Industrialisasi di Mata
Airlangga Hartarto

46 KERJA SAMA
Ikon Baru Kerja Sama RI-Singapura

1

67

Terkait lahan bekas tambang
batubara, sepanjang memenuhi
prinsip-prinsip sebagaimana
tersebut pada butir nomor 1,
boleh.
________________________

Minta info tentang sertifikat
diklat 3 in 1 BDI Jakarta Kemenperin.
Wasli (Tasikmalaya)

Jawaban:
Saudara dapat mengkonfirmasi
langsung dengan menghubungi Balai
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Diklat Industri Jakarta :
Balai Diklat Industri Jakarta
Jalan Balai Kimia No 1 A, Kel. Pekayon,
Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur , DKI
Jakarta
Whatsapp Center : +62 857-5050-1919
Phone: (021) 88702734
Fax: (021) 87702821
________________________

Bagaimana persyaratan untuk
proses pengurusan D&B ?
Deddy Irawan (Jakarta)

Jawaban:
Mohon dapat diinformasikan
lebih lanjut apakah yang Saudara
maksud adalah layanan pengadaan
barang dan jasa. Terkait informasi
tersebut Saudara dapat langsung
konsultasikan dengan:
Unit Kerja Pengadaan Barang
Dan Jasa (UKPBJ) Kementerian
Perindustrian
UKPBJ-ULP, Gedung Utama Lantai 4
(Bagian Layanan Pengadaan)
Telpon : 021-5255509; Ext 2442, 2162
Fax : 021-5229592
E-Mail 1 : ulp@kemenperin.go.id
E-Mail 2 : unitlayananpengadaankemenperin@gmail.com
________________________

Bagaimana caranya bisa
berjualan di Gedung Kementerian
Perindustrian dan mengikuti event
pameran?
Ali Rudini (Jakarta)

Jawaban:
Terkait keikutsertaan dalam
pameran Saudara dapat langsung
menghubungi:
Sekretariat Plasa Industri - Gedung
Kementerian Perindustrian
Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53,
Lantai 15 Jakarta 12950
Telepon (021) 527 1431, 525 5509
ext. 2538
Fax (021) 527 1431

Kartini Situmorang (Jakarta)

Jawaban:
Mohon dapat diinformasikan
lebih lanjut apakah perusahaan
Saudara pengguna API-P atau
API-U. Kementerian Perindustrian
saat ini hanya mengeluarkan surat
pengajuan PI besi baja untuk pengguna API-U. Pengurusan surat PI
besi baja dapat dilakukan secara
online melalui SIINAS. Saudara
dapat mengakses link berikut ini:
https://siinas.kemenperin.go.id/
Untuk pertanyaan lebih lanjut
Saudara dapat langsung menghubungi : Unit Pelayanan Publik
(UPP) Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta
Selatan Lantai 4
Telp : 021 - 5229585
Email: upp_pusat@kemenperin.go.id
________________________

Apa saja lembaga sertifikasi
yang telah ditunjuk oleh Menteri
untuk memverifikasi Dokumen
Pencegahan dan Penanggulangan
Keadaan Darurat Bahan Kimia?
Putri Utari (Surabaya)
Menurut informasi yang kami
terima lembaga yang bertugas
dalam memver if ikasi adalah
Surveyor Indonesia dan Sucofindo:
PT Surveyor Indonesia (Persero)
Graha Surveyor Indonesia,
Jl. Gatot Subroto No.Kav. 56, RT.1/
RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan
Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12950
Telp : (021) 5265526
PT Sucofindo
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34,
Jakarta, Indonesia 12780
Telp : +62-21 - 7983666
Email: customer.service@sucofindo.
co.id mi

________________________

Bagaimana cara pengurusan
pertimbangan teknis dari Menteri
Perindustrian atau pejabat yang
ditunjuk yang ada di pesrayatan
pengurusan PI besi? dan kelengkapan dokumen apa untuk pengurusan?
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019
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MENGURAI
TANTANGAN 2020

Industri pengolahan nonmigas di dalam negeri diproyeksikan
tumbuh 4,8 hingga 5,3 persen pada tahun 2020. Untuk
mewujudkannya, pemerintah menyiapkan sejumlah gebrakan,
salah satunya Omnibus Law.

PROYEKSI PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2020
PERTUMBUHAN PDB
INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS (%)

5,30
4,60

2019

6

2020

INVESTASI SEKTOR INDUSTRI

TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI

(Rp triliun)

(Juta orang)

1.273,5

204,6

2019
Investasi
Kumulatif

1.624,5
18,93

19,66

351,0

2020
Investasi
Tahunan

Dalam jumpa pers awal tahun
tentang Kinerja Tahun 2019 dan
Outlook Pembangunan Industri
Tahun 2020 di Jakarta pada 6
Januari, Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita
mengungkapkan keyakinannya
bahwa industri nasional bakal terus
bertumbuh.
Keyakinannya itu antara lain
tercermin dari proyeksi pertumbuhan industri pengolahan nonmigas
yang disampaikan Menperin.
Berdasarkan high scenario yang
dikaji Kementerian Perindustrian,
Agus menargetkan industri bakal
tumbuh 5,3 persen pada 2020,
meningkat dari proyeksi tahun ini
sekitar 4,6 persen.
Proyeksi optimis ini dengan
asumsi daya saing nasional
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019

2019 2020
meningkat seiring dengan peningkatan produktivitas sektoral dan
investasi, sehingga ada jaminan
bahan baku, serapan teknologi,
kondusivitas iklim usaha, dan inovasi produk mampu mengikuti tren
preferensi konsumen global.
Meski demikian, Menperin
mengakui bahwa industri di dalam
negeri masih menghadapi tantangan
pada 2020, baik domestik maupun
global. Oleh karena itu, Kemenperin
juga membuat low scenario dengan
asumsi tantangan global dan domestik sulit dikendalikan.
Dalam skenario ini, pertumbuhan industri pada 2020 diperkirakan
4,89 persen, tetapi masih lebih tinggi
dibandingkan dengan proyeksi low
scenario pada tahun sebelumnya
sekitar 4,48 persen.

Menperin optimistis sektor
manufaktur akan tumbuh positif,
meskipun kondisi global pada 2020
masih menghadapi ketidakpastian.
Keyakinan ini semakin kuat karena
pemerintah bersama DPR RI
berencana menerbitkan Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja dan
Perpajakan, pada tahun 2020.

2 0 19, t e r m a s u k p e m i l i h a n
Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam waktu yang sama,
industri dihadapkan pada ketidak
pastian ekonomi global sebagai
dampak perang dagang Amerika
Serikat-China dan berlarutnya
pemisahan ekonomi Inggris dari
Uni Eropa (Brexit).
Berbagai langkah dilakukan
pemerintah untuk menekan dampak dinamika tersebut. Kemenperin
sendiri menggulirkan empat program prioritas, yakni peningkatan
kualitas SDM industri; mendorong
investasi industri kimia, farmasi
dan tekstil; meluncurkan peta jalan
Making Indonesia 4.0; dan pengembangan wirausaha baru.

Program prioritas itu telah berjalan dengan baik sepanjang tahun
2019, bahkan perlu dilanjutkan
sesuai dengan 5 Visi Presiden Joko
Widodo untuk Indonesia Maju, yakni
pembangunan SDM, pembangunan
infrastruktur, penyederhanaan regu
lasi, penyederhanaan birokrasi, dan
transformasi ekonomi.
Menurut Agus, tekanan terhadap industri tidak mengurangi
kontribusi sektor ini terhadap PDB.
Kemenperin justru menargetkan
kontribusi manufaktur terhadap
PDB pada tahun 2020 sekitar 17,80
– 17,95 persen, naik dari proyeksi
2019 sebesar 17,58 – 17,70 persen.
“Selama ini, sektor industri
memiliki peranan strategis karena
konsisten memberikan kontribusi
terbesar pada perekonomian

nasional. Apalagi, akt iv itas
industri membawa efek ganda
yang luas bagi peningkatan nilai
tambah bahan baku dalam negeri,
penyerapan tenaga kerja lokal, dan
penerimaan devisa dari ekspor,”
kata Menperin.
Sektor manufaktur juga memberikan kontribusi paling besar
pada nilai ekspor nasional. Hingga
Oktober 2019, ekspor produk manufaktur tercatat USD105,11 miliar
dari total ekspor Indonesia senilai
US$139,11 miliar.
Tiga sektor yang menjadi
kontributor terbesar ekspor manufaktur, yakni industri makanan dan
minuman sebesar USD21,73 miliar,
industri logam dasar USD14,64
miliar, serta industri tekstil dan
pakaian jadi USD10,84 miliar.

Sebagai informasi, Rancangan
Undang-Undang Omnibus Law akan
merevisi sedikitnya 1.229 pasal
dari 79 UU guna mempermudah
kegiatan investasi di sektor industri
sehingga mendorong terciptanya
lapangan kerja yang lebih besar.
Sasaran RUU Omnibus Law
mencakup 11 klaster kebijakan,
di antaranya penyederhanaan
perizinan, persyaratan investasi,
ketenagakerjaan, serta kemudahan,
pemberdayaan dan perlindungan
UMKM.

7

Selain itu, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi,
administrasi pemerintahan, penge
naan sanksi, pengadaan lahan,
investasi dan proyek pemerintah,
serta kawasan ekonomi.

KONTRIBUSI INDUSTRI
Dalam paparannya, Menperin
juga mengungkapkan kontribusi
industri pengolahan nonmigas
atau manufaktur terhadap produk
domestik bruto (PDB) nasional
tetap dominan.
Data Badan Pusat Statistik
yang diolah Kemenperin menunjukkan, hingga kuartal ketiga
2019, manuf aktur mampu
menyumbang 17,58 – 17,70 persen
terhadap total PDB. Angka ini
tertinggi dibandingkan dengan
sektor usaha lainnya.
Padahal, sepanjang tahun
2019 sektor manufaktur menghadapi masa-masa paling menantang, baik dari domestic maupun
global. Di dalam negeri, misalnya,
ada agenda besar nasional yang
krusial yakni Pemilu Serentak
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019

Hingga akhir 2019, Kemenperin
memproyeksikan ekspor produk
industri berkisar USD123,7 miliar
– USD129,8 miliar, dan ditargetkan tembus USD136,3 miliar –
USD142,8 miliar pada 2020.
Di sisi lain, industri manufaktur
merupakan sektor penyumbang
dominan penerimaan pajak. Sampai
dengan triwulan ketiga 2019, kontribusinya sudah mencapai 29,23
persen dari penerimaan pajak neto
nasional atau sebesar Rp245,60
triliun.
“Oleh karena itu, sektor
industri harus terus didorong agar
mampu meningkatkan nilai ekspor
nasional, baik melalui peningkatan
daya saing produk industri maupun
perluasan pasar ekspor ke negaranegara tujuan baru,” ungkap Agus.

GENJOT INVESTASI
Untuk menjaga kinerja industri, tutur Menperin, pemerintah
gencar menarik investasi khususnya di sektor industri berorientasi
ekspor, substitusi impor, berbasis
teknologi tinggi, dan padat karya.

8

Alhasil, nilai investasi sektor
industri pada Januari-September
2019 menembus Rp147,3 triliun,
dengan nilai kumulatif sejak tahun
2015 sebesar Rp1.216,2 triliun.
Sampai dengan akhir 2019,
investasi sektor industri diproyeksikan sekitar Rp188,8 triliun
– Rp204,6 triliun dan ditargetkan
menyentuh Rp307 triliun – Rp351
triliun pada tahun 2020.
“Target ini tentunya perlu didukung dengan penyelesaian kendala
investasi dan kepastian berusaha
dengan pemangkasan regulasi
melalui RUU Omnibus Law yang
sedang dimatangkan pembahasannya oleh pemerintah,” kata Agus.
Seiring dengan peningkatan
investasi, penyerapan tenaga kerja
juga diharapkan terus bertambah.
Selama kurun waktu 2015 hingga
Agustus 2019, jumlah tenaga kerja
sektor industri tercatat 18,93 juta
orang. Tahun 2020, jumlahnya
diproyeksikan naik menjadi 19,59
juta – 19,66 juta orang.
Menperin optimistis era industri 4.0 yang mendorong perkembangan ekonomi berbasis digital akan
menyerap banyak tenaga kerja,
apalagi Indonesia akan mengalami
bonus demografi hingga tahun
2030 mendatang.
Guna memfasilitasi investasi dan
pemerataan ekonomi, Pemerintah
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019

mempr ior itaskan penyebaran
industri ke luar Pulau Jawa, salah
satunya melalui pengembangan
kawasan industri prioritas.
Pada tahun 2020-2024, ada
27 kawasan industri prioritas yang
direncanakan, yaitu 14 di Pulau
Sumatera, enam di Kalimantan,
satu di Madura, satu di Jawa, tiga
di Sulawesi dan Kepulauan Maluku,
satu di Papua, serta satu di Nusa
Tenggara Barat.

TANTANGAN
Menperin mengakui pengembangan sektor industri masih
menghadapi sejumlah tantangan.
Dia mengidentifikasi sedikitnya ada
tujuh permasalahan yang dihadapi
industri, yang penyelesaiannya
membutuhkan koordinasi dengan
instansi terkait.
Ketujuh tantangan itu, pertama, kekurangan bahan baku
seperti kondensat, gas, naphta,
biji besi. Kedua, kurangnya infrastruktur seperti pelabuhan, jalan,
dan kawasan industri.
Ketiga, kurangnya utility seperti listrik, air, gas, dan pengolah
limbah. Keempat, kurangnya
tenaga terampil dan supervisor,
superintendent. Kelima, tekananan
produk impor.

Keenam, limbah industr i
sep erti penetapan slag sebagai
limbah B3, spesifikasi yang terlalu
ketat untuk kertas bekas dan baja
bekas (scrap) menyulitkan industri.
Ketujuh, Industri Kecil dan
Menengah (IKM) masih mengalami
kendala seperti akses pembiayaan,
ketersediaan bahan baku dan bahan
penolong, mesin peralatan yang
tertinggal, hingga pemasaran.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa upaya
yang dilakukan oleh Kemenperin.
Sebagai contoh, untuk mengatasi
kekurangan gas, Kemenperin
mengu sulkan penurunan harga
bahan baku itu ke tingkat yang
feasible bagi industri.
Sesuai dengan Perpres No. 40
Tahun 2016 tentang Penetapan
Harga Gas Bumi untuk Industri tertentu, Kemenperin menyampaikan
tiga usulan agar harga gas industri
bisa diturunkan hingga ke level
USD6 per MMBTU.
Pertama, pengurangan porsi
pemerintah dari hasil kegiatan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(K3S). Dari perhitungan Bersama
dengan PT Perusahaan Gas Negara
(Persero), porsi pemerintah sebesar
USD2,2/MMBTU apabila dihilangkan atau dikurangi maka harga gas
bisa turun dari rata-rata sekarang
USD8-9/MMBTU.

USULAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
PRIORITAS - RPJMN 2020-2024
Ladong 1

2 Sei Mangkei
3 Kuala Tanjung
6 Galangan
Batang

Tenayan 4
Tanjung
Buton 5
Kemingking 8

Tanjung Enim 10
Pesawaran 11
Way Pisang 12
Katibung 13

26 Weda Bay

20 Batanjung

Bintan
7 Aerospace
9 Sadai

19 Tanah Kuning

17 Ketapang

25 Palu
Surya
18 Borneo

22 Batulicin
21 Jorong

15 Brebes
16 Bangkalan
14 Tanggamus

Teluk Bintuni 27
24 Takalar
23 Sumbawa Barat

Keterangan:
Industri Berbasis Logam
Industri Agro

Industri Minyak & Gas

Industri Maritim

Industri Berbasis Batubara

Industri Kedirgantaraan

Industri lainnya

Usulan 27 Kawasan Industri RPJMN 2020-2024
14 di pulau Sumatera
6 di pulau Kalimantan
1 di pulau Madura
1 di pulau Jawa

3 di pulau Sulawesi & Maluku
1 di pulau Papua
1 di Nusa Tenggara Barat

◙

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi jajaran eselon I Kemenperin memaparkan materi pada acara jumpa pers
di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 6 Januari 2020.

Kedua, K3S diwajibkan untuk
mengutamakan kebutuhan dalam
negeri atau Domestic Market
Obligation (DMO) gas yang bisa
diberikan kepada PGN sehingga
akan menjamin kuantitas alokasi
gas untuk industri dengan harga
spot saat ini USD4,5/MMBTU.
Ketiga, swasta diber ikan
kemudahan importasi gas untuk
mengembangan kawasan industri
yang belum memiliki jaringan gas
nasional.
Menurut Menperin, pihaknya
sudah melakukan kajian bersama
LPEM Universitas Indonesian untuk
melakukan simulasi penurunan
harga gas dengan pendekatan cost
and benefit.
Dari hasil simulasi, diperoleh
kesimpulan bahwa setiap penurunan harga gas memang menurunkan penerimaan negara tetapi
produktivitas industri meningkat
dan memberikan multiplier effect
sebesar 5-10 kali lebih besar.
Apabila masalah gas bisa
segera dituntaskan, Agus optimistis
sekitar 30 persen permasalahan
di sektor industri akan selesai
sehingga daya saing industri nasional akan naik secara signifikan.

Beberapa sektor industri sangat
bergantung pada bahan baku gas,
seperti industri tekstil hulu, industri petrokimia berbasis gas bumi
(methanol), industri pupuk, serta
industri keramik dan kaca.

(BBK), Gasifikasi Batubara, Perjanjian
Investasi BIA Indonesia-Taiwan,
Pengembangan Hor t ikultur a
Berorientasi Ekspor, Green Refinery
di Plaju, Sumatera Selatan, serta
Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja.

RPJMN 2020-2024

Beberapa program prioritas
itu telah berjalan sesuai dengan
rencana, misalnya peluncuran
B30 oleh Presiden Jokowi pada 23
Desember 2019 sebagai bagian dari
implementasi Mandatori B30 mulai
1 Januari 2020.

Dalam kes empat an it u ,
Menper in juga memaparkan
program prioritas jangka pendek
(quick wins) yang telah ditetapkan
pemerintah. Program ini bertujuan
mewujudkan agenda pembangunan
jangka menengah sesuai dengan
RPJMN 2020-2024.
Di bidang perekonomian,
terdapat 15 program prioritas
dalam RPJMN tersebut, dimana
Kemenperin terlibat dalam 13 program, di antaranya Implementasi
Mandator i B -30, Per baikan
Ekosistem Ketenagakerjaan, dan
Jaminan Produk Halal.
Selain itu, Pengembangan
Litbang Industri Farmasi, Penguatan
Trans Pacif ic Petrochemical
Indotama, Perubahan Kebijakan
Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan
Penerapan Kartu Pra Kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan Mandatori B30 telah dilakukan pengembangan greenfuel di
Kilang Minyak Plaju (RU III) dan di
Kilang Minyak Dumai (RU II). Selain
itu, Kemenperin juga mendorong
mengembangan mesin kendaraan
yang adaptif terhadap biofuel (flexy
engine).
Spesifikasi flexy engine ditargetkan mampu mengadapatasi
bahan bakar B100/E100, sehingga
pemanfaatan biofuel sebesar 13,8
juta KL pada 2025 sebagaimana
amanat Perpres 22/2017 tentang
Rencana Umum Energi Nasional
bisa tercapai. mi

Selanjutnya, Pengembangan
Kawasan Batam, Bintan dan Karimun
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019
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Regulasi Bersama 3 Kementerian

REDAM SERBUAN
PONSEL ILEGAL
Kementerian Perindustrian
bersama dengan
Kementerian Komunikasi
dan Informatika dan
Kementerian Perdagangan
telah menerbitkan regulasi
bersama untuk meredam
peredaran telepon seluler
(ponsel) ilegal di pasar
domestik.

Upaya ini bertujuan melindungi
konsumen di dalam negeri dari
produk ilegal yang tidak sesuai
standar dan memiliki layanan
purnajual, sekaligus mencegah
kerugian negara yang cukup
besar akibat tidak membayar bea
masuk dan pajak.
Regulasi bersama itu
ditandatangani oleh ketiga
menteri terkait di Jakarta pada
18 Oktober 2019. Regulasi
yang diterbitkan Kemenperin,
yakni Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Sistem
Basis Data Identitas Perangkat
Telekomunikasi Bergerak.
Menteri Kominfo menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo
tentang Pengendalian Alat dan/
atau Perangkat Telekomunikasi
yang Tersambung ke Jaringan
Bergerak Seluler Melalui
Identifikasi International Mobile
Equipment Identity (IMEI).
Adapun,
Menteri
Perdagangan merilis
Peraturan Mendag tentang
P er ub ahan P er m e n da g
Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk
Penggunaan dan Jaminan
Layanan Purna Jual Bagi
Produk Elektronika dan
Produk Telematika.

10

Air langga Har t ar to,
yang saat acara penandatanganan masih menjabat
Menp er in, menega skan
peredar an per angkat ilegal
harus ditekan agar industri dalam
negeri memiliki daya saing tinggi
dan penerimaan negara di sektor
ini dapat dioptimalkan.
“Peraturan menteri ini perlu
mendapat dukungan dari semua
pihak terkait, agar program yang
kita canangkan bersama dapat
berjalan lancar,” katanya.
Melalui implementasi peraturan itu, dia berharap industri
elektronika khususnya produsen
ponsel, komputer, dan tablet
di dalam neger i dapat lebih
b er kembang, ser t a memacu
produksi sehingga bisa mengurangi produk impor.
Regulasi bersama tentang
IMEI juga diy ak ini mendo rong investor untuk masuk ke
Indonesia, sebab industri mereka akan terpoteksi dari barang
black market dan konsumen lebih
terjamin.
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Basis Data Identitas
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Telekomunikasi
Telekomunik Bergerak.

ponsel ilegal di Indonesia masih
cukup tinggi, sekitar 10 juta unit
per tahun. Jika kondisi ini tidak
dikendalikan, industri dalam
negeri akan terpukul sehingga
berdampak terhadap lapangan
kerja dan industri terkait.
Akibat ponsel ilegal, depresiasi pabrik dan komponen lokal
diperkirakan mengalami depresiasi setiap tahun hingga 10 persen
dari biaya langsung produksi atau
setara dengan Rp2,25 triliun. Ini
belum termasuk potensi kerugian
penerimaan negara dari pajak
sekitar Rp2,81 triliun per tahun.

Peratur Menkominfo tentang
Peraturan
Pengendalian Alat dan/atau
Penge
Perangkat Telekomunikasi yang
Peran
Tersambung ke Jaringan
Tersa
Bergerak Seluler Melalui
Berg
Identifikasi International Mobile
Ide
Equipment Identity (IMEI).
Eq

Sebelum diluncurkan, peraturan tentang IMEI sudah dibahas
cukup lama secara komprehensif
oleh para pemangku kepentingan
terkait. Peluncuran peraturan ini
dilakukan karena secara sistem
dinilai sudah sangat siap.

Peraturan Mendag tentang
Perubahan Permendag Nomor
38 Tahun 2019 tentang
Ketentuan Petunjuk Penggunaan
dan Jaminan Layanan Purna Jual
Bagi Produk Elektronika dan
Produk Telematika.

Peraturan tersebut akan
berlaku pada enam bulan ke
depan sejak tanggal ditandata
ngani atau mulai April 2020.

PASAR POTENSIAL
Indonesia merupakan pasar
yang sangat potensial dengan
penjualan sekitar 60 juta ponsel per
tahun. Apalagi, industri handphone,
komputer dan tablet (HKT) termasuk
sektor strategis yang terus berkembang, serta berkontribusi positif bagi
perekonomian.
Data Kemenperin menunjukkan,
industri HKT dalam negeri mampu
memproduksi sebanyak 74,7 juta
unit pada 2018, meningkat 23 persen
dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 60,5 juta unit.
Dari sisi neraca perdagangan,
produk HKT juga menunjukkan tren
positif, dengan pencapaian ekspor
pada periode Januari-Agustus 2019
sebesar USD333,8 juta, naik diban
dingkan dengan impor periode yang
sama 2018 senilai USD145,4 juta.
Penerbitan peraturan IMEI dinilai
mendesak mengingat peredaran

“Sistem ini akan mengecek
data, dan untuk datanya ada di
Kemenperin. Yang masuk ke
kami sudah lebih dari 1,4 miliar
data IMEI,” ungkap Airlangga.

Airlangga menegaskan,
sistem tersebut aman dan tidak
akan menggangu para pedagang
dan pengguna, baik yang membeli dari dalam negeri maupun
luar negeri, kecuali membeli di
pasar gelap atau black market.
“Karena tujuannya adalah
memerangi produk ilegal. Sebab,
regulasi yang ada saat ini bea
masuknya nol. Kami ingin menciptakan persaingan yang sehat,” ujar
Airlangga.
Selain identifikasi data
perangkat oleh Kemenperin,
pemerintah melalui Kementerian
Perdagangan mengatur persyaratan buku pedoman dalam
Bahasa Indonesia. Perangkat yang
tidak dilengkapi dengan label dan
buku pedoman dalam Bahasa
Indonesia patut dicurigai sebagai
barang black market.
Sebelum aturan tersebut
berlaku, Kementerian Kominfo
akan menyosialisasikan aturan
IMEI dan mengintegrasikan sistem,
baik yang ada di operator seluler,
kementerian dan sistem IMEI
internasional di Asosiasi Sistem
Global untuk Komunikasi Bergerak
(GSMA). mi
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Stakeholder yang dilibatkan,
antara lain Asosiasi Industri Pelumas
Indonesia (Aspelindo), Asosiasi
Produsen Cat Indonesia (APCI),
dan Asosiasi Industri Perhimpunan
Pengusaha Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (Pekerti).
Ada pula Asosiasi Pengusaha
Deterjen Indonesia (APEDI), Asosiasi
Produsen Pemadam Api Ringan
Indonesia (APPARI), Lembaga
Sertifikasi Produk, dan Laboratorium
Uji.
Pameran diikuti 37 peserta,
terdiri dari industri pelumas 11
peserta, industri cat 15 peserta,
industri alat pemadam api ringan
3 peserta, dan industri kimia pembersih 8 peserta. Selain itu terdapat
2 booth untuk APEDI dan Pekerti,
serta lembaga sertifikasi dan laboratorium uji sebanyak 4 booth.

◙
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MEMACU DAYA SAING
INDUSTRI KIMIA HILIR
Pemerintah telah menetapkan industri kimia sebagai salah satu
sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Langkah
ini guna memperkuat struktur manufaktur dan menciptakan
industri nasional terintegrasi sehingga berdaya saing global.
Pengembangan industri kimia diprioritaskan karena kontribusinya selama
ini cukup signfikan terhadap perekonomian nasional. Industri ini tidak
hanya meningkatkan nilai tambah
bahan baku dalam negeri, tetapi juga
mampu menyerap banyak tenaga kerja
dan penerimaan devisa, utamanya di
sektor hilir.
Oleh karena itu, menurut
Plt. Direktur Jenderal Industri
Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT)
Kementerian Perindustrian Abdul
Rochim, pemerintah terus mendorong pengembangan industri kimia
di dalam negeri, baik di sektor hulu
maupun hilir.
“Pemerintah semakin aktif
menarik investasi di sektor industri
kimia ini untuk memacu kapasitas
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019

produksi dan menghasilkan produk
substitusi impor,” ungkapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), sektor industri
barang kimia dan barang dari bahan
kimia menunjukkan kinerja positif,
terlihat dari laju pertumbuhan
pada semester pertama 2019 yang
mencapai 10,4%.
Angka ini melonjak drastis
dibandingkan dengan pencapaian
pada periode sama tahun sebelum
nya, yang mengalami kontraksi
7.82%.
Bahkan, nilai produk domestik
bruto (PDB) sektor tersebut selama
enam bulan pertama 2019 mencapai Rp91,7 triliun dan menyumbang
1,19% terhadap ekonomi nasional.

Bahkan, menur ut Abdul
Rochim, industri kimia hilir nasional
sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga 80%.
Secara garis besar, produk
industri kimia hilir terbagi menjadi
tiga, yaitu produk karet dan plastik
serta produk farmasi, kosmetik dan
obat tradisional.
Berikutnya adalah produk
kimia hilir lainnya yang mencakup
produk pelumas, cat, kimia pembersih, alat pemadam api ringan,
produk pewangi ruangan, adhesive,
dan produk turunan kimia lainnya.
“Industri kimia hilir khususnya
industri kimia pembersih, industri
cat, dan industri alat pemadam api
ringan (APAR) digolongkan ke dalam
sektor industri barang kimia dan

Produk kimia hilir berupa oli mesin kendaraan.

Direktur Industri Kimia Hilir
dan Farmasi Kemenperin Taufiek
Bawazier menjelaskan, Pameran
Produk Industri Kimia Hilir 2019
ini bertujuan mempromosikan
Iindustri kimia hilir dalam negeri,
yang telah mampu menghasilkan
produk berkualitas dan memenuhi
standar.
Selain kimia anorganik, industri
kimia hilir termasuk produk organik
seperti produk berbasis minyak yang
menggunakan bahan baku minyak
sawit mentah (CPO). Salah satu hasil
produksinya yakni pelumas dari CPO.

◙

Produk kimia hilir berupa
pembersih porselen.

barang dari bahan kimia,” jelasnya.
Untuk meningkatkan daya
saing industri ini, Kemenperin
membuat kebijakan yang berfokus
pada penguatan struktur industri,
penerapan Standar Nasional
Indonesia (SNI), dan menciptakan
iklim usaha kondusif.
Kemenperin juga melakukan
promosi industri prioritas serta
pengembangan inovasi ilmu penge
tahuan dan teknologi berbasis
digital untuk menciptakan nilai
tambah tinggi di dalam negeri sei
ring dengan penerapan industri 4.0.
“Guna mendorong transformasi tersebut, kami telah menyi
apkan berbagai kebijakan yang
dapat memberikan stimulus agar
industri kita bisa segera menerapkan transformasi industri 4.0,” kata
Abdul Rochim.
Bahkan, untuk mendorong
keterlibatan dunia industri dalam

◙

Produk kimia hilir berupa
alat pemadam api ringan

upaya penyiapan sumber daya
manusia yang berkualitas serta
mengajak peran aktif dalam
melakukan kegiatan penelitian
dan pengembangan, pemerintah
memfasilitasi pemberian super
deduction tax.
Selain melengkapi insentif
fiskal tax allowance dan tax holiday,
penerapan super deduction tax ini
diharapkan mengakselerasi industri manufaktur nasional agar siap
menuju revolusi industri 4.0.

LIBATKAN PEMANGKU
KEPENTINGAN
Guna mempromosikan potensi
industri, khususnya kimia hilir,
Kemenperin bekerja sama dengan
para pemangku kepentingan menggelar Pameran Produk Industri
Kimia Hilir 2019 di Kemenperin
Jakarta pada 10-13 September.

Sebagai salah satu penghasil
CPO terbesar dunia, produk pelumas organik ini memberiukan nilai
tambah yang cukup besar melalui
hilirisasi industri. Pengembangannya
juga sejalan dengan kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20), yang
akan ditingkatkan menjadi B30 pada
awal tahun 2020 dan B50 pada tahun
2021.
Menurut Abdul Rochim, potensi
industri pelumas di dalam negeri
sangat besar seiring dengan perkembangan pasar otomotif dan ekonomi.
Data Kemenperin menujukkan,
saat ini terdapat 44 perusahaan
produsen pelumas dengan jumlah
produksi mencapai 908.360 kilo
liter per tahun, terdiri dari pelumas
otomotif 781.190 kiloliter per tahun
dan pelumas industri 127.170 kiloliter
per tahun.
Industri ini menyerap tenaga
kerja langsung 3.157 orang, ditambah
tenaga kerja dari 140 perusahaan
importir dan 580 perusahaan distributor pelumas, menjadikan total tenaga
kerja di industri tersebut mencapai
4.898 orang. mi
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APLIKASI KIAN
BERAGAM DAN PINTAR
Selama ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah
memberikan dukungan nyata bagi pengembangan Alat Mekanis
Multiguna Pedesaan (AMMDes), mulai dari perintisan hingga
berproduksi secara komersial.
Tidak berhenti di situ, Kemenperin terus mendorong pengembangan AMMDes dengan menjalin
kerja sama dengan para pemangku kepentingan
serta memfasilitas pelaku industri untuk mempromosikan produknya.
Salah satu kegiatan yang difasilitasi
Kemenperin yakni Teknologi Tepat Guna (TTG)
Nasional XXI tahun 2019, yang diselenggarakan
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di
Bengkulu pada 22-25 September.
Dalam kegiatan itu, Kemenperin menampilkan
produk unggulan dari PT Solo Manufaktur Kreasi
(SMK), PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI),
dan PT Sefator Deos Maks. Selain itu, Kemenperin
menampilkan produk hasil riset Balai Besar dan
Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) Industri.

14

TTG Nasional menjadi ajang bagi para inventor, kreator, dan inovator teknologi dari desa-desa
di berbagai daerah untuk mempromosikan hasil
temuannya. Tema kali ini mengaitkan upaya
meningkatkan inovasi teknologi dalam kesiapan
menyongsong era industri 4.0, yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pedesaan.
Guna mendukung tujuan tersebut, Kemenperin
menampilkan beberapa produk AMMDes produksi
PT KMWI, yakni AMMDes aplikasi pengolah serabut
kelapa dan perontok multiguna.
Pengembangan AMMDes pengolah serabut
kelapa sejalan dengan upaya Kemenperin menjalankan hilirisasi industri kelapa. Serabut kelapa
bisa dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai
tambah tinggi, misalnya jok, panel dan insulator
kendaraan bermotor.
Serabut kelapa juga dapat diolah pula menjadi
produk turunan lain, seperti coco fiber, coco peat,
coco board, coco bed, furnitur dan akustik serta
bahan bangunan lainnya
AMMDes pengolah serabut kelapa ini akan
dilakukan pilot project di Kabupaten Indragilir Hilir,
Kab. Pangandaran dan Kab. Ciamis dengan menggandeng koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) di wilayah setempat.
Adapun, AMMDes perontok multiguna bisa
dimanfaatkan sebagai pengupas berbagai komoditas, di antaranya beras, jagung, dan kopi.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi,
dan Alat Pertahanan Kementerian perindustrian
Putu Juli Ardika mengatakan, aplikasi AMMDes bisa
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AMMDes unit pengolah air dan air minum untuk
beberapa rumah sakit itu merupakan kolaborasi
antara Kemenperin dan RS Hasan Sadikin Bandung,
juga dikembangkan prototipe unit pengolah air
untuk Puskesmas dan untuk komunitas masyarakat
dengan kapasitas 240 keluarga.
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Sebelumnya, AMMDes ambulance feeder
menjadi pilot project di Kabupaten Lebak, Banten.
Proyek percontohan ini guna meningkatkan
pelayanan transportasi rujukan kesehatan untuk
membantu masyarakat dalam menurunkan angka
kematian ibu dan bayi.
“Program ini sebagai upaya Pemerintah
Kabupaten Lebak untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat melalui program Jemput
Antar Ibu Hamil dan Bersalin Bermasalah (Jamilah)
yang diperkenalkan sejak 2017,” tutur Putu.
Tujuannya juga untuk memperkuat keterlibatan
antara ibu hamil dengan relawan Jamilah.
Di samping itu, AMMDes penjernih air telah
dimanfaatkan bagi para penyintas gempa dan
tsunami di Sulawesi Tengah, pada akhir tahun
2018. AMMDes ini sangat diperlukan, khususnya
di daerah yang air bersihnya masih sangat terbatas
dan lokasi bencana.

E-AMMDES
Kemenper in juga sedang mendorong
pengembangan e-AMMDes berbasis tenaga listrik.
AMMDes bertenaga listik ini dikembangkan dengan
menggandeng Institut Teknologi Bandung, Astra
Otoparts, dan PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia
(KMWI).

◙

AMMDes pengangkut pisang melintasi perkebunan.
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Ragam Aplikasi
AMMDess

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin
Harjanto mengatakan, pengembangan e-AMMDes
ini sebagai bagian dari upaya penguasaan teknologi
kendaraan elektrik di masa mendatang.
“e-AMMDes ini sudah diciptakan dengan menggunakan teknologi elektrik. Masih ada beberapa
hal teknis yang masih harus dikembangkan. Namun
secara keseluruhan, kendaraan ini untuk pertama
kali diproduksi, dan sudah diujicobakan ternyata
cukup reliable karena dilengkapi dengan konsep
power charging,” ungkapnya.

AMMD PENGUMPAN AMBULANS
AMMDes

Selain memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, Harjanto menilai program
e-AMMDes dapat membuka peluang bagi pelaku
industri komponen di dalam negeri untuk menguasai
kemampuan bidang penelitian dan pengembangan
(R&D), terutama hal rancang bangun dan teknologi
desain.

AMMDes POMPA IRIGASI

Ke depan, Kemenperin berharap tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) e-AMMDes semakin
meningkat. Saat ini, tingkat kandungan komponen
lokal AMMDes sudah cukup tinggi, yakni mencapai
70%.
AMMDes PENGANGKUT PISANG

“Apalagi, pemerintah telah memfasilitasi
pemberian super tax deduction hingga 300% bagi
perusahaan yang menciptakan inovasi dari hasil
litbangnya,” ujarnya.

AMMDes GENERATOR LISTRIK

Skema insentif fiskal ini tertuang dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019
tentang Perubahan atas PP No. 94 tahun 2010
tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun
Berjalan.
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AMMDes PEMBUAT ES (ICE FLAKE)

Oleh karena itu, lanjut Harjanto, guna membangun perekonomian berbasis inovasi dan seiring
bergulirnya era industri 4.0, diperlukan sebuah
lompatan kemajuan bangsa melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.

AMMDes PERONTOK PADI DAN JAGUNG

“Industri 4.0 tidak hanya dalam proses produksi,
melainkan juga di seluruh rantai nilai industri
sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi tinggi dan
kualitas produk yang lebih baik,” paparnya.
Sebagai alat kerja yang multiguna, e-AMMDes
juga dirancang dengan fungsi beragam, misalnya
menjadi alat transportasi untuk mobilisasi hasilhasil pertanian dari desa ke kota, serta fungsi alat
produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ekonomi di pedesaan yang lebih efisien
dan ramah lingkungan.
AMMDes PENGUPAS BIJI KOPI

AMMDes PENJERNIH AIR

“Hal itu sejalan dengan salah satu butir
Nawacita pemerintah untuk membangun Indonesia
dari pinggiran, serta mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis,” kata Putu.
Apalagi, ketahanan pangan dan energi menjadi salah satu prioritas dalam industri Indonesia.
“Pengutamaan produk lokal menjadi bagian usaha
memperkuat ketahanan nasional,” imbuhnya.

AMMDes PENGUPAS PADI
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AMMDes PEMOLES BERAS

◙

Sebagai alat kerja yang
multiguna, e-AMMDes juga
dirancang dengan fungsi
beragam, misalnya menjadi alat
transportasi untuk mobilisasi
hasil-hasil pertanian dari desa ke
kota, serta fungsi alat produksi
untuk meningkatkan
produktivitas pertanian dan
ekonomi di pedesaan yang lebih
efisien dan ramah lingkungan.
Untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik, pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk
Transportasi Jalan.
Regulasi ini akan memperdalam struktur dan
memacu daya saing industri nasional melalui
peningkatan konten lokal dan menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan.

SMARTDASHBOARD
Presiden Direktur PT KMWI Reiza Treistanto
menyampaikan, e-AMMDes akan dilengkapi
dengan aplikasi Smartdashboard, yang berfungsi
menampilkan aneka informasi kepada orang yang
mengoperasikannya.
Informasi yang ditampilkan antara lain
kecepatan, jarak tempuh, status baterai, dan
status motor. Smartdashboard ini sekaligus berfungsi sebagai pengaman, sekaligus menjadikan
e-AMMDes seperti alat mekanis serbaguna yang
pintar.
Reiza menjelaskan, tanpa Smartdashboard
terpasang, e-AMMDes tidak akan dapat dioperasikan. Smartdashboard dibangun dari smartphone,
sehingga memiliki fungsi ganda. “Ketika tidak
terpasang di e-AMMDes, Smartdashboard akan
memiliki fungsi seperti smartphone,” jelasnya.
Apabila terpasang di e-AMMDes, sebagian
fungsi smartphone-nya masih dapat digunakan,
seperti internet dan peta, dan disesuaikan pula
dengan peraturan berkendara yang berlaku.

Smartdashboard dengan dual functions ini
juga dapat digunakan untuk penerapan Internet
of Things pada e-AMMDes. Beragam fungsi dan
sistem dapat ditambahkan pada e-AMMDes
dengan Smartdashboard-nya. mi

AMMDes pengangkut pisang melintasi tanjakan
di perkebunan.

MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019
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Mobil Esemka

KEBANGKITAN
INDUSTRI OTOMOTIF
NASIONAL
Mobil Esemka kini bukan lagi sekadar mobil hasil
praktik siswa Sekolah Menengeh Kejuruan (SMK)
Negeri 1 Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Mobil yang
dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo ketika
masih menjabat Walikota Solo ini menjelma
menjadi sebuah industri lengkap dengan
berbagai fasilitas produksinya.
Di bawah bendera PT Solo Manufaktur
Kreasi (PT SMK) sebagai prinsipal,
mobil Esemka mulai diproduksi
secara massal di pabrik perakitannya di Solo, Jawa Tengah. Pabrik
ini bahkan telah diresmikan oleh
Presiden Joko Widodo pada 6
September 2019.
PT SMK berhasil mengembangkan enam tipe kendaraan
roda empat dan mengantongi
Tanda Pendaftaran Tipe (TPT)
yang diterbitkan oleh Kementerian
Perindustrian.
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Empat di antaranya merupakan
kendaraan komersial tipe pick up
single cabin yang diberi nama Bima,
lalu satu tipe penumpang double
cabin yang diberi nama Digdaya,
dan satu tipe lagi mobil penumpang
jenis minivan dengan nama Borneo.
PT SMK juga memiliki fasilitas
produksi seperti prinsipal otomotif
pada umumnya, di antaranya lini
pengecatan body, lini perakitan
mobil tipe monocoque dan chassis, gasoline engine, diesel engine,
serta transmisi dan axle.
Ada juga lini penyambungan
transmisi motor diesel dan motor
bensin, lini pengujian kendaraan
statik atau elektronik, lini pengujian jalan, lini perbaikan kendaraan
pascauji, area stock yard, showroom
dan fasilitas pendukung lainnya.

◙

Mobil ESEMKA berjenis pickup
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Airlangga Hartarto, Menteri
Perindustrian Kabinet Kerja yang
kini menjabat Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, mengatakan
fasilitas produksi yang dimiliki PT
SMK sebagai produsen mobil telah
membawa pada suatu tahapan yang
lebih maju dan layak untuk memproduksi kendaraan roda empat.

“Ini kabar yang menggembirakan bagi industri otomotif di
Tanah Air,” ungkap Airlangga saat
mendampingi Presiden Jokowi pada
peresmian pabrik PT SMK.
Dia berharap kehadiran pabrik
mobil Esemka meningkatkan
penyerapan komponen otomotif
dalam negeri, khususnya produksi
industri kecil dan menengah (IKM),
sehingga mewujudkan kemandirian
industri otomotif nasional.
Untuk mendukung produksi,
perusahaan itu bekerja sama
dengan lebih dari 30 industri penyedia komponen otomotif lokal dan
siap berproduksi secara massal.
Pada tahun pertama, PT SMK
berencana memproduksi sebanyak
3.500 unit pick up Bima dengan
total kapasitas produksi total
12.000 unit per tahun. Jumlah
tenaga kerja yang diserap pada
tahap awal sekitar 300 orang untuk
satu shift dan akan ditambah sesuai
dengan perkembangan produksi.
Airlangga menegaskan, peme
rintah mendukung penuh upaya
pengembangan industri otomotif di
Tanah Air, termasuk mobil Esemka
dan industri komponen, sehingga
terbentuk rantai pasok terintegrasi.
Apalagi, industri otomotif merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang diprioritaskan agar mampu
berdaya saing global berdasarkan
peta jalan Making Indonesia 4.0.
Salah satu upaya dilakukan
pemerintah, yakni memacu tumbuhnya industri komponen yang akan
menjadi supply chain (rantai pasok)
bagi industri perakitan kendaraan di
dalam negeri.
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019
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◙

Proses produksi mobil pickup ESEMKA

“ Pemer intah juga ter us
mendorong ketersediaan bahan
baku untuk industri komponen
otomotif, sehingga tidak perlu
impor. Kemudian, sesuai dengan
prioritas Presiden, Kemenperin
terus memacu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
bidang otomotif melalui program
Industri 4.0 maupun program
Tokuteiginou yaitu pemagangan di
Jepang,” kata Airlangga.

KOMPONEN LOKAL
Sebagai pemain baru, PT SMK
berkomitmen mengoptimalkan
penggunaan komponen lokal.
Ini ditandai dengan penandata
nganan Letter of Intent (LoI) bersama Perkumpulan Industri Kecil
Menengah Komponen Otomotif
(PIKKO) pada Agustus 2019.
Menurut Airlangga, banyak
industri komponen kendaraan di
dalam negeri telah menjadi bagian
dari pemasok rantai nilai global. Ini
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019

perlu dimanfaatkan oleh Esemka
untuk meningkatkan daya saingnya.

tumbuh sejalan dengan peningkatan produksi tersebut,” ujarnya.

Secara nasional, saat ini terdapat 1.500 perusahaan komponen
otomotif di Indonesia yang terbagi
dalam Tier 1, Tier 2 dan Tier 3 yang
tersebar di seluruh Indonesia terutama di DKI Jakarta, Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kekuatan industri otomotif
nasional juga terlihat dari capaian
ekspor produk otomotif dan komponennya yang terus meningkat.
Pada 2018, ekspor CBU sebanyak
265 ribu unit, kemudian CKD sekitar
82 ribu set, serta komponen lebih
dari 86,6 juta pieces.

Airlangga menilai, industri
otomotif nasional telah berkembang dengan baik dan memberikan
kontribusi yang cukup besar bagi
perekonomian nasional melalui
peningkatan ekspor, investasi dan
penyerapan tenaga kerja.
Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi dan
Elektronika (ILMATE) Kemenperin
Harjanto menjelaskan, produksi
dan penjualan otomotif nasional
pada 2013 hingga 2018 telah mencapai rata-rata di atas 1,2 juta unit
per tahun.
“Tentunya banyak industri
komponen lokal yang turut

Saat ini nilai ekspor komponen
sudah menembus USD2,1 miliar.
Artinya, kata Harjanto, struktur
dari sektor ini sudah cukup dalam.
Sebagai contoh, ekspor ban tercatat USD1,2 miliar, sementara
sasis, kaca, dan kursinya sudah bisa
diproduksi di dalam negeri.
Dia menandaskan, mobil
Esemka didorong agar dapat
meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN). “Mobil
buatan anak bangsa ini diharapkan
tidak banyak didominasi oleh komponen impor, sehingga TKDN harus
menjadi prioritas mobil Esemka,”
ungkap Harjanto. mi

MENGGLOBALKAN
BATIK NUSANTARA
Industri batik di dalam negeri selama ini berperan besar
dalam perekonomian nasional, antara lain terlihat dari
kontribusinya dalam pencapaian ekspor dan serapan
tenaga kerja yang cukup besar.
Berdasarkan catatan Kementerian
Perindustrian, nilai ekspor dari
industri batik pada semester pertama
2019 mencapai USD17,99 juta. Tahun
sebelumnya, ekspor batik tembus
USD52,44 juta dengan negara tujuan
terutama Jepang, Amerika Serikat,
dan Eropa.
Industri batik yang didominasi
oleh industri kecil dan menengah
(IKM) ini tersebar di 101 sentra di
Indonesia, dengan jumlah seba
nyak 47 ribu unit usaha dan telah
menyerap tenaga kerja lebih dari
200 ribu orang.
Potensi pengembangan industri batik sesungguhnya sangat besar
karena batik merupakan warisan

budaya tak benda asli Indonesia,
yang telah diakui oleh dunia.

Bidang Perekonomian.

Pengakuan ini dikukuhkan oleh
UNESCO dalam Representative List
of The Intangible Cultural Heritage
of Humanity di Abu Dhabi pada 2
Oktober 2009. Sejak saat itu, tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai
Hari Batik Nasional.

Kemudian, dengan nilai perdagangan dunia untuk produk pakaian
jadi yang mencapai USD442 miliar,
Airlangga optimistis industri batik
berpeluang besar untuk meningkatkan pangsa pasarnya, mengingat
kain lembaran batik juga merupakan bahan pakaian jadi.

“Sesuai yang disampaikan
Presiden Joko Widodo, kita harus
berani mengenalkan batik kepada
masyarakat dunia, dan menjadikan
batik sebagai duta budaya Indonesia
pada acara-acara internasional,”
kata Airlangga Hartarto, Menteri
Perindustrian Kabinet Kerja yang
kini menjabat Menteri Koordinator

Meskipun dikenal sebagai
identitas Indonesia, batik terus
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan dunia fesyen.
Para perajin dan pelaku industrinya
pun dituntut semakin kreatif dan
inovatif seiring dengan bergulirnya
era revolusi industri 4.0.
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Airlangga mengatakan, revo
lusi industri 4.0 yang memunculkan
berbagai teknologi canggih, dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan
daya saing batik nasional, baik
untuk pengembangan desain,
produksi ataupun pemasaran.
Kemenperin melalui lembaga
litbangnya turut mengembangkan
teknologi terapan untuk mendukung peningkatan daya saing
industri tekstil dan produk tekstil,
termasuk batik.
Beberapa hasil litbang dan
rekayasa yang telah dibuat oleh unit
litbang di bawah BPPI Kemenperin,
antara lain HAOP-Hybrid Advanced
Oxidation Process (Pengolahan Air
Limbah Teknologi Advance) dan
Reaktor Silinder Elektro-Katalitik
Alir Kontinyu (anoda: Ti/Pbo2)
sebagai unit pengolah air limbah
Industri Pewarna dari Balai Besar
Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri (BBTPPI) Semarang.
Selain itu, Kain Tenun Desain
Struktur Bermotif Batik dan Alat
Tenun Bukan Mesin (ATBM) Dobby
Elektronik dari Balai Besar Tekstil
(BBT) Bandung.
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Baristand Industri Padang juga
melakukan penelitian pembuatan
sediaan pewarna tekstil dari gambir
dan limbah gambir, serta aplikasi
dan pengembangan pigmen warna
alam gambir pada produk tekstil
ramah lingkungan.
Berikutnya, mesin router kayu
CNC, mesin celup warna kain model
spiral, kompor cap dan tulis yang
telah diproduksi berbagai generasi,
canting listrik, pint-art cap batik,
serta Batik Analyzer dari Balai
Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)
Yogyakarta.
Batik Analyzer merupakan alat
untuk membedakan produk batik
dan tiruan batik. Aplikasi berbasis
Android dan iOS ini menggunakan
teknologi artificial intelligence (AI).

SEKT O R AN DALAN
Direktur Jenderal Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka
(IKMA) Kementerian Perindustrian
Gati Wibawaningsih mengatakan,
industri batik yang merupakan
bagian dari industri tesktil dan
busana, menjadi salah satu sektor
andalan dalam implementasi peta
jalan Making Indonesia 4.0.
“Industri batik diprioritaskan
karena dinilai mempunyai daya
ungkit besar dalam penciptaan nilai
tambah, perdagangan, investasi,
dampak terhadap industri lainnya,
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019
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Pengrajin batik.

“

“Kami juga mendorong agar para perajin
batik untuk memperoleh berbagai fasilitas
pembiayaan seperti KUR, dan lembaga
pembiayaan perbankan atau non
perbankan lainnya untuk memperkuat
struktur modalnya. Dengan demikian,
diharapkan industri batik nasional dapat
tumbuh signifikan dan daya saingnya
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meningkat.”

◙

Dirjen IKMA Kemenperin Gati Wibawaningsih

“Dalam era globalisasi, produk
IKM seperti batik harus didukung
dengan kualitas atau mutu yang baik
dan tentunya memiliki standar tinggi.
Strategi yang perlu dibangun untuk
bersaing di pasar global itu, antara lain
melalui pengembangan inovasi desain
dan produk,” tandasnya.

serta kecepatan penetrasi pasar,”
ujarnya.
Gati mengatakan, pasar produk
kerajinan terus meningkat sehingga
para penggiat IKM kerajinan, termasuk IKM batik, menjadi salah
satu tombak ekonomi kerakyatan
dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
“Kemenperin terus berupaya
mengembangkan IKM melalui
berbagai program, antara lain
peningkatan kompetensi SDM,
pengembangan kualitas produk,
standardisasi, fasilitasi mesin
atau peralatan serta promosi dan
pameran batik di dalam dan luar
negeri,” ungkapnya.
Guna meningkatkan akses
pasar bagi IKM batik, Kemenperin
menggulirkan program e-Smart
IKM bekerja sama dengan beberapa
marketplace. Melalui program ini,

produk kerajinan, perhiasan dan
batik didorong untuk memasuki
pasar online, sehingga memiliki
jangkauan pasar yang lebih luas
karena dapat diakses oleh konsumen dari berbagai daerah.
“Kami juga mendorong agar
para perajin batik untuk memperoleh
berbagai fasilitas pembiayaan seperti
KUR, dan lembaga pembiayaan perbankan atau non perbankan lainnya
untuk memperkuat struktur modalnya. Dengan demikian, diharapkan
industri batik nasional dapat tumbuh
signifikan dan daya saingnya mening
kat,” kata Gati.
Di tengah upaya pembangunan
ekonomi, sentra-sentra IKM sebagai
basis ekonomi kerakyatan perlu terus
dikembangkan. Semangat berkarya
dan berkreasi perlu difasilitasi melalui
kemudahan untuk mempromosikan
karya-karya para pelaku IKM.

Produk jadi batik berupa pakaian.

Meskipun memiliki keunggulan
komparatif di pasar dunia, indonesia
perlu melakukan penguatan branding
dan perlindungan Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI) terhadap batik.
Pasalnya, batik sudah bertransformasi menjadi berbagai
bentuk fesyen, kerajinan dan home
decoration yang mampu menyentuh
berbagai lapisan masyarakat baik di
dalam maupun luar negeri.
Pelaku industri batik juga dituntut
mengembangkan bahan baku alternatif dan ramah lingkungan, seperti
dari serat rayon atau biji kapas serta
bahan pewarna alami.
Dengan material baru ini,

diharapkan dapat menghasilkan
produk yang lebih menarik dan
kompetitif. Selain itu, penggunaan
zat warna alam pada produk batik
juga merupakan solusi dalam
mengurangi dampak pencemaran
dan bahkan menjadikan batik
sebagai eco-product yang bernilai
ekonomi tinggi.
Pengembangan pewarna alami
dapat mengurangi importasi zat
warna sintetik. Di tengah persai
ngan global yang semakin kompetitif
dan dinamis, preferensi konsumen
terhadap produk ramah lingkungan
terus meningkat. Batik warna alam
bisa menjawab tantangan tersebut
dan diyakini dapat meningkatkan
peluang pasar.
“Kami mengimbau kepada seluruh perajin dan pelaku industri batik
untuk terus mengeksplorasi potensi
zat warna alam yang kita miliki,
sehingga dapat memperkaya ragam
batik warna alam Indonesia, termasuk motifnya. Selain itu kolaborasi

desain, yang seperti memadukan
dengan tenun,” imbuhnya.
Tentu saja, industri batik membutuhkan dukungan kuat dari seluruh
stakeholder untuk menjaga dan melestarikan batik sebagai karya adi luhung
bangsa ini.
Contoh konkret yakni Diplomasi
Batik dalam acara internasional,
seperti dipilihnya batik sebagai dress
code pada Sidang Dewan Keamanan
di Markas Besar PPB pada Mei 2019.
Contoh lainnya, melalui pendekatan kepada generasi muda untuk
melakukan digitalisasi dan memanfaatkan media sosial dalam rangka
mendorong kemajuan batik nasional.
Dukungan tersebut diyakini akan
mendorong semangat para perajin
dan industri batik nasional termasuk
pemerintah untuk terus mengembangkan industri batik, sehingga budaya
Indonesia ini semakin dikenal di
seluruh lapisan masyarakat bahkan
dunia. mi
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BERDAYA SAING
TINGGI, IKM
PERHIASAN
TEMBUS PASAR
EKSPOR
Kementerian Perindustrian memboyong
pelaku industri kecil menengah (IKM)
perhiasan nasional untuk ikut ‘mejeng’ di
Hong Kong Jewellery and Gem Fair 2019
yang berlangsung di Hongkong Convention
and Expo Center pada 18-22 September.

Sebanyak enam IKM difasilitasi
mengikuti pameran internasional
bergengsi itu, yakni Yani Silver, Dian
Silver, Ragendamop Jewellery, P3GAI,
Vite Jewellery, dan Prato.
Hongkong Jewellery and Gem
Fair adalah salah satu pameran
terbesar di dunia di sektor pehiasan
dan batu mulia yang diselenggarakan setiap tahun di Hong Kong
oleh UBM Asia. Keikutsertaan IKM
tersebut diharapkan membuka
peluang pasar lebih besar bagi
produk perhiasan Indonesia untuk
masuk ke pasar dunia.
“Fasilitasi ini bagian dari
implementasi program pemasaran
produk IKM dalam negeri melalui
kegiatan partisipasi pameran di
luar negeri bagi sektor IKM aneka
dan kerajinan khususnya produk
perhiasan,” kata Direktur Jenderal
Industri Kecil, Menengah dan
Aneka (IKMA) Kemeperin Gati
Wibawaningsih.
Melalui partisipasi di ajang
tersebut, dia optimistis akan membuka peluang bagi pelaku IKM
perhiasan nasional untuk terus
meningkatkan produktivitas dan
memperluas pasar eskpornya. Ini
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◙ Booth Indonesia di pameran perhiasan Hong Kong Jewellery and Gem Fair 2019.

juga sejalan dengan program prio
ritas pemerintah guna memacu
devisa dan menekan defisit neraca
perdagangan.
“Apalagi, kita didukung dengan
kondisi perekonomian yang cukup
stabil dan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, pemerintah sedang
fokus mendorong pengembangan
sektor industri melalui berbagai
kebijakan seperti kemudahan izin
usaha serta pemberian insentif
fiskal dan nonfiskal,” kata Gati.
Keikutsertaan dalam pameran
itu, lanjut Dirjen IKMA, bertujuan
pula untuk memperkenalkan dan
mempromosikan produk-produk
perhiasan nasional kepada dunia.
“Perhiasan Indonesia memiliki
ciri desain yang menarik dari beragam etnik khas budaya, khususnya
yang telah menggunakan teknologi
modern dari para pelaku industri
perhiasan Tanah Air,” ungkapnya.
Industri perhiasan merupakan
salah satu sektor andalan dalam
upaya memberikan kontribusi
terhadap perekonomian nasional,
salah satunya melalui ekspor. Dia
mengklaim produk perhiasan dalam

negeri memiliki daya saing global
dan bernilai tambah tinggi.
Kemenperin mencatat, nilai
ekspor produk perhiasan Indonesia
menembus USD2,05 miliar sepanjang tahun 2018. Beberapa negara
tujuan utama ekspornya, antara
lain Singapura, Swiss, Hong Kong,
Amerika Serikat dan Uni Emirat
Arab.
Negara-negara tersebut mendominasi hingga 93,02% dari total
ekspor produk perhiasan nasional.
Saat ini Indonesia menempati
peringkat ke-9 dunia sebagai eksportir perhiasan dengan pangsa pasar
lebih dari 4%. “Untuk memperluas
akses pasar, Kemenperin terus
berupaya untuk menggenjot laju
pertumbuhan industri perhiasan ini,”
kata Gati.
Dia menilai partisipasi pada
pameran perhiasan skala internasio
nal tersebut penting sebagai upaya
pengembangan investasi industri
dan perdagangan perhiasan nasional.
“Dengan terus gencarnya kegiatan
promosi secara offline, penjualan
dan ekspor akan terdongkrak naik,”
kata Dirjen IKMA. mi
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Proyek infrastruktur ini memberikan dampak ekonomi yang
sangat luas, termasuk bagi
perkembanga n industri mesin
peralatan ketenagalistrikan dan
industri lainnya.
Industri peralatan listrik
tegangan tinggi di dalam negeri
saat ini sudah mampu menghasilkan berbagai produk, baik untuk
pembangkit, transmisi, maupun
distribusi listrik.
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INVESTASI
PERKUAT
TKDN ALAT
LISTRIK
TEGANGAN
TINGGI
Proyek pembangkit listrik
35.000 megawatt yang
dicanangkan pemerintah
sejak tahun 2014 terus
dipacu untuk memenuhi
kebutuhan tenaga listrik
yang semakin meningkat.

Produk yang sudah dihasilkan
industri dalam negeri, antara lain
boiler, generator, power transformator, gas insulated switchgear
(GIS), vacuum circuit breaker (VCB),
pompa, balance of plant (BOP),
tower transmisi, konduktor, trafo
distribusi, dan panel listrik.
Saat ini, kebutuhan produk
GIS untuk transmisi tenaga listrik di Indonesia sekitar 150 set
per tahun dengan nilai tingkat
kandungan dalam negeri (TKDN)
berkisar 10%-35%. TKDN produk ini
terus ditingkatkan seiring dengan
investasi baru, sekaligus diharapkan meningkatkan daya saingnya
dan mensubstitusi produk impor.
Salah satu investasi baru di
industri peralatan listrik tegangan
tinggi direalisasikan PT Twink
Indonesia High Voltage yang
mendirikan pabrik vacuum circuit
breaker (VCB) dan gas insulated
switchgear (GIS) di Bogor, Jawa
Barat.
Airlangga Har tar to saat
menjabat Menteri Perindustrian
meresmikan pabrik yang menelan
investasi Rp500 miliar itu pada 15
Oktober 2019. PT Twink Indonesia
menjalin kerja sama teknik dan
perjanjian lisensi dengan Siemens
AG untuk memproduksi VCB and
GIS. Produk ini dapat digunakan di
gardu induk PLN, swasta, ataupun
kawasan industri.

TINGKATKAN TKDN
Investasi PT Twink Indonesia
dinilai sejalan dengan upaya
pemerintah meningkatkan TKDN,
seperti tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018
tentang Pemberdayaan Industri
dan diperkuat dengan Keputusan
Presiden Nomor 24 Tahun 2018
tentang Tim Nasional P3DN.
“Kebijakan penggunaan produk
dalam negeri pada sektor ketenaga
listrikan ini akan menjadi lokomotif
yang menarik bagi pertumbuhan
industri mesin peralatan pembangkit
di dalam negeri,” kata Airlangga.
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◙ Alat-alat ketenagalistrikan yang diproduksi PT Twink Indonesia.

Dalam waktu yang sama,
produksi di dalam negeri akan
mengurangi impor dan mendorong
tumbuhnya industri pendukung
lainnya. “Investasi ini juga merupakan bukti kepercayaan PLN
kepada industri dalam negeri. Jadi,
kepercayaan ini harus dijaga karena
dapat meningkatkan kemampuan
industri kita,” ujarnya.
Sebagai strategi peningkatan
TKDN dalam Proyek Jaringan
Distribusi, PLN telah melakukan
sistem pengadaan terpusat dengan
persyaratan utama kualifikasi
Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)
yang terdiri dari pabrikan dalam
negeri.
Airlangga mengharapkan
PLN memberikan apresiasi lebih
kepada pabrikan yang memiliki
nilai TKDN lebih tinggi. Di sisi lain,
dia juga mengapresiasi PLN dan
Kementerian ESDM yang telah
mendorong pelaksanaan program
peningkatan produksi di dalam
negeri.
Direktur PT Twink Indonesia,
Stanley Milikan menyampaikan,
pihaknya telah membuat produk
ketenagalistrikan sejak awal tahun
1970-an, mulai dari produk sederhana, produk berkapasitas 20 KV
hingga produk tegangan tinggi.
“Sebetulnya di segmen tega
ngan tinggi ini, kami sudah memproduksi Transmission Tower sejak
1973 dan kami juga sedang membuat tiang listrik beton pratekan,”
ungkapnya.
Pada tahun 1979, teknologi
produksi PT Twink Indonesia terus
berkembang, yang diadopsi dari

Jerman. Perusaahaan ini menjadi
produsen peralatan listrik dan supplier alat-alat listrik ke PLN.
“Kami juga merupakan kontraktor dalam konstruksi transmisi
gardu induk. Bahkan, kami juga pernah membangun PLTU di Lombok
dan Sumbawa,” kata Stanley.
Melalui kerja sama dengan
Siemens AG, tenaga kerja PT Twink
Indonesia akan mendapatkan
pelatihan oleh Siemens AG, baik di
Jerman maupun Indonesia. Kerja
sama ini diharapkan meningkatkan
kompetensi SDM sehingga dapat
memacu produktivitas dan kualitas
produk.
CEO Sw itching P ro duc t
Siemens AG, Dr. Ulf Kachinsky
mengemukakan, pihaknya menilai
Pemerintah Indonesia benar-benar
berkomitmen dalam penerapan
industri 4.0 serta fokus dalam
upaya pengoptimalan nilai tambah
dan kandungan lokal.
“Kami yakin Twink merupakan
partner yang tepat. Kami akan
membuktikan produk yang dihasilkan berkualitas dan bisa dipercaya,
apalagi ada program training di
pusat pelatihan kami di Jerman.
Siemens akan terus mendampingi
pertumbuhan PT Twink Indonesia,”
ujarnya.
Airlangga mengharapkan PT
Twink Indonesia dan Siemens AG
dapat melakukan transfer teknologi
sehingga daya saing dan kemampuan industri dalam negeri terus
meningkat seiring untuk mendukung pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan. mi
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MEMBANGUN EKOSISTEM
INDUSTRI OTOMOTIF
BERDAYA SAING GLOBAL

Industri otomotif di Indonesia terus berkembang dan
memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian
nasional melalui peningkatan ekspor, investasi dan
penyerapan tenaga kerja.
Insentif ini tentunya menjadi
peluang baru bagi industri komponen dalam negeri untuk memulai
aktivitas R&D komponen pendukung kendaraan bermotor listrik.
Sejalan dengan hal tersebut,
juga tengah dilakukan finalisasi
harmonisasi Peraturan Pemerintah
tent ang PPnBM Kendar aan
Bermotor, dimana dalam skema
PPnBM yang baru tarif yang saat
ini dihitung berdasarkan kapasitas
mesin akan ditambahkan parameter
penghitungan baru yaitu konsumsi
bahan bakar dan emisi CO2.
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◙ Proses produksi mobil PT SGMW Motor Indonesia

Produksi dan penjualan otomotif
sejak tahun 2013 hingga 2018 telah
mencapai rata-rata di atas 1,2 juta
unit per tahun. Tahun ini, penjualan
mobil diproyeksikan sekitar 1,4 juta
unit, termasuk ekspor yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit.
Pada periode Januari-Juli
2019, penjualan kendaraan roda
empat atau lebih tercatat seba
nyak 712 ribu unit, terdiri dari
penjualan domestik 570 ribu unit,
ekspor CBU 169 ribu unit, CKD 423
ribu set, dan komponen 48,9 juta
pieces.

Ek sp or ken dar aan CBU
diharapkan terus meningkat setiap
tahunnya sehingga pada tahun
2025 industri otomotif nasional
dapat melakukan ekspor kendaraan
CBU hingga 1 juta unit.
Kemenperin berharap produksi
kendaraan roda empat akan
meningkatkan kemampuan para
pemasok lokal pada supply chainnya, sehingga industri otomotif di
dalam negeri semakin kokoh.

Perkembangan penjualan ini
tentunya mencerminkan peningkatan produksi dan tentunya semakin
banyak industri komponen lokal
yang terlibat dalam rantai pasok.

Untuk mendukung pengembangan industri otomotif di masa
depan, khususnya mobil listrik,
pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden (PP) No. 55
Tahun 2019 tentang Percepatan
Program Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai.

Kementerian Perindustrian
mencatat, pasar ekspor produk
otomotif Indonesia sudah menembus lebih dari 80 negara di dunia,
termasuk lima negara tujuan utama
ekspor, yaitu Filipina, Saudi Arabia,
Jepang, Meksiko dan Vietnam.

Melalui beleid ini, hal-hal yang
terkait percepatan program mobil
listrik diatur secara rinci, mulai dari
kegiatan litbang, pengoptimalan
tingkat kandungan dalam negeri
(TKDN), sampai pada pemberian
insentif.
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Kabar baik bagi industri tidak
hanya sampai di situ, pemerintah
telah menerbitkan PP Nomor
45/2019, di antaranya mengatur
tentang pemberian super deduction
tax bagi kegiatan riset, inovasi dan
vokasi yang dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto sebesar
200% sampai 300%.
Berbagai kemudahan dan
insentif yang ditawarkan pemerintah mendorong sejumlah produsen
otomotif untuk mengembangkan
usahanya di Indonesia. Investasi
ini sekaligus menumbuhkan
industri komponen lokal sehingga
memperkuat struktur manufaktur
di sektor otomotif.

KIPRAH WULING
Salah satu produsen yang telah
merealisasikan investasi besarnya
yakni PT SGMW Motor Indonesia.
Produsen mobil merek Wuling
ini bahkan telah mengekspor
produknya ke sejumlah negara
di kawasan Asia Tenggara dan
Oseania, seperti Thailand, Brunei
Darussalam, dan Fiji.
Pada acara bertajuk “Bersama
Indonesia untuk Dunia” yang
digelar di pabrik Wuling, Cikarang,
Jawa Barat, pada 26 September
2019, Airlangga yang saat ini masih
menjabat Menteri Perindustrian
memberikan apresiasi kepada
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PT SGMW Motor Indonesia yang
mampu mengapalkan produknya
ke mancanegara.
“Kami sangat memberikan
apresiasi, karena dalam waktu 20
bulan, investasi yang dilakukan
oleh SGMW sudah sanggup masuk
ke pasar ASEAN,” ujar Airlangga,
yang kini menjabat Menko
Perekonomian.
Menurut dia, langkah yang
dilakukan PT SGMW Motor
Indonesia membuktikan bahwa
Indonesia sudah menjadi basis
produksi dari sektor industri otomotif di tingkat ASEAN. “Dari hasil
SGMW yang menginvestasikan
hampir Rp9 triliun di Indonesia ini,
mereka sudah membangun klaster
produksinya,” ujar Airlangga.
Melalui terbangunnya ekosistem yang terpadu, perusahaan
tersebut mampu mencapai produktivitas yang optimal. Sebab, dalam
waktu dua tahun, market share
Wuling sudah bisa menyentuh 5%.
“Ini suatu capaian yang luar biasa,”
ungkap Airlangga.
PT SGMW Motor Indonesia
yang beroperasi sejak tahun 2017
telah menyerap tenaga kerja
langsung sebanyak 900 orang.

Apabila ditambah dengan pekerja
dari perusahaan supplier dan 100
distrubutor yang masuk dalam
ekosistem bisnisnya, diperkirakan
menyerap hingga 5.000 orang.
Dia juga mengapresiasi pabrik
SGMW di Cikarang yang sudah
mengintegrasikan sistem teknologi
manufaktur terkini, dengan memiliki kapasitas produksi 120.000 unit
per tahun dan hingga saat ini telah
memproduksi empat merek mobil.
Berdasarkan laporan yang
diterima Kemenperin, penjualan
Wuling meningkat dari 5.050 unit
pada tahun 2017 menjadi 17.002
unit sepanjang tahun 2018 atau
melonjak 236,7%. PT SGMW Motor
Indonesia menargetkan ekspornya
menembus 2.600 unit hingga akhir
tahun 2019.
President Wuling Motors Xu
Feiyun menyampaikan, pihaknya
bertekad menjadikan pabrik Wuling
di Indonesia sebagai pilar bagi otomotif dunia dalam jangka panjang.
“Dimulainya kegiatan ekspor ini
membuktikan bahwa produksi anak
bangsa Indonesia mampu bersaing
di tingkat global,” tuturnya.
Oleh karena itu, Wuling terus
melakukan peningkatan produksi di

berbagai lini andalannya, sehingga
lebih dari 30.000 unit telah sampai
ke tangan konsumen Indonesia.
Ada empat model kendaraan
yang diproduksi di pabrik Cikarang,
yaitu seri Confero yang merupakan
MPV pertama Wuling, seri Cortez
yang bermain di segmen medium
MPV, Formo untuk pasar light commercial vehicle, dan Almaz sebagai
Smart Technology SUV.
Xu Feiyun menjelaskan,
Wuling mengaplikasikan Global
Manufacturing System (GMS),
guna memastikan bahwa pabriknya
berkompeten untuk mencapai
efisiensi proses produksi dan menghasilkan produk berkualitas tinggi
yang dapat bersaing di tingkat
internasional.
Pabrik Wuling didukung empat
fasilitas produksi yang terintegrasi
dengan supplier park yang berada
di dalam satu kawasan seluas 60
hektare.
Dengan sinergi kecanggihan
teknologi pabrik, standar GMS, dan
sumber daya manusia yang unggul,
Xu Feiyun optimistis Wuling mampu
memperluas ekspornya dan berkontribusi lebih besar bagi Indonesia. mi
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◙ Kick-Off Hannnover Messe 2020 di Jakarta, (3/10/2019)

nasional, nilai ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.
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“Sektor-sektor tersebut akan
menjadi prioritas pengembangan
ke depan. Implementasinya perlu
melibatkan stakeholders terkait,
yaitu pemerintah, asosiasi industri,
perusahaan swasta, perguruan
tinggi, dan investor,” kata Airlangga.

PERKENALKAN PETA JALAN
MAKING INDONESIA 4.0
Indonesia bakal unjuk gigi dalam Hannover Messe 2020,
pameran teknologi industri terbesar dunia di Hannover Messe,
Jerman, yang akan digelar pada 20-24 April 2020.
Dalam ajang bergengsi ini, Indonesia
terpilih menjadi Official Partner
Country dan berencana menampilkan kemampuan industri manufaktur
nasional dalam bertransformasi
menuju industri 4.0.

dan infrastruktur digital di Indonesia,”
saat jumpa pers bersama Duta Besar
Republik Federasi Jerman untuk
Indonesia Peter Schoof dan Chairman
Managing Board Deutsche Messe Dr.
Jochen Köckler pada 4 Oktober lalu.

Airlangga Hartarto, Menteri
Per industr ian pada Kabinet
Kerja yang kini menjabat Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian,
mengapresiasi terpilihnya Indonesia
sebagai Official Partner Country
dalam Hannover Messe 2020.

Dubes Schoof mengatakan, ada
empat alasan Indonesia tepat dipilih
sebagai mitra resmi pada perhelatan
Hannover Messe 2020. Pertama,
hubungan Indonesia dan Jerman
selama beberapa dekade terkahir
terjalin baik dan kuat, khususnya kerja
sama ekonomi.

Menurut dia, Hannover Messe
2020 akan menjadi kesempatan yang
baik bagi Indonesia untuk memperkenalkan peta jalan Making Indonesia
4.0 yang sudah dicanangkan oleh
Presiden Joko Widodo.
“Upaya ini diharapkan ikut mendorong investasi di sektor manufaktur
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019

“Banyak perusahaan Jerman
yang sudah lama ada di Indonesia.
Kami terus mendukung negara ini
untuk tumbuh dan berkembang, dan
kami juga sudah banyak mendapatkan
manfaat dari inspirasi yang ada di
Indonesia,” ujarnya.

Alasan kedua adalah potensi
Indonesia yang luar biasa. Hal ini terlihat dari hasil penelitian McKinsey, yang
memposisikan ekonomi Indonesia saat
ini berada di peringkat ke-16 dunia.
Bahkan, diproyeksikan bisa menembus
peringkat ke-7 pada tahun 2050.
Dia mengatakan Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya
manusia (SDM) yang sangat besar,
serta didukung dengan infrastruktur
yang lengkap. “Ini menjadi peluang
bagi Indonesia,” kata Dubes Schoof.
Alasan ketiga, Pemerintah
Indonesia sudah tepat memilih
program prioritas pembangunan ke
depannya yaitu pengembangan kua
litas SDM. Dia menilai pembangunan
SDM adalah salah satu syarat yang
paling penting bagi Indonesia untuk
terlibat dalam rantai pasok global

yang tentunya akan meningkatkan
nilai tambah dan inovasi.
Alasan keempat, Indonesia
adalah negara demokratis, dan
Jerman mendukung negara yang
ingin menjalin kerja sama secara
multilateral. “Tahun ini kami melihat
demokrasi yang dijalankan oleh
Indonesia. Negara ini tidak hanya
bersaing di tingkat ASEAN, tetapi
juga kancah global,” ungkapnya.
Chairman Managing Board
Deutsche Messe Dr. Jochen
Köckler menyampaikan, sebagai
partner country di Hannover Messe,
Indonesia dapat memperkuat hubungan ekonominya dengan Jerman,
sekaligus menunjukkan dirinya
dalam event penting tersebut.

SEKTOR PRIORITAS
Berdasarkan peta jalan Making
Indonesia 4.0, papar Airlangga,
Indonesia akan fokus mengembangkan lima sektor manufaktur andalannya pada tahap awal implementasi
industri 4.0, yakni industri makanan
dan minuman, tekstil dan pakaian,
otomotif, kimia, serta elektronika.
Kelima industri ini dipilih karena
dinilai mampu memberikan kontribusi hingga 60 persen terhadap PDB

Menurut dia, penerapan industri
4.0 memberikan efek ganda bagi
Indonesia melalui peningkatan
pertumbuhan ekonomi sebesar 1-2
persen dari baseline 5%, peningkatan kontribusi sektor manufaktur
terhadap PDB nasional hingga 25%,
peningkatan ekspor bersih hingga
10%, serta peningkatan biaya penelitian dan pengembangan sekitar 2%
dari PDB.
Adapun teknologi yang sedang
berkembang seiring dengan bergulirnya industri 4.0, antara lain berupa
artificial intelligence (AI), advanced
robotic, internet of things (IoT), 3D
Printing, dan Augmented Reality/
Virtual Reality (AR/VR).
“Teknologi ini dinilai dapat
meningkatkan produktivitas dan
kualitas bagi sektor industri secara
lebih efisien. Sehingga sektor industri akan terus berkontribusi besar
pada ekonomi,” kata Airlangga.
Sebagai negara dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara,
Indonesia sedang berjuang untuk
menjadi pemimpin ekonomi digital
di kawasan pada tahun 2020. Peta
jalan Making Indonesia 4.0 yang didedikasikan untuk modernisasi sektor
manufaktur melalui pemanfaatan
teknologi industri 4.0 diharapkan
mendukung upaya tersebut.

Saat ini, ekonomi Indonesia
merupakan terbesar di ASEAN, dan
pada tahun 2030 ditargetkan bisa
naik ke peringkat 10 besar ekonomi
dunia. “Ini merupakan aspirasi besar
yang ada dalam Making Indonesia
4.0,” kata Airlangga.
Kementerian Perindustrian
mencatat, sektor industri masih
memberikan kontribusi paling besar
terhadap produk domestik bruto
(PDB) pada triwulan kedua 2019
yakni 19,52% dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya (y-ony). Dari capaian yang mendekati 20
persen ini, Indonesia hampir sejajar
dengan Jerman.
Dia mengatakan, Hannover
Messe 2020 juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan
Jerman.
Berdasarkan
catatan
Kemenperin, volume perdagangan
antara Jerman dan Indonesia bernilai
lebih dari USD 6 miliar pada 2017.
Ekspor Jerman ke Indonesia sebagian
besar terdiri dari mesin, produk kimia,
teknologi pengukur dan kontrol,
teknik elektro, elektronik, kendaraan
dan bagian kendaraan.
Sementara itu, Indonesia
mengekspor produk tekstil, sepatu,
elektronik, makanan dan bahan baku
ke Jerman.
Saat ini lebih dari 250 perusahaan Jerman menjalankan bisnis di
Indonesia, di antaranya Festo, Robert
Bosch, SAP, TÜV NORD, Siemens,
MAN, ThyssenKrupp, BASF, Bayer,
Daimler dan BMW. mi
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◙ Kawasan Industri Morowali

Kawasan Industri di Luar Jawa

MEMBANGUN
EKONOMI INKLUSIF
32

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, industri harus berada di dalam kawasan
industri. Oleh karena itu, investasi yang terus dipacu pemerintah
harus diantisipasi dengan pembangunan kawasan industri.
baku dalam negeri, penyerapan
tenaga kerja lokal, hingga penerimaan devisa dari eskpor.

Hingga saat ini terdapat 103 kawasan
industri yang beroperasi di seluruh
Indonesia, dengan total cakupan wilayah
mencapai 55.000 hektare. Sementara itu,
15 kawasan industri masih dalam proses
konstruksi dan 10 kawasan industri pada
tahap perencanaan.

Guna terus memacu pertumbuhan kawasan industri, kata Menperin,
pemerintah berupaya menciptakan
iklim investasi kondusif sehingga
memberikan kepercayaan kepada
investor bahwa kegiatan industri di
Indonesia prospektif.

Dari 103 kawasan industri yang
sudah operasional, 58 di antaranya
berlokasi di Pulau Jawa. Sisanya,
terletak di Pulau Sumatera (33
kawasan industri), Kalimantan (8
kawasan industri), dan Sulawesi (4
kawasan industri). Sejak tahun 2014,
ada peningkatan hingga 20 kawasan
industri.

Oleh karenanya, diperlukan
kebijakan pemerintah yang komprehensif, baik melalui pemberian
insentif fiskal maupun nonfiskal.
“Kebijakan tersebut tentunya memberikan kemudahan. Kami mengapresiasi beberapa pemerintah daerah
yang mengusulkan wilayahnya dapat
dibangun kawasan industri,” ujar
Agus.

Adapun, kawasan industri di luar
Jawa lebih difokuskan pada industri
berbasis sumber daya alam, peningkatan efesiensi sistem logistik dan
sebagai pendorong pengembangan
kawasan industri sebagai pusat
ekonomi baru.

Dia menekankan kawasan
industri didorong agar dikembangkan di luar Jawa, guna menciptakan
pemerataan ekonomi dan mewujudkan Indonesia sentris.

Dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024, pemerintah berencana
membangun sejumlah kawasan
industri prioritas di luar Jawa.

Aktivitas industrialisasi, termasuk di kawasan industri, akan
memberikan efek berganda yang luas
bagi perekonomian, mulai dari peningkatan pada nilai tambah bahan

Pengembangan kawasan industri
di luar Jawa sebenarnya sudah dilakukan sejak periode pemerintahan sebelumnya. Di dalam RPJMN 2015-2019,
pemerintah mendorong pembangunan

Pada acara Temu Dialog
Pengembangan Kawasan Industri
Prioritas di Jakarta pada 10 Desember
2019 lalu, Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita
menyampaikan arahan Presiden Joko
Widodo menegaskan pentingnya
mengembangkan kawasan industri
di seluruh wilayah Indonesia untuk
pemerataan pembangunan ekonomi
yang inklusif.
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Ke depan, ungkap Menperin,
kawasan industri di Pulau Jawa akan
difokuskan pada pengembangan
industri teknologi tinggi, industri
padat karya, dan industri dengan
konsumsi air rendah.

19 Kawasan Industri Prioritas 2020-2024
Kawasan Industri Sei Mangkei di Simalungun, Sumut
Kawasan Industri Kuala Tanjung di Batubara, Sumut
Kawasan Industri Galang Batang di Bintan, Kepri
Kawasan Industri Bintan Aerospace Industry di Bintan, Kepri
Kawasan Industri Kemingking di Muaro Jambi
Kawasan Industri Tanjung Enim di Muara Enim, Sumsel
Kawasan Industri Pesawaran di Pesawaran, Lampung
Kawasan Industri Way Pisang di Way Pisang, Lampung
Kawasan Industri Sadai di Bangka Selatan, Babel
Kawasan Industri Ketapang di Ketapang, Kalbar
Kawasan Industri Surya Borneo di Kotawaringin Barat, Kalteng
Kawasan Industri Buluminung di Penajam Paser Utara, Kaltim
Kawasan Industri Tanah Kuning di Bulungan, Kaltara
Kawasan Industri Batulicin di Tanah Bumbu, Kalsel
Kawasan Industri Jorong di Tanah Laut, Kalsel
Kawasan Industri Bangkalan di Madura, Jatim
Kawasan Industri Weda Bay di Halmahera Tengah, Malut
Kawasan Industri Palu di Palu, Sulteng
Kawasan Industri Bintuni di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Sumber: Kemenperin

14 kawasan industri prioritas di luar
Jawa.
Rencana ini didukung dengan
penerbitan Peraturan Presiden tentang
Proyek Strategis Nasional, sehingga
sampai dengan tahun 2019 kawasan
industri prioritas yang didorong
oleh pemerintah telah mencapai 24
kawasan industri.
Kemudian, melalui RPJMN 20202024 pemerintah kembali melanjutkan
rencana tersebut dengan mengusulkan
pembangunan 19 kawasan industri
prioritas di luar Jawa.
Menperin mengungkapkan
pengembangan kawasan industri
prioritas tahun 2020-2024 difokuskan
pada pengembangan industri berbasis
agro, minyak dan gas bumi, logam dan
batubara serta industri teknologi tinggi
dan aerospace.
Menurut dia, pengusulan 19
Kawasan Industri tersebut sudah melewati seleksi dengan menilai berbagai
aspek. Dalam hal ini, Kemenperin telah
memiliki daftar kawasan industri yang
akan dibangun dari seluruh wilayah
Indonesia, baik yang masih tahap
perizinan, pembebasan lahan maupun
tahap konstruksi.

Adapun ke 19 Kawasan Industri
tersebut adalah : Kawasan Industri Sei
Mangkei dan Kawasan Industri Kuala
Tanjung, di provinsi Sumatera Utara;
Kawasan Industri Galang Batang dan
Kawasan Industri Bintan Aerospace
Industry, di provinsi Kepulauan Riau;
Kawasan Industri Kemingking
di provinsi Jambi; Kawasan Industri
Tanjung Enim di provinsi Sumatera
Selatan; Kawasan Industri Pesawaran
dan Kawasan Industri Way Pisang di
propinsi Lampung; Kawasan Industri
Sadai di prvpinsi Bangka Belitung.
Selanjutnya Kawasan Industri
Ketapang di provinsi Kalaimantan
Barat; .Kawasan Industri Surya
Borneo di provinsi Kalimantan Tengah;
Kawasan Industri Buluminung di
provinsi Kalimantan Timur; Kawasan
Industri Tanah Kuning di provinsi
Kalimantan Tenggara; Kawasan
Industri Batulicin dan Kawasan
Industri Jorong di provinsi Kalimantan
Selatan; Kawasan Industri Bangkalan
di provinsi Jawa Timur; Kawasan
Industri Weda Bay di Provinsi Maluku
Utara; Kawasan Industri Palu di provinsi
Sulawesi Tengah dan Kawasan Industri
Bintuni di provinsi Papua Barat.

Dari daftar itu, Kemenperin
melakukan seleksi dengan melihat
progres dan kendala masing-masing
kawasan dan memberikan penilaian
dengan kriteria teknis kawasan
industri prioritas. Kriteria teknis
tersebut berupa kriteria administasi
yang mencakup status izin kawasan
industri, kepemilikan lahan, dan
kesesuaian tata ruang.
Adapun kriteria operasional
yang mencakup jenis pengelola,
kemampuan pembiayaan, tenant,
nilai strategis kawasan industri yang
akan fibangun, potensi pengembangan
daerah, serta tingkat intervensi pemerintah ke depannya.
Namun demikian, dalam upaya
mendorong pengembangan kawasan
industri prioritas, terdapat tantangan
yang harus dapat diatasi bersama.
Tantangan itu mulai dari proses penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang,
perizinan, kebutuhan akan infrastruktur, pengelolaan dan pencarian
tenant serta kenyamanan berusaha ke
depannya.
“Tentunya upaya percepatan
tersebut membutuhkan kerja sama
dengan pemerintah daerah di lokasi
kawasan tersebut. Semangat ini juga
harus didukung dengan komitmen dari
pengelola kawasan industri yang secara
aktif melakukan penyiapan perizinan,
pembangunan infrastruktur kawasan,
pemasaran Kawasan, dan operasional
kawasan industri,” ungkap Menperin.
Pengembangan pusat-pusat
ekonomi baru melalui pembangunan
kawasan industri tentunya perlu
terintegrasi dengan pengembangan
perwilayahan termasuk dalam pembangunan infrastruktur sehingga
dapat memberi efek positif yang
maksimal dalam pengembangan
ekonomi wilayah.
Pasalnya, aktivitas industrialisasi
akan memberikan efek berganda yang
luas bagi perekonomian, mulai dari
peningkatan pada nilai tambah bahan
baku dalam negeri, penyerapan tenaga
kerja lokal, hingga penerimaan devisa
dari eskpor.
Berdasarkan catatan Kemenperin,
investasi sektor industri sejak tahun
2015 sampai semester pertama 2019
mencapai Rp1.173,5 triliun. Pada periode ini, penyumbang investasi terbesar
dari sektor industri logam, mesin, dan
elektronik senilai Rp266,13 triliun, diikuti industri makanan Rp257,47 triliun.
Selanjutnya, industri kimia dan
farmasi yang mencapai Rp217 triliun,
industri mineral nonlogam Rp98,75
triliun, serta industri kendaraan
bermotor dan alat transportasi lain
sebesar Rp96,70 triliun. mi
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Adapun jenis produk PE yang
dihasilkan, yakni High Density
Polyethylene (HDPE), Linear Low
Density Polyethylene (LLDPE), dan
Metallocene LLDPE (mLLDPE).

Pabrik Baru PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk

HEMAT
DEVISA
RP8 TRILIUN

“Kebutuhan terhadap bahan
baku polietilena di Indonesia
meningkat pesat seiring dengan
laju pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Erwin menyebutkan
alasan perusahaan melakukan
ekspansi, selain didorong kebijakan
tax holiday dari pemerintah.

Presiden Joko Widodo
meresmikan langsung
pabrik baru polietilena
PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk di
Cilegon, Banten, pada 6
Desember lalu.

Selain membangun pabrik PE,
Erwin mengungkapkan Chandra
Asri juga mengembangkan kompleks petrokimia kedua dengan
investasi sekitar Rp60 triliun-80
triliun, yang ditargetkan rampung
pada tahun 2024.
Menperin mengemukakan,
pemer intah telah melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri nasional,
antara lain melalui pengendalian
impor dan pengamanan pasar
dalam negeri, serta optimalisasi
pemanfaatan pasar dalam negeri
dan pasar ekspor.

Kehadiran Presiden ini menegaskan
dukungan kuat pemerintah terhadap
pengembangan industri kimia, yang
ditetapkan sebagai salah satu sektor
prioritas dalam peta jalan Making
Indonesia 4.0.
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Selain itu, penerapan program
Peningkatan Penggunaan Produksi
Dalam Negeri (P3DN), serta pemberian insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday. Pemerintah
juga telah menerbitkan PMK No. 128
Tahun 2019 yang memberikan peluang bagi industri untuk mendapat
pengurangan pajak hingga 200%.

Pabrik baru Chandra Asri yang
menelan investasi USD380 juta ini
memiliki kapasitas 400.000 ton per
tahun, diharapkan bisa menekan
impor produk petrokimia sehingga
mengurangi defisit transaksi
berjalan.
Sebagai informasi, kapasitas
produksi polietilena (PE) dalam
negeri saat ini hanya 780.000 ton
per tahun, sedangkan permintaannya mencapai 2,3 juta ton per tahun.
Artinya, ada kekurangan yang harus
diimpor sebanyak 1,52 juta ton atau
senilai Rp22,8 triliun per tahun.
Neraca perdagangan petrokimia
Indonesia juga selalu mengalami
defisit. Pada tahun 2018, misalnya,
defisit mencapai Rp193 triliun yang
berasal dari selisih dari nilai ekspor
Rp124 triliun dan impor Rp317 triliun.
“ Ini y an g memb er atk an
dan harus kita selesaikan. Kita
harapkan investasi Chandra Asri
bisa menjadi solusi defisit produk
petrokimia,” kata Jokowi saat
peresmian pabrik tersebut.
Peresmian disaksikan oleh
Menter i Per industr ian Agus
Gumiwang Kartasasmita, Gubernur
Banten Wahidin Halim, dan pengu
saha nasional yang juga pengendali
Chandra Asri Prajogo Pangestu.
Turut hadir Menteri BUMN Erick
Thohir, Menteri Koperasi dan UKM
Teten Masduki, dan Kepala Kantor
Staf Kepresidenan Moeldoko.
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Insentif tersebut diberikan
kepada industri yang menyediakan
fasilitas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja dalam rangka
pengembangan sumber daya
manusia berbasis kompetensi tertentu. Salah satu wujud nyata upaya
ini adalah kegiatan vokasi industri.
◙ Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendampingi Presiden RI, Joko
Widodo saat meninjau pabrik polyethylene PT Chandra Asri Petrochemical di Cilegon,
Banten, Jumat (6/12/19).

Dalam kes empat an it u ,
Menperin menyampaikan apresiasi
kepada Chandra Asri yang berhasil
merealisasikan investasi tersebut.
Pabrik beroperasi komersial mulai
Desember 2019, akan menambah
kapasitas PE Chandra Asri menjadi
736.000 ton per tahun.
“Dengan berdirinya pabrik
baru ini, kita berharap Indonesia
akan mampu mensubstitusi impor
PE sebanyak 400.000 ton per
tahun. Hal ini berpotensi menghemat devisa hingga Rp8 triliun dan
berpeluang menciptakan lapangan

kerja baru di industri plastik hilir
sebanyak 17.500-25.000 orang,”
papar Agus.
Dia mengatakan, keberadaana
pabrik tersebut sesuai dengan
arahan Presiden Joko Widodo
untuk terus menggenjot investasi
dan hilirisasi sektor industri.
“Investasi ini diyakini meningkatkan perekonomian nasional
secara fundamental, melalui
penghematan devisa dari substitusi impor, sekaligus memperbaiki
neraca perdagangan,” ujarnya.

KONTRIBUSI SIGNIFIKAN
Industri kimia selama ini memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap perekonomian nasional.
Hal ini tercermin dari nilai ekspor
bahan kimia dan barang dari bahan
kimia yang mencapai USD8,79 miliar pada tahun 2018, dengan total
investasi sebesar Rp26,2 triliun.
Sebagai mother of industry,
industri kimia menghasilkan produk
yang dapat dimanfaatkan sebagai
bahan baku oleh banyak sektor
manufaktur lain, seperti kemasan,

tekstil, alat rumah tangga, hingga
komponen otomotif dan elektronika.
Khusus produk polietilena
umumnya digunakan untuk bahan
baku pendukung infrastruktur, pipa
air, kabel listrik, kemasan makanan,
peralatan rumah tangga dan lainya.
Presiden Direktur PT Chandra
Asri Petrochemical Tbk, Erwin
Ciputra mengungkapkan, pabrik
tersebut diproyeksikan menyerap
hingga 25.000 pekerja lokal, termasuk tenaga kerja ahli seperti
engineer.

Sebagai contoh, kata Menperin,
upaya penyiapan SDM kompeten di
bidang petrokimia melalui pembangunan Politeknik Industri Petrokimia
di Banten di atas lahan seluas 2
hektare yang dihibahkan oleh PT
Chandra Asri Petrochemical Tbk.
Guna menarik investasi di Tanah
Air, pemerintah juga terus berupaya
menciptakan iklim usaha industri
yang baik, menguntungkan, dan
berkesinambungan melalui berbagai
kebijakan.
“Dengan iklim usaha yang
semakin nyaman, investasi dapat
terus tumbuh dan kekuatan ekonomi kita menjadi semakin kokoh,”
tandas Menperin. mi
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Apresiasi P3DN

KOMITMEN PENGGUNAAN
PRODUK LOKAL
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan
Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian No 2 Tahun 2014 tentang
Pedoman Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) mengamanatkan, setiap kementerian/lembaga, pemerintah
daerah dan BUMN diwajibkan serta diharapkan secara proaktif
membentuk Tim P3DN.

melalui ekspor dan substitusi impor,
meningkatkan penerimaan pajak,
serta menggerakkan ekonomi
masyarakat.
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Nilai Penggunaan KDN 2018
(Rp triliun)

APRESIASI P3DN
Sebagai bentuk apresiasi,
Kementerian Perindustrian memberikan penghargaan kepada sejumlah
kementerian/lembaga dan BUMN
yang dinilai telah mengoptimalkan
program P3DN.
Apresiasi P3DN untuk Kategori
Instansi Kementerian/Lembaga diberikan kepada Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dengan
capaian TKDN sebesar 84,89 persen.
◙ Sekretaris Jenderal Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono menyerahkan Piagam Penghargaan Apresiasi P3DN Kategori
Kementerian yang diterima oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif
Burhanuddin atas Komitmen Implementasi P3DN, Tingkat serapan TKDN yang Signifikan serta Ketaatan terhadap Peraturan pada
acara Forum Bisnis dan Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) di Kementerian Perindustrian, Jakarta
10/12/2019.

Berdasarkan peraturan tersebut, Tim
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN) berfungsi
melakukan koordinasi, pengawasan
dan evaluasi pelaksanaan P3DN
di setiap lingkungan instansi, dan
melakukan penafsiran final terhadap
permasalahan mengenai kebenaran
besaran capaian Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN).
Dalam menjalankan tugasnya,
Tim P3DN akan berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Tim
Nasional P3DN yang terbagi dalam
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tiga fungsi, yaitu Pokja Pemantauan
P3DN, Pokja TKDN serta Pokja
Sosialisasi. Koordinasi ini guna
memaksimalkan penyerapan penggunaan produk serta meningkatan
fungsi monitoring dan evaluasinya.
“Tim P3DN di setiap kementerian/lembaga dan BUMN diharapkan
memaksimalkan komitmen implementasi P3DN di masing-masing
instansi dalam pengadaan barang/
jasa,” kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian Achmad
Sigit Dwiwahjono saat berbicara dalam

Forum Bisnis dan Apresiasi P3DN di
Jakarta pada 10 Desember 2019.
Dia meyakini implementasi
P3DN dapat mengurangi impor,
sekaligus memperkuat struktur
industri manufaktur di dalam negeri. Industri tentunya akan tumbuh
dan berkembang apabila produknya
digunakan, baik untuk mencapai
skala ekonomi maupun peningkatan
kualitas produk.
Dampak pun sangat luas, seperti
membuka lapangan pekerjaan baru,
mengurangi defisit perdagangan

Adapun penerima Apresiasi
P3DN untuk Kategori Instansi Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero)
dengan capaian TKDN sebesar 32,19
persen.
Selanjutnya, Apresiasi P3DN untuk
Kategori Instansi Non Kementerian/
Lembaga Non BUMN diraih oleh Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
dengan Capaian TKDN sebesar 47,09
persen.
Apresiasi kepada instansi
Kementerian/Lembaga dan BUMN
tersebut didasarkan pada hasil review
capaian TKDN yang telah dilakukan
oleh Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) pada tahun
2018.

Sektor
Migas

Sektor
Ketenagalistrikan

99,59

26,49
Lainnya

77,98
Total

204,06
Sumber: Kemenperin, diolah

Kajian terhadap capaian TKDN
yang dilaksanakan BPKP pada
tahun 2018 mencakup enam sektor,
yakni pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perhubungan, migas,
ketenagalistrikan, industri farmasi,
dan industri galangan kapal.
Dari keenam sektor tersebut,
penggunaan Komponen Dalam
Negeri (KDN) mencapai Rp204,06
triliun atau sekitar USD14,57
miliar.
Apabila dirinci, penggunaan
KDN di sektor ketenagalistrikan
sebesar Rp99,59 triliun (USD7,11
miliar) dan sektor migas Rp26,49

triliun (USD1,8 niliar). Besarnya
nilai penggunaan KDN pada
sektor-sektor tersebut merupakan
potensi pengurangan nilai importasi per tahun.
Selain itu, terdapat rencana pembangunan beberapa Proyek RDMP
dan GRR Pertamina di Balikpapan,
Balongan, Tuban, Cilacap, dan
Bontang yang direncanakan selesai
sampai dengan tahun 2026.
P er t amin a b er ko mi t m en
untuk menggunakan KDN minimal
sebesar 30 persen yang setara
dengan USD11,46 miliar dari
total nilai proyek sebesar USD38,2
miliar.
Berdasarkan data Kemenperin,
kemampuan beberapa sektor industri manufaktur di dalam negeri,
seperti industri penunjang migas
telah mencapai TKDN sebesar
25, 25 per sen hingga 75,09
persen. Adapun capaian TKDN
pada sektor industri ketenagalistrikan berkisar 7 persen sampai
80 persen.
Berikutnya, capaian TKDN sektor industri alat mesin pertanian
berkisar 25 - 62 persen, dan sektor
industri alat kesehatan sekitar 6,26
- 98,52 persen.
Sigit mengatakan, semakin tinggi
capaian TKDN akan semakin banyak
komponen dalam negeri yang digunakan, oleh sebab itu target capaian
TKDN pada setiap sektor industri
perlu ditingkatkan. mi
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019

37

| EKONOMI & BISNIS

MEMANGKAS DEFISIT TRANSAKSI
BERJALAN DARI OTOMOTIF

| EKONOMI & BISNIS

Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor mobil produksi Tanah
Air mencapai 1 juta unit pada tahun 2025 dan diproyeksikan tembus
1,75 unit pada 2035. Target ini bukan tanpa alasan. Beberapa tahun
terakhir, ekspor mobil terus meningkat secara meyakinkan.

◙ Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama delegasi melakukan pertemuan dengan SK Group
dalam rangkaian kunjungan kerja ke Korea Selatan, 20 November 2019.

MEMBIDIK INVESTASI INDUSTRI
KOREA DAN JEPANG
Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara paling potensial
untuk meningkatkan investasinya di Indonesia, terutama di sektor
industri yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0.
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◙ Truk Isuzu Traga

Pada 2019 ekspor kendaraan dalam
bentuk completely built-up (CBU)
ditargetkan mencapai 400,000 unit,
naik nyaris dua kali dibandingkan
dengan realisasi tahun sebelumnya
sekitar 250.000 unit.
Potensi peningkatan ekspor
sangat besar, mengingat produk otomotif Indonesia sudah masuk ke 80
negara di dunia dengan lima negara
tujuan utama, yaitu Filipina, Arab
Saudi, Jepang, Meksiko dan Vietnam.
Ekspor mobil juga menjadi
perhatian Presiden Joko Widodo.
Saat melepas ekspor perdana Isuzu
Traga di pabrik PT Isuzu Astra Motor
Indonesia, Karawang, Jawa Barat,
pada 12 Desember 2019, Presiden
berharap ekspor mobil mencapai 1
juta unit pada 2024.
“Indonesia diharapkan bisa
menjadi production hub bagi otomotif
untuk diekspor ke semua negara,”
katanya.
Seiring dengan peningkatan
ekspor itu, sektor otomotif diharapkan
mampu berkontribusi besar dalam
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mencapai target pemerintah mengatasi defisit transaksi berjalan (current
account) dalam 4-5 tahun ke depan.
Pada kesempatan itu, Presiden
mengapresiasi upaya PT Isuzu Astra
Motor Indonesia melakukan ekspor
perdana sebanyak 120 unit Isuzu
Traga. Dia berharap ekspor Isuzu terus
meningkat dengan sasaran 20 negara
tujuan di Asia Tenggara, Timur Tengah,
Amerika Latin, dan Afrika.
Pada tahap awal ekspor Isuzu,
ditargetkan sebanyak 6.000 unit hingga
akhir tahun 2020 dengan potensi nilai
ekspor USD66 juta per tahun.
Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita yang
mendampingi Presiden dalam
pelepasan ekspor perdana tersebut,
mengatakan pemerintah mendorong
industri otomotif meningkatkan
investasi dan menghasilkan produk
berorientasi ekspor.
“Seperti ditegaskan oleh
Presiden, sekarang fokus kerja
pemerintah adalah untuk mengurangi impor dan meningkatkan

ekspor, serta menambah investasi,”
ungkapnya.
Guna mencapai target ekspor
otomotif tersebut, Kemenperin
melakukan berbagai usaha, salah
satunya bertemu dengan sejumlah
prinsipal Jepang dan Korea Selatan.
Dari hasil kunjungannya
ke Jepang pada November lalu,
Menperin mendapat laporan tentang
rencana ekspansi dari Toyota Group
senilai Rp28,3 triliun, termasuk
pengembangan Toyota, Daihatsu,
dan Hino.
“Investasi ini akan direalisasikan
dalam periode lima tahun, yakni
2019-2023 untuk mengembangkan
bisnis Toyota Group di Indonesia,”
jelas Menteri yang akrab disapa AGK
tersebut.
Honda juga menyampaikan akan
merealisasikan investasi di Indonesia
sebesar Rp5,1 triliun pada periode
2019-2023. Investasi tersebut untuk
model baru dan pendalaman industri,
lokalisasi dan sebagainya. mi

Tidak heran jika kedua negara sahabat
ini menjadi target kunjugan kerja pertama Agus Gumiwang Kartasasmita
setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo
menjadi Menteri Perindustrian dalam
Kabinet Indonesia Maju.

kimia. Untuk mengetahui langsung kebutuhan para investor,
Menperin menggelar one on one
meeting dengan jajaran direksi dari
sejumlah perusahaan kakap kedua
negara itu.

Kunjungan itu sekaligus menjadi momen Agus memperkenalkan
diri sebagai Menperin yang baru,
serta mendengarkan secara langsung aspirasi pelaku industri dari
kedua negara itu.

Hasilnya pun sangat positif.
Menteri Agus berhasil mengantongi komitmen investasi lebih
dari USD5 miliar, di antaranya
rencana investasi Lotte Chemical
Korsel sebesar USD3,5 miliar untuk
membangun pabrik baru petrokimia
di Cilegon, Banten.

“Potensi investasi yang begitu
besar dari Jepang dan Korsel harus
dikawal, sehingga mereka nyaman
dan harus dilakukan dengan cepat,
sesuai harapan Presiden Joko
Widodo,” kata Menperin.
Dia didampingi Sekjen Achmad
Sigit Dwiwahjono, Inspektur
Jenderal Setyo Wasisto, Direktur
Industri Maritim Alat Transportasi
dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATE
Putu Juli Ardika, Direktur Industri
Kimia Hulu Ditjen IKFT Fridy
Juwono.
Beberapa sektor industri yang
dibidik dalam lawatan tersebut,
antara lain otomotif, baja, dan

Selain itu sekitar USD200
juta dari Nippon Shokubai yang
berniat membangun pabrik baru
dan perluasan pabrik acrylic acid.
Perusahaan Jepang ini berencana
meningkatkan kapasitas pabrik dari
saat ini 140 ribu metrik ton menjadi
240 ribu metrik ton per tahun.
Menperin juga bertemu dengan jajaran direksi Nippon Steel
Corporation. Di Indonesia, Nippon
Steel sudah bekerja sama dengan
Krakatau Steel dalam proyek senilai
USD142 juta.
Misi lawatan kali ini adalah

agar Krakatau Nippon Steel
Sumikin (KNSS) bisa meningkatkan
porsi CRC (cold rolled coil) lokal
untuk mencapai nilai TKDN produk
otomotif.
Dalam pertemuan dengan
AGC Inc di Tokyo, Menperin juga
mendapat informasi mengenai
investasi anak perusahaan AGC
yakni PT Asahimas Chemical senilai
Rp1,3 triliun untuk ekspansi pabrik
polivinil klorida (PVC) fase ke-7 di
Cilegon.
Investasi ter sebut akan
menambah kapasitas produksi
PVC Asahimas Chemical sebesar
200.000 ton per tahun mulai
semester pertama 2021.
Secara keseluruhan, Agus
mengantongi komitmen investasi
sejumlah perusahaan Jepang
mencapai Rp40 triliun hingga tahun
2023. Komitmen ini diharapkan
terealisasi dengan cepat sehingga
mampu meningkatkan kapasitas
produksi dan memperkuat struktur
manufaktur nasional.
Pada one on one meeting
di Tokyo, dia bertemu sejumlah
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prinsipal otomotif Jepang, antara
lain Mitsubishi Motors Corporation
(MMC), Toyota Group, Daihatsu Motor
Corporation, Hino Motor, Suzuki
Motor Corporation, Isuzu Japan, dan
Honda Motor.
Menperin menyerap banyak
masukan dari pelaku industri
Jepang yang berminat investasi
di Indonesia. “Kami ingin mengeksplorasi dan mengetahui berbagai
tantangan apa saja yang ditemukan
oleh industri di lapangan,” ujarnya.
Agus menilai tidak tidak terlalu
banyak yang menganggu kegiatan
investasi otomotif Jepang di
Indonesia. Namun, ada beberapa
hal yang perlu menjadi perhatian,
antara lain pasokan bahan baku,
upah pekerja, dan regulasi.
Dalam pertemuannya dengan
pimpinan Toyota Group, Menperin
mendapat laporan tentang rencana
ekspansi senilai Rp28,3 triliun.
Investasi ini termasuk pengembangan Toyota, Daihatsu, dan Hino,
yang akan direalisasikan dalam
periode lima tahun, yakni 20192023 untuk mengembangkan bisnis
di Indonesia.
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Sementara itu, Honda menyampaikan akan merealisasikan
investasi senilai Rp5,1 triliun pada
periode 2019-2023 di Indonesia.
Investasi tersebut untuk model
baru dan pendalaman industri,
lokalisasi dan sebagainya.
Salah satu nilai positif dari
Honda adalah menempatkan pusat
penelitian dan pengembangannya
di Indonesia. “Saya mengajak
investor tersebut agar membawa
atau membangun pusat R&D-nya di
Indonesia. Mereka akan mendapat
super deduction tax hingga 300
persen sesuai dengan PP No.
45/2019,” ujarnya.

PENGEMBANGAN
STARTUP
Dalam kesempatan berbeda,
Menperin juga mengajak Korsel
memperkuat kerja sama untuk
menumbuhkan perusahaan
rintisan (startup). “Kami ingin
bersama-sama menginisiasi kerja
sama di antara startup dan unicorn
Indonesia-Korea,” ungkapnya.
Hal itu disampaikan Agus
setelah mendampingi Presiden
Joko Widodo menghadiri ASEAN
- Republic of Korea (RoK) Startup
Summit dan ASEAN-RoK Innovation
Showcase di Busan Exhibition and
Convention Center (BEXCO).
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◙ Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin pertemuan dengan
beberapa perusahaan industri Jepang di Tokyo, 18 November 2019.

Menurut Menperin, kolaborasi
yang akan dijalankan secara bilateral itu tidak sekadar mengidentifikasi tantangan dan peluang, tetapi
juga membangun ekosistem inovasi
bersama yang bisa mendukung pertumbuhan, sustainability, bahkan
upaya meningkatkan keuntungan
bagi startup dan unicorn di kedua
negara hingga ASEAN.
Dia mengapresiasi penye
lenggaraan ASEAN - RoK Startup
Expo 2019, sebab ajang tersebut
menyediakan sharing informasi,
pengalaman, dan best practices
dalam penyusunan regulasi.
Kegiatan ini juga menghubungkan stakeholders yang relevan
sehingga bisa saling berkolaborasi
mengenai pameran teknologi inovasi dan produk antar startup, bahkan mencakup perluasan jaringan
antar startup, unicorn, dan investor.
Menperin menilai, saat ini
merupakan waktu yang tepat bagi
startup di ASEAN dan Korsel untuk
bersama-sama mendominasi dan
memimpin lanskap startup dunia.
“Kami ingin melahirkan startup
dan unicorn yang lebih besar, lebih
tangguh, dan berorientasi pasar,”
tegasnya.
Pada tahun 2013, papar Agus,
hanya terdapat 39 perusahaan
rintisan di seluruh dunia yang
dikategorikan sebagai unicorn ,
yaitu startup berusia kurang dari
10 tahun dengan valuasi lebih dari
USD1 miliar.
Enam t ahun kemudian ,
yakni pada pertengahan 2019,
TechCrunch melaporkan sudah ada
452 unicorn dan startup di seluruh
dunia dengan valuasi kumulatif
mencapai USD1,6 triliun.

“Pertumbuhan unicorn sangat
cepat pada 2018 karena dalam
waktu 15 bulan, lebih dari 170
startup di seluruh dunia mencapai
status tersebut,” ungkap Menperin.
Di ASEAN terdapat 10 unicorn dan empat di antaranya dari
Indonesia, yakni Gojek, Tokopedia,
Tr avelok a , dan Buk al ap ak .
Perusahaan ini paling banyak
mendapatkan modal dan merupakan startup paling kompetitif.
Dia meyakini unicorn dari
Indonesia mampu bersaing dengan
unicorn lainnya di ASEAN, seperti
Grab, Sea, Lazada, dan Razer dari
Singapura, Revolution Precrafted
dari Filipina, dan VNG dari Vietnam.
Laporan Bain & Company pada 2018
mengungkapkan, total nilai pasar
semua unicorn di ASEAN mencapai
USD34 miliar.
Seperti halnya di ASEAN,
unicorn di Korea Selatan juga
tumbuh pesat. Menurut CBInsights
pada November 2019, terdapat 10
unicorn startup di Negeri Ginseng,
antara lain Coupang, Bluehole,
Yello Mobile, Wemakeprice, Woowa
Brothers, dan Viva Republica.
Data CBInsights pada Januari
2019 menunjukkan, terdapat 3.617
startup yang didirikan di wilayah
Asia Tenggara. Sementara itu,
startup baru (non-unicorn) baik
di ASEAN dan Korea, jumlahnya
mencapai 3.919 startup.
Startup tersebut didukung
dengan pendanaan kuat dan menciptakan bisnis yang out-of-the-box,
sehingga mampu menunjukkan
posisi mereka di dunia dan siap
untuk bersaing dengan kompetisi
startup yang kian ketat. mi

◙ Penyerahan Penghargaan Industri Hijau oleh Sekjen Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono

MENUMBUHKAN INDUSTRI HIJAU
Penghargaan Industri Hijau sudah menjadi kegiatan tahunan
Kementerian Perindustrian. Ajang tahunan ini digelar untuk
mengapresiasi pelaku industri manufaktur yang menerapkan
prinsip industri hijau.
Pada tahun 2019, sebanyak 151 perusahaan meraih Penghargaan Industri
Hijau, bertambah dari tahun sebelumnya
sebanyak 143 perusahaan.
Dari 151 perusahaan itu, 99
perusahaan berasal dari kelompok industri agro, 42 perusahaan
kelompok industri kimia farmasi
dan tekstil, serta 10 perusahaan
kelompok industri logam, mesin, alat
transportasi dan elektronika.
Sekretaris Jenderal Kemenperin
Achmad Sigit Dwiwahjono mengungkapkan, pada tahun 2019,
Kemenperin memberikan penghargaan level 5 kepada 85 perusahaan
dan penghargaan level 4 untuk 53
perusahaan.
Klasifikasi Penghargaan Industri
Hijau dimulai dari level 1 sampai level
5, di mana level 5 merupakan peringkat tertinggi. Posisi setiap level dapat
ditempati oleh banyak industri yang
memiliki range nilai sama. Penilaian

level dilakukan oleh tim teknis yang
terdiri dari wakil pemerintah, akademisi, dan lembaga konsultan.
Sigit mengatakan, ajang penghargaan tersebut sebagai langkah
proaktif Kemenperin mengajak
pelaku industri untuk menerapkan
prinsip industri hijau. Hal ini dinilai
penting seiring dengan semakin
tingginya kepedulian pasar terhadap
kelestarian lingkungan dan pemba
ngunan yang berkelanjutan.
“Secara bertahap dan pasti,
pengakuan industri hijau menjadi
salah satu penentu daya saing,”
katanya pada acara Penghargaan
Industri Hijau, Rintisan Teknologi,
Litbang Unggulan, Penyerahan
Sertifikat Industri Hijau dan
Pemenang Sarana Penelitian Industri
Terapan (SPIRIT) Tahun 2019 di
Jakarta pada 16 Desember.
Prinsip industri hijau adalah
upaya terus-menerus untuk

meningkatkan sistem produksi agar
semakin efisien dan lebih ramah
lingkungan dengan menerapkan
praktik terbaik dalam manajemen
perusahaan, maupun dalam pemilihan teknologi.
Pelaku industri dituntut menerapkan prinsip industri hijau melalui
perbaikan, efisiensi, dan efektivitas
produksi, dengan pendekatan no
cost, low cost, ataupun high cost.
Melalui standar industri hijau,
perusahaan diarahkan untuk lebih
efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya alam, bahan
baku, energi, air, dan lingkungan
hidup serta terus melakukan continuous improvement.

SERTIFIKASI
INDUSTRI HIJAU
Sejalan dengan itu, Kemenperin
mengembangkan program Sertifikasi
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MEMBANGKITKAN
KEMBALI IKM
TERDAMPAK
BANJIR

◙ Pemberian Penghargaan Litbang Unggulan kepada peneliti dari unit kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik Kemenperin.
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Industri Hijau, yaitu pengakuan yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Industri Hijau untuk menyatakan
bahwa perusahaan industri telah
memenuhi Standar Industri Hijau
(SIH).
Pada tahun 2019, sebanyak
18 perusahaan industri berhasil
mendapatkan Sertifikat Industri
Hijau dan berhak menggunakan
logo industri hijau sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan.
Pada tahun ini juga diserahkan
sertifikat kepada 8 perusahaan
industri yang telah melaksanakan
surveillance tahunan dalam rangka
mempertahankan sertifikat industri
hijaunya.
Menurut Sigit, penerapan industri hijau memberikan keuntungan
bagi perusahaan karena menghemat penggunaan sumber daya.
Berdasarkan data self-assessment
terhadap industri yang mendapat
penghargaan level 5 dan level 4 pada
tahun 2018, Kemenperin mencatat
penghematan energi senilai Rp3,49
triliun dan penghematan air Rp228,9
miliar.
Penghematan tersebut membantu komitmen Indonesia dalam
penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
sebesar 29 persen atau 41 persen
dengan bantuan dari luar pada tahun
2030. “Program ini juga sebagai
bentuk dukungan dari Kemenperin
untuk mewujudkan Sustainable
Development Goals,” ungkap Sigit.
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Plt. Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri
(BPPI) Kemenperin Eko S. A
Cahyanto menyampaikan, program
Penghargaan Industri Hijau yang
dimulai sejak tahun 2010 bersifat
partisipatif, sukarela (tidak ditunjuk)
dan terbuka bagi seluruh pelaku
industri nasional baik skala besar,
menengah maupun kecil.
Sepanjang tahun 2010-2019,
tercatat sebanyak 1.042 perusahaan
yang mengikuti penghargaan. Dari
jumlah itu, 895 perusahaan (86
persen) berhasil mendapatkan predikat sebagai industri hijau.

PENGHARGAAN LAINNYA
Selain Penghargaan Industri
Hijau, Kemenperin memberikan
Penghargaan Rintisan Teknologi
Industri (Rintek). Ini merupakan
apresiasi tertinggi pemerintah
kepada industri yang telah secara
luar biasa menghasilkan kegiatan
perekayasaan, invensi, dan/atau
inovasi teknologi yang berhasil
diproduksi dan dikomersialkan.
Penghargaan Rintek dilaksanakan sejak tahun 2006. Hingga
tahun 2018, terdapat 46 perusahaan
industri yang dinilai layak diberikan
penghargaan.
Pada tahun 2019, dari 32
perusahaan yang mendaf tar,
sebanyak 8 perusahaan industri
memperoleh penghargaan atas

Para pelaku industri kecil
dan menengah (IKM) yang
terkena dampak banjir di DKI
Jakarta dan sekitarnya pada
awal tahun 2020 bisa sedikit
bernafas lega. Kementerian
Perindustrian turun tangan
dengan memberikan bantuan
mesin dan peralatan IKM yang
rusak terendam banjir.

kegiatan perekayasaan, invensi, dan/
atau inovasi teknologi yang berhasil
diproduksi dan dikomersialkan.
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Kemenperin juga memberikan
Penghargaan Litbang Unggulan
kepada peneliti atau perekayasa
dari unit-unit kerja Balai Besar dan
Baristand Industri di lingkungan
BPPI Kemenperin, yang telah menghasilkan kegiatan litbang unggulan
berorientasi industri.
Penghargaan tersebut diberikan
sejak tahun 2002, dan telah menghasilkan 95 hasil litbang terbaik. Pada
tahun 2019, dari 22 Balai di lingku
ngan Kemenperin yang mengajukan
makalah Hasil Litbang Unggulan,
dipilih tiga pemenang Hasil Litbang
Unggulan kategori Industri Agro
dan tiga pemenang kategori Industri
Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika (KFTLMATE).
Apresiasi lainnya, Penghargaan
Sarana Penelitian Industri Terapan
(SPIRIT) yakni hibah penelitian yang
diserahkan kepada dosen-dosen di
politeknik dan akademi komunitas di
lingkungan Kemenperin.
Penelitian yang dilakukan
menghasilkan inovasi produk, inovasi
teknologi, inovasi proses produksi,
publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional serta paten. Pada
tahun 2019, Penghargaan SPIRIT
diberikan kepada 5 pemenang dari
19 tim penelitian yang diseleksi. mi

◙ IKM pabrik
tahu di Semanan,
Jakarta Barat
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Bantuan diserahkan langsung oleh
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita saat berkunjung ke sentra IKM tahu dan tempe di Semanan,
Kalideres, Jakarta Barat, dan pelaku
IKM di Perumahan Pinang Griya
Permai, Kota Tangerang, Banten, pada
9 Januari 2020.

PROFIL IKM CANGKUL

Di sentra IKM tahu dan tempe
Semanan, Menperin menyerahkan
secara simbolis sarana produksi
berupa pompa dorong 1 PK (20
unit), pompa jet pump 3 PK (2 unit),
dinamo mesin giling (4 unit), dan
blower (10 unit).

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin, di sentra IKM
Semanan yang mengalami kebanjiran terdapat 1.200 lebih rumah
produksi yang terdiri dari 1.217
pengrajin tempe dan 17 IKM tahu.
Hampir semua peralatan produksi
mereka terendam banjir, seperti
dinamo, pompa air, hingga dapur
umum.
Nilai kerugian setiap IMK tahu
diperkirakan mencapai Rp30 juta,
ditambah kerusakan bahan baku
senilai Rp3 juta. Selama ini mereka
bisa memproduksi 6,8 – 8,5 ton
tahu per hari.
Adapun untuk IKM tempe, nilai
kerugiannya diperkirakan mencapai Rp1 miliar dari potensi produksi
hingga 70 ton per hari. Apabila
diakumulasikan dengan kerugian
lainnya bisa lebih dari Rp5,1 miliar.
“Mereka mengalami kerugian
akibat padamnya listrik sehingga
kedelai yang siap produksi gagal
diolah. Tahu dan tempe yang telah
siap dipasarkan juga tidak bisa
dikirim karena akses distribusi
terkena banjir,” ungkap Gati yang
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3.000

517.882
unit per tahun

Sentra utama IKM cangkul
Jawa Barat:
Sentra Pasir Jambu, Cisaat dan Kerawang
Jawa Tengah:
Sentra Klaten dan Tegal
Jawa Timur:
Sentra Sidoarjo dan Pasuruan
Banten: Sentra Barosan
Sumber: Kemenperin

Sebelumnya, Direktorat
Jenderal Industri Kecil, Menengah
dan Aneka (IKMA) Kemenperin telah
menurunkan tim untuk meninjau
langsung ke lapangan sekaligus
mendata IKM yang terdampak
banjir di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi
(Jabodetabek).
Dirjen IKMA Gati Wibawaningsih
mengatakan peninjauan itu untuk
mendapatkan masukan dari para
pelaku IKM mengenai kebutuhan
yang diharapkan dan solusi dalam
mengatasi banjir ke depannya.

Total kapasitas
produksi

unit usaha

“Bantuan ini sejalan dengan
tekad pemerintah agar IKM sebagai
tulang punggung perekonomian
bisa terus berkembang. Kami berharap IKM yang mendapat bantuan
dapat segera berproduksi kembali,”
kata Menperin.
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Jumlah
IKM cangkul

Dari jumlah itu, sekitar 3.000 di
antaranya merupakan produsen
cangkul yang tersebar di sejumlah
daerah, seperti Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Kemenperin mengungkapkan, total
kapasitas produksi cangkul di dalam
negeri mencapai 517.882 unit per
tahun.

◙ Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan bantuan alat
industri kepada IKM terdampak banjir di Semanan, Jakarta Barat, 9 Januari 2019.

mendampingi Menperin dan anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin
dalam kunjungan tersebut.
Menurut dia, banyak mesin
milik pelaku IKM tersebut meng
alami kerusakan karena terendam
banjir, selain bahan baku kedelai
juga ikut terendam air. Kebutuhan
lainnya yang mendesak yakni optimalisasi saluran pembuangan air,
utamanya di wilayah sentra.

BANTUAN LAINNYA
Gati berharap, bantuan
Kemenperin ini mampu membangkitkan kembali semangat dan aktivitas
usaha mereka pascabanjir. Pada
tahap selanjutnya, Ditjen IKMA akan
melakukan pembinaan revitalisasi sentra, pendampingan mengenai mutu,
manajemen, produksi, dan pemasaran,
termasuk pula pendampingan dengan
startup teknologi, serta fasilitasi
restrukturisasi mesin dan peralatan.
“Ini adalah bagian dari komitmen
kami untuk memberikan bantuan
berupa penggantian mesin-mesin yang
rusak hingga 100 persen,” ujarnya.

Pada tahun 2020, Kemenperin
menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi pemberian bantuan IKM akibat bencana sebesar Rp4 miliar. Dana
itu digunakan untuk bantuan mesin,
alat kerja bagi IKM serta pembangunan
kembali sentra IKM.
Selain mengunjungi IKM tempe
dan tahu Semanan, Menperin juga
memberikan bantuan kepada enam
pelaku IKM di Perumahan Pinang
Griya Permai, Kota Tangerang, yang
umumnya bergerak di sektor makanan,
minuman dan konveksi.
Dalam kesempatan itu, Menperin
menyerahkan bantuan berupa 2 unit
mesin jahit, 1 unit mesin potong, 1
unit mesin obras, 3 unit freezer, 3 unit
kulkas, 2 unit oven, 3 unit kompor, 3
unit mixer, 3 unit blender, 1 unit mesin
setrika steam, dan 3 unit burner.
Ditjen IKMA Kemenperin juga
akan memberikan bantuan dalam bentuk pembinaan lanjutan, antara lain
fasilitasi HKI, dan kemasan, fasilitasi
restrukturisasi mesin dan peralatan,
serta bantuan promosi secara online
dan offline. mi

Untuk meningkatkan daya
saing produsen perkakas pertanian,
Kemenperin melalui Direktorat
Jenderal Industri Kecil, Menengah,
dan Aneka (IKMA) melakukan
sejumlah fasilitasi, antara lain
melalui sosialiasi dan pendampi
ngan penerapan SNI serta pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi
mesin peralatan.
Dari segi bahan baku, Ditjen
IKMA menginisiasi pendirian
Material Center Perkakas Pertanian
di Sentra Mekarmaju, Bandung.
Fasilitasi kemitraan lainnya juga
dilakukan oleh Ditjen IKMA, yaitu
penjajakan kemitraan IKM Perkakas
Per tanian dengan PT Kawan
Lama dan instansi pemerintah di
Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Klaten pada tahun 2019.
Khusus untuk IKM cangkul,
Ditjen IKMA memfasilitasi kerja
sama PT Indobaja Primamurni
(IBPM) dengan Koperasi Industri
Logam di Kabupaten Sidoarjo dan
Kota Pasuruan, Jawa Timur.
Perjanjian kerja sama kedua
belah pihak telah ditandatangani
pada 27 September 2019, berbare
ngan dengan peresmian produk
cangkul merek Barong produksi PT
IBPM di Gresik, Jawa Timur.
Melalui kerja sama tersebut,
telah dilakukan pengiriman produk

MENEMPA
KEKUATAN
IKM
CANGKUL

Kerja sama ini sekaligus diharapkan
memacu Koperasi LJA memperbaiki
proses produksinya menjadi lebih
efisien dan cepat.
Dirjen IKMA Gati Wibawaningsih
mengapresiasi PT IBPM yang turut
andil dalam pemenuhan alat perkakas pertanian, terutama dalam
mendukung produksi cangkul bagi
para pelaku IKM melalui penyediaan bahan baku produk setengah
jadi.

Sebagai negara agraris,
Indonesia memilki
potensi pasar yang
sangat besar bagi
industri perkakas
pertanian, termasuk
cangkul. Pemain di
industri ini pun cukup
banyak, diperkirakan
lebih dari 12.600
unit usaha menurut
catatan Kementerian
Perindustrian.

“Komitmen ini merupakan
salah satu bukti nyata untuk semakin memperkuat struktur industri
nasional,” kata Gati.

cangkul setengah jadi PT IBPM ke
IKM cangkul di Kota Pasuruan
melalui Koperasi Logam Jaya Abadi
(LJA) sekitar 1.000 buah.

Dir jen IKMA menegaskan
keberadaan industri alat perkakas pertanian dalam negeri perlu
dukungan dari semua pihak, mulai
dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri baik
skala besar dan IKM, asosiasi
dan lembaga terkait, hingga
masyarakat.

Dengan kapasitas produksi
sekitar 132.000 cangkul per bulan,
PT IBPM dapat memproduksi cangkul Barong dengan material special
grade spring (SUP 9).
Selanjutnya, sudah dilakukan
pengerjaan cangkul oleh 10 IKM
anggota Koperasi LJA, sehingga
tersedia sebanyak 200 buah cangkul jadi dan siap untuk dipasarkan.

Menurut dia, kesuksesan suatu
industri dapat dicapai melalui
kolaborasi dengan berbagai pihak.
Kemitraan dengan industri besar
adalah salah satu langkah strategis
yang dapat dilakukan oleh pelaku
IKM.
Gati optimistis program kemitraan tersebut membawa dampak
yang positif dan berkelanjutan
bagi produktivitas IKM, bahkan
diyakini dapat meningkatkan daya
saing dan perluasan pasarnya.

“Dukungan itu, termasuk
dengan mencintai, membeli dan
memakai produk alat perkakas
pertanian dalam negeri,” ungkap
Gati. mi
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Hingga tahun 2024, KEK Kendal
ditargetkan melakukan ekspor
senilai USD500 juta per tahun dan
mensubtitusi impor hingga USD250
juta per tahun. KEK Kendal juga
diharapkan dapat memberdayakan
20.000 tenaga kerja, dan 60.000
tenaga kerja lainnya di sekitar
kawasan tersebut.

Sejumlah sektor industri prioritas
di KEK Kendal, antara lain industri
makanan dan minuman,
elektronik, tekstil dan produk
tekstil (TPT), serta furnitur.

Sejumlah sektor industri prioritas di KEK Kendal, antara lain
industri makanan dan minuman,
elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta furnitur.
“KEK Kendal bisa menjadi salah
satu area untuk ekspansi industri
di Semarang dan Kendal sekaligus
sebagai export hub. Apalagi, akan
ada klaster industri tekstil di Jawa
Tengah, di mana industri tekstil
menjadi sektor andalan dalam
implementasi industri 4.0,” kata
Airlangga.

◙ Pertemuan Presiden beserta Menteri Kabinet Kerja dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong beserta
delegasi pada rangkaian acara Indonesia-Singapore Leaders’ Retreat di Singapura, 8 Oktober 2019.
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IKON BARU KERJA SAMA
RI-SINGAPURA
Pemerintah Indonesia dan Singapura terus memperkuat kerja sama
di bidang ekonomi. Dalam Annual Leaders Meeting di Singapura
pada 8 Oktober lalu, kedua negara kembali menorehkan sejumlah
kesepakatan, mulai dari peningkatan investasi, perdagangan,
ekonomi digital, hingga pendidikan vokasi.
Pertemuan tahunan yang merupakan
kelanjutan Leaders’ Retreat 2018
itu dihadiri langsung oleh Presiden
Joko Widodo dan Perdana Menteri
Singapura Lee Hsien Loong.
Di bidang investasi, misalnya,
kedua negara sepakat melanjutkan kerja sama pengembangan
Kawasan Industri Kendal (KIK) dan
Nongsa Digital Park.
Airlangga Hartarto, yang masih
menjabat Menteri Perindustrian
saat mendampingi Presiden dalam
pertemuan itu, menyampaikan
Pemerintah Indonesia mengapresiasi pelaku industri Singapura
yang telah menanamkan modalnya
di KIK.
KIK yang merupakan kawasan
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industri terbesar di Jawa Tengah
merupakan ikon baru bagi perwujudan kerja sama Indonesia dan
Singapura. Kawasan terintegrasi
itu diresmikan langsung oleh
Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien
Loong pada 2016.
Pembangunan KIK direncanakan sampai tiga tahap dengan
total lahan seluas 2.700 hektare
untuk menjadi kawasan industri terpadu yang didukung oleh pengembangan zona industri, pelabuhan,
kota fesyen, dan permukiman.
Airlangga mengungkapkan, KIK
sudah banyak menampung sejumlah light industry, serta pemerintah
akan mendorong masuknya industri
komponen, fesyen, sepatu dan garmen. “Pengembangan KIK terus

diakselerasi agar menjadi kawasan
industri padat karya berorientasi
ekspor,” ungkapnya.
Per September 2019, investasi
yang sudah masuk ke KIK mencapai
Rp11,4 triliun dengan sebanyak
59 tenant, mulai dari Indonesia,
Singapura, Jepang, Taiwan, hingga
Korea, termasuk relokasi dua industri
dari China. Investasi ini memberikan
kesempatan kerja bagi lebih dari
6.950 orang di kawasan tersebut.
Untuk mengakselerasi
pengembangan KIK, statusnya
akan dinaikkan menjadi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), sehingga
mampu menjaring investasi senilai
Rp70 triliun dalam waktu lima
tahun ke depan.

Menghadapi era industri 4.0,
Kemenperin juga telah membangun
Politeknik Industri Furnitur dan
Pengolahan Kayu di KIK. Langkah
ini bertujuan untuk menciptakan
sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan dunia industri
saat ini, melalui pendidikan vokasi.
S elain KIK , Pemer int ah
Indonesia dan Singapura sepakat
mengembangkan Nongsa Digital
Park (NDP) di Batam. Kawasan ini
akan menjadi basis bagi pelaku
industri kreatif di bidang digital
seperti pengembangan startup,
web, aplikasi, program-program
digital, film, dan animasi.
Proyek NDP dikoordinasikan
oleh PT Kinema Systrans Multimedia
yang bekerja sama dengan Infinite
Studios. Hingga Agustus 2019, jumlah tenant dan startup di NDP telah
mencapai 50 perusahaan, termasuk
startup dari Singapura, yaitu Glints
(talent recruitment) dan LiquidPay
(fintech).
Pembangunan Apple iOS
Development Center (Apple
Academy) ke-3 di Indonesia juga
akan berlokasi di Batam, dan ditargetkan selesai pada tahun 2020.
Saat ini Apple Academy telah berdiri
di BSD Tangerang dan Surabaya.
Seperti halnya KIK, Kemenperin
juga mengusulkan pembentukan
KEK Digital Nongsa untuk mengakselerasi NDP.

PENDIDIKAN VOKASI
Kerja sama lain yang menjadi
perhatian Pemerintah Indonesia
dan Singapura adalah pendidikan
vokasi. Program yang dimulai sejak

◙

Kawasan Industri Kendal

2018 ini akan dilanjutkan dengan
jumlah peserta lebih banyak.
Tahun 2019, Kemenperin telah
memfasilitasi pelatihan untuk
kepala sekolah dan guru produktif
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
di Institute of Technical Education
(ITE) Singapura.
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guru dan perangkat manajemen
sekolah kejuruan untuk mengelola
unit TVET di Indonesia secara
profesional.
“Ke depannya, kami ingin
memanfaatkan Batam menjadi
pusat pelatihan tersebut. Jadi, bisa
sebagai supporting bagi industriindustri di sekitarnya, terutama
yang berbasis teknologi tinggi,”
kata Eko.

Menur ut Kep al a B adan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Indus t r i (BPSDMI)
Kemenperin Eko S.A. Cahyanto,
pelatihan tersebut merupakan hasil
kerja sama Kemenperin den gan
Temasek Foundation dan ITE
Educational Service (ITEES) dalam
rangka revitaliasi SMK.

Menurut dia, Batam memiliki
kawasan yang fokus mengembangkan sektor andalan dalam
penerapan industri 4.0, seperti
perusahaan elektronika dan
smartphone.

Dalam implementasinya, ITEES
sudah melatih 74 guru produktif
SMK untuk pelatihan bidang pendidikan teknik dan vokasi (TVET).

Keberadaan fasilitas penyediaan SDM kompeten diyakini akan
menjadi daya tarik bagi para investor yang ingin masuk ke Batam.

Mereka mendapatkan program
peningkatan keterampilan teknis
di bidang teknik mesin, teknik listrik, dan otomasi industri. Selain
itu, digelar program Lokakarya
Pelatihan Kepemimpinan (Leaders
Training Workshop/LTW) untuk 25
kepala sekolah SMK.

Selain Batam, Kemenperin
akan memanfaatkan Bintan sebagai lokasi yang menjadi pusat
pengembangan SDM penopang
industri jasa pemeliharaan dan perbaikan (Maintenance, Repair, and
Overhaul /MRO) pesawat di dalam
negeri. Untuk itu, Kemenperin akan
mendorong pendirian Politeknik di
bidang MRO. mi

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan profesional
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Kerja Sama Kemenperin-BI

BERSINERGI TINGKATKAN DAYA
SAING INDUSTRI
Sebagai otoritas moneter, peran Bank Indonesia (BI) sangat
penting dalam memperkuat perekonomian, termasuk
meningkatkan kinerja industri manufaktur nasional.
Selain menjaga stabilitas moneter
dan sistem finansial, bank sentral
dapat menggunakan instrumen
kebijakannya untuk membuka akses
dan memperluas sumber-sumber
pembiayaan yang kompetitif bagi
industri.
Agar kebijakan BI selaras
den gan kondisi dan kebutuhan
industri, diperlukan koordinasi
dan sinergi yang kuat dengan
Kementerian Perindustrian sebagai
pembina sektor industri.
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Siner g i ke dua lemb aga
negara ini dituangkan ke dalam
Memorandum of Understanding
(MoU) tentang Ker ja Sama
dan Koordinasi dalam rangka
Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia
dan Kementerian Perindustrian.

Enam Langkah Strategis
Penguatan Daya Saing Industri
Meningkatkan efisiensi logistik melalui
pembangunan infrastruktur
Peningkatan iklim investasi melalui sistem
perizinan dengan implementasi OSS versi 1.1
Mendukung harmonisasi regulasi dan program
kebijakan untuk meningkatkan produktivitas
industri
◙ Penandatanganan MoU oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto bersama Gubernur Bank Indonesia
(BI) Perry Warjiyo di Jakarta (4/9/2019)

Kelancaran sistem pembiayaan
Mendorong pembiayaan melalui pembiayaan
berwawasan lingkungan (green financing)
Mendukung promosi perdagangan dan investasi
industri manufaktur

MoU ditandatangani oleh
Airlangga Hartarto selaku Menteri
Perindustrian pada Kabinet Kerja
dan Gubernur Bank Indonesia
Perry Warjiyo di sela-sela Rapat
Koordinasi Pemerintah Pusat dan
Daerah (Rakorpusda) bersama BI
di Jakarta pada 4 September silam.
Airlangga mengatakan MoU
tersebut merupakan dasar bagi
kedua belah pihak dalam memperkuat koordinasi dan sinergi
pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk mendukung penguatan
industri dan manufaktur.
“Tentunya MoU ini adalah
sebuah langkah yang penting
dalam membantu mendorong peningkatan daya saing industri manufaktur nasional,” kata Airlangga,
yang kini menjabat sebagai Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
Daya saing industri yang kuat
pada akhirnya dapat meningkatkan
ekspor, memperbaiki neraca transaksi berjalan dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan, serta mendukung
stabilitas moneter, stabilitas sistem
keuangan dan kelancaran sistem
pembayaran.
Dalam upaya peningkatan
industri nasional, BI berperan penting antara lain untuk mendorong
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peningkatan akses dan perluasan
sumber-sumber pembiayaan yang
kompetitif untuk industri dan infrastruktur pendukung industri.
Dalam rangkaian kegiatan
Rakorpusda dan BI saat itu,
Airlangga menyampaikan upaya
peningkatan daya saing industri
manufaktur nasional yang gencar
dilakukan Kemenperin.
Upay a it u, ant ar a lain
memetakan visi pembangunan
industri nasional menjadi negara
industri yang tangguh melalui
sasaran pengembangan industri
2020-2024, misi pembangunan
industri nasional, serta fokus
pengembangan industri 2020-2024.
“Melalui transformasi struktural, sektor industri manufaktur
diharapkan memberikan kontribusi
dalam menghasilkan sumbersumber pertumbuhan khususnya

melalui produk manufaktur berbasis ekspor,” ujarnya.

ENAM LANGKAH
STRATEGIS
Sementara itu, Gubernur BI
menyampaikan Enam Langkah
Strategis dalam upaya memperkuat
kinerja industri manufaktur guna
mendorong pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi, berkelanjutan,
dan inklusif.
Enam langkah strategis yang
dihasilkan meliputi upaya meningkatkan efisiensi logistik melalui
pembangunan inf r astr uktur,
seperti Pelabuhan Patimban dan
pendukungnya, serta peningkatan
iklim investasi melalui sistem perizinan dengan implementasi OSS
(One Single Submission) versi 1.1.
Kemudian,

mendukung

Pasalnya, sektor manufaktur
memiliki hubungan yang panjang
dan kuat dengan berbagai sektor
ekonomi lain, sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mendukung perbaikan neraca
transaksi berjalan Indonesia.
harmonisasi regulasi dan program
kebijakan untuk meningkatkan
produktivitas industri, antara lain
melalui penerbitan ketentuan
pelaksanaan super deductible tax
dan penerbitan penyempurnaan
ketentuan pendukung kendaraan
ramah lingkungan.
S elanjutny a, kelancar an
sistem pembiayaan melalui (i) perluasan kerja sama Local Currency
Settlement untuk perdagangan
internasional dengan dua negara
mitra; (ii) perluasan kerja sama
Local Currency Settlement untuk
investasi (Malaysia, Thailand); serta
(iii) pengembangan sistem pembayaran melalui perluasan Sistem
Kliring Nasional Bank Indonesia
(SKNBI) dan peluncuran Quick
Response (QR) Code Indonesian
Standard (QRIS).

Selain itu, mendorong pembiayaan melalui pembiayaan yang
berwawasan lingkungan ( green
financing ) melalui pelonggaran
loan to value (LTV) dan uang muka,
serta pelebaran Rasio Intermediasai
Makroprudensial (RIM) dan perluasan cakupan komponen sumber
funding.
Terakhir, mendukung promosi
perdagangan dan invesatasi
industri manufaktur melalui (i)
fasilitasi negosiasi untuk menjadi pemasok brand global; (ii)
percepatan ratifikasi IndonesiaAustralia Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IA-CEPA)
dan negosiasi Indonesia-European
Union Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Berikitnya, (iii) pemanfaatan
Indonesia-Chile Comprehensive

Economic Partnership Agreement
(IC-CEPA); (iv) penyelenggaraan
West Java Investment Summit;
dan (v) pameran, misi dagang, serta
business matching , antara lain
Trade Expo Indonesia di Jakarta.
Rakorpusda juga menyepakati
strategi pengembangan industri
manufaktur, dengan fokus pengembangan produk meliputi industri
otomotif, tekstil dan produk tekstil
(TPT), alas kaki, serta industri lain
yang mendukung pengembangan
produk di sektor-sektor tersebut.
Juga akan dilakukan integrasi
pembangunan antarkawasan yang
sesuai dengan produk yang menjadi
fokus, antara lain di Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten,
dan Sumatera Selatan.
“ Pengembangan industr i
manufaktur dilakukan secara
terkoordinasi, terintegrasi, dan
berkelanjutan dengan didukung
keterlibatan aktif pelaku industri,”
kata Gubernur BI.
Rapat koordinasi tersebut
menyimpulkan bahwa perlu ditempuh penguatan industri manufaktur
karena pertimbangan peran stra
tegis sektor tersebut.
Pasalnya, sektor manufaktur
memiliki hubungan yang panjang
dan kuat dengan berbagai sektor ekonomi lain, sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mendukung perbaikan neraca
transaksi berjalan Indonesia. mi
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DIKLAT 3 IN 1
TINGKATKAN
KOMPETENSI SDM
BIDANG ANIMASI
Industri animasi merupakan salah
satu sektor industri kreatif yang
potensial untuk tumbuh dan
berkembang di masa mendatang.
Sektor ini juga diyakini bisa
memberikan kontribusi signfikan
bagi perekonomian nasional.
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Diklat 3 in 1 industri animasi di BDI Denpasar

Sebagai buktinya, industri kreatif
mampu menyumbang produk domestik bruto (PDB) hingga Rp1.000 triliun
sepanjang tahun 2018. Ada tiga
subsektor yang menjadi penopang
utamanya, yakni industri kuliner
sebesar 41,69 persen, industri fesyen
18,15 persen, dan industri kriya 15,70
persen.
Industri animasi, yang menjadi
bagian industri kreatif, bahkan
tumbuh cukup tinggi yakni di atas
6 persen.
Oleh karena itu, Badan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Indus t r i (BPSDMI)
Kementerian Perindustrian melalui
Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar
secara rutin menggelar Diklat 3 in 1
(pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja) untuk mencetak SDM
kompeten di bidang animasi.
Kepala BPSDMI Kemenperin
Eko S.A Cahyanto mengatakan,
Kemenperin memfasilitas seluruh
kebutuhan peserta Diklat 3 in 1
tersebut, mulai dari transportasi,
akomodasi, hingga konsumsi.
Para peserta yang berasal dari
seluruh wilayah Indonesia dididik
dan dilatih oleh instruktur yang
merupakan praktisi industri, serta
akan diuji kompetensinya di akhir
pelatihan oleh para asesor dari LSP
BDI Denpasar.
Peserta yang berhasil lulus
akan mendapat sertifikasi dan
siap kerja, bahkan ditempatkan
langsung pada perusahaan animasi
nasional. Mereka juga didorong
menjadi entrepreneur, sehingga
bisa menyerap tenaga kerja baru.
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Industri animasi,
yang menjadi
bagian industri
kreatif, bahkan
tumbuh cukup
tinggi yakni di
atas 6 persen.
Pada tahun 2019, BDI Denpasar
menargetkan mampu menghasilkan
lulusan Diklat 3 in 1 hingga 2.000
orang. Berbagai program pelatihan
telah dilaksanakan sejak awal
Januari hingga akhir Desember, yang
meliputi pelatihan di bidang animasi,
programing dan desain grafis.
Tidak hanya Diklat 3 in 1
industri animasi, pembinaan SDM
industri kreatif yang dilakukan BDI
Denpasar juga mencakup program
kewirausahaaan melalui Inkubator
Bisnis Tohpati dan bengkel kerajinan
BIKIN Makerspace.
Diklat 3 in 1 yang diselenggarakan oleh BDI Denpasar, antara lain
Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi
dan Pembuatan Gerak Animasi 3
Dimensi. Selain itu, Diklat Latar
Animasi 2 Dimesi, Pencitraan Cahaya
dan Gambar Digital, serta Pembuatan
Gambar Penceritaan Animasi.
Setiap diklat bekerja sama
dengan perusahaan animasi, di antaranya Castle Production, Jitu Kreasi
Utama, BASE Studio, dan Timeline
Studio.
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Menurut Eko, kegiatan pelatihan ini merupakan wujud nyata
dukungan Kemenperin terhadap
penyiapan sumber daya manusia
(SDM) industri animasi yang kompeten. “Apalagi, industri animasi
merupakan bagian dari implementasi industri 4.0 yang sedang didorong oleh pemerintah,” ujarnya.

FUNGSI BDI
Kepala BDI Denpasar Paryono
menambahkan, upaya itu sesuai
dengan amanat Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian serta penunjukan
BDI Denpasar sebagai Bali Creative
Industry Center (BCIC) yang memiliki lima fungsi.
Kelima fungsi BDI, yakni
menjadi pusat inovasi dan keka
yaan intelektual, pusat pendidikan
dan pelatihan, pusat promosi dan
pemasaran, pusat pengembangan
industri software dan konten, serta
pusat inkubasi bisnis.

◙

Diklat 3 in 1 operator mesin industri garmen berbasis kompetensi di BDI Jakarta

“Kami terus berupaya melahirkan SDM industri animasi yang
berorientasi bisnis melalui kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Produksi
Animasi atau Teaching Factory
(TEFA),” kata Paryono.
Kegiatan itu juga merupakan
pelat ihan yang memadukan
pembelajaran yang sudah ada,
yaitu Competency Based Training
(CBT) dan Production Based
Training (PBT), yang dirancang
dan dilaksanakan berdasarkan
prosedur serta standar kerja yang
sesungguhnya.
Meski demikian, untuk menciptakan SDM industri animasi yang
kompeten dan berdaya bersaing
global dibutuhkan dukungan dan
sinergi dari seluruh stakeholder,
terutama pelaku industri, akademisi, dan pemerintah,
Paryono berharap SDM terlatih
tersebut dapat terserap dengan
baik serta memenuhi kebutuhan

industri animasi di Indonesia, bahkan mancanegara.

sektor yang mendapatkan prioritas
pengembangan dalam kesiapan
memasuki era industri 4.0.

DIKLAT GARMEN

“Kami melihat industri TPT
kita semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini membawa dampak
positif pada kontribusi yang besar
terhadap perekonomian nasional,”
ujarnya.

Selain Diklat 3 in 1 animasi,
BPSDMI juga secara rutin menggelar Diklat 3 in 1 Operator
Mesin Industri Garmen Berbasis
Kompetensi di BDI Jakarta.
Hingga Agustus 2019, kegiatan
ini sudah memasuki angkatan
22-24, yang diikuti 295 peserta
dari beberapa Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, Banten, Jawa
Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan
Barat.
Kepala BPSDMI mengatakan,
hasil dari Diklat 3 in 1 itu akan
mendorong kinerja industri tekstil
dan produk tekstil (TPT) di Tanah
Air. Apalagi, berdasarkan peta
jalan Making Indonesia 4.0, industri TPT merupakan satu dari lima

Industri TPT nasional juga kian
kompetitif di kancah global karena
struktur manufakturnya sudah
terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), pada kuartal
II tahun 2019, industri tekstil dan
pakaian jadi sebagai sektor manufaktur yang tumbuh paling tinggi
mencapai 20,71%.
Di samping itu, industri TPT
nasional terus memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor
nasional. Pada tahun 2018, industri
ini berhasil mencatatkan ekspor
senilai USD13,27 miliar. mi
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DIGITALISASI LOGISTIK DAN
SDM KOMPETEN PERKUAT
DAYA SAING INDUSTRI
Sektor logistik memegang peranan penting dalam mendukung
kegiatan industri, terutama mendistribusikan bahan baku atau
produk secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, seperti halnya
industri, sektor logistik juga dituntut efisien karena terkait erat
dengan rantai pasok industri.
akan meningkatkan kolaborasi
ekosistem dan kepercayaan alur
kerja lintas organisasi, yang pada
akhirnya mempengaruhi efisiensi
layanan logistik.
Dia berharap transformasi
tersebut mengurangi biaya logistik
Indonesia yang saat ini mencapai 24
persen dari Produk Domestik Bruto
(PDB), sekaligus meningkatkan
indeks kinerja logistik Indonesia
yang masih berada di bawah
negara-negara Asia lainnya seperti,
Vietnam, India, dan China.
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Pembukaan seminar bertajuk “Membangun Rantai Pasok Nasional
Terintegrasi Berbasis Platform Logistik 4.0” di Kantor Kementerian
Perindustrian, Jakarta, Rabu (16/10).

Rantai pasok dan logistik di sektor industri terus bertranformasi
dengan memanfaatkan teknologi
digital, seperti physical internet,
IT standards, data analy
t ics,
cloud, blockchain, dan robotics &
automation.
Di sisi lain, sektor logistik
membutuhkan dukungan sumber
daya manusia (SDM) yang memadai
dan kompeten agar mampu mengikuti transformasi rantai pasok dan
implementasi industri generasi
keempat (industri 4.0).
Transformasi yang disertai
dengan ketersediaan SDM logistik
yang kompeten diharapkan mening
katkan efisiensi biaya logistik,
memangkas biaya administrasi,
dan mengeliminasi biaya memindahkan dokumen fisik lintas batas
internasional.
Hal ini mengemuka dalam
seminar bertajuk “Membangun
Rantai Pasok Nasional Terintegrasi
Berbasis Platform Logistik 4.0”
yang diselenggarakan Badan
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Kejuruan Teknik Industri-Persatuan
Insinyur Indonesia di Jakarta pada
16 Oktober 2019.
Sekretaris
Jenderal
Ke m e np er in A c hm a d Si g i t
Dwiwahjono, saat membuka seminar itu mengatakan, transformasi
manajemen rantai pasok dan logistik yang berbasis platform logistik
4.0 akan mendorong perubahan
metode serta cara pertukaran data
antar ekosistem logistik menjadi
lebih efisien.
Manajemen rantai pasok yang
menggunakan pertukaran data
bilateral, kini beralih ke platform
digital sehingga meningkatkan
keamanan dan kemudahan akses
pada informasi end-to-end rantai
pasok.
Sigit mengatakan, transformasi logistik yang berbasis digital
sangat diperlukan seiring dengan
tren sosial dan perubahan pola
bisnis pada era digital.
Sebagai bagian dari infrastruktur logistik, teknologi digital

di sektor industri,” katanya saat
peluncuran Prodi D1 Distribusi
dan Transportasi ATI Padang, 8
September silam.
Dia mengatakan, aktivitas
industrialisasi selama ini konsisten
memberikan dampak berganda
bagi perekonomian nasional,
baik penerimaan devisa maupun
penyerapan tenaga kerja. Namun
demikian, SDM terampil tetap menjadi faktor utamanya.
“Prodi D1 ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan yang tidak perlu
menunggu lama. Banyak industri
yang mendesak butuh tenaga terampil dan kompeten, sehingga kami
buka prodi D1 untuk tamatan SMA
dan SMK,” jelas Eko.
Prodi D1 dengan berbagai
bidang sudah tersebar di 13 kota di
Indonesia, sementara untuk wilayah
Sumatera terdapat di Padang dan
Palembang. Implementasi program D1 di unit pendidikan vokasi
Kemenperin memiliki skema kerja
sama dengan industri sehingga
semua lulusannya terserap kerja.

Kemenperin juga menanggung
biaya pendidikan bagi mahasiswa
dengan alokasi anggaran per
mahasiswa sekitar Rp10 juta untuk
setahun. Kemudian, dalam proses
pembelajarannya, diterapkan
metode dual system, dimana porsi
belajar praktik nya lebih dominan
ketimbang teori.
Secara nasional, Kemenperin
aktif mendorong pembukaan prodi
D1 sejak tiga tahun terakhir di
sejumlah unit pendidikan vokasi
yang dimilikinya. Khusus prodi D1
distribusi dan transportasi, selain
di Politeknik ATI Padang, juga
diselenggarakan di Politeknik APP
Jakarta.
“Di Politeknik ATI Padang,
sebanyak 30 mahasiswa kini sedang
mengikuti perkuliahan D1 distribusi
dan transportasi yang 100 persen
akan bekerja di industri, karena
memang dikehendaki dan dibutuhkan, tentu sepanjang mereka
lulus dan mendapatkan sertifikat
kompetensi,” ungkap Eko.

Politeknik ATI Padang tersebut,
Kepala BPSDMI didampingi oleh
Kepala Pusat Pengembangan
Kejuruan dan Vokasi Industri
Kemenperin M. Arifin dan Direktur
Politeknik ATI Padang Ester Edward,
serta disaksikan langsung Bupati
Padang Pariaman Ali Mukhni.
Dalam acara tersebut, juga
ditandatangani perjanjian kerja
sama antara Politeknik ATI Padang
dengan kalangan industri, perguruan tinggi dan lembaga.
Sebelumnya, Politeknik ATI
Padang sudah memiliki prodi
Analisis Kimia, Teknik Industri Agro,
Teknik Kimia Bahan Nabati dan
Manajemen Logistik Industri Agro.
Dengan pembukaan prodi baru
D1 distribusi dan transportasi,
maka jumlah prodi di ATI Padang
bertambah menjadi lima. mi

Dalam acara peluncuran prodi
D1 Distribusi dan Transportasi
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“Harapannya dengan penurunan biaya logistik ini, maka
daya saing kita akan meningkat,”
ujarnya.

SDM KOMPETEN
Namun, transformasi sektor
logistik harus disertai dengan
ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kompeten dan memadai
untuk memenuhi perkembangan
dan kebutuhan industri di dalam
negeri.
Upaya ini dilakukan oleh
Kementer ian Per indu s t r ian,
yakni dengan menggelar program
pendidikan dan pelatihan vokasi
khusus di bidang loigstik melalui
program studi Diploma 1 (Prodi
D1) Distribusi dan Transportasi di
Politeknik Akademi Teknik Industri
(ATI) Padang, Sumatera Barat.
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Industri
(BPSDMI) Kemenperin Eko S.A
Cahyanto mengatakan pemerintah
mendorong pembangunan infrastruktur logistik di wilayah-wilayah
strategis, termasuk di sentra atau
kawasan industri.
“Penyediaan infrastruktur
logistik yang memadai akan
memacu peningkatan investasi
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Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita
(ketiga kanan) melakukan
prosesi Peletakan Batu
Pertama Pembangunan
Pabrik PT. Cabot Asia Pacific
South (PT CAPS) di Cilegon,
Banten, Kamis (21/11).

56

Prosesi penandatanganan berita acara pada rangkaian seremonial serah terima jabatan (sertijab) Menteri
Perindustrian (Menperin) Kabinet Kerja, Airlangga Hartarto (kiri) kepada Menperin Kabinet Indonesia Maju, Agus
Gumiwang Kartasasmita (kanan) di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), di Jakarta, Rabu (23/10)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berbincang dengan
Kepala Unit Bisnis Lotte Chemical Kim Gyo Hyun dalam pertemuan di
Seoul, 19 November 2019. Lotte Chemical menyampaikan rencana
penambahan investasi menjadi USD4,3 Miliar untuk pengembangan
pabrik petrokimia di Cilegon.
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Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita menyerahkan cinderamata
kepada Regional President for Asia Pacific
Building and Industrial Glass Company AGC
Inc. Masahiro Takeda usai pertemuan di Tokyo,
18 November 2019.

Menteri Perindustrian
(Menperin) Agus Gumiwang
Kartasasmita (kanan)
didampingi Kepala Badan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Industri
(BPSDMI) Kementerian
Perindustrian, Eko S.A.
Cahyanto (kiri), menyaksikan
perekaman motion capture
untuk karakter animasi di
Bali Creative Industry Center
(BCIC) Balai Pendidikan dan
Latihan Industri (BDI) Bali,
Kamis (2/01/20).

Pemberian Bantuan bagi
Korban Bencana Banjir di
Lebak - Banten yang
disalurkan melalui BPBD
Banten (13/01/2020).
MEDIA INDUSTRI | 03 - 2019
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Indonesia Good Design Selection (IGDS) Award 2019

MENINGKATKAN
NILAI TAMBAH PRODUK IKM

PEMBANGUNAN PUSAT
INOVASI DIGITAL (PIDI) 4.0

Era perdagangan bebas membuat persaingan antara produk
dalam negeri dan produk negara lain di pasar global semakin
ketat. Dalam kondisi ini, daya saing produk menjadi kunci.
Direk tur Jender al IKMA
Kemenperin Gati Wibawaningsih
mengatakan ajang IGDS bertujuan
untuk menantang para desainer
produk industri dalam negeri
agar bisa kompetitif di kancah
internasional.
“ P ro gr am IGDS Aw ar d s
diharapkan tidak hanya menjadi
sebuah kegiatan, tetapi akan menjadi gerakan yang dapat meningkatkan citra positif bangsa melalui
produk-produk Indonesia yang
inovatif dengan desain berkualitas,” ungkapnya.
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Menurut dia, ajang IGDS sejalan dengan implementasi industri
4.0 melalui transformasi digital di
sektor industri, khususnya IKM.

SASARAN DIGITAL CAPABILITY CENTERS (DCC)
pada Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0

“Transformasi digital bukan
tidak mungkin dilakukan IKM, tapi
perlu upaya bersama dari pemerintah, penyedia teknologi, dan yang
terpenting komitmen dari IKM itu
sendiri,” kata Gati.

Produk yang mampu bersaing secara
global adalah produk yang mengedepankan nilai-nilai inovatif, kreatif,
berkualitas, dan orisinal, salah satunya
direpresentasikan dalam suatu desain.

Showcase

Capability

Tempat untuk secara langsung
melihat & mengalami i4.0

Training center untuk
membangun keahlian i4.0

90% awareness
(7.000+ perusahaan)

50% outreach
(4.000+ perusahaan
400.000 pekerja)

Ecosystem

Delivery

Innovation

Mencocokan & menghubungkan
para stakeholder

Mentransformasi perusahaan
dalam perjalanan i4.0

Proyek uji coba
& brokerage

100-200

90% perluasan skala

40-90

mitra
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(2.000+ perusahaan)

proyek uji coba &
brokage project

Dirjen IKMA menyampaikan
selamat kepada seluruh pemenang
IGDS 2019, seraya berharap penghargaan tersebut menjadi pemicu
untuk berkreasi lebih baik.

Artinya, desain merupakan
elemen penting yang mampu memberikan nilai tambah suatu produk,
baik dari sisi penampilan maupun
fungsi. Dengan desain yang baik
(good design), suatu produk akan
memiliki daya saing dan daya tarik
lebih baik di mata konsumen.

Seluruh penerima penghargaan mendapatkan sertifikat dan
hak penggunaan logo IGDS untuk
promosi produk, serta hadiah uang
tunai bagi penerima penghargaan
yaitu People’s Choice sebesar Rp25
juta, Best Three masing-masing
Rp50 juta, dan Grand Award Rp100
juta.

Masalah desain produk saat
ini masih menjadi tantangan bagi
industri di dalam negeri, khususnya industri kecil menengah (IKM).
Pasalnya, mereka memiliki sumber
daya yang terbatas untuk menciptakan desain sesuai dengan selera
pasar yang terus berkembang.
Oleh karena itu, Kementerian
Perindustrian melalui Direktorat
Jenderal Industri Kecil, Menengah
dan Aneka (IKMA) menggelar kegi
atan rutin bertajuk Indonesia Good
Design Selection (IGDS) Award.
Pada 2019, IGDS kembali
digelar di Jakar ta pada 14
Oktober, dengan mengusung tema
“Indonesian Design Goes Global”.

Kegiatan kali ini diikuti 333 produk
terdaftar, meningkat hingga 37
persen dibandingkan dengan jumlah produk pada tahun sebelumnya.
Produk terdaftar tersebut
selanjutnya diseleksi menjadi 325
produk yang dinilai memenuhi
syarat, kemudian menjadi 172
produk, hingga tersaring menjadi
20 finalis.

Pemenang IGDS 2019 Grand
Award dan Best Three akan
mendapatkan hadiah tambahan
berupa workshop di Taiwan, yang
merupakan hasil kerja sama dengan
Taiwan Design Center (TDC).
“Saya berharap kesempatan
workshop di Taiwan akan menambah wawasan baru mengenai
desain-desain yang berwawasan
global serta memperluas jejaring
dalam rangka membangun kesuksesan bisnis,” ujar Gati.
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MENGUBAH SAMPAH
PLASTIK MENJADI BBM
Bank Dunia dalam laporannya bertajuk What a Waste 2.0
pada tahun 2018 menyebut Indonesia merupakan penghasil
sampah plastik cukup besar di dunia dengan volume
mencapai 3,22 juta ton per tahun.
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Tim juri IGDS 2019 berasal
dari perwakilan asosaisi terkait,
praktisi desain produk, pemerhati tren pasar, serta perwakilan
Kemenperin.
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IGDS Award merupakan sebuah
kegiatan yang dilaksanakan dalam
rangka pemberian Penghargaan
Desain Terbaik Indonesia yang
ditujukan bagi para desainer yang
berkontribusi dalam peningkatan
kualitas produk industri nasional.

POTENSI
INDUSTRI KREATIF
Saat membuka IGDS 2019,
Airlangga Har tar to, Menter i
Perindustrian Kabinet Kerja yang
kini menjabat Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, menyampaikan Indonesia memiliki potensi
besar dalam pengembangan
ekonomi kreatif karena didukung
dengan keragaman budaya dan
sumber daya manusia terampil.
“Ini menjadi peluang untuk
masa depan, yang perlu kita rebut.
Apalagi ditopang dengan pemanfaatan teknologi modern seiring
bergulirnya era industri 4.0,” kata
Airlangga saat membuka IGDS
2019.
Dia mengatakan, pemerintah
terus mendorong terciptanya
ekosistem industri kreatif di dalam
negeri. Sebab, sektor kreatif yang
mayoritas berbasis IKM mampu
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(PDB) ekonomi kreatif naik setiap
tahunnya.
PDB ekonomi kreatif pada 2018
diperkirakan mencapai Rp1.105
triliun atau naik 10% dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Adapun,
kontribusi terbesar berasal dari
subsektor kuliner (41,69%), fesyen
(18,15%) dan kerajinan (15,70%).
memberikan kontribusi signifikan
bagi perekonomian nasional.
“Dengan terciptanya ekosistem
itu, tentunya akan memacu desainer
untuk menghasilkan produk-produk
berkualitas dan inovatif dengan
desain yang menarik, sehingga
dapat meningkatkan citra positif
produk Indonesia di pasar domestik
dan ekspor,” ungkapnya.
Berdasarkan Survei Khusus
Ekonomi Kreatif oleh BPS dan
Bekraf, produk domestik bruto

Peningkatan juga terjadi pada
aspek tenaga kerja. Menurut data
tahun 2016, sebanyak 16,91 juta
orang bekerja di sektor ekonomi
kreatif, naik sebesar 5,95% jika
dibandingkan tahun sebelumnya.
Nilai ekspor sektor ekonomi
kreatif juga cukup menjanjikan,
yaitu mencapai USD19,99 miliar
atau berkontribusi 13,77% dari
nilai ekspor nasional dengan tiga
negara tujuan ekspor utama, yaitu
Amerika Serikat (31,72%), Jepang
(6,74%), dan Taiwan (4,99%). mi

◙ Beberapa hasil pengolahan limbah plastik menjadi senyawa bahan bakar antara lain
Solar, Pertasol, Low Aromatic White Spirites, serta Minasol.

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan untuk mengurangi
sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Namun,
upaya ini tidaklah mudah sebab plastik sudah menjadi
kebutuhan manusia sehari-hari dan permintaannya terus
meningkat.
Banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi
hingga memusnahkan sampah plastik, seperti cara
paling mudah melalui proses pembakaran.
Padahal cara tersebut tidak benar. Sampah
plastik yang dibakar, mengandung gas rumah kaca
bahkan zat diosksin dan furan, yang oleh World Health
Organization (WHO) ditetapkan sebagai gas pemicu
kanker pada manusia atau karsinogenik.
Masalah ini menjadi perhatian Balai Besar Kimia
dan Kemasan (BBKK), salah satu unit lembaga penelitian dan pengembangan di bawah Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian
Perindustrian di Jakarta.
Sejak tahun 2009, BBKK melakukan riset pengolahan sampah plastik jenis polietilena (kantong plastik),

yakni mengubah limbah plastik menjadi senyawa lain
yang lebih bermanfaat melalui proses pirolisis.
Pada proses pirolisis, limbah plastik diubah menjadi fasa cair dan fasa gas serta residu berupa padatan.
Gas yang tidak terkondensasi juga diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan bakar.
“Hasil litbang tersebut diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam penanggulangan
masalah sampah plastik,” kata Kepala BPPI Kemenperin
Ngakan Timur Antara.

KEUNTUNGAN
Kepala BBKK Wiwik Pudjiastuti menjelaskan, keuntungan dari metode pirolisis untuk pembakaran limbah
plastik, antara lain beroperasi tanpa membutuhkan
udara atau campuran hidrogen dan tidak memerlukan
tekanan tinggi.
Selain itu, hidrokarbon yang terbentuk dapat
menghasilkan sebuah produk yang dapat dimanfaatkan,
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◙ Gamplong Studio Alam

Beragam Wisata di Yogyakarta

◙ Proses pengolahan limbah plastik menjadi
senyawa bahan bakar
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Mendengar kata Jogjakarta pasti selalu teringat dengan makanan
khasnya yaitu Gudeg, tidak hanya Gudeg, Jogjakarta juga terkenal
akan kemegahan, Candi Prambanan, Keraton, serta Gunung Merapi.
Mengingat Jogjakarta sebagai tempat utama tujuan wisatawan lokal
maupun mancanegara layaknya Bali menyimpan berbagai spot wisata
yang sedang hits dan menarik serta wajib untuk dikunjungi.

Menurut Wiwik, gas hasil
pirolisis ini juga dapat
diaplikasikan pada kompor
gas, burner proses pirolisis
dan genset.
polutan dan pengotor menjadi terkonsentrasi sebagai
residu padatan. Pirolisis dilakukan pada sistem tertutup
sehingga tidak ada polutan yang keluar.

◙ Reaktor pirolisis untuk mengubah bahan baku limbah plastik
menjadi crude oil terdiri dari tabung reaktor tegak

Reaktor pirolisis untuk mengubah bahan baku
limbah plastik menjadi crude oil terdiri dari tabung
reaktor tegak dilengkapi dengan inlet katalis untuk
memasukkan katalis ke reaktor, inlet bahan baku untuk
memasukkan bahan baku ke reaktor, dan pencampur
mekanis untuk menghasilkan campuran yang homogen
sehingga memperluas permukaan sampel dan mudah
menguap.

Klaim ini dibuktikan dari uji laboratorium yang telah
dilakukan, didapat spesifikasi pelarut mendekati jenis
pelarut produksi PT Pertamina. Jenis pelarut tersebut,
yaitu Pertasol (10 persen), Minasol (10 persen), dan
Low Aromatic White Spirites (30 persen) serta solar
(40 persen) dengan cetane number sekitar 60 sesuai
spesifikasi Euro4.

Selanjutnya, dilengkapi pula pemanas elektrik
yang dapat diatur suhunya sesuai dengan kebutuhan
sifat fasa gas yang terbentuk selama proses, kondensor untuk mengubah fasa gas menjadi fasa cair serta
dilengkapi dengan tipe single tube untuk memastikan
semua fasa gas terkondensasi sempurna.

Selain keempat pelarut itu, hasil samping potensial
adalah gas yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas. Gas yang dihasilkan
melalui proses pirolisis, yaitu gas hidrogen 9,1 persen,
metana 4,7 persen, etana 4,6 persen dan propana 12,2
persen dengan nilai kalor 1209,25 BTU/ft3.

Selain itu, terdapat saluran gas yang tidak terkondensasi dapat ditampung untuk dimanfaatkan sebagai
bahan bakar gas, saluran residu pada bagian bawah
tabung reaktor untuk mengeluarkan sisa padatan,
serta adanya penampung crude oil di ujung bawah
kondensor.

Apabila dibandingkan dengan nilai kalor gas alam
yang sudah diolah (924 BTU/ft3 sampai 1027 BTU/ft3)
dan nilai kalor gas pipa (950 BTU/ft3 sampai 1250 BTU/
ft3) dengan pengotor H2S maksimum16 ppm, gas hasil
proses pirolisis memiliki kandungan nilai kalor lebih
tinggi. Artinya, mutunya lebih bagus sebagai bahan
bakar dan tidak mengandung zat korosif.

SETARA SOLAR
Wiwik mengklaim produk yang dihasilkan oleh alat
pirolisis hasil rekayasa BBKK ini memiliki karakteristik
setara solar dan setara pelarut yang merupakan hasil
uji dari Lemigas.
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Gas yang sudah dipurifikasi dapat dimasukkan
ke dalam tabung, sekaligus untuk memudahkan
penyimpanan dan aplikasi di lapangan. Menurut Wiwik,
gas hasil pirolisis ini juga dapat diaplikasikan pada
kompor gas, burner proses pirolisis dan genset. mi

Kami berkesempatan untuk
me
ngunjungi beberapa destinasi
wisata Jogjakarta yang sedang hits
di Tahun 2019, salah satunya yaitu
Gamplong Studio Alam berada di
Pedukuhan Gamplong, Desa Sumber
Rahayu, Kabupaten Sleman, DIY.
Dengan jarak sekitar 16 kilometer dari pusat Kota Jogja dan dapat
ditempuh dalam waktu kurang
lebih 30 menit, tempat ini memiliki
julukan “Mini Hollywood” dibangun
untuk menjadi studio film dengan
beberapa replika konstruksi zaman
kolonial Belanda yang sedemikian
rupa untuk memvisualisasikan
situasi dan kondisi potret kehidupan masyarakat Jawa pada tahun
1600-an.
Pembangunan Gamplong
Studio Alam dimulai sejak Oktober
2017 dan merupakan inisiatif dari
pendiri produk kecantikan ternama Mustika Ratu yaitu Mooryati
Soedibyo, di tanah kas desa dengan
luas 2,7 hektar serta diresmikan
oleh Presiden Joko Widodo pada
tahun 2018 selain sebagai set
pembuatan tampat tersebut film
juga dimanfaatkan sebagai tempat
wisata yang mendapat antusias
besar dari masyarakat.
Salah satu sisi unik dari

Gamplong Studio Alam adalah
terdapat beberapa bangunan semi
permanen seperti Gerbang Keraton
Karta Kerajaan Mataram, Pendopo
Alit Keraton Karta, Pendopo Ageng
Keraton Karta, Benteng Holandia
atau Batavia, Kawasan Kampung
Mataram, hingga Kampung Pecinan
masa lampau ada di tempat ini.
Bangunan – bangunan tersebut
menjadi daya tarik utama dari tempat ini, nuansa Indonesia pada abad
16 & 17 an menjadi background foto
yang menarik serta masih banyak
lagi properti dan bangunan indonesia tempo dulu yang bisa dijadikan
sebagai spot foto menarik dan
instagrammable.
Gamplong Studio Alam buka
setiap hari mulai dari pukul 08.00 –
17.00 WIB, untuk harga tiket masuk
para pengunjung tidak dikenakan
tarif biaya namun para wisatawan
bisa memasukkan sumbangan dana
seikhlasnya untuk kebersihan.
Berlanjut menuju tujuan berikutnya, kami dibuat penasaran dengan Tebing Breksi, salah satu lokasi
favorit di Jogjakarta, Tebing Breksi
yang mempunyai tinggi 30 meter
berlokasi di Sambirejo, Prambanan,
Kabupaten Sleman, berawal dari
bebatuan kapur yang dihasilkan

dari endapan abu vulkanik Gunung
Nglanggeran dan dijadikan tempat
penambangan batu alam, hingga
sampai tahun 2014 pemerintah
setempat menutup seluruh kegiatan
pertambangan demi kelestarian
lingkungan, karena sudah ditinggal
oleh pengelola tambang masyarakat sekitar memanfaatkan bekas
tambang tersebut hingga menjadi
tempat swafoto wisata petualangan
yang eksotis dan tentunya menarik
perhatian banyak orang.
Selain memiliki pemandangan
yang indah, Tebing Breksi juga
memiliki keunikan lain yaitu ukiran
seni dipahat membentuk relief dan
patung dari cerita pewayangan:
pahatan Arjuna membunuh Buto
Cakil; pahatan naga dengan mahkotanya; dan patung Semar yang
diciptakan oleh seniman lokal.
Disarankan bagi yang mau
berkunjung ke Tebing Breksi untuk
datang pada pagi hari dan sore hari
menjelang malam karena terdapat
spot bagus untuk menikmati momen
sunrise maupun sunset serta melihat keindahan pemandangan alam
sekitar seperti Candi Ijo dan Candi
Boko yang pastinya menjanjikan
gambar yang memukau.
Untuk harga tiket masuk tebing
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| SOSOK
breksi dikenakan tarif standar yaitu
5 ribu rupiah untuk wisatawan
nusantara. Untuk wisatawan mancanegara akan dikenakan tarif 10
ribu rupiah, belum termasuk harga
parkir yang kemungkinan besar
masih sama.

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Perindustrian
pada 14 Oktober silam, Airlangga Hartarto meluncurkan buku
berjudul “Merajut Asa, Membangun Industri Menuju Indonesia
yang Sejahtera dan Berkelanjutan.”

Tebing Breksi akan buka pada
pukul 10 pagi hingga 9 malam.
Tetapi untuk kawasan atas akan
ditutup pada pukul 6 sore setelah
momen sunset berakhir, jadi jika
berkunjung ke Jogjakarta jangan
lupa untuk berkunjung ke Tebing
Breksi karena sangat rekomendatif
dan pastinya sebagai tempat yang
instagrammable.
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Puas menikmati keindahan
Tebing Breksi, kami pun masih
memiliki satu referensi destinasi
wisata alam dan kuliner yang
juga sedang hits di Jogjakarta
yaitu Pasar Kebon Empr ing
Piyungan, berlokasi tidak jauh
dari Kota Jogjakarta tepatnya di
Desa Bintaran Wetan, Srimulyo,
Piyungan, Bantul. Akibat dari banjir
besar yang terjadi di Kali Gawe di
tahun 2017 menyebabkan runtuhnya jembatan membuat akses
jalan terputus, dari situ dimulailah
pembangunan jembatan gantung
dengan corak warna-warni, dari
jembatan tersebut banyak pemudapemudi mengunjungi sekedar berfoto ataupun menikmati dikala sore
hari di jembatan gantung tersebut.
Berawal dari aktivitas warga
yang kerap selfie di jembatan,
warga Bintaran menginisiasi
untuk memanfaatkan lahan dekat
jembatan gantung tersebut hingga
menjadi sebuah pasar tradisional
yang menjual berbagai kuliner
tradisional, pasar tersebut memiliki luas 1 hektar dan dibuka pada

INDUSTRIALISASI DI MATA
AIRLANGGA HARTARTO

Dalam buku tersebut, Airlangga yang kini
menjabat sebagai Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian menceritakan
perjalanan industrialisasi Indonesia dan
pengalamannya saat bertugas sebagai
anggota legislatif.
◙ Tebing Breksi

tanggal 17 Mei 2018 karena bertepatan dengan Bulan Ramadhan
penduduk sekitar diizinkan untuk
menjajakan makanan di lapak sekitar hingga tempat tersebut ramai
dikunjungi para wisatawan.
Kebon Empring Piyungan
juga bisa sebagai tempat melepas
penat dan berkumpul bersama
teman-teman maupun keluarga,
karena suasana yang masih asri,
teduh, dan alami karena dipenuhi
rimbunan pohon bambu dan berada
di pinggir sungai membuat suasana
semakin betah. Tidak ketinggalan,
pihak pengelola juga menyiapkan
berbagai fasilitas yang bisa dinikmati para pengunjung seperti
mushala, toilet, tempat bermain
untuk anak-anak, lesehan dipinggir sungai, live music, dan spot foto
yang menarik.

Aneka makanan di Kebon
Empring Piyungan dijual dengan
harga terjangkau. Dari mulai sego
gemak, sate kere, tahu gimbal,
nasi gurih, telur gulung, jenang,
pecel sego, soto gerabah, bakso,
lotek, jasuke serta berbagai jenis
jajanan pasar dan makan tradisional lainnya. Jam buka Pasar
Kebon Empring Bintaran ini setiap
hari Senin sampai Jumat buka
dari jam 10:00 - 17:00. Sedangkan
saat weekend atau hari Sabtu dan
Minggu buka dari pagi jam 06:00
sampai pukul 18:00. Untuk tiket
masuk tidak dikenakan biaya hanya
membayar biaya parkir seikhlasnya.
Yuk rencanakan waktu anda
bersama orang-orang tercinta
untuk menikmati berbagai destinasi
wisata yang indah dan menakjubkan di Jogjakarta. mi

Melalui buku yang ditulisnya sejak
tahun 2016 itu, Menperin ingin memberikan sumbang saran dan pemikiran
mengenai langkah strategis
yang harus
dilakukan

oleh Indonesia guna mendorong
terwujudnya Indonesia sejahtera dan
berkelanjutan.
Buku setebal 186 halaman itu
memuat beberapa peluang dan kemudahan untuk merajut asa pembangunan
industri di Indonesia.
“Sebagai sebuah refleksi kebijakan, saya mencoba memaparkan best
practice kebijakan industri di beberapa
negara dalam buku ini. Industrialisasi
membutuhkan sebuah ikhtiar untuk
cita-cita kesejahteraan tanah air,”
papar Airlangga.
Buku tersebut juga menceritakan mengenai pengalamannya di lembaga legislatif (DPR)
sebagai Ketua Pansus untuk
menyusun sejumlah undangundang, antara lain UU
Minerba, UU Perdagangan,
dan revisi UU Perindustrian.

Melalui buku itu pula, ia menceritakan berbagai masalah yang tidak tertulis
di dalam UU itu sendiri. Banyak hal yang
dibahas secara berbeda sehingga
pembaca dapat memahami mengapa
hilirisasi itu penting, termasuk hal-hal
dasar di dunia industri seperti perbedaan
antara pemurnian dan pengolahan.
Airlangga juga menyampaikan
perspektif yang luas mengenai industrialisasi di Indonesia, mulai dari zaman
proklamator Soekarno-Hatta hingga
rencana ke depan. Airlangga juga
membahas mengenai UU Perdagangan
Hindia Belanda dan perubahan UU
Perdagangan saat ini yang dinilai lebih
relevan.
Dalam bagian lainnya, Airlangga
menceritakan ketika diberi amanat
sebagai Menperin oleh Presiden Joko
Widodo. Ia mencoba memahami
arahan-arahan Presiden yang kemudian
dituangkan dalam program dan kebijakan yang didorong oleh Kementerian
Perindustrian.
Beberapa arahan Presiden untuk
mengembangkanindustrinasionaldapat
dilaksanakan, di antaranya kebijakan
untuk menghadapi industri 4.0 dan
program pendidikan vokasi yang
link and match antara Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK)
dengan industri di sejumlah
daerah.

◙ Pasar Kebon Empring Piyungan
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rantai nilai guna mencapai efisiensi
yang setinggi-tingginya sehingga
melahirkan model bisnis yang baru
dan berbasis digital.
“Sejak tahun 2011, kita telah
memasuki revolusi industri generasi
keempat. Secara global, revolusi
industri 4.0 ditandai meningkatnya
konektivitas, interaksi dan semakin konvergensinya batas antara
manusia, mesin, dan sumber daya
lainnya melalui teknologi informasi
dan komunikasi,” paparnya.
Untuk melangkah ke sana,
industri di dalam negeri perlu
melakukan banyak pembenahan,
terutama dalam aspek penguasaan
infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi
kunci utama penentu daya saing di
era industri 4.0.
Berbeda dengan
revolusi sebelumnya,
men gatakan industri
demokratis dan tidak
superioritas teknologi.

◙ Menteri Perindustrian Kabinet Kerja Airlangga Hartarto berfoto bersama usai bedah
buku Merajut Asa di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 14 Oktober 2019.
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publik, termasuk di World Economic
Forum.

“Dalam upaya mendukung
pelaksanaan Making Indonesia 4.0,
pemerintah mengupayakan penguatan SDM melalui pendidikan vokasi
industri. Hal ini sangat penting guna
memenuhi kebutuhan tenaga kerja
yang terampil dan kompeten sesuai
kebutuhan industri saat ini,” tutur
Airlangga.

“Ada komparasi antara pilihanpilihan industri strategis kita dengan praktik di negara lain, termasuk
kebijakan super tax deduction juga
dijalankan di negara-negara Eropa,”
ujar Airlangga.

Melalui program link and match
SMK dengan industri, Kemenperin
hingga kini telah memfasilitasi kerja
sama sebanyak 1.753 SMK dan 608
industri dengan total 3.101 Perjanjian
Kerja Sama (PKS) di wilayah Jawa
Timur, Jawa Tengah dan DIY, Jawa
Barat, Sumatera bagian Utara, DKI
Jakarta dan Banten, serta Sumatera
bagian Selatan.

Pada tahun 2019, kebijakan
yang diusulkan Kemenperin mulai
diimplementasikan, mulai dari
pemberian super deduction tax
untuk vokasi, R&D, dan industri
padat karya hingga kebijakan
pengembangan kendaraan listrik,
yang dalam waktu dekat akan
menyusul lagi aturan tentang
PPnBM Kendaraan.

Menurut dia, program tersebut diapresiasi oleh Presiden
Joko Widodo, bahkan menjadikan
pengembangan SDM sebagai program penting pada periode kedua
pemerintahannya 5 tahun ke depan.

“Kebijakan-kebijakan itu diusulkan melalui proses yang berliku.
Oleh karena itu, kembali saya
tekankan untuk berani berinovasi
demi kemajuan industri Indonesia,”
kata Airlangga.

US ULAN KEBIJA KAN
Pada masa tugasnya sebagai
Menperin, Airlangga juga berperan
penting dalam penyusunan peta
jalan Making Indonesia 4.0 serta
implementasinya di dunia industri.
Peta jalan ini telah melewati uji
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Dia mengemukakan, revolusi
industri 4.0 merupakan sebuah
lompatan besar di sektor industri,
ditandai dengan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
secara penuh.
Tidak hanya dalam proses
produksi, tetapi juga di seluruh

revolusiAirlangga
4.0 lebih
mengenal

Artinya, negara manapun bisa
melakukan transformasi struktural,
termasuk Indonesia. Berbekal pasar
domestik yang besar dan momentum
bonus demografi, Indonesia diyakini
mampu merebut peluang ekonomi
digital dan menjadi leading di ASEAN.
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Berdasarkan laporan GoogleTemasek, ekonomi digital atau ekonomi
internet di Indonesia tahun 2019 telah
mencapai USD 40 miliar, naik lima kali
lipat dibandingkan dengan tahun 2015
sebesar USD 8 miliar.
Angka USD 40 miliar tersebut
menegaskan posisi Indonesia sebagai
The Biggest Internet Economy di
kawasan ASEAN, jauh meninggalkan
negara-negara lainnya di ASEAN.
“Kita harus bisa mendorong inovasi untuk menambah lagi peluang
di era Industri 4.0. Inilah yang membedakan ekonomi berbasis capital
goods dengan yang didukung oleh
kesempatan,” kata Airlangga.
Direktur INDEF Enny Sri Hartati
sebagai salah satu penanggap dalam
bedah buku menyampaikan, untuk
menjadi negara industri yang berhasil, sebuah negara harus memiliki
kebijakan industri.
Oleh karena itu, dia menilai sudah
tepat apabila Indonesia memiliki UU
Perindustrian dan Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional. “Yang
perlu dilakukan adalah bagaimana ini
menjadi policy secara nasional,” ujar
Enny. mi

KEPADA PEMENANG
PENGHARGAAN
INDUSTRI HIJAU

2019
Semoga semakin memacu tingginya
kepedulian terhadap kelestarian lingkungan
dan pembangunan yang berkelanjutan
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