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Pembaca yang budiman,
Tahun ini menjadi momentum
yang penting bagi Indonesia dalam
upaya memperlihatkan kemampuan
sejumlah sektor manufaktur nasional
di mata dunia, terutamanya dalam
menerapkan industri 4.0. Hal ini
akan dibuktikan melalui keterlibatan
Indonesia dalam gelaran Hannover
Messe 2021 sebagai official partner
country atau negara mitra resmi.
Awalnya, Hannover Messe akan
digelar tahun 2020. Namun, karena
adanya pandemi Covid-19, pameran
teknologi industri skala internasional
tersebut diundur menjadi April 2021.
Berbagai peluang emas siap direbut
Indonesia, di antaranya peningkatan
kerja sama, investasi, dan ekspor.
Pemerintah telah menyatakan
kesiapannya dalam menyukseskan
ajang bergengsi Hannover Messe
2021. Oleh karena itu, langkah sinergi
dengan pemangku kepentingan
terkait terus diperkuat.
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Transformasi industri 4.0 adalah
langkah mutlak untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing sektor
manufaktur nasional. Sebab, aktivitas
manufaktur memberikan efek luas
bagi perekonomian, ant ara lain
penerimaan devisa dan penyerapan
tenaga kerja.
Produksi sektor industri yang
terus bergeliat, juga berujung pada
kesejahteraan masyarakat, termasuk
mendorong pemulihan ekonomi
nasional akibat dampak pandemi
Covid-19. Dalam hal ini, Kementerian
Perindustrian bertekad untuk semakin
memacu pengembangan sek tor
industri dengan memanfaatkan
teknologi modern sehingga
mengakselerasi Indonesia menjadi
negara industri tangguh yang berdaya
saing global. Semangat dan optimis!
Salam,
Redaksi
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Hannover Messe 2021 akan
menampilkan peta jalan yang
menggambarkan arah dan
strategi pengembangan
industri nasional di masa
yang akan datang, termasuk
10 prioritas nasional dalam
upaya memperkuat struktur
perindustrian Indonesia.
Transformation,” tuturnya. Adapun
perhelatan akbar tersebut akan
mengalami perubahan secara konsep
berupa penekanan isu economic
recovery post pandemic dan display
categories.

TAMPILKAN WAJAH
INDUSTRI NASIONAL
DI MATA DUNIA
Pelaksanaan Hannover Messe 2021 akan siap diselenggarakan
pada bulan April, setelah pembatalan di tahun 2020 karena
adanya pandemi Covid-19. Hannover Messe merupakan eksibisi
teknologi industri yang bergengsi dan terbesar di dunia.
Direk tur Jenderal Ket ahanan,
Per wilayahan dan Akses Industri
Internasional (KPAII) Kementerian
Perindustrian, Dody Widodo
menegaskan, Indonesia telah
dinobatkan menjadi negara mitra
re sm i (of f icia l p a r t n e r co u nt r y )
pada gelaran Hannover Messe
y a n g b a k a l d i g e l a r 1 2-1 6 A p r i l
2021. “Sehingga harus dapat
memanfaatkan kesempatan
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penting tersebut, utamanya untuk
menampilkan wajah Indonesia
di mata dunia dalam upaya
transformasi ekonomi, khususnya
melalui industri 4.0,” ujarnya.

di tahun 2021. Sebab, kehadiran
Indonesia dalam Hannover Messe
2021 akan membawa misi utama
untuk mempromosikan peta jalan
Making Indonesia 4.0.

Dirjen KPAII menjelaskan, pada
rapat terbatas beberapa waktu lalu,
Presiden Joko Widodo memberikan
arahan untuk melanjutkan
keikutsertaan pada Hannover Messe

“Indonesia akan tetap
mengusung tema tentang Making
Indonesia 4.0 yang masih sangat
relevan dengan tema Hannover
Messe 2021, yaitu Industrial

Sementara itu, Indonesia
akan memper tahankan logo dan
t agline “Connect to Accelerate”
untuk mendukung sinergi yang
ingin dibentuk dalam mendukung
per tumbuhan industri 4.0 di
Indonesia. Bahkan, Hannover Messe
akan menjadi kesempatan besar
bagi Indonesia untuk mendapatkan
pengalaman dalam bersaing dengan
para pemain utama manufak tur
dunia dalam memberikan dan
menjual kemampuan tek nologi
industrinya.
“Tagline tersebut dapat berfungsi
sebagai sebuah branding strategy
yang menggambarkan ajakan dan
undangan kepada semua pemangku
kepentingan, baik itu pemerintah,
pelaku industri, dan investor baik
dari dalam maupun luar negeri
untuk bersinergi mempercepat
per tumbuhan industri Indonesia
melalui penerapan teknologi industri
4.0,” papar Dody.
Hann ove r Me sse 202 1 ak an
menampilkan peta jalan yang
menggambarkan arah dan strategi
pengembangan industri nasional di
masa yang akan datang, termasuk
10 prioritas nasional dalam upaya
memperkuat struktur perindustrian
Indonesia.

Ke-10 prioritas tersebut adalah
p e r b a i k a n a l u r a li r a n m ate r ia l ,
mendesain ulang zona industri,
akomodasi standar sustainability,
pemberdayaan UMKM, membangun
infrastruktur digital nasional, menarik
investasi asing, peningkatan kualitas
SDM, pembetukan ekosistem inovasi,
m e n e r a p k a n i n s e nt i f i nve s t asi
teknologi, dan harmonisasi aturan
dan kebijakan.
Mengikuti perkembangan
terbaru pada 17 Desember 2020,
Deutsche Messe AG mengumumkan
perubahan format Hannover
Messe 202 1 yang t adinya akan
diseleng gar ak an se c ar a hy b r id
(menggabungkan offline dan online),
menjadi 100% digital. Menanggapi
hal ini, Dody Widodo, Dirjen
KPAII menyatakan bahwa saat ini
Kemenperin sedang berkoordinasi
dengan pihak penyelenggara
di Jerman untuk melakukan
penyesuaian-penyesuaian.
“Kami melihat dengan format
baru dalam digital, maka terbuka
kesempatan yang lebih luas untuk
dapat melibatkan semakin banyak
pengusaha atau pelaku industri
Indonesia untuk tampil di event
paling bergengsi di teknologi industi
dunia ini.” ungkapnya.
Dody menyampaikan, Kemenperin
mendorong para pelaku industri dalam
negeri untuk dapat memanfaatkan
m o m e nt u m In d o n e sia m e nja di
negara mitra resmi di Hannover
Messe 2021. “Kehadiran di Hannover
Messe memberikan kesempatan bagi

pelaku industri untuk benchmarking
atas perkembangan teknologi dalam
memecahkan permasalahan industri,”
terangnya.
Peran dan kontribusi star tup
dalam pengembangan teknologi
industri juga tidak dapat diabaikan.
“Dukungan khusus kepada startup
ditunjukkan dengan memberikan
panggung kepada para star tup
Indonesia yang memiliki teknologi
tepat guna yang bisa dimanfaatkan
dan menjadi solusi tidak hanya bagi
masyarakat Indonesia, tetapi juga
dunia,” tandasnya.

TRANSFORMASI
EKONOMI
Sementara itu, Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Rizal Affandi
Lukman menuturkan, dampak
pandemi Covid-19 pada kondisi
pertumbuhan ekonomi di seluruh
negara mengalami penurunan realisasi
pertumbuhan ekonomi.
Angka pertumbuhan ekonomi
secara kuartal menunjukkan bahwa
Indonesia telah melewati titik terendah
dan hal tersebut memberikan indikasi
bahwa kebijakan yang ditempuh
pemerintah sudah on the right track.
“Kita ketahui bahwa dari kuartal
ke d ua se b e s ar -5 , 32 % b e r hasil
meningkat kembali menjadi -3,49%
p a da k u ar t al ket ig a t ah un ini.
Diharapkan pertumbuhan ini dapat
bergerak ke angka yang positif,”
ungkapnya.
Menurut Rizal, pandemi Covid19 selain berdampak pada aspek
kesehatan dan aspek sosial, juga
m e m b e r ik a n ke s e m p at a n b a gi
Indonesia untuk mengubah dan
m e lak uk an s ejum lah refo r masi
struktural dalam rangka transformasi
ekonomi agar dapat bergerak dan
untuk tumbuh dengan cepat dan
sekaligus mendorong pemulihan
ekonomi ke depannya.
“Salah satu upaya dalam
melakukan transformasi ekonomi
tersebut adalah dengan menerapkan
program prioritas pada roadmap
Making Indonesia 4.0. Langkah ini
dimaksudkan untuk merevitalisasi
manufaktur sebagai bentuk mitigasi
di industrialisasi,” jelasnya. (*)
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KOLABORASI
MITRA
STRATEGIS
DIPERKUAT
Kementerian Perindustrian mengajak
seluruh kementerian dan lembaga terkait
untuk bersama-sama mengambil manfaat
dan peluang dari penyelenggaraan
Hannover Messe 2021.

Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita menyatakan,
pihaknya berkomitmen untuk terus
memajukan semua sektor industri di
Indonesia, termasuk meningkatkan
potensi sektor industri yang saat
ini punya peluang tumbuh positif
di tengah masa pandemi Covid-19.
“Contohnya adalah industri bidang
ke s e h at a n d a n i n d us t r i d i g i t a l .
Kami akan menunjukkan semua
kekuatan industri-industri tersebut di
Hannover Messe 2021,” ujarnya.
Akibat pandemi Covid-19 yang
melanda dunia, Hannover Messe
yang awalnya bakal digelar tahun
2020, akhirnya diundur pada April
2021. Deutsche Messe AG selaku
penyelenggara kegiatan tahunan
tersebut, tetap memberikan
dukungan kepada Indonesia dalam
persiapan sebagai negara mitra
resmi.
“Kami terus berkoordinasi
dengan Deutsche Messe AG dalam
persiapan Hannover Messe 2021
n a nt i. S e b a g ai of f icia l p a r t n e r
country, Indonesia sangat antusias
untuk mengembangkan dan
menciptakan sek tor manufak tur
yang lebih baik. Kami terus berbagi
optimisme kepada semua pihak
bahwa pandemi saat ini semoga
se g e r a b e r lalu , se r t a b e r har ap
kesuksesan bagi Indonesia dan
penyelenggaraan Hannover Messe
2021,” papar Agus.
Direk tur Jenderal Ketahanan,
Per wilayahan dan Akses Industri
Internasional (KPAII) Kemenperin,
D o d y W i d o d o m e ny a m p a i k a n ,
Hann ove r Me sse 202 1 m e nja di
momentum untuk menunjukkan
kepada dunia tentang kemampuan
sek tor manufak tur di Indonesia
dalam upaya bertransformasi menuju
era industri 4.0. “Bapak Presiden
Joko Widodo telah memberikan
arahan untuk melanjutkan partisipasi
Indonesia sebagai Official Partner
Country di dalam Hannover Messe
2021,” tuturnya.
Hannover Messe bakal menjadi
ajang untuk menunjukkan “t aji”
industri nasional kepada pelaku
industri global dalam upaya
melakukan transformasi ekonomi
k hususnya bidang indus t r i 4.0.
Selain itu, membeberkan langkah
pemerintah dalam pemulihan
ekonomi nasional selama mas a
pandemi Covid-19.
“Kehadiran Indonesia sebagai
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Lebih lanjut,
Hannover Messe 2021
berperan penting
dalam memperkuat
hubungan bilateral
dan kerja sama
ekonomi yang
komprehensif antara
Indonesia dengan
Jerman.
Official Partner Country Hannover
Messe 2021, harus dimanfaatkan
untuk memperkenalkan kekuatan
teknologi industri kita ser ta
mendorong keterhubungan industri
Indonesia dengan jejaring rantai
suplai global,” tegas Dody.
Lebih lanjut, Hannover Messe
2021 berperan penting dalam
memperkuat hubungan bilateral
d a n ke r ja s a m a e ko n o mi y a n g
komprehensif ant ara Indonesia
d e n g a n J e r m a n . “ T i d a k h a ny a
terbatas pada perdagangan,
investasi dan industri saja, tetapi
juga akan menyentuh pada dimensi
pembangunan berkelanjut an
( s u s t a i n a b i l i t y d e v e l o p m e n t ) ,”
imbuhnya.
Dirjen KPAII juga menjelaskan,
p a da g e lar an Hann ove r Me sse
2021 akan menampilkan dua
sek tor prioritas tambahan, yaitu
industri farmasi dan alat kesehatan.
Melengkapi lima sek tor prioritas
sebelumnya, yakni industri makanan
dan minuman, tekstil dan pakaian,
otomotif, kimia, serta elektronik.
Sektor-sektor prioritas implementasi
teknologi Industri 4.0 ini diharapkan
dapat memberikan potensi dan
peluang besar untuk melipatgandakan
produktivitas tenaga kerja sehingga
dapat meningkatkan daya saing dan
meningkatkan pangsa pasar global.

PROMOSI MAKING
INDONESIA 4.0
Di samping itu, kehadiran
Indonesia dalam ajang Hannover
Messe 2021 yang akan berlangsung
dalam format digital membawa
misi utama untuk mempromosikan
peta jalan Making Indonesia 4.0,

termasuk tujuh sektor prioritas. Guna
menyukseskan partisipasi Indonesia
pada Hannover Messe 2021, kehadiran
para pelaku Industri Indonesia perlu
didorong untuk dapat memanfaatkan
momentum status Indonesia sebagai
Official Partner Country.
Untuk itu, dukungan dari
kementerian dan lembaga terkait
sangat penting untuk membawa
pesan kuat dalam mengusung national
branding, menunjukkan Indonesia
sebagai salah satu kekuatan baru
dalam perekonomian dunia, serta
sebagai pemain manufaktur global
yang semakin diperhitungkan.
Dalam sosialisasi yang berlangsung
secara online dan offline, para pelaku
industri memperoleh gambaran
mengenai manfaat atau benefit
b er p ar t isip asi dalam Hannover
Messe 2021. “Karena itu, pemerintah
Indonesia tidak main-main. Sosialisasi
Hannover Messe 2021 pun dilakukan
guna mengundang partisipasi dari
para pelaku industri dan berbagai
stakeholders terkait,” tegasnya.
Tidak hanya sosialisasi melalui
webinar, KPAII telah melaksanakan
sosialisasi ke 5 kota besar di Indonesia
pada bulan Desember lalu. Diharapkan
dengan sosialisasi melalui media online
dan offline, KPAII dapat menjaring
lebih banyak peserta untuk mengikuti
Hannover Messe 2021. “Pada sosialisasi
terakhir kami lebih memfokuskan
kesiapan dan kelayakan calon co–
exhib ito r agar lebih siap untuk
mengikuti proses kurasi pameran
Hannover Messe 2021,” terang Dody.
Dody menambahkan, keikutsertaan
Indonesia di Hannover Messe 2021
juga dapat diartikan sebagai bagian
dari des ain bes ar upaya untuk
mengatasi krisis (economic recovery)
akibat pandemi Covid-19. Bahkan,
keterlibatan di Hannover Messe dapat
dimanfaatkan untuk menunjukkan
resilience atau kemampuan bertahan
industri Indonesia terhadap krisis, serta
keterbukaan Indonesia pada kerja
sama investasi yang dapat diwujudkan
dalam bentuk (relokasi) investasi
industri dan pengembangan global
supply chain.
“Selain itu dapat meningkatkan
investasi, mendorong meningkatkan
diplomasi ekonomi dan budaya,
m endorong ek sp or ker ja s ama
industri dan kerja sama transfer
teknologi,” imbuhnya. (*)
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INDUSTRI NASIONAL
TERUS BERPERAN
DI RANTAI NILAI GLOBAL
Kementerian Perindustrian bertekad untuk semakin memperkuat
dan memperluas peran sektor industri di tanah air dalam rantai nilai
global (global value chains) sehingga meningkatkan daya saing
manufaktur nasional. Upaya strategis ini dilakukan antara lain melalui
penyederhanaan regulasi guna mempermudah pelaku usaha,
“Melalui langkah tersebut,
sek tor indus tri manuf ak tur k it a
diharapkan dapat terus tumbuh
dan berkembang sehingga akan
meningk at k an pula ek sp or dar i
barang-barang hasil hilirisasi
industri kita dalam rantai nilai
g l o b a l ,” k at a D i re k t u r J e n d e r a l
Ket ahanan, Per wilayahan dan
Akses Industri Internasional (KPAII)
Kemenperin Dody Widodo di
Jakarta, Rabu (18/11).
Dirjen KPAII mengemukakan,
Kemenperin berkomitmen memacu
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hilirisasi sektor industri untuk lebih
meningkatkan nilai tambah sumber
daya alam di dalam negeri. “Karena itu,
pemerintah mendorong transformasi
kita menjadi negara yang mengekspor
barang-barang hasil hilirisasi industri,”
ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut,
pemerintah terus berbenah agar
sektor manufaktur Indonesia semakin
memiliki daya saing serta mampu
meningkatkan ekspor produk hasil
hilirisasi. Upaya yang dilakukan di
antaranya penerapan Undang-Undang

Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau omnibus
law.
“Dalam upaya membangun sektor
manufaktur, kami yakin UU Ciptaker
dapat menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi investasi di Indonesia.
Karena itu, kami terus berkoordinasi
dengan kementerian dan lembaga
lain yang terkait untuk meningkatkan
sinergi mewujudkan ease of doing
business dan peningkatan daya saing,”
papar Dody.
Dirjen KPAII menjelaskan, dalam

UU Ciptaker terdapat pasal-pasal yang
terkait langsung dengan perindustrian.
Pada pasal tersebut akan menjadi satu
Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) dalam pelaksanaan UU Ciptaker
pada sektor perindustrian yang akan
mencakup lima hal.
Pertama, RPP tentang kemudahan
untuk mendapatkan bahan baku
atau bahan penolong untuk industri.
Kedua, RPP tentang pembinaan dan
pengawasan terhadap lembaga
penilaian kesesuaian. Ketiga, RPP
tentang industri strategis. Keempat,

RPP tentang pemberian perizinan
berusaha untuk usaha industri. Terakhir,
RPP tentang peran serta masyarakat
dalam pembangunan industri.
“Nantinya, online single
submission (OSS) versi terbaru yang
akan dipertegas dalam omnibus law,
diharapkan akan mengatasi beban
administrasi yang berat dan tumpang
tindih aturan,” imbuh Dody.
Berdasarkan Industrial
Development Report 2020 yang dirilis
UNIDO, Indonesia berada di urutan

ke-38 dari total 150 negara dalam
peringkat Competitive Industrial
Performance (CIP) Index pada tahun
2019. Artinya, posisi Indonesia berhasil
naik dibanding tahun 2018 yang
menempati peringkat ke-39.
“Terkait hal tersebut, Indonesia
masuk ke dalam kategori Upper
Middle Quintile dan memiliki peringkat
lebih tinggi daripada India (peringkat
ke-39), Filipina (peringkat ke-41), dan
Vietnam (peringkat ke-43),” ungkap
Dody. (*)
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MEMBANGKITKAN INDUSTRI
MOLD AND DIES NASIONAL
MELALUI HI-TECH MOLD AND
DIES CENTER
Guna membangkitkan kinerja industri mold and dies di tanah air, diperlukan upaya
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan didukung teknologi
modern. Langkah strategis ini bisa cepat terwujud, dapat dilakukan melalui kerja
sama dengan berbagai pihak.
Indus tri mold and dies nasional
terhambat per tumbuhannya
karena terbatasnya kemampuan
manajemen dan penguasaan
teknologi dari tenaga kerja.
Permasalahan ini juga didukung
oleh riset JETRO “ASEAN-China and
other auto parts competitiveness
benchmark sur vey repor t ”, daya
saing mold and dies di Indonesia
secara keseluruhan memperoleh
evaluasi nilai 3 dari nilai maksimal
5, dimana nilai ini adalah yang
terendah dibandingkan 5 negara
lain yang disurvey (China, Thailand,
Philippines, India, dan Malaysia).
Diperolehnya nilai 3 disebabkan
karena kurangnya daya saing
dalam hal kecepatan (delivery) dan
teknologi. Padahal per tumbuhan
industri mold and dies merupakan
tulang punggung per tumbuhan
Support Industry di Indonesia. Oleh
karena itu, kemampuan tenaga
kerja yang berkualitas dibutuhkan
untuk menciptakan efisiensi
kualit as, kecepat an pengiriman,
dan harga, mengingat industri ini
membutuhkan teknologi tinggi.
Salah satu upaya peningkatan
kemampuan tenaga kerja telah
d i l a k s a n a k a n m e l a l u i p ro g r a m
peningkatan kompetensi sumber
daya manusia dan ser tifikasinya
oleh Indonesian Mold and Dies
Association (IMDIA). Dengan berbagai
kemudahaan iklim usaha maupun
peningkatan kompetensi tenaga kerja
diyakini mampu mendongkrak industri
mold and dies yang memproduksi
barang bernilai tambah.
Menurut data yang diperoleh
IMDIA, permintaan mold and dies
dalam setahun mencapai US$1,19
miliar. IMDIA b er s ama Yayas an
Mat sushit a Gobel ( YMG) secara
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terus menerus telah melakukan
pengembangan SDM di bidang
mold and dies, industri komponen
ser ta instruk tur bagi industri
pendukung. Namun industri mold
and dies masih jauh ter tinggal
dibandingkan dengan negara
ASE AN lain. Untuk mengejar
keter tinggalan itu, diinisiasi
pengembangan Hi-Tech Mold and
Dies Center.

b a r a n g H i -Te c h .
Peralatan
p e r m e sinan , sis te m , p e r an gk at
lunak, dan instalasi pendukungnya
akan dibeli menggunakan dana
hibah CF-NPGA yang dikelola oleh
Ditjen KPAII dan setelah semuanya
terbeli maka barang tersebut akan
langsung diserahkan/ditempatkan
di YMG tep at ny a di jalan Ray a
Bogor Km 29, pekayon, Pasar Rebo,
Jakarta Timur.

Pada tahun 2016, IMDIA dan
YMG melakukan penjajakan ke
Kedutaan Besar Jepang di Jakarta
untuk mendapatkan pendanaan
guna mengembangkan Hi-tech
Mold & Dies Center. Penjajakan
tersebut pun membuahkan hasil
p a d a D e s e m b e r 2 0 15 , m e l a l u i
pengajuan hibah resmi oleh
Kementerian Perindustrian c.q.
Direktorat Jenderal Industri Logam,
M e s i n , A l a t Tr a n s p o r t a s i , d a n
Elektronika (Ditjen ILMATE) sebagai
pembina industri permesinan dan
yang akan menjadi penanggung
jawab hibah, Kedutaan Besar Jepang
menyetujui penggunaan dana hibah
Counterpart Fund Non Project Grant
Aid (CF-NPGA) yang ada di rekening
Bank Indonesia sebesar Rp 45,123
miliar untuk pengembangan Hi-Tech
Mold and Dies Center. Namun pada
Januari 2020 pelaksanaan proyek
hibah Hi-tech Mold and Dies Center
dialihkan dari Ditjen ILMATE ke
Direk torat Jenderal Ket ahanan,
Perwilayahan, dan Akses Industri
Internasional (Ditjen KPAII).

Jangka wak tu pengerjaan
proyek hibah ini akan berlangsung
selama tiga tahun dimulai dari tahun
2021 sampai 2023, yaitu dengan
p e n g a d a a n C A D/C A M s y s t e m
d a n i n s t a l a n si p e n d u k u n g ny a ,
peralatan permesinan, pengukuran,
sistem robotic, mekatronika
serta pendukung perawatan dan
pemeliharaannya. Namun sejak
Januari 2020 sudah dilakukan
persiapan untuk mensuk seskan
proyek ini.

P e n g e m b a n g a n H i -Te c h
Mold and Dies Center dilakukan
dengan melengkapi sarana
pendidikan dan pelatihan ini
dengan p er alat an p er mesinan,
sistem, perangkat lunak , dan
instalasi pendukungnya. Tentunya
semua barang tersebut merupakan

Setelah semua peralatan lengkap
terpasang di YMG, maka YMG dan
IMDIA akan memberikan pelatihan,
perancangan, dan pembuatan mold
and dies presisi kepada SDM industri,
aparat pemerintah, dan pihak lain
yang telah diseleksi oleh Kementerian
Perindustrian dimana instruktur akan

Persiapan dilakukan dengan
m e n g a d a k a n r a p at- r a p at
yang mengundang Bappenas,
Kementerian Keuangan, YMG, BPKP,
LKPP, dan beberapa Unit Eselon I di
Kementerian Perindustrian dengan
tujuan untuk konsultasi ataupun
menyamakan persepsi agar proyek
ini dapat berjalan lancar. Proyek
hibah ini juga akan mendukung
ke r j a s a m a b i l a t e r a l I n d o n e s i a Japan Economic Partnership (IJEPA)
tepatnya pada program New
MIDEC.

didatangkan langsung dari Jepang
sehingga dalam jangka menengah
target untuk menghasilkan 2.000
sumber daya manusia yang
kompeten di bidang mold and dies
dapat tercapai. Dengan demikian,
kita dapat mendukung rencana
pemerintah untuk meningkatkan
produksi mold and dies dalam
negeri dari 40% menjadi 70% dalam
waktu 10 tahun.
P e n g e m b a n g a n H i -Te c h
Mold and Dies Center ini dapat

memberikan manfaat yang cukup
besar pada industri mold and dies
Indonesia k hususnya dar i se gi
penghemat an biaya pelatihan.
Biaya pelatihan dapat dihemat
hingga Rp 25,5 juta per pax nya
atau sebesar Rp 51 miliar untuk
2.000 pax. Dimana biaya pelatihan
semula sebesar Rp 26,5 juta dapat
dip angk as hingga m enjadi Rp
1 juta per pax atau secara total
untuk 2000 pax yaitu dari Rp 53
miliar dapat terpangkas hingga
menjadi Rp 2 miliar.

Unt u k ke d e p a n ny a b u k a n
suatu hal yang tidak mungkin jika
Indonesia memperoleh evaluasi
nilai lebih dar i 3 dar i “ASE ANChina and other auto par ts
competitiveness benchmark
survey report ” dan pertumbuhan
i n d u s t r i m o l d a n d d i e s d a p at
bekembang pesat sehingga dapat
meningkatkan per tumbuhan
ekonomi Indonesia. (Gina Mutiara
Sari)
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internasional yang telah berjalan cukup
harmonis.

BABAK BARU PERANG DAGANG RRT
DAN AUSTRALIA, PELUANG BAGI RI?

Dengan kabar kemenangan Biden,
yang akan menggantikan Trump
nantinya, menjadi pertanyaan dunia
internasional, bagaimana arah kebijakan
politik internasional AS khususnya terkait
dagang internasional. Apakah dia akan
melanjutkan gaya cowboy Trump di
WTO? Ataukah akan memperbaiki
kekisruhan akibat boikot USA terhadap
WTO yang dilakukan oleh pendahulunya
tersebut?

Setelah kisruh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat
Tiongkok (RRT), sepertinya RRT kini tak ragu lagi menabuh genderang perang dagang
jilid II, namun kali ini perang dagang tersebut menyasar salah satu negara mitra
dagangnya yang terbesar yaitu Australia. Akhir-akhir ini, negeri Kanguru tersebut
tiba-tiba menghadapi serangan ekonomi yang luas dari RRT.
Beijing memberlakukan tarif lebih
dari 200 persen untuk impor
anggur (wine) Australia, yang pada
dasarnya menutup pasar ekspor
te r b e s ar in d us t r i te r se b u t b a gi
Australia. Kemudian, RRT juga telah
m e n g h e nt i k a n k a p a l b at u b a r a
Australia, yang mengakibatkan kapal
yang membawa komoditi tersebut
te rd a m p a r di l e p as p a nt ai RRT,
dan Bloomberg News melaporkan
bahwa RRT juga telah memint a
para pedagangnya untuk berhenti
membeli setidaknya tujuh kategori
produk Australia yaitu: batu bara,
Jelai (barley), bijih tembaga dan
ko ns e nt r at , g u l a , k ay u , a n g g u r
(wine), dan lobster. Sanksi dagang
dari RRT tersebut, sejauh ini telah
mempengaruhi sepertiga dari semua
ekspor Australia ke RRT. Padahal,
ekspor Australia ke RRT telah
mencapai $ 150 miliar pada periode
tahun 2019-2020.
RRT pertama kali mengumumkan
bahwa wine Australia diduga melakukan
dumping di negaranya pada bulan
Agustus 2020, yang oleh karenanya
Kementerian Perdagangan RRT
mengumumkan tarif atas produk wine
Australia yang membuat harganya
meningkat menjadi dua atau tiga kali
lipat. Beijing memberlakukan tarif hingga
212 persen untuk wine Australia tersebut.
Menanggapi kebijakan tarif tersebut
Australia menyatakan bahwa kebijakan
itu akan menghancurkan kelangsungan
pasar ekspornya senilai $ 1,3 miliar,
serta mengakibatkan perdagangan
ekspor winenya ke RRT menjadi “tidak
memungkinkan” (unviable).
Namun demikian, dari perspektif
pemerintah RRT tarif antidumping
tersebut merupakan sebagai bagian
dari penyelidikan pemerintahnya
terhadap dugaan dumping produk
wine Australia, dimana RRT menuduh
produsen menjual wine dengan harga di
bawah biaya produksi di negara asalnya,
Australia, bahkan dapat diselidiki lebih
lanjut tentang kemungkinan adanya
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subsidi. Hal ini tentu disangkal keras oleh
Australia.
Terlebih lagi, pukulan terhadap
ekspor wine tersebut terjadi tak
lama setelah tarif jelai Australia
diumumkan pada Mei 2020. Saat
RRT memberlakukan pajak gabungan
sebesar 80,5 persen anti-dumping dan
countervailing pada ekspor jelai Australia
tersebut, menyusul penyelidikan
selama 18 (delapan belas) bulan, hal
ini menyebabkan harga jelai Australia
menjadi lebih mahal bagi importir RRT.
Selain itu, pengolah biji-bijian Australia,
Emerald Grain, dilarang mengekspor
jelai ke RRT ketika pejabat setempat
mengklaim telah menemukan benih
gulma (bromus rigidus, sejenis gulma
mirip rumput) dalam pengiriman produk
tersebut ke RRT.
Lebih lanjut lagi, Eksportir bijibijian terbesar Australia, CBH, juga
masuk daftar hitam oleh otoritas RRT
pada bulan September 2020 karena
alasan yang sama. Padahal, Australia
diperkirakan akan memproduksi sekitar
10,6 juta ton jelai pada tahun 2020 ini,
dengan CBH memenuhi produksi sekitar
30% nya, dan RRT adalah pasar ekspor
jelai terbesar Australia, yang membeli
sekitar 70 persen produk jelai Australia.
Tetapi dengan penutupan pasar
RRT tersebut setelah RRT secara
efektif melarang impor dari Australia
serta adanya tuduhan antidumping
& countervailing, petani jelai Australia
sekarang akan dipaksa untuk mencari
pasar alternatif yaitu dengan menjual
pasokan jelai mereka ke industri
peternakan dalam negeri atau pasar
internasional lainnya yang mungkin
memiliki harga jual yang jauh lebih
murah. Diperkirakan petani jelai
Australia mungkin hanya akan dapat
menghasilkan sekitar A$ 50 ($ 36,8)
per ton dari pasar alternatif dimaksud,
harga ini lebih murah dari yang biasanya
dibayar oleh RRT.
Selain wine dan jelai, ekspor

batu bara senilai $ 1,1 miliar juga masih
tertahan di lebih dari 80 (delapan puluh)
kapal di lepas pelabuhan RRT, dengan
RRT mengklaim adanya “masalah
kualitas”. Pengiriman batu bara tersebut,
bernilai $ 14 miliar per tahun, namun
telah dilarang secara efektif sejak
Oktober 2020 oleh RRT. Setidaknya 60
(enam puluh) kapal yang sarat dengan
batu bara dari produsen Australia juga
telah ditolak izinnya untuk memasuki
pelabuhan RRT belum lama ini, sehingga
para awak kapal tersebut terpaksa
menunggu di lepas pantai. Sementara
pihak berwenang Australia berusaha
menemukan resolusi untuk kebuntuan
situasi tersebut.
Serangan RRT terhadap
perdagangan Australia pun terus
berlanjut, dengan pemblokiran ekspor
kayu dari tambahan dua negara bagian
Australia. Pemberitahuan resmi dari
otoritas Bea Cukai RRT, menotifikasi
eksportir Australia bahwa ada hama
yang terdeteksi dalam pengiriman
kayu gelondongan dari negara bagian
Australia Selatan dan Tasmania, tetapi
tidak menyebutkan secara detail apa
jenisnya.
Dengan temuan hama tersebut,
maka RRT menolak untuk menerima
kayu yang berasal dari negara-negara
bagian tersebut di atas mulai pada
3 Desember 2020 dan membuat
pernyataan bahwa pemerintahnya akan
mengambil segala tindakan yang perlu
untuk “mencegah hama masuk ke RRT
dan untuk melindungi kehutanan dan
keamanan ekologi negaranya”. Larangan
impor kayu gelondongan ini, telah
diterapkan sebelumnya untuk produk
kayu gelondongan yang berasal dari
Queensland dan Victoria.
Pejabat bea cukai RRT telah
menotifikasi Departemen Pertanian,
Air dan Lingkungan Australia tentang
larangan itu, yang berlaku segera
setelah diketemukan ada 12 (dua belas)
pengiriman kayu gelondongan dari
Victoria pada tahun ini (2020) yang

mengandung hama hidup yang
dikenal sebagai kumbang kulit kayu
(bark beetle), sepertihalnya dengan
yang diketemukan dari pengiriman asal
Queensland. Perdagangan tahunan kayu
bulat dari Victoria ke RRT bernilai $ 260
juta.
Selain produk-produk tersebut di
atas, yang terbaru, RRT telah melarang
impor daging dari JBS Brooklyn dan
Australian Lamb Company, empat bulan
setelah kedua perusahaan tersebut
tutup sementara, karena adanya wabah
COVID-19 yang dideklarasi mandiri
selama gelombang pandemi kedua di
Victoria. Namun demikian, RRT masih
menerima impor dari perusahaan
domba di AS yang juga terkena wabah,
hal ini tentu membuat eksportir dan
peternak domba Australia kebakaran
jenggot. Ada kekhawatiran tentang
implikasi larangan terbaru terhadap
industri ekspor domba Australia
tersebut senilai $ 780 juta karena masuk
bergabung dalam daftar produk
Australia yang diberi sanksi oleh Beijing
yang terus bertambah, selain daging
sapi (yang ditolak RRT dengan tuduhan
mengandung Virus Covid19), jelai, wine,
makanan laut, dan batu bara.
Terkait berbagai macam hambatan
ekspor Australia ke RRT tersebut,
mengutip dari berbagai sumber, Menteri
Perdagangan Australia, Simon Birmingham
bahkan menuduh RRT melakukan “strategi
yang disengaja” dalam menggunakan
sanksi perdagangan untuk menghukum
Australia secara politik. Sebagaimana
diketahui, RRT adalah mitra dagang
terbesar Australia, namun hubungan

antara RRT dan Australia memburuk
dengan cepat sejak Perdana Menteri
Australia Scott Morrison menyerukan
penyelidikan independent tentang asalusul virus korona yang diidentifikasi
tahun lalu di kota Wuhan di RRT sebelum
menyebar ke seluruh dunia, yang
menyebabkan 1,5 juta kematian. Seruan
Australia untuk penyelidikan internasional
terhadap COVID-19, yang secara luas
dianggap berasal dari Wuhan, RRT,
tersebut, tak ayal membuat marah Beijing.
Meskipun ada penyangkalan dari kedua
belah pihak, namun larangan/hambatan
dan tarif yang diberlakukan pada produk
impor asal Australia dipandang oleh para
analis ekonomi dunia sebagai tindakan
pembalasan (retaliasi) oleh RRT atas
kebijakan politis dari Australia tersebut.
Selain itu, belajar dari tindakan
RRT terhadap Australia, dan sanksi
perdagangan bermotif politik serupa
terhadap impor minyak canola dari Kanada
dan salmon dari Swedia, menunjukkan
dampak besar pemerintahan Trump
dalam melumpuhkan WTO. Padahal
yang telah berjalan selama ini adalah
selama para negara-negara anggota
WTO menghormati dan mematuhi
aturan perdagangannya, secara prinsipil
WTO dapat menahan keinginan para
negara anggotanya tersebut untuk
menggunakan agresi ekonomi untuk
tujuan politik negaranya. Namun kini di
era pasca-WTO (setelah pemboikotan
AS), garis pembatas antara aturan
perdagangan internasional dan politik
kekuasaan telah diburamkan, jika tidak
dilenyapkan. Tentu hal ini berbahaya
untuk keberlangsungan perdagangan

Yang jelas menurut penulis, apapun
motif dibalik penerapan trade remedies
dan/atau hambatan impor lainnya
terhadap produk dari Australia oleh RRT.
Negeri tirai bambu tersebut sangat jeli
memanfaatkan peluang atas boikot
Trump terhadap WTO untuk melakukan
penyelamatan dan/atau perlindungan atas
produk dagangnya sendiri, baik itu produk
industri maupun pertaniannya terhadap
dampak persaingan global dari para
negara mitra dagangnya. Jika tidak segera
diselesaikan dengan reformasi WTO yang
fundamental, maka “peluang” semacam
ini bisa jadi “trendsetter” untuk para negara
anggota WTO lainnya, termasuk juga
mungkin oleh para negara mitra dagang
RI yang mungkin akan meniru gaya RRT
tersebut untuk “gila-gilaan” melindungi
produk industri dalam negerinya.
Terlebih di era pandemi ini, dimana
banyak negara anggota WTO, termasuk
RI yang “kebanjiran “ tuduhan, bahkan
ada sebanyak 16 tuduhan trade remedies
hanya dalam waktu 5 (lima) bulan
pada awal tahun 2020 ini kepada RI
(data Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional Kementerian
Perdagangan RI). Ditambah lagi dengan
tekanan kebijakan dagang negara mitra
dagang RI seperti Turki dengan penerapan
Bea Masuk tambahan yg tinggi terhadap
1273 produk impor dan India dengan
segudang tuduhan trade remedies nya
serta kebijakan Non Tariff Measure (NTMs)
bagi produk impor mitra dagangnya,
yang terkesan sudah tak malu-malu lagi
menerapkan kebijakan “whatever it takes”
yang jelas bertujuan untuk melindungi
Industri dalam negerinya, yang mungkin
sudah megap – megap dihantam
pandemi Covid19.
Jika “trendsetter” proteksionisme ala
RRT itu sampai terjadi, maka pemerintah
RI harus bersiap dengan serangkaian
“smart policy”, untuk menentukan posisi
dikancah dunia “persilatan” strategi
dagang internasional ini, apakah boikot
USA terhadap WTO, merupakan suatu
tantangan, ataukah justru peluang?
(Zakia Liberty)
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PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO
MELALUI PROFILING

BAGAN ALIR PROFILING MELALUI SIINAS

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional,
telah menetapkan kebijakan ISRM (Indonesia Single Risk
Management)
Pokok-pokok penerapan regulasi
tersebut, di antaranya adalah
fasilit asi kemudahan perizinan
melalui OSS (Online Single
Submission) dan penyatuan
informasi identitas tunggal pelaku
usaha berdasarkan profiling
yang dilakukan oleh berbagai
Kementerian/Lembaga terkait.
Setiap Kementerian/Lembaga
teknis diharapkan mempunyai
suatu sistem data informasi berbasis
elek tronik yang komprehensif
terhadap semua pelaku usaha
sesuai sek tor binaannya masingmasing sehingga dapat diperoleh
gambaran/pemetaan risiko berusaha
yang dapat dijadikan dasar dalam
pengambilan kebijakan pemerintah.
Ke depan, Kementerian
Perindustrian akan terus berupaya
mengembangkan sistem
manajemen risiko dalam rangka
p engaw as an dan p eng endalian
usaha melalui penyusunan profil
terhadap seluruh perusahaan
industri dan kawasan industri
y a n g p r i o r i t as u nt u k d ila k u k a n
pengawasan (Profiling). Langkah
awalnya profiling ini akan dibangun
melalui self assessment yaitu
kew aj i b a n p e r u s a h a a n i n d u s t r i
dan kawasan industri untuk
menyampaikan data industri melalui
SIINAS (Sistem Informasi Industri
Nasional).
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Ke m e n t e r i a n P e r i n d u s t r i a n
dan pemerintah daerah memiliki
keterbatasan infrastruk tur
pengawasan baik dari sisi
SDM , a n g g a r a n & sis te m/to o ls
pengawasan padahal jumlah
populasi industri yang harus
diawasi cukup banyak (berdasarkan
Dat a SIINAS November 2020,
populasi industri tercatat sekitar
17.156 perusahaan industri dan 92
p e r us a h a a n k aw as a n i n d us t r i).
Tentunya hal ini membutuhkan
pengembangan manajemen risiko
melalui sistem profiling sehingga
dapat memetakan tingkat risiko
perusahaan yang rendah sampai
dengan t inggi unt uk dilak uk an
pengawasan dan pengendalian
secara intensif dan berkala.
Ke depan profiling ini akan terus
dikembangkan secara ber t ahap
d a n b e r ke la n j u t a n d is e su a ik a n
d e n g a n ke b i j a k a n p e m e r i n t a h
ser ta terintegrasi dengan SIINAS
dan merupakan salah satu output/
keluaran daripada SIINAS. Profiling
ini juga diharapkan user friendly
artinya mudah bagi pelaku usaha
i n d u s t r i u n t u k m e ny a m p a i k a n
dat a perusahaan yang memang
dibutuhkan dalam rangka

Analisa Data
& Track Record
Perusahaan
Industri

Kewajiban
Penyampaian
Data Industri
pengawasan dan pengendalian
usaha industri. Prinsip “kerahasiaan”
juga harus tet ap dikedepankan
bahwa data perusahaan yang
disampaikan tersebut hanya
untuk kepentingan pengambilan
kebijakan pemerintah dan tidak
disalahgunakan untuk kepentingan
tertentu. Catatan rekam jejak (track
re cord) pelanggaran ketent uan
yang dilakukan perusahaan
industri dan kawasan industri juga
akan terus direkam secara kontinu
d a l a m SI I N A S s e h i n g g a d a p a t
menghasilkan profiling yang aktual
dan lebih akurat.
Adanya profiling diharapkan
akan mempermudah pemerintah
dalam m e lak uk an p e n gaw as an
dan pengendalian usaha industri
dan kawasan industri. Perusahaan
yang memiliki skala risiko tinggi
tent u ak an jadi pr ior it as unt uk
d i l a k u k a n p e n g aw a s a n k a re n a
memiliki dampak (impac t) yang
b es ar ter hadap asp ek ter tent u
(misalnya masalah lingkungan atau
lainnya). Sebaliknya perusahaan
yang memiliki risiko rendah tetap
akan dilakukan pengawasan namun
tidak merupakan priorit as yang
mendesak. (Seno Satrio Aribowo)

Perusahaan
Industri dan
Kawasan
Industri

SIINAS

Tingkat Resiko:
Resiko Tinggi
Resiko Sedang
Resiko Rendah
Profil
Perusahaan

Informasi bagi
unit kerja atau
satuan tugas
pengawasan
Kebutuhan
Data terkait
Wasdal

Prioritas
Pengawasan
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AKSES INDUSTRI

Adapun APEC Putrajaya Vision 2040
berfokus pada empat hal yaitu penguatan
sistem perdagangan dan investasi;
pengembangan inovasi dan digitalisasi;
pemastian ketahanan kawasan melalui
pertumbuhan yang kuat dan berkualitas
di kawasan APEC; serta penguatan
kelembagaan APEC dan penetapan 2040
sebagai batas pencapaian visi APEC.
Melalui komitmen pada Bogor
G o a ls , A PEC m e n g a k u i b a hw a
pertumbuhan dan perkembangan
yang suk ses dari tiap Ekonomi
bergantung pada keterbukaan dan
stabilitas global serta pasar regional.
S e h i n g g a , Ko n f e r e n s i T i n g k a t
Tinggi (KTT) APEC virtual pertama
yang telah dilaksanakan pada 20
November 2020 dengan diketuai
oleh tuan rumah Malaysia, para
pemimpin APEC telah menginisiasi
visi baru untuk tahun 2040 yang
dibangun berdasarkan semangat
Bogor Goals. Rangkaian pertemuan
i n i a k h i r ny a m e ny e p a k a t i d u a
agenda utama yaitu Kuala Lumpur
Declaration, serta pembahasan visi
APEC pasca 2020 yang selanjutnya
dinamakan APEC Putrajaya Vision
2040.

APEC PUTRAJAYA VISION 2040 SEBAGAI
KELANJUTAN BOGOR GOALS 1994
Sejak dideklarasikan pada tahun 1994, Bogor Goals telah menjadi salah satu
kekuatan pendorong di APEC, di mana telah mendorong munculnya banyak
inisiatif, serta mendorong Ekonomi APEC untuk meningkatkan arus perdagangan
dan investasi melalui keterbukaan ekonomi. Inisiatif ini telah membawa APEC yang
beranggotakan 21 anggota Ekonomi menuju ke pertumbuhan yang berkelanjutan,
pembangunan yang adil dan lebih kuat di kawasan Asia-Pasifik.
Bogor Goals sendiri merupakan
deklarasi yang dihasilkan dalam
K T T APEC di Bogor tahun 1994.
Kesepakatan yang dicapai saat itu
adalah mencipt akan liberalisasi
sistem perdagangan dan investasi
t a h un 20 1 0 untuk negara maju
dan t ahun 2020 unt uk n e gar a
berkembang. Tujuan dari Bogor
G o a ls a nt a r a lain m e m p e r k u at
sistem perdagangan multilateral
yang terbuka, meningkatkan
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liberalisasi perdagangan dan jasa,
mengintensifkan kerja sama ekonomi
di Asia-Pasifik, dan mempercepat
proses liberalisasi melalui penurunan
hambatan perdagangan dan investasi.
Ta h u n 2 0 2 0 i n i m e r u p a k a n
batas waktu yang ditetapkan oleh
Pimpinan APEC untuk mencapai
Bogor Goals. Berdasarkan pedoman
yang ditetapkan oleh Pejabat Senior
pada Mei 2011, penilaian akhir akan

dilakukan tahun ini untuk mengukur
kemajuan APEC dalam meliberalisasi
dan memfasilitasi perdagangan dan
investasi. Hasil penilaian akhir ini, atau
yang disebut dengan Final Review of
APEC’s Progress Towards the Bogor
Goals, tidak hanya menunjukkan
pencapaian APEC sejak tahun 1994,
namun juga menjelaskan bidang apa
saja yang perlu ditindaklanjuti lebih
lanjut dalam kerangka kerja sama
APEC. Oleh karena itu, Final Review

tersebut menjadi dasar pembahasan
agenda kerja APEC Post-2020.
Dalam Final Review of APEC’s
Progress Towards the Bogor Goals
disebut k an b ahwa sejak Bogor
G o a ls d i d e k la r asi k a n , Eko n o m i
APEC mengalami kemajuan dalam
p eningk at an p erdagangan dan
investasi dengan total perdagangan
barang di APEC meningkat hampir
lima kali lipat antara tahun 1994
hingga 2019, yaitu dari 4,1 triliun
usd menjadi 19 triliun usd dengan
pertumbuhan rata-rata sebesar 6,7%
per tahun. Di antara ekonomi APEC
tersebut, disebutkan juga bahwa
terdapat tren untuk menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi
investasi dan penciptaan lapangan
ke r ja . S e la in i t u , te rd a p at t re n
penurunan angka kemiskinan
di kawasan APEC dengan
menurunnya jumlah orang miskin,
dari 1.4 miliar pada 1994 menjadi
sejumlah 240,4 juta pada 2018.

APEC Putrajaya Vision 2040
merupakan kelanjutan dari Bogor
Goals yang telah mencapai tenggatnya
pada tahun 2020. Visi baru ini akan
menjadi landasan selanjutnya kerja
sama APEC selama 20 tahun ke
depan. Adapun APEC Putrajaya Vision
2040 berfokus pada empat hal yaitu
penguatan sistem perdagangan dan
investasi; pengembangan inovasi
dan digitalisasi; pemastian ketahanan
kawasan melalui pertumbuhan yang
kuat dan berkualitas di kawasan APEC;
serta penguatan kelembagaan APEC
dan penetapan 2040 sebagai batas
pencapaian visi APEC.
Sementara itu, Kuala Lumpur
Declaration merupakan komitmen
dan kerja sama pemimpin ekonomi
APEC dalam penanganan pandemi
dan memulihkan ekonomi. Kuala
Lumpur Declaration juga menegaskan
terkait pemanfaat peluang ekonomiekonomi baru, seperti ekonomi digital,
untuk mendorong pembangunan

berkelanjutan yang inklusif dan
inovatif.
Pada pertemuan KTT
tersebut, Presiden RI Joko Widodo
menyampaikan terobosan APEC 1994
dinilai masih sangat relevan hingga
saat ini. Terobosan tersebut antara
lain pentingnya memperkokoh sistem
pasar terbuka dan multilateral, serta
semangat saling bekerja sama untuk
mencapai tatanan ekonomi bagi seluruh
pihak. Presiden juga menyampaikan
saatnya APEC membangun kembali
komitmen sekuat yang dilakukan tahun
1994 dalam merajut visi APEC pasca
2020. Presiden secara jujur mengatakan
bahwa fondasi kebersamaan yang
telah dibangun di masa lalu cenderung
melemah.
Dalam bidang ekonomi, Presiden
menyampaikan adanya kontraksi
PDB hingga 2,7% dan sebanyak 74
juta penduduk kehilangan mata
p e n c a h a r i a n . O l e h k a re n a i t u ,
secara bersama-sama, APEC harus
memperbaiki keadaan ini melalui
tiga hal, antara lain merajut kembali
strategic trust guna mewujudkan
kerja sama saling menguntungkan,
mengak tifkan kembali roda
perekonomian APEC dengan
mendorong perjalanan bisnis yang
esensial, termasuk di dalamnya
optimalisasi APEC Business Travel
Card yang dilengkapi dengan disiplin
protokol kesehatan, serta memperkuat
rant ai pasok di kawasan, ser t a
konektivitas dan digitalisasi ekonomi.
Dan yang terakhir adalah melakukan
reformasi struktural APEC dengan
terus mendorong perdagangan
multilateral yang terbuka dan adil.
(Ditanika Karisma Nur Tristita)
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AKSES INDUSTRI
Dalam rangka meningkatkan askes pasar bagi
negara-negara berkembang, AS memberikan fasilitas
pembebasan bea masuk melalui skema GSP yang
berlaku sejak tahun 1974, di mana Indonesia untuk
p er t ama k ali mendap at k annya p ada t ahun 198 0.
Fasilitas ini terdiri dari 3.572 pos tarif level 8 digit yang
mencakup produk-produk manufaktur, pertanian, dan
perikanan.
S et ia p t a h u n ny a , A S a k a n m e la k u k a n rev i ew
at as p e m a nf a at a n ny a , di m a n a f asili t as in i a k a n
dihentikan apabila: 1) impor produk GSP mencapai
competitive need limitation (CNL) sebesar 50% atau
lebih dari total impor AS untuk produk yang sama;
atau 2) nilai impor produk telah melebihi ambang
batas yang ditetapkan, yaitu $190 juta.
Me sk ip un d e mik ian , p ro duk GSP y an g su dah
melebihi bat as CNL dapat tet ap memperoleh
fasilitas GSP apabila memenuhi salah satu kondisi
berikut: 1) mengajukan petisi yang disetujui
o l e h P re sid e n A S; 2) p ro d u k GSP te r s e b u t t id a k
diproduk si di A S dalam 3 t ahun terak hir; at au 3)
t o t a l i m p o r A S d a r i p ro d u k GSP t e r s e b u t t i d a k
melebihi nilai “de minimis” yang telah ditentukan,
yaitu sebesar $24,5 juta.
Sejak Maret 20 18, A S telah melakukan review
terhadap beberapa produk ekspor Indonesia yang
m e n d a p a t k a n f a s i l i t a s G S P. P a d a h a s i l r e v i e w
per tama, AS mencabut fasilitas GSP untuk produk
s te ar ic a cid (HS 3 82 3 .11 .0 0) k are na share e k sp o r
Indonesia telah mencapai 50,18% dari tot al impor
ke s e l u r u h a n A S at as p ro d u k te r s e b u t s e h i n g g a
m e l e b i h i a m b a n g b at a s y a n g t e l a h d i t e n t u k a n ,
yaitu 50%.
Meskipun demikian, beberapa produk
industri lainnya yang di-review diputuskan masih
m e n d a p a t k a n f a s i l i t a s G S P, s e p e r t i t r o p i c a l
ply wood sheets (HS 4 412.31.45), bamboo ply wood
(HS 4 412.10.05), sirup gula/madu ar tificial/caramel
(HS 1702.90.52), dan produk rotan (HS 4602.12.23).
H a s i l re v i e w s e l a n j u t ny a d i u m u m k a n s e c a r a
resmi pada 30 Ok tober 2020, di mana pemerintah
A S m e lalui Uni te d St ate s Tr a d e Re p re se nt at i ve s
(US T R) m e m u t usk a n tet a p m e m b e r ik a n f asili t as
GSP unt uk b e b e r ap a p ro d uk y an g direv iew as al
Indonesia, seper ti kalung emas (HS 7113.19.29), tikar
rot a n (HS 4 6 0 1 . 2 2 . 4 0) , d a n t i k a r d a r i t u m b u h a n
lainnya (HS 4601.94.05).
Pemerint ah terus berupaya memanfaatkan
fasilit as GSP tersebut untuk meningkatkan ak ses
p as ar produk Indonesia di p as ar A S. Pada t ahun
2019, ekspor Indonesia ke AS yang menggunakan
fasilitas GSP mencapai $2,6 miliar atau meningkat
sebesar 18,2% jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Apabila dibandingkan dengan total ekspor
Indonesia ke AS secara keseluruhan yang sebesar
$ 2 0 ,1 m i l i a r, n i l a i e k s p o r d e n g a n f a s i l i t a s G S P
te r s e b u t te la h m e ny u m b a n g s e b e s a r 13 ,1% at a u
d i p e r k i r a k a n te l a h m e n g h e m at s e k i t a r $9 2 j u t a
biaya bea masuk.
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PENINGKATAN
AKSES PASAR
PRODUK
INDUSTRI KE
AS MELALUI
SKEMA GSP

Pemerintah Indonesia bertekad
untuk mengoptimalkan fasilitas
Generalized System of Preferences
untuk semakin meningkatkan akses
pasar produk Indonesia di pasar
Amerika Serikat (AS).

Namun, yang menarik, ekspor
ke AS justru mengalami tren
peningkatkan sebesar 1,56%.
Salah satu penyebabnya
adalah meningkatnya
pemanfaatan fasilitas GSP
dari $1,7 miliar menjadi $1,9
miliar atau naik sebesar
10,6%.
B e r i k u t i n i a d a l a h l i m a p ro d u k I D N d e n g a n
p e manf aat an f asili t as GSP te r t in g gi p a da t ahun
2 0 1 9 : k a l u n g e m a s ( H S 7 1 1 3 .1 9. 2 9) d e n g a n n i l a i
$2 2 5 , 8 5 j u t a , b a n (H S 4 0 1 1 . 2 0 .1 0) : $1 4 5 , 4 3 j u t a ,
t a s t r av e l (H S 42 0 2 .9 2 . 31) : 124 ,96 j u t a , p re c i o u s
metal (HS 7113.19.50): $112,73 juta, dan asam lemak
monokarboksilat (HS 3823.19.20): $95,27 juta.
Pada t ahun 20 19, Thailand merupakan negara
yang paling banyak memperoleh manfaat dari GSP.
Dari $20,3 miliar impor AS yang menggunakan GSP,
$ 4,8 miliar at au 23,7 1% nya berasal dari Thailand,
sedangkan Indonesia adalah $2,6 miliar atau 12,95%.
N a m u n , b e rd a s a r k a n h a s i l re v i e w GSP y a n g
telah dilakukan, ada beberapa produk ek spor
Thailand yang tidak lagi mendapatkan fasilitas GSP
tersebut. Hal ini tentu menjadikan Thailand menjadi
less competitive dari Indonesia, sehingga kondisi
ini dap at menjadi p eluang b agi Indonesia unt uk
meningkatkan pangsa pasar di AS dengan merebut
pangsa pasar Thailand tersebut.
S e h u b u n g a n d e n g a n h a l te r s e b u t , b e b e r a p a
produk yang berpeluang untuk ditingkatkan
pangs a pas ar nya adalah: 1) pompa bahan bakar/
pelumas (HS 8413.30.90); 2) kacamata (9004.90.00);
3) se p e da m oto r d e n gan p is to n (HS 87 11 . 5 0.0 0);
4) w a s t a f e l/ b a k c u c i (H S 69 1 0.1 0.0 0); 5 ) p a p a n/
p anel/konsol/meja (HS 853 7.10.9 1); 6) sek r up dan
baut (HS 7318.15.80); 7) alat kelengkapan pipa dari
tembaga (HS 7412.20.00); 8) perangkat makan (HS
3924.10.40); dan 9) bingkai kayu untuk lukisan (HS
4 414.00.00).
Dat a BP S m e nunjuk k an b ahw a p a da p e r io d e
Januari-Agustus 2020, ekspor nonmigas Indonesia
secara umum mengalami penurunan sebesar
-4,38%. Namun, yang menarik, ekspor ke AS justru
m e n g a l a m i t r e n p e n i n g k a t k a n s e b e s a r 1 , 5 6% .
S a l a h s a t u p e ny e b a b ny a a d a l a h m e n i n g k a t ny a
pemanfaatan fasilitas GSP dari $1,7 miliar menjadi
$1,9 miliar at au naik se b e s ar 1 0, 6% . Hal ini te nt u
m e n ja d i k a b a r b a i k d i m as a p a n d e m i , s e h i n g g a
k it a semua har us ter us ber upaya memanf aat kan
fasilitas ini seoptimal mungkin. (Romadhon
Ardiansyah)
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KOORDINASI
Untuk mempercepat transformasi industri 4.0,
diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk
organisasi internasional. Peningkatan kerja sama
internasional tersebut, misalnya dilakukan oleh
Pemerintah RI dengan UNIDO.

SINERGI
INDONESIA-UNIDO
KIAN MANTAP

Direktur Jenderal Ketahanan,
Perwilayahan, dan Akses Industri
Internasional (KPAII) Kemenperin,
Dody Widodo menyebutkan,
kerja sama Pemerintah Indonesia
dan UNIDO, salah satunya
te l a h m e n g i n isiasi p e r te m u a n
Regional Conference on Industrial
Development (RCID) pada tahun
2018 yang menghasilkan dokumen
ke se p ak at an ant ar a n e gar a di
Kawasan Asia Pasifik, yaitu Bali
Agenda on Industry 4.0 yang juga
berisikan delapan poin strategi
implementasi industri 4.0.
Saat ini, kerja sama IndonesiaUNIDO diimplementasikan
melalui dokumen IndonesiaUNIDO Country Programme 20162020 dan akan segera berakhir
pada bulan Desember 2020.
Hal ini memberikan peluang
bagi Indonesia untuk menyusun
proyek-proyek yang lebih
strategis dan tepat sasaran untuk
mengambil manfaat sebanyakbanyaknya terutama dalam
implement asi industri 4.0 di
Indonesia.
“Selain itu, sesuai dengan
strategi dan kebijakan
Ke m e n p e r in , p roye k-p roye k
ter sebut dapat ber fok us pada
pengembangan kualitas pelaku
IK M agar dap at m en ghasilk an
produk dengan daya saing yang
tinggi ser ta pengembangan
kualitas SDM yang sesuai dengan
kebutuhan di era industri 4.0,” ujar
Dody.
Oleh karena itu, Kemenperin
terus mendorong implementasi
kerja sama Indonesia-UNIDO
y an g selar as d en gan Ren c ana
Pembangunan Jangka Menengah
N a s i o n a l ( R PJ M N ) m a u p u n
Sustainable Development Goals
(SDGs) dan turut mengutamakan
ke p e nt in g a n s e r t a ke b u t u h a n
industri dalam negeri.
“ Sinergi tersebut kemudian
diimplementasikan melalui
proyek kerja sama Countr y
P ro g r a m m e y a n g f o k u s p a d a
empat komponen, yaitu
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Selain itu, sesuai dengan strategi dan
kebijakan Kemenperin, proyek-proyek
tersebut dapat berfokus pada
pengembangan kualitas pelaku IKM agar
dapat menghasilkan produk dengan daya
saing yang tinggi serta pengembangan
kualitas SDM yang sesuai dengan
kebutuhan di era industri 4.0,”
p over t y re duc t ion, energ y for
a l l , e n v i ro n m e n t a n d c l e a n e r
production, serta partnership and
sustainable development,” sebut
Dody.
UNIDO Representative
for Indonesia, Es am A lqararah
menyampaikan, UNIDO merasa
bangga menjadi lembaga
internasional per tama yang
bekerja sama dengan Pemerintah
RI terkait dengan Industri 4.0.
Pihaknya berharap kemitraan ini
dapat mendukung kebijakan serta
meningkatkan kapasitas teknis bagi
pembangunan industri yang selaras
dengan tujuan SDGs. “Bagi UKM,
kami juga yakin bahwa Industri 4.0
dapat berperan dalam mengurangi
dampak COVID-19,” ujarnya.

Managing Director Digitalization,
Technology and Agri-Business
U N I D O, B e r n a r d o C a l z a d i l l a Sarmiento menyampaikan, UNIDO
terus berupaya membentuk
re vo l u s i i n d u s t i y a n g i n k l u s i f
dan berkelanjutan dengan
membangun kemitraan yang
k u a t d a n m u l t i s e k t o r. U n t u k
mewujudkannya, UNIDO
m e m p ro m o si k a n t r a ns fo r m asi
digital, memperkuat sistem
inovasi, ser ta memanfaatkan
kemitraan untuk investasi, transfer
pengetahuan, dan teknologi.
“Selain itu, kami juga memperkuat
sektor bisnis melalui peningkatan
kualit as, st andar, dan produksi
yang cerdas,” ujar Bernardo. (*)
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KOORDINASI

MEMACU
REALISASI
INVESTASI
TOYOTA SENILAI
RP 28 TRILIUN
Pemerintah Indonesia bertekad untuk
terus mengurangi emisi karbon melalui
pengembangan teknologi kendaraan
ramah lingkungan atau Low Carbon
Emission Vehicle (LCEV) yang bertenaga
listrik dengan basis baterai.

Hal tersebut disampaikan At ase
Perindustrian dan Fungsi Ekonomi
KBRI Tok yo, Ronggolawe Sahuri
dari hasil pertemuan virtual dengan
Toyota Motor Corporation (TMC).
“Kami membahas operasional
global TMC dan komitmen rencana
bisnis plan lima t ahun ke depan
dalam teknologi elek trifikasi
kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai (KBL-BB),” ungkapnya.
Pada Per temuan vir tual, juga
dihadiri bersama Presdir Toyota
Motor Manufacturing Indonesia
(TMMIN), Warih Andang Tjahjono dan
Presdir Toyota Astra Motor (TAM),
Susumu Matsuda.
CEO Toyota Motor Corporation
(TMC) untuk Wilayah Asia, Mr. Yoichi
Miyazaki menyampaikan kepada
Duta Besar Heri Akhmadi, bahwa
pihaknya siap mendukung komitmen
Pemerintah Indonesia dalam
mengakselerasi pengembangan
kendaraan listrik.
Menanggapi keterangan CEO
Miyaz ak i, D ub es Her i A k hmadi
m e n e g a s k a n , To y o t a t e l a h
menyatakan kesiapannya dalam
realisasi investasi sebesar USD2 miliar
atau setara Rp28 triliun di Indonesia.
“Untuk itu, kami ingin pastikan
pengembangan investasi dari Toyota
berjalan baik dan lancar. KBRI Tokyo
siap bekerjasama dalam memfasilitasi
apa yang dibutuhkan di Jepang,”
tuturnya.
Investasi group TMC tersebut
akan dimanfaatkan salah satunya
untuk pengembangan LCEV yang
dikenal sebagai KBL-BB sekaligus
mendukung implementasi roadmap
Industri Otomotif Nasional di pasar
otomotif Indonesia.
CEO
Miyazaki
juga
menyampaikan bahwa Indonesia
merupakan mitra Toyota yang sangat
penting, hal ini ditunjukkan dengan
memilih Indonesia sebagai negara
pertama di kawasan ASEAN dalam
peluncuran mobil SUV listrik murni
per tama, Lexus UX300e, dengan
teknologi Battery Electric Vehicle
(BEV) dengan spesifikasi baterai
lithium ion 54,35 kWh yang telah
diluncurkan pada bulan November
2020.
Selanjutnya, Dubes Heri
Akhmadi juga mengajak Toyota
menggunakan Pelabuhan Patimban
di Subang sebagai jalur ut ama
dalam pengiriman ekspor kendaraan
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Pada tahun 2019,
sektor manufaktur
telah menyumbang
20% dari Produk
Domestik Bruto (PDB)
Indonesia. Dalam
industri manufaktur,
Toyota Group
berkontribusi dalam
2,5% dari total PDB
Indonesia.
Toyota, sehingga pelabuhan ini dapat
menjadi pusat pelabuhan yang
kompetitf di kawasan ASEAN.
Presiden TMMIN, Warih
menyambut baik hal tersebut dan
m e n y a m p a i k a n b a h w a To y o t a
sedang bekerja sama untuk sof t
launching Pelabuhan Patimban, dan
akan mendorong mitra supporting
i n d u s t r i ko m p o n e n t i e r-2 d a n
tier-3 sebagai bagian supply chain
TMMIN, TAM, dan group TMC secara
global untuk manfaatkan kawasan
Patimban sebagai basis industri
otomotif.
Indonesia mer upak an pas ar
otomotif terbesar ke-4 di dunia
bagi Toyota Group, setelah Amerika,
Jepang dan Tiongkok. Pada tahun
2 0 19, s e k to r m a n u f a k t u r te l a h
meny umb ang 20 % dar i Pro duk
Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Dalam industri manufaktur, Toyota
Group berkontribusi dalam 2,5% dari
total PDB Indonesia.
Selama berkiprah lebih dari 50
tahun di Indonesia, Toyota telah
jadikan Indonesia sebagai basis
produksi yang berorientasi pasar
domestik maupun ekspor. Bahkan
pada tahun 2019, 65% produksi Toyota
di Indonesia ditujukan untuk pasar
ekspor ke 80 negara di kawasan Asia,
Timur Tengah, Afrika, Oceania dan
Amerika Latin.
Toyota Motor Corporation telah
beroperasi secara global di lebih dari
170 negara dan memiliki 67 pabrik
secara global, dengan total produksi
kendaraan mencapai lebih dari 9
juta unit secara global. (Atperin KBRI
Tokyo)
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PERWILAYAHAN
“Upaya tersebut sebagaimana
yang tercantum dalam Masterplan
Ekonomi Syariah Indonesia tahun
2019-2024,” kata Direktur Jenderal
Ket ahanan, Per wilayahan dan
Akses Industri Internasional (KPAII)
Kemenperin, Dody W idodo di
Jakarta, Rabu (9/12).
Dirjen KPAII menjelaskan, guna
mengakselerasi pengembangan
sek tor riil ekonomi syariah atau
yang dikenal dengan industri halal,
perlu memperkuat seluruh rantai
nilai industri halal (halal value chain)
dari sek tor hulu sampai hilir. “Di
ant aranya dengan membangun
kawasan industri halal dan halal hub
di berbagai daerah sesuai dengan
keunggulan komparatif masingmasing daerah unggulan,” tuturnya.
Hingga saat ini, sudah ada dua
Kawasan Industri Halal di Indonesia,
yaitu Kawasan Industri Modern
Cikande seluas 500 hektare yang
berlokasi di Serang, Banten, dengan
fo k usny a p a d a s e k to r in d us t r i
makanan, farmasi dan kosmetika.
Selain itu, Kawasan Industri Safe N
Lock di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan
luas 9,95 Ha dan fokusnya pada
sektor industri consumer goods,
kosmet ik a , ser t a mak anan dan
minuman.
“Ada pula beberapa kawasan
industri lainnya yang sedang
menyiapkan pengembangan
kawasan industrinya menjadi
Kawasan Industri Halal, yaitu
Kawasan Industri Bint an Inti,
Batamindo, Jakar ta Pulogadung,
Surya Borneo, Makassar, Tenayan,
dan Kawasan Industri Subang,” sebut
Dody.
Menurutnya, di dalam kawasan
indus tri halal tersebut , selur uh
layanan yang berhubungan dengan
kehalalan produk berada dalam
satu atap atau one stop ser vice,
termasuk di dalamnya sistem dan
fasilitas pendukung industri halal
yang sesuai dengan sistem jaminan
produk halal seper ti SDM (halal
center), laboratorium, dan Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH).
“Selain sistem jaminan halal,
untuk menjaga integritas produk
halal juga perlu dilakukan penerapan
integrasi halal traceability system
pada supply chain, termasuk
logistik,” tegasnya. Adapun konsep
logistik halal di kawasan industri
halal mencakup sistem manajemen
rantai pasok, pengadaan bahan baku,
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PERKUAT INTEGRASI
LOGISTIK DI KAWASAN
INDUSTRI HALAL
Kementerian Perindustrian terus berupaya memperkuat
struktur industri dalam negeri agar bisa lebih terintegrasi
dan berdaya saing global. Salah satu langkah strategisnya
adalah mengembangkan potensi produk dan jasa industri
halal di tanah air untuk memenuhi kebutuhan pasar
domestik dan ekspor.
proses produk halal, penyimpanan
produk halal dan distribusi produk
halal.
Lebih lanjut, potensi
meningkatnya permintaan produk
halal dalam negeri maupun luar
n e g e r i, se lain bis a m e nja dik an
Indonesia sebagai regional and
global halal hub untuk produksi
dan perdagangan halal, diyakini
dapat juga mendorong kebutuhan
terhadap logistik halal yang meliputi
gudang (warehouse), pelabuhan
(port), kapal udara, kapal laut dan
semua hal yang berhubungan

dengan fasilitas penanganan
(handling facility).
“Untuk itu logistik atau perusahaan
jasa logistik dalam mendistribusikan
produk halalnya harus sudah
mendapatkan sistem jaminan halal
sehingga rantai nilai halal dari hulu
sampai hilir terjamin,” ujar Dody.
Perusahaan logistik juga dapat
memiliki unique selling point untuk
dapat melakukan penanganan pada
produk halal sehingga menjadi nilai
tambah dibandingkan perusahaan lain
yang tidak menerapkan sistem jaminan
halal.

“Kami berharap dengan adanya
integrasi ant ara sek tor logistik ,
pelabuhan dan kawasan industri
halal dapat menghasilkan strategi
supply chain melalui Halal Traceability
System sehingga dapat memacu
pengembangan ekonomi syariah di
kawasan industri halal Indonesia,”
imbuhnya.
Dody optimistis, Indonesia bisa
memimpin sebagai pemain industri
halal di kancah global, dengan
didukung berbagai potensinya.
Berdasarkan The State of Global Islamic
Economy (SGIE) Report 2020/2021,
Indonesia berhasil naik ke peringkat
ke-4 pada tahun ini, dibandingkan
tahun 2019 yang ada di posisi ke-5 dan
tahun 2018 di peringkat ke-10.
“Hal ini dapat dimaknai bahwa
ekosistem ekonomi dan keuangan
syariah Indonesia mulai kuat, sehingga
visi Indonesia untuk menjadi produsen
halal dunia dapat diwujudkan dengan
kerja keras seluruh para pemangku
kepentingan,” tegas Dody.
Di samping itu, merujuk data
perdagangan internasional negaranegara ASEAN ke negara-negara OKI
pada tahun 2019, hanya Indonesia
yang mengalami positif neraca
perdagangan senilai USD2,068 miliar.

Di sisi lain, konsumsi produk
halal di pasar dunia pada 2018
mencapai USD2,2 triliun.
Jumlah itu diprediksi akan
terus meningkat dan pada
2024 konsumsi mencapai
USD3.2 triliun.
Sedangkan dilihat dari nilai ekspor,
Indonesia menempati urutan ke-4
yang mencapai USD21,588 miliar.
Wa k i l P r e s i d e n K H M a ’r u f
Amin menegaskan, pemerint ah
berkomitmen untuk menjadikan
Indonesia sebagai basis industri halal
dunia. Langkah ini diambil dengan
membentuk zona-zona halal di dalam
kawasan industri yang sudah ada.
Tak tanggung-tanggung pemerintah
menyiapkan enam kawasan industri
halal (KIH).
“Kami berharap kehadiran KlH
akan mampu menarik perhatian
investor global untuk menjadikan
Indonesia sebagai hub global produk
halal dunia,” ujarnya.

Menurut Wapres, pengembangan
industri halal memiliki masa depan
yang prospektif. Sebab, ekonomi halal
global terus berkembang dengan
peningkatan populasi muslim
yang diperkirakan mencapai 2,2
miliar pada tahun 2030. Di sisi lain,
konsumsi produk halal di pasar dunia
pada 2018 mencapai USD2,2 triliun.
Jumlah itu diprediksi akan terus
meningkat dan pada 2024 konsumsi
mencapai USD3.2 triliun.
Sejauh ini, industri halal lndonesia
te r t in g gal dib an din g T hailan d ,
Australia, Korea Selatan. Hal ini ironis
karena negara tersebut bukan negara
muslim. Mereka unggul karena
concern dengan produk halal dan
menyiapkan rantai logistik. Indonesia
juga kalah dengan negara tetangga,
Malaysia, yang telah memiliki 20
kawasan industri halal.
Di Tanah Air sejauh ini baru
ada dua kawasan yang ditetapkan
sebagai kawas an indus t r i halal
oleh Kementerian Perindustrian.
Kawasan itu adalah Modern Cikande
Industrial Estate di Serang, Banten,
dan Safen Lock Halal lndustrial Park
di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Selain itu, baru terdapat sekitar
16 perusahaan logistik yang telah
menerapkan sistem jaminan halal
HAS 23000 dari LPPOM MUI,
dan baru terdapat tiga institusi
yang berperan sebagai Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH) untuk
mengakomodir per tumbuhan
industri dan pelaku usaha yang
bergerak di bidang produk halal.
“Jadi, kapasitas produksi produk
halal lndonesia bisa meningkat secara
signifikan dan terintegrasi, semakin
berkualitas, ser ta berdaya saing
global,” ujar Ma’ruf Amin. (*)
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PERWILAYAHAN
Pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan antara KPI
dengan KI? Tidak sedikit orang yang masih rancu dengan
istilah KPI dan KI. Jika KPI masih berupa bentangan lahan

terbatas dari sumber air baku maupun topografi yang tidak
memungkinkan dibangun sebuah industri. Hal tersebut sedikit
banyak menjadi hambatan bagi investor terutama pada karena
tingginya investasi pada penyiapan lahan industri.

KAWASAN
PERUNTUKAN
INDUSTRI

Gambar 1. Ilustrasi KPI

MENARIK INVESTASI MELALUI
PERMENPERIN 30/2020
Demi meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah terus membuka
seluas-luasnya investasi, terutama di sektor manufaktur.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
menjadi salah satu upaya terobosan pemerintah dalam
kemudahan berinvestasi. UU tersebut hadir untuk mendorong
reformasi perizinan, penyederhanaan persyaratan investasi
termasuk di dalamnya terkait penataan ruang.
Sebagai panglima pembangunan, kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang menjadi kunci untuk masuknya investasi
atau sebuah kegiatan investasi dilakukan. Di dalam hukum tata
ruang, setiap kegiatan harus dilakukan berdasarkan dengan
kesesuain peruntukannya.

KPI DI INDONESIA
Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang RTRWN dan dalam upaya meningkatkan investasi
ke daerah, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria
Teknis Kawasan Peruntukan Industri. Peraturan ini diterbitkan
sebagai pedoman bagi Pemerintah, baik pusat maupun daerah
dalam menetapkan KPI di Rencana Tata Ruang.

Meskipun industri besar dan menengah dibangun
di luar Kawasan Industri, tetapi harus tetap dibangun di
peruntukannya, yaitu di Kawasan Peruntukan Industri.

Tidak sedikit lokasi KPI yang ditetapkan di Perda RTRW
adalah lokasi-lokasi sisa yang kurang layak untuk sebuah
investasi. Akses yang jauh dari jalur transportasi, akses yang

KAWASAN PERUNTUKAN
INDUSTRI

Sementara itu, amanat UU No 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian pada Pasal 106, jelas menyebutkan bahwa industri
wajib berlokasi di Kawasan Industri (KI). Bagaimana untuk
wilayah yang tidak ada KI-nya? Industri dikecualikan berlokasi di
Kawasan Industri sepanjang di daerah kabupaten/kota belum
memiliki KI atau sudah memiliki KI tetapi kavelingnya sudah
habis.

Secara mudah, Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
diartikan sebagai sebuah bentangan lahan yang secara
tata ruang diperuntukan bagi kegiatan industri. Sebagai
salah satu bagian dari kawasan peruntukan, di KPI juga
berlaku sifat dominasi. Sehingga meski di KPI didominasi
oleh kegiatan industri, tetapi di dalam KPI dapat dibangun
kegiatan lain seperti pemukiman atau sarana prasarana
umum lain yang fungsinya mendukung kegiatan industri.
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Sebagai rumah bagi industri, lokasi KPI ditetapkan
di dalam Peraturan Daerah. Di tingkat kabupaten/kota
ditetapkan di Perda RTRW Kabupaten/Kota sedangkan di
tingkat provinsi ditetapkan di Perda RTRW Provinsi.

Kedua, industri yang menggunakan bahan baku dan/atau
proses khusus sehingga memerlukan lokasi khusus. Beberapa
jenis industri yang masuk kategori ini adalah industri semen
yang dibangun mendekati gunung-gunung kapur sebagai
sumber bahan bakunya. Industri pengolahan perikanan yang
dibangun di pesisir pantai untuk mempermudah proses
logistiknya.

INDUSTRI WAJIB BERLOKASI DI
KAWASAN INDUSTRI

Pengecualian berlokasi di KI juga berlaku untuk kondisi
sebagai berikut. Pertama, industri kecil dan industri menengah
yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran secara luas.
Seperti industri kecil pengolahan pangan, kerajinan yang
menyatu dengan rumah tinggal.

dalam tata ruang, maka KI sudah menjadi sebuah entitas,
dimana lahan sudah dikuasai, sudah ada pengelola dan
sudah ada ijin untuk mengoperasikan KI.

Selain sebagai pedoman dalam penetapan KPI di Perda
RTRW, Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mempercepat
pengembangan dan pemerataan industri ke seluruh NKRI.
Perlu diketahui, bahwa saat ini Pulau Jawa masih menjadi
lokasi yang menarik untuk investasi. Hingga 2035, Pemerintah
berupaya mendorong pergeseran prosentase industri di Jawa
dibandingkan di luar Jawa pada prosentase 60% : 40%.
Data di Kementerian ATR/BPN menyebutkan bahwa
hingga saat ini terdapat total luasan KPI seluruh Indonesia
sebesar 611.992,09 ha. Dari total tersebut lebih dari 50% nya
atau sekitar 334.962,22 ha berada di Pulau Jawa-Bali (Gambar
2). Dan dari 611 ribu ha lahan KPI baru terbangun 121 KI dengan
luasan mencapai 53.000 ha.
Penetapan dan pengembangan KPI memerlukan
komitmen dan kerja semua pihak baik pemerintah
maupun dunia usaha. Penetapan lokasi KPI sesuai dengan
kriteria diharapkan dapat menarik investasi sehingga dapat
mendorong pengembangan ekonomi wilayah. Dan pada
akhirnya dapat mewujudkan cita-cita penyebaran pemerataan
industri ke seluruh pelosok NKRI. Semoga. (Ummi Salamah)

Selain menjadi lokasi bagi Kawasan Industri dan Sentra
IKM, KPI juga merupakan lokasi bagi industri besar dan
industri menengah secara individu. Ilustrasi KPI di dalam tata
ruang dan jenis industri dalam KPI diberikan pada gambar
di bawah ini.
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ATASE
Pengembangan pada bidangbidang yang menjadi andalan dari
industri yang telah mampu bersaing
di pasar internasional, di antaranya
adalah Asia Silicon Valley (terdiri
dari industri integrated circuit dan
elektronika, serta turunan lainnya
termasuk Internet of Things), lalu
ada juga industri permesinan
pintar (smart machinery), industri
energi ramah lingkungan, industri
biomedis dan obat-obatan, ser ta
industri pertahanan.
Memperhatikan kondisi
global terkini, pemerintah
Ta i w a n m e m u t u s k a n u n t u k
melakukan evaluasi arah kebijakan
pengembangan industri mereka.
Saat ini Taiwan memberlakukan
k e b i j a k a n b a r u y a k n i T h e 5 +2
Industrial Innovation Plan.
Secara detil terdiri dari lima
industri fundamental yang telah
dikembangkan sebelumnya
ditambah dengan dua sek tor
lainnya yakni industri per tanian
modern bernilai tinggi dan Industri
ekonomi berkelanjutan.
Taiwan melak uk an b er b agai
macam upaya yang dimulai
dari pengembangan sumber
daya manusianya dengan
pendidikan, mendirikan lembaga
pendidikan pelopor industrialisasi,
m e l a k u k a n d i ve r si f i k a si b is n is ,
ser ta mengembangkan industriindustri kecil menjadi menengah,
d a n b a h k a n b e s a r, d e n g a n
berbasis fundamental riset yang
kuat. Hingga pada akhirnya
Ta i w a n m a m p u m e m u t u s k a n
untuk menjadi pelopor dalam
industri semikonduk tor terbesar,
t ak hany a di A sia , t api ju ga di
dunia. Hal tersebut tak terlepas
dari upaya-upaya sinergis ant ar
lembaga, kementerian, industri,
dan universitas yang bersatu dalam
menciptakan alur produksi dalam
industri berbasis produk-produk
hasil riset.
Tak hanya itu, Taiwan bahkan
juga mampu untuk melaksanakan
sustainable program berupa
pengembangan atmosfer researchbased product yang menyeluruh
d i s e a n t e r o Ta i w a n . D e n g a n
alur pengonsepan, penelitian,
pembuatan protot ype, produksi
massal, pemasaran, penjaringan
umpan balik, pemberlakuan
evaluasi, dan kembali pada
pengonsepan produk selanjutnya,
Ta i w a n m a m p u m e n c i p t a k a n
kolaborasi yang baik antara
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BELAJAR RISET
INDUSTRI ALA
TAIWAN
Taiwan telah mampu bertransformasi dari negara agraris
menjadi negara industri dengan sumbangsih sekitar 30 %
untuk PDB-nya, dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun.
Industri di Taiwan di era saat ini menitikberatkan pada lima
komoditi atau bidang utama.

hulu hingga hilirisasi riset dalam
negerinya.
Pemerintah sebagai konseptor
arah gerak teknologi nasional dan
penanam modal utama, universitas
dan lembaga riset menjadi pihak
peneliti terpercaya, para pelaku
indus t r i (p er us ahaan) dengan
keberadaan divisi litbangnya
sendiri menjadi ujung tombak
dalam hilirisasi produk hasil riset
yang telah dilakukan. Sehingga,
peran antara government-universityindustr y (GUI) menjadi ak tif dan
menghasilkan fundamental researchbased produc t yang mampu
menggerakkan perekonomian
Taiwan secara masif dan terstruktur.
Kebanyakan dari industri
komersial di Taiwan terdiri at as
small and medium sized enterprises
(SMEs). Pada t ahun 20 02 SMEs
berjumlah sekitar 98 % dari total
perusahaan yang ada di Taiwan.
S eb agian b es ar SMEs ter seb u t
tak memiliki sumber daya litbang
sendiri, maka pengembangan
industri memerlukan dukungan
pemerintah dan instansi terkait.
Te r l e b i h , p e r u s a h a a n b e s a r
biasanya bergantung pada rekan
perusahaannya di luar negeri untuk
mendukung akuisisi teknologi dan
tidak terlalu fokus pada aktivitas
litbang secara mandiri.
Oleh karenanya, pemerint ah
secara masif mendukung
perusahaan-perusahaan tersebut
melalui berbagai instansi
litbang yang dibentuk untuk
bisa mengadopsi teknologi
dar i ne gar a-ne gar a maju , y ang
pada akhirnya ditransfer dan
diaplikasikan ke pengembangan
produk berbasis litbang dengan
risiko kegagalan awal yang kecil.
Perlu diketahui, total investasi
unt uk lit b ang di Taiwan adalah
3,05 % dari Produk Domestik Bruto
(PDB) tahun 2015 dan meningkat
hingga 3,36 % dari PDB, atau
sekitar NTD 616 miliar/USD 20,55
miliar dan sempat menduduki
peringkat ketiga dunia untuk
prosentase pembelanjaan litbang
terbesar tahun 2018, setelah Israel
dan Korea Selatan. Taiwan berhasil
mengalahkan Jepang, AS, dan RRT.
Belum terlambat bagi Indonesia
untuk menerapkan strategi-strategi
y a n g t e l a h Ta i w a n c a n a n g k a n
dalam mengembangkan atmosfer
research-based product. Tentunya

Gambar 1. Skema perencanaan dalam mengembangkan ekosistem start-up yang
berfokus pada penelitian dan pengembangan yang dicanangkan oleh NDC.

dengan upaya serius, perencanaan
roadmap yang mat ang, ser t a
eksekusi yang memanfaatkan
kolaborasi yang tak terputus antara
berbagai pihak yang dilibatkan.
Jika langkah-langkah ini segera
dilakukan, akan ada harapan bagi

Indonesia unt uk menyongsong
usia satu dekade dengan
berdikari teknologi, demi inovasi
pembangunan yang nyata, dengan
fundamental yang tak mudah
tergoyahkan. (Winky Angga Priatna)

29

ATASE

RI-JEPANG PERKUAT
SINERGI SEKTOR
INDUSTRI
Indonesia dan Jepang terus berupaya
untuk meningkatkan kerja sama yang
komprehensif dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi kedua negara. Salah
satu langkah strategisnya adalah memacu
kolaborasi di sektor industri.

Pada 24 September 2020, Atase Perindustrian bersama Kuasa Usaha
Ad Interim (KUAI) KBRI Tokyo melakukan kunjungan ke pabrik
Taiheiyo Cement Corporation (TCC) atas undangan General Manager,
Mr. Chiyuki Sugawara guna meninjau fasilitas pengolahan semen.
TCC sendiri merupakan pabrik semen yang telah memiliki MoU
dengan subsidiary PT. Semen Indonesia, yakni PT Bangun Solusi
Indonesia Tbk dan akan melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia. MoU
kerja sama tersebut kiranya dapat dimanfaatkan untuk mendorong
pengembangan teknologi pengolahan semen dan penerapan teknologi
zero waste pada pabrik semen di Indonesia.
Patut diimplementasikan apabilaa investasi TCC di Indonesia bersama
PT. Semen Indonesia dapat menerapkan teknologinya, antara lain:

•

Direct transportation line, yakni terdapat 6 conveyor belts
yang digunakan untuk transportasi bahan baku atau material
utama semen dari Mt. Buko sepanjang 23,4 km

•

Integrated power plant. Pabrik TCC memiliki power plant
yang dapat menghasilkan power output sebesar 50MW.
Adapun sumber bahan bakar adalah 65% batu bara dan 35%
energi biomassa (woodchip dan sampah rumah tangga);

•

Recycle Plant. Pabrik TCC berkontribusi kepada masyarakat sekitar
dengan memiliki fasilitas pengolahan sampah rumah tangga yang
dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pabrik TCC berupaya
untuk dapat semaksimal mungkin melakukan penerapan prinsip
zero waste dalam aktivitas produksinya.

Di samping itu, dilaksanakan pertemuan dengan Pemerintah
Prefektur Saitama, yang diterima oleh Hideo Nissato, Deputy
Executive Director, Department of Industry and Labour dan Jun
Akiyama, Managing Director Business Establishment Division
Prefektur Saitama, guna peningkatan kerja sama industri difokuskan
untuk mendorong pengembangan industri manufaktur yang padat
modal, padat karya dan padat teknologi, serta memiliki nilai tambah
(added value).
Prefektur Saitama merupakan Prefektur yang dikenal memiliki
industri kosmetik dan farmasi terbaik di Jepang dan merupakan salah
satu basis utama industri otomotif dan komponennya serta basis
industri makanan dan minuman terbesar keempat di Jepang. Pointpoint hasil pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa:
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•

Pemerintah Prefektur Saitama secara khusus menyampaikan
keinginan untuk tingkatkan kerja sama ketenagakerjaan
dengan Indonesia, khususnya bagi pemagang dan pekerja
terampil (Specified Skilled Workers). (Jalinan kerjasama di
bidang tenaga kerja berketrampilan spesifik saat ini telah
dijalin dengan Universitas Darma Persada).

•

Pelaku industri di Prefek tur Saitama juga siap menerima
lulusan pendidikan dan pelatihan Indonesia untuk bekerja
di Saitama. Terdapat sekitar 30 insinyur Indonesia yang
menempati jabatan setingkat manager di perusahaan Jepang.

•

Dalam kaitan tersebut, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Tokyo,
Tri Purnajaya menekankan kembali komitmen KBRI Tokyo
dalam memfasilitasi kerja sama di berbagai bidang dengan
Prefektur Saitama. Untuk itu, Pemerintah Saitama diharapkan
dapat menyampaikan secara detail sektor-sektor industri
yang membutuhkan tenaga kerja di Saitama.
(Ronggolawe Sahuri)
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