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TETAP OPTIMIS MELEWATI PANDEMI
Pembaca yang terhormat,
Tantangan yang dialami
Indonesia dari dampak pandemi
Covid-19 ini terhitung besar.
Terdapat 6,9 juta angkatan kerja
yang menganggur, kemudian 3,5
juta karyawan yang dirumahkan,
dan 3 juta angkatan kerja baru.
Angka yang besar mencapai 5%
dari populasi Indonesia saat ini
perlu disiapkan pekerjaan untuk
menyerap produktivitas mereka.
Dalam pidato sidang tahunan
bersama DPD, DPR, dan MPR,
Presiden Joko Widodo menyampaikan, “Ibarat komputer, perekonomian semua negara saaat ini
sedang macet, sedang hang. Semua
negara harus menjalani proses mati
komputer sesaat, harus melakukan
re-start, harus melakukan rebooting. Semua negara mempunyai
kesempatan mensetting ulang
semua sistemnya”.
Tentu, melalui momen pandemi
Covid-19 ini, pemerintah berupaya
menyeting ulang perekonomian
sekaligus memulihkan kondisi
perekonomian akibat dampak
pademi covid-19. Oleh karenanya,
pemerintah saat ini bekerja keras
untuk memulihkan perekonomian
yang beriringan dengan sektor
kesehatan.
Strategi dan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19
dan pemulihan ekonomi nasional
antara lain Indonesia Sehat, yang
berorientasi pada pemulihan kesehatan masyarakat, peningkatan
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utilisasi, dan menggerakkan
investasi.
Berikutnya, Indonesia Bekerja,
yang berorientasi pada pulihnya
produktivitas masyarakat, sehingga
dapat meningkatkan penyerapan
tenaga ker ja dan mencegah
terjadinya PHK. Dan, Indonesia
Tumbuh, yang berorientasi pada
pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong terjadinya
transformasi ekonomi dan perubahan sosial.
Salah satu terobosan yang
dilakukan oleh Kementer ian
Perindustrian dalam rangka mempertahankan kinerja sektor industri
dan terus mendorong agar industri
tetap produktif di kala pandemi ini
adalah melalui fasilitasi penerbitan
Izin Operasional dan Mobilitas
Kegiatan Industri (IOMKI).
Selama pandemi, industri
dalam melakukan kegiatan harus
tetap mengedepankan protokol
kesehatan yang sudah digariskan
dalam Surat Edaran Menteri
Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020
tentang pelaksanaan operasional
pabrik dalam masa kedaruratan
kesehatan masyarakat Covid-19.
Hingga awal September
2020, sekitar 17.967 IOMKI telah
diterbitkan dengan jumlah tenaga
kerja terdampak dari seluruh
industri tersebut sebanyak 5,13
juta orang. Pelaksanaan IOMKI
sendiri mendapatkan pengawasan
yang ketat dari Kemenperin sebagaimana telah kami tetapkan

dalam Surat Edaran Menteri
Perindustrian Nomor 8 Tahun
2020 tentang Kewajiban Pelaporan
Bagi Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri yang
memiliki IOMKI.
Kemenperin yakin industri
tetap menjadi tulang punggung
pertumbuhan ekonomi. Ini terlihat
dari Struktur Produk Domestik
Bruto (PDB) semester I tahun 2020
menunjukkan kontribusi sektor
industri terhadap PDB nasional
mencapai 19,87%, terbesar di
antara sektor lainnya.
Dari sisi ekspor, secara kumulatif, dari Januari hingga September
2020 nilai ekspor Indonesia mencapai US$94,36 miliar, dan 80,52%nya berasal dari sektor industri,
sekali lagi, terbesar di antara sektor
yang lainnya. Berdasarkan angkaangka faktual di atas kami meyakini
bahwa sektor industri merupakan
kunci pemulihan ekonomi nasional,
dan kami optimis bahwa sektor
industri dapat menjadi leading
sector dalam hal tersebut.
Kita semua berharap pandemi
ini segera berakhir di muka bumi
ini, sehingga segala aktivitas bisa
kembali berjalan normal. Kita
semua harus tetap semangat dan
optimistis untuk merebut peluang
yang ada di tengah menghadapi
adaptasi kebiasaan baru akibat
pandemi. mi
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| S U R AT PE M BACA
Bagaimana Prosedur pengefektifan Ijin Usaha Industri.
Lustiwati (Jambi)

Jawaban:
Prosedur pengefektifan IUI
yang diterbitkan OSS berdasarkan
Permenperin No 15 dan 30 tahun
2019 yaitu :
•

Perusahaan harus memiliki akun
SIINas Kemenperin.

•

Perusahaan harus menyampaikan laporan data industri melalu
menu ereporting SIINas

•

Mengajukan permohonan Surat
Keterangan Pengecualian
berlokasi di kawasan industri
(hanya untuk perusahaan
diluar kawasan industri)melalui
menu eservice >> elicensing,
pilih pengajuan baru

•

Mengajukan permohonan
verifikasi teknis iui melalui menu
eservice >> elicensing, pilih pengajuan baru

Informasi lebih lanjut dapat
menghubungi layanan chat
pada laman siinas.kemenperin.
go.id (pada hari dan jam kerja)
Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih
________________________

Bagaimana cara membuat
rekomendasi dari Kementrian
Perindustrian?
Hetty (Jakarta)

Jawaban:
Terima kasih telah menghubungi PPID Kementer ian
Perindustrian. Harap informasikan
kembali surat rekomendasi apa
yang dimaksud. Untuk mengetahui
persyaratan rekomendasi yang
ada di Kementerian Perindustrian,
Saudara dapat mengunjungi website Kami >> www.kemenperin.
go.id/perizinan
Untuk pertanyaan lebih lanjut
Saudara dapat menghubungi
Layanan Chat dengan Petugas
Unit Pelayanan Publik (UPP)
Kementerian Perindustrian pada
>> siinas.kemenperin.go.id (pada
hari dan jam kerja)
Demikian yang dapat kami
sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih
________________________
Adakah informasi mengenai

perusahaan produksi terbesar Ikan
Teri Medan di Medan Belawan?

go.id/buku-alamat-pejabat

Grace (Jakarta)

Demikian yang dapat Kami
sampaikan, atas perhatiannya Kami
ucapkan terima kasih

Jawaban:

________________________

Untuk direktori perusahaan
Silahkan kunjungi website kami
di : http://www.kemenperin.go.id/
direktori-perusahaan/
Dengan memasukkan nama
perusahaan atau jenis komoditi dan
Lokasi yang dibutuhkan. Untuk saat
ini data yang tersedia berupa nama
perusahaan, alamat dan nomor
telepon.
________________________

Bagaimanakah cara mendapatkan framewok INDI 4.0 untuk mengukur transformasi digital?
Siti Kamila (Jakarta)

Jawaban:
Dikarenakan sistem pengisian
dan perhitungan/penilaian INDI
4.0 telah bersifat online dan telah
disinkronkan dalam sistem SIINAS,
dimana industri/perusahaan yang
dapat melakukan pengisian INDI
4.0 hanya yang terdaftar dalam
sistem SIINAS, mohon dapat dilakukan konfirmasi dengan pihak legal
perusahaan terkait akun SIINAS.
Untuk selanjutnya dapat melakukan
self assessment INDI 4.0. Demikian
yang dapat Kami sampaikan, atas
perhatiannya Kami ucapkan terima
kasih
________________________

Persyaratan apa yang dibutuhkan jika ingin melakukan peneletian
di KEMENPERIN guna untuk melengkapi data di skripsi?
Nurul Padzriyah (Bekasi)

Jawaban:

Kepada Yth. Mohon informasinya, apakah ada peraturan kementerian perindustrian yang mengatur
mengenai tingkat komponen dalam
negeri yang harus dipenuhi dalam
pembangunan rel kereta api dan
stasiun kereta api?
Naomi Elvienne (Jakarta)
Menindaklanjuti pertanyaan
Saudara. Sampai saat ini belum ada
permenperin yang secara khusus
mengatur tingkat komponen dalam
negeri rel dan stasiun kereta api.
Secara umum, peraturan mengenai
tingkat komponen dalam negeri
masih merujuk pada permenperin
no. 16 tahun 2011. Informasi lebih
lanjut terkait TKDN dapat dilihat
pada website http://tkdn.kemenperin.go.id/
Demikian yang dapat kami
sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih
________________________

Bagaimana caranya agar
mendapat pelatihan dan binaan
program 4.0
Ahmad Almahi (Karawang)

Jawaban:
Menindaklanjuti pertanyaan
Saudara, terkait hal tersebut agar
dapat mengirimkan surat resmi
ke Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) Gedung
Kementerian Perindustrian Lantai
19 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.
52 - 53, Jakarta. Terima kasih. mi

Menindaklanjuti pertanyaan
Saudara. Saudara dapat menentukan lebih dahulu ke bagian atau
direktorat mana Saudara akan
melakukan penelitian. Setelah itu
Saudara dapat mengirimkan surat
secara langsung ataupun dapat
datang langsung dengan membawa
surat keterangan resmi dari universitas disertai proposal penelitian
Saudara. Informasi terkait direktorat di Kementerian Perindustrian
dapat Saudara dapatkan dengan
mengunduh : https://kemenperin.
MEDIA INDUSTRI | 2020
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KONTRIBUSI
MASIH
TERTINGGI
Industri manufaktur masih menjadi
penggerak utama perekonomian di kala
pandemi Covid-19. Hal ini tercermin
dari kontribusi sektor industri terhadap
struktur produk domestik bruto (PDB)
yang mencapai 19,87 persen atau tertinggi
dibanding sektor lainnnya sepanjang
triwulan II tahun 2020.

6
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Guna menjaga kinerja sektor industri
tersebut, pemerintah berkomitmen
untuk memberikan stimulus atau
insentif yang dibutuhkan saat ini.
“Kami akan terus melakukan berbagai
upaya strategis agar industri manufaktur tetap berproduksi dan berdaya
saing di tengah pandemi Covid-19.
Misalnya memberikan fleksibilitas bagi
dunia usaha untuk beroperasi,” kata
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita di Jakarta, Jumat (7/8).
Menperin menjelaskan, salah
satu bentuk dukungan yang telah
diberikan agar dunia usaha bisa
beroperasi di tengah pandemi
adalah dengan penerbitan Izin
Operasional Mobilitas dan Kegiatan
Industri (IOMKI) pada awal triwulan
II-2020. Dengan penerbitan IOMKI,
diharapkan dapat membantu
perekonomian Indonesia tidak
terpuruk terlalu dalam.
MEDIA INDUSTRI | 2020

“Pemerintah akan menjalankan
pemulihan ekonomi nasional secara
simultan dengan penanganan pandemi Covid-19. Artinya, mendorong
aktivitas sektor industri juga harus
tetap mengikuti protokol kesehatan
yang ketat,” paparnya.
Berdasarkan laporan Badan
Pusat Statistik, terjadinya kontraksi
5,74 persen pada industri pengolahan nonmigas pada triwulan
II-2020 disebabkan oleh dampak
wabah Covid-19. Sementara itu, di
periode yang sama, perekonomian
Indonesia tumbuh minus 5,32
persen secara tahunan (y-o-y).
Namun demikian, Menperin
optimistis, pertumbuhan ekonomi
Indonesia bakal membaik pada
kuartal III-2020. “Saya amat yakin
triwulan III ini akan rebound,”
ungkapnya. Apalagi, pemerintah
telah banyak mengeluarkan banyak

stimulus kepada pelaku industri,
termasuk sektor industri kecil
menengah (IKM) untuk menggairahkan kembali kinerja mereka.
“Pemerintah sudah menggulirkan berbagai macam stimulus
untuk dunia usaha, bahkan yang
terbaru kami telah mengusulkan
untuk penghapusan biaya minimum
listrik 40 jam nyala bagi industri.
Khusus untuk sektor industri, kami
menyiapkan adanya stimulus khusus modal kerja yang dapat dinikmati oleh sektor industri, termasuk
bagi pelaku IKM,” sebutnya.
Lebih lanjut, Agus menyatakan,
pihaknya bakal terus memantau
dan mendorong semaksimal mungkin agar stimulus-stimulus yang
telah diberikan pemerintah kepada
sektor industri dapat segera terealisasi dan terasa manfaatnya. “Kami
juga akan menjaga momentum

Meskipun di tengah kondisi perekonomian
nasional yang mengalami kontraksi dalam
pada triwulan II-2020, terdapat sektor
industri manufaktur yang masih
mencatatkan kinerja positif. Sektor tangguh
tersebut, meliputi industri kimia, farmasi dan
obat tradisional yang tumbuh sebesar 8,65
persen.
membutuhkan peningkatan permintaan, terutama dari dalam negeri yang bisa dikontrol oleh pemerintah. “Konsumsi rumah tangga
yang konstribusinya sekitar 17%
bisa dibantu oleh stimulus, apakah
itu dari bansos atau PKH. Bantuanbantuan ini dibutuhkan masyarakat
untuk bisa meningkatkan daya beli,
bukan cuma menengah ke bawah,
tetapi juga untuk menengah atas,”
ucap Shinta.

SEKTOR TANGGUH
Meskipun di tengah kondisi
perekonomian nasional yang
mengalami kontraksi dalam pada
triwulan II-2020, terdapat sektor
industri manufaktur yang masih
mencatatkan kinerja positif. Sektor
tangguh tersebut, meliputi industri
kimia, farmasi dan obat tradisional
yang tumbuh sebesar 8,65 persen.

peningkatan Purchasing Managers’
Index (PMI) manufaktur Indonesia
agar bisa kembali menembus
level 50,0 pada kuartal III-2020,”
imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua
Umum K amar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia Bidang
Hubungan Internasional Shinta W.
Kamdani menyampaikan, stimulus
dari pemerintah melalui progam
Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) harus segera direalisasikan.
Sebab, penyerapannya masih sangat rendah. Sampai akhir Juli 2020,
realisasi anggaran penanganan
Covid-19 yang mencakup jaminan
sosial bagi masyarakat terdampak
dan sektor usaha baru mencapai
20% dari total Rp 695 triliun.
Dia menilai, walau aktivitas
ekonomi sudah kembali setelah
pelonggaran PSBB, pemulihan

Capaian itu meningkat dibanding triwulan I-2020 yang tumbuh
5,59 persen. Akselerasi pertumbuhan sektor industri kimia, farmasi
dan obat tradisional ini didukung
karena peningkatan dari permintaan terhadap obat-obatan atau
suplemen dalam upaya menghadapi
wabah Covid-19.
“Peningkatan PMI manufaktur
Indonesia pada kuartal III-2020, akan
bergantung pada sektor manufaktur
yang utilitasnya dapat meningkat
signifikan, yakni sektor-sektor yang
memiliki permintaan domestik
tinggi seperti industri farmasi, alat
kesehatan, serta makanan dan minuman,” ungkap Agus.
Berdasarkan data BPS, pada triwulan II-2020, sektor industri logam
dasar tumbuh 2,76 persen. Kinerja
positif ini karena peningkatan kapasitas produksi besi-baja di Sulawesi
Tengah. Selain itu, peningkatan
ekspor logam dasar, di antaranya
komoditas ferro alloy nickel dan
stainless steel.
Berikutnya, industri kertas dan
barang dari kertas percetakan

dan reproduksi media rekaman
yang tumbuh 1,10 persen. Capaian
ini didukung dari peningkatan
produksi kertas di beberapa sentra
produksi seperti Riau, Sumatera
Utara dan Sumatera Selatan. Selain
itu, permintaan luar negeri yang
mengalami pertumbuhan.
Sektor lainnya, industr i
makanan dan minuman yang tumbuh 0,22 persen. Adapun, angka
tersebut meningkat sekitar 1,87
persen jika dibandingkan dengan
kuartal sebelumnya. Pertumbuhan
sektor ini diidukung peningkatan
ekspor minyak kelapa sawit mentah
(crude palm oil/CPO) dan minyak
inti kelapa sawit (palm kernel oil/
PKO).
Menurut Menteri AGK, yang
perlu dilakukan untuk menggenjot kinerja industri saat ini salah
satunya dengan mengoptimalkan
sisi permintaan pasar, sehingga
penyerapan terhadap produkproduk industri manufaktur di
Indonesia bisa terjadi. “Tentu ini
menjadi pekerjaan rumah bagi
kita. Stimulus bagi dunia industri
akan terus kami gulirkan agar aktivitas industri bisa kembali normal,”
tuturnya.
Guna meningkatkan daya
s aing sek tor industr i, Agus
menambahkan, pemerintah akan
mengintegrasikan peta jalan substitusi impor sebesar 35% pada
tahun 2022 dengan implementasi
program Making Indonesia 4.0.
Sebab, penggunaan teknologi dapat
menurunkan biaya operasional dan
meningkatkan produktivitas.
“Selain pengurangan impor,
strategi lainnya adalah peningkatan
utilisasi produksi di seluruh sektor
manufaktur yang sempat turun ke
level 40% pada awal masa pandemi,”
ujarnya. Menperin menargetkan
angka tersebut akan terus naik
ke kisaran 60% pada akhir 2020,
sehingga bisa kembali ke kondisi
sebelum pandemi di kisaran 75%
pada akhir 2021. mi
MEDIA INDUSTRI | 2020
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GELIAT
MANUFAKTUR
TEMBUS LEVEL
EKSPANSIF
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Sektor industri manufaktur di tanah air
sempat menunjukkan geliat yang gemilang
di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.
Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’
Index (PMI) Manufaktur Indonesia di bulan
Agustus yang berada pada level 50,8 atau
menandakan sedang ekspansif karena
melampaui ambang netral (50,0).

“Ini merupakan kabar gembira,
karena artinya salah satu indikator
perekonomian kita mulai merangkak
naik. Capaian ini harus kita jaga dan
terus ditingkatkan dengan tetap
fokus dan kerja keras dalam upaya
pemulihan ekonomi nasional,” kata
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita di Jakarta, Selasa (1/9).
Namun demikian, Menperin
menegaskan, aktivitas sektor industri harus tetap memperhatikan terhadap penerapan protokol kesehatan
yang ketat. “Kami telah mewajibkan
kepada perusahaan industri untuk
aktif melaporkan penerapan protokol kesehatan secara online melalui
portal Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas),” tuturnya.
Berdasarkan laporan yang dirilis
oleh IHS Markit, PMI Manufaktur
Indonesia pada Agustus tahun ini
menunjukkan peningkatan yang
solid, baik dalam produksi maupun
pesanan baru, sehingga membawa
kontribusi positif dalam kondisi bisnis
sejak bulan Februari. Ekspansi pada
output dan permintaan baru tersebut
mengalami kisaran yang tercepat
selama enam tahun.
Menurut hasil survei, perusahaan manufaktur di Indonesia pada
umumnya menyatakan bahwa output
dan pertumbuhan penjualan yang
kuat berasal dari pembukaan kembali
ekonomi secara bertahap. Ini ditunjukkan oleh peningkatan permintaan
klien, terutama didorong oleh pasar
domestik.
Selanjutnya, indeks manufaktur
Indonesia pada bulan kedelapan memperlihatkan juga kepercayaan bisnis
yang naik ke level tertinggi sejak bulan
Mei 2019. Hal ini karena perusahaan
menyesuaikan diri dengan pelonggaran bertahap pada Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait
penyebaran virus korona baru.
“Capaian positif pada PMI ini
juga menunjukkan bahwa langkah
pemerintah dalam melakukan mitigasi
di sektor industri manufaktur saat
pandemi Covid-19 sudah sesuai,” jelas
Agus. Selain itu, lonjakan PMI menjadi
pijakan yang baik bagi industri manufaktur di tanah air untuk kembali pulih.
Indeks Manufaktur Indonesia di
bulan Agustus naik 3,9 poin dari indeks
pada bulan Juli 2020 yang berada di
level 46,9. Rata-rata PMI Manufaktur
kuartal III tahun 2020 sebesar 48,8
juga mengindikasikan kondisi lebih
baik ketimbang kuartal II/2020.
“Kementerian Perindustrian
tentunya terus mengawal sektor
industri manufaktur nasional
agar dapat tumbuh positif dan
MEDIA INDUSTRI | 2020
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nantinya dapat sepenuhnya pulih
dari tekanan dampak pandemi
Covid-19. Kebijakan-kebijakan yang
sudah Kemenperin keluarkan tentu
juga akan dievaluasi efektivitasnya
dan akan kami sesuaikan dengan
kondisi di sektor industri,” papar
Menteri AGK.
Lebihlanjut,Menperin memandang
peningkatan level PMI Manufaktur
Indonesia juga disokong oleh implementasi adaptasi kebiasaan baru
yang secara bertahap meningkatkan
kegiatan operasional sektor industri.
“Semenjak Indonesia masuk ke dalam
fase transisi, yaitu adaptasi kebiasaan
baru, angka PMI kita terus mengalami
peningkatan dari 39,1 di bulan Juni,
kemudian 46,9 di Juli dan 50,8 di
Agustus,” imbuhnya.
Menanggapi hasil PMI Manufaktur
Indonesia pada bulan Agustus, Kepala
Ekonom IHS Markit Bernard Aw mengatakan, untuk pertama kalinya sejak
Februari, perusahaan manufaktur
Indonesia melaporkan perbaikan
kondisi bisnis pada bulan Agustus.
“Permintaan juga menunjukkan tandatanda kebangkitan kembali, membantu
mengurangi laju kehilangan pekerjaan,” terangnya.
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Menurut dia, data terbaru mengisyaratkan bahwa ekonomi akan
bangkit lebih kuat setelah jatuh pada
triwulan kedua. “Oleh karena itu, permintaan harus terus membaik dalam
beberapa bulan ke depan,” tandasnya.
Dibandingkan negara-negara Asean
lainnya, PMI Manufaktur Indonesia
pada bulan Agustus lebih unggul dari
indeks manufaktur Malaysia yang
tercatat di level 49,3. Kemudian, PMI
manufaktur Thailand berada di angka
49,7.
Berikutnya, Filipina dan Vietnam
mencatatkan penurunan indeks
selama Agustus, masing-masing
di angka 47,3 dan 45,7. Sedangkan,
Singapura berada di angka 43,0.
Sementara itu, untuk PMI Manufaktur
Korea Selatan menempati posisi 48,5
dan PMI manufaktur Jepang menyentuh angka 47,2 pada Agustus 2020.

EFEK PSBB
Namun, industri manufaktur di
tanah air kembali mendapat tekanan
akibat Covid-19 seiring ditetapkannya
kembali pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) di sejumlah daerah,
termasuk yang di wilayahnya banyak terdapat kawasan industri. Hal
tersebut tergambar dari menurunnya
Purchasing Managers’ Index (PMI) pada
September yang hampir empat poin,
dari 50,8 pada bulan Agustus, menjadi
47,2.
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Berdasarkan data
Manufacturing
Value Added (MVA)
dari United
Nations Industrial
Development
Organization
(UNIDO), posisi
Indonesia jauh di
atas negaranegara ASEAN
lainnya
“Turunnya PMI September
dibandingkan bulan sebelumnya
disebabkan karena industri yang
tadinya melakukan ekspansi
menjadi bersikap wait and see dan
lebih hati-hati. Ini berpengaruh
pada rencana-rencana produksi
dan peningkatan utilitasnya,” kata
Menteri Perindustrian (Menperin)
Agus Gumiwang Kartasasmita, Kamis
(1/10).
Menperin mengungkapkan, kebijakan PSBB yang ketat di DKI Jakarta
serta perpanjangan PSBB di Jawa
Barat dan Banten membuat kegiatan
ekonomi masyarakat menjadi melambat. “Efek pembatasan yang dilakukan
tersebut akan sangat terasa terhadap
nasional karena perputaran uang paling besar dari kawasan Jabodetabek,”
ungkapnya.
Berdasarkan laporan survei yang
dirilis oleh IHS Markit, tindakan pembatasan kegiatan mengganggu aktivitas pabrik. Kemudian, perusahaan juga
mengurangi aktivitas pembelian dan
inventaris sebagai bagian dari upaya
untuk mengendalikan pengeluaran.
Selanjutnya, hasil survei menyebutkan, pembatasan aktivitas terkait
Covid-19 juga mengurangi kemampuan pemasok untuk mengirimkan
pasokan secara tepat waktu. Waktu
pengiriman rata-rata diperpanjang
selama empat bulan berturut-turut
pada bulan September.
Dalam kondisi ini, Kemenperin
terus berupaya mengawal sektor
industri nasional agar kembali tumbuh positif dan mampu sepenuhnya
pulih dari tekanan dampak pandemi
Covid-19. “Kami akan terus melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan
yang sudah Kemenperin keluarkan
untuk disesuaikan dengan kondisi di
sektor industri,” lanjut Agus.

Ia menambahkan, Kemenperin
juga aktif melakukan koordinasi
dengan pemerintah daerah untuk
bersama-sama memantau aktivitas
sektor industri di tengah kondisi
pandemi Covid-19. Karena itu,
Kemenperin terus memastikan
bahwa kegiatan operasional sektor
industri dapat berjalan beriringan
dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
“Kami sangat memahami
masalah yang dihadapi berbagai
daerah, khususnya yang telah
menerapkan PSBB untuk menangani Covid-19. Terdapat semangat
yang sama antara pemerintah pusat
dan daerah, yaitu berupaya untuk
memastikan kegiatan ekonomi tetap
berjalan. Di saat yang sama, kita juga
memprioritaskan protokol kesehatan
untuk memutus mata rantai Covid19,” imbuhnya.
Melihat peningkatan PMI pada
beberapa negara di ASEAN, Agus
menyampaikan bahwa terdapat
perbedaan skala antara industri
manufaktur di Indonesia dengan di
negara-negara tersebut. “Hal tersebut tidak bisa dibandingkan apple to
apple antarnegara, karena kontribusi
industri bagi perekonomian dan
jumlah industrinya sangat berbeda,”
ujar Agus.
Agus menilai, Indonesia memiliki
ukuran industri manufaktur yang
jauh lebih besar dari negara-negara
ASEAN lainnya. “Berdasarkan data
Manufacturing Value Added (MVA)
dari United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO),
posisi Indonesia jauh di atas negaranegara ASEAN lainnya,” paparnya.
Kepala Ekonom IHS Markit,
Bernard Aw mengatakan, di tengah
meningkatnya kasus infeksi virus,
PSBB diterapkan kembali di Jakarta.
Hal tersebut berhubungan dengan
penurunan pemulihan manufaktur
Indonesia. Data terkini PMI mengindikasikan kemerosotan baru pada
kondisi pabrik pada bulan September,
dengan penjualan dan produksi
menurun secara solid pada akhir
triwulan ketiga setelah peningkatan
nyata pada bulan Agustus.
“Angka PMI terkini menyatakan
bahwa sektor manufaktur Indonesia
menghadapi kondisi pengoperasian
yang menantang pada beberapa
bulan ke depan. Apakah pemulihan
yang kuat akan mengakar, sebagian
besar bergantung pada kemampuan
negara mengendalikan pandemi.
Harapan terhadap prospek tahun
depan tetap positif, tetapi optimisme
bergantung pada perkembangan
situasi COVID-19.” mi
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PACU PRODUKTIVITAS IKM
Kementerian Perindustrian semakin gencar mendorong pelaku
industri kecil menengah (IKM) untuk dapat beradaptasi dengan
kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19. Pelaku IKM perlu
didukung dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, inovasi,
dan kreativitas agar usaha mereka tetap berjalan.
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“Dalam kondisi ini, kami amat mendukung upaya teman-teman IKM untuk
mampu beradaptasi, termasuk untuk
menerapkan protokol kesehatan yang
ketat. Selain itu, perlu terobosan
dalam penjualan atau promosinya,”
kata Direktur Jenderal Industri
Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA)
Kemenperin, Gati Wibawaningsih di
Jakarta, Rabu (16/9).
Dirjen IKMA menjelaskan,
pihaknya bersama pemangku
ke p e n t in g a n t er k a i t t e l a h
meluncurkan berbagai program
strategis guna menunjang pengembangan IKM di tengah pandemi
Covid-19. Misalnya, kampanye
#SemuanyaAdaDisini sebagai
bagian dari Gerakan Nasional
#BanggaBuatanIndonesia.
“Total ada 1,6 juta IKM yang
berpartisipasi dalam gerakan
#SemuanyaAdaDisini, yaitu program untuk mendukung kampanye
penggunaan produk lokal yang
diluncurkan oleh Bapak Presiden
Joko Widodo dengan tagline Bangga
Buatan Indonesia,” paparnya.
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Dalam kampanye tersebut, keterlibatan Ditjen IKMA adalah berupaya membangun jejaring pelaku
IKM agar menjadi bagian rantai
pasok dari industri skala besar.
“Dengan mendekatkan pelaku IKM
dan industri besar, tentunya akan
memberikan peluang bagi sektor
IKM kita semakin berkembang dan
berkontribusi sebagai supply chain
dari industri nasional maupun
global,” tutur Gati.
Gati berharap, gerakan Bangga
Buatan Indonesia mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku IKM dari
sisi pemasaran agar tetap dapat
melakukan proses produksi dan
meraih pendapatan. Guna menopang hal tersebut, Kemenperin aktif
menggelar pelatihan dan pendampingan secara virtual kepada pelaku
IKM karena kondisi pandemi.
“Pembinaan tetap dijalankan
agar para pelaku IKM di dalam negeri terus produktif sehingga mampu
mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya. Hingga
saat ini, total webinar yang sudah
diselenggarakan oleh Ditjen IKMA
sebanyak 156 kali dengan jumlah
peserta mencapai 13.871 orang.
Di samping itu, Kemenperin
juga memanfaatkan dana dekonsentrasi untuk membangkitkan
pelaku IKM yang terimbas pandemi
COVID-19 agar tetap berproduksi,
sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga
ekspor. “Hal ini telah dilaksanakan
melalui beberapa kegiatan di
MEDIA INDUSTRI | 2020

Bagi pelaku
IKM yang ingin
membeli mesin
hanya perlu
membayar
70% dari
harganya,
sementara
30%-nya akan
dibayar oleh
Kemenperin.
daerah yang memberi manfaat bagi
IKM. Program ini diikuti sebanyak
4.264 peserta dari 158 kegiatan,”
imbuhnya.
Bahkan, Ditjen IKMA juga
menyediakan program potongan
harga bagi pelaku IKM yang hendak membeli mesin produksi. “Bagi
pelaku IKM yang ingin membeli
mesin hanya perlu membayar 70%
dari harganya, sementara 30%-nya
akan dibayar oleh Kemenperin,”
ujarnya.
Fasilitasi program restrukturisasi mesin dan peralatan tersebut
merupakan nilai reimbursement
atau potongan harga yang dapat
dimanfaatkan oleh pelaku IKM
sehingga bisa meningkatkan alur
kas belanja modal mereka.

BUTUH STIMULUS
Pelaku industri kecil menengah atau IKM sentra kerajinan
tas dan koper kulit Tanggulangin,
Sidoarjo, Jawa Timur, ingin segera
bangkit dari keterpurukan akibat
pandemi Covid-19. Namun, mereka
memerlukan sejumlah bantuan.
Ketua Koperasi Industri Tas
dan Koper Tanggulangin (Intako)
Junaedi mengatakan, pandemi
Covid-19 berdampak pada turunnya
penjualan produk hingga 95 persen.
Dampak pandemi ini jauh lebih
dahsyat daripada bencana semburan lumpur Lapindo pada 2006
yang menyebabkan penurunan
penjualan 60 persen. “Industri tas
mengalami pukulan ganda. Banyak
pelaku usaha yang terpaksa mendiversifikasi produknya hanya untuk

bertahan hidup,” kata Junaedi,
Sabtu (3/10).
IKM Tanggulangin tergabung
dalam Koperasi Intako dengan lebih
dari 300 industri. Mereka turut
menghidupi ribuan pelaku usaha
mikro, seperti penjual aksesori tas
dan pedagang kulit sintetis. IKM
juga rumah bagi ribuan perajin.
Selama hampir tujuh bulan
pandemi. IKM Tanggulangin berupaya mengoptimalkan pasar daring
dan mendiversifikasi produk dari
memproduksi tas dan koper kulit
menjadi memproduksi masker
nonmedis serta baju hazmat.
Namun, secara umum produksi
terkendala karena bahan baku
seret, seperti bahan kulit dan
aksesori impor dari China. Serapan
pasar dalam negeri rendah karena
daya beli warga turun. Peluang
ekspor lewat daring terbuka lebar,
tetapi belum bisa dioptimalkan.
Junaedi mengatakan, untuk
bangkit lagi setidaknya pelaku
industri yang memiliki akses perbankan bisa dibantu mendapatkan
restrukturisasi kredit dan subsidi
bunga pinjaman agar mereka bisa
mengumpulkan modal.
Selain itu, IKM tas dan koper
Tanggulangin ingin mendapatkan
akses bahan kulit lokal berkualitas ekspor. Selama ini, kulit yang
berkualitas diprioritaskan untuk
ekspor dalam bentuk barang
setengah jadi, sedangkan industri
dalam negeri mendapatkan kulit
sisa. Jenis kulit juga kurang variatif
sehingga produk yang dihasilkan
kurang berkembang.
Persoalan lain, belum adanya
standardisasi kulit bahan baku
untuk produk tas sehingga
melemahkan daya saing produk
IKM Tanggulangin di pasar ekspor.
Pembeli besar di luar negeri menuntut standardisasi tinggi terhadap
produk kulit di samping meminta
legalitas usaha.
Wakil Ketua DPR Rachmat
Gobel, dalam kunjungan kerjanya di
Sidoarjo, mengatakan, pemerintah
pusat ingin mendorong kebangkitan UMKM di masa pandemi karena
sektor usaha ini diharapkan mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Legislatif mendukung keinginan
itu.
IKM Tanggulangin, lanjut
Rachmat, memerlukan fasilitasi
dari pemerintah dengan cara
menyediakan infrastruktur marketplace khusus untuk produk tas
dan koper kulit. mi
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PUSAT-DAERAH
SALING BERSINERGI

Kementerian Perindustrian aktif melakukan koordinasi dengan
pemerintah daerah untuk bersama-sama memantau aktivitas
sektor industri di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini, selain
guna menjaga roda ekonomi tetap berjalan, juga memastikan
perusahaan tetap patuh terhadap protokol kesehatan.
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“Pemerintah daerah memiliki
peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid19, termasuk yang berada di lingkungan perusahaan industri atau
kawasan industri,” kata Direktur
Jenderal Ketahanan, Perwilayahan
dan Akses Industri Internasiona
(KPAII) Kemenperin, Dody Widodo
di Jakarta, Minggu (8/6).
Dirjen KPAII menegaskan,
sektor industri manufaktur siap
memasuki era new normal untuk
kembali memulihkan perekonomian
nasional. “Apalagi kita ketahui,
industri manufaktur merupakan
sektor yang menjadi salah satu
penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Kemenperin mencatat, sektor
industri masih menjadi penyumbang paling besar terhadap struktur
produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 19,98% pada triwulan
I tahun 2020. “Aktivitas industri
memberikan multiplier effect yang
luas bagi perekonomian, antara lain
melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku, penerimaan devisa
dari ekspor, dan penyerapan tenaga
kerja,” tutur Dody.
Oleh karena itu, guna mencegah penyebaran virus korona, perusahaan industri yang mendapat
izin beroperasi diwajibkan untuk
menerapkan protokol kesehatan
bagi seluruh karyawannya yang
bekerja, seperti menjaga jarak,
menggunakan masker, ser ta

berperilaku hidup bersih dan sehat.
Hal ini sesuai dengan aturan yang
tertuang pada Surat Edaran Menteri
Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Operasional
Pabrik dalam Masa Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Covid-2019.
“Pada masa pandemi Covid-19,
perusahaan industri atau kawasan
industri yang beroperasi wajib
memiliki Izin Operasional Dan
Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),
yang prosedurnya diatur dalam
Surat Edaran Menteri Perindustrian
No. 7 Tahun 2020,” paparnya.
Menurut Dody, Kemenperin
terus melakukan langkah sinergi
dengan seluruh pemangku kepentingan terkait agar sektor industri
dapat berjalan sesuai dengan
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Pemda akan mendukung upaya
pemulihan aktivitas industri di masa
pandemi Covid-19 saat ini, dan
Kemenperin akan terus melakukan
koordinasi terkait upaya tersebut
termasuk menyosialisasikan protokol
kesehatan dalam masa pemulihan
aktivitas industri.
penerapan protokol kesehatan.
Kolaborasi itu misalnya melibatkan
dengan dinas-dinas di daerah.
“Beberapa peran pemda, antara
lain membuat gugus tugas tentang
pengawasan IOMKI bagi kegiatan
operasional kawasan industri
maupun tenant,” tuturnya. Untuk
itu, setiap pemegang IOMKI harus
memiliki prosedur pencegahan
Covid-19 dan melaporkan pelaksanaannya setiap akhir minggu
melalui Sistem Informasi dan
Industri Nasional (SIINas).
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Guna mendukung pelaksanaannya, juga dilakukan pembentukan tim pemantau implementasi
IOMKI. Hal ini tertuang pada
Kepmenperin No 649/2020. Tugas
tim pemantau tersebut, antara lain
berkoordinasi dengan pemerintah
daerah, memverifikasi data dan
informasi IOMKI serta laporan
pelaksanaannya.
Berikutnya, melakukan pengawasan atas implementasi IOMKI
secara langsung di lapangan
atau secara elektronik, merekomendasikan pencabutan IOMKI
kepada Menteri Perindustrian, dan
mengevaluasi hasil pengawasan
implementasi IOMKI.
“Pemda akan mendukung
upaya pemulihan aktivitas industri
di masa pandemi Covid-19 saat
ini, dan Kemenperin akan terus
melakukan koordinasi terkait upaya
tersebut termasuk menyosialisasikan protokol kesehatan dalam masa
pemulihan aktivitas industri,” tutur
Dody.

MEMASTIKAN TETAP
BERJALAN
Sementara itu, Gubernur Jawa
Timur Khofifah Indar Parawansa
ingin memastikan sektor industri
di Jawa Timur terus bergerak di
tengah pandemi COVID-19 yang
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belum usai. Menurut Khofifah,
proses pemulihan ekonomi harus
dikuti pergerakan industri mulai
mikro, kecil, menengah sampai
dengan usaha besar.
“Saya memang di bulan
Agustus ini akan menemu-kenali
sektor-sektor industri yang bisa
memberikan daya dukung terhadap
pergerakan ekonomi di Jawa Timur.
Proses pemulihan ekonomi ini harus
dikuti oleh pergerakan dari mulai
yang utama mikro-mikro, kecil,
menengah sampai dengan usaha
besar,” kata Khofifah saat berkunjung ke industri makanan dan minuman PT Indofood Sukses Makmur di
Pasuruan, Rabu (5//8/2020).
Khofifah mengatakan sudah
mendatangi sejumlah kawasan
industri. Selain ingin memastikan
semua berjalan baik, ia juga ingin
protokol kesehatan tetap diutamakan. “Saya datang ke salah satu
industri sepeda kemudian kita juga
ke industri mamin. Ini memang
menjadi kekuatan Jawa Timur. Kita
ingin memastikan bahwa semua
berjalan dengan baik, produktivitasnya terjaga, karyawannya
terjaga, dan protokol kesehatan
juga terjaga,” ungkapnya.
Khofifah bersyukur pertumbuhan investasi di Jawa Timur semakin
meningkat selama pandemi COVID19. Hal itu membuktikan Jawa Timur
tetap jadi incaran investor. “Untuk
semester ini penanaman modal
dalam negeri di Pasuruan tertinggi
di Jawa Timur, sementara untuk
penanaman modal asing nomor 4.
Artinya bahwa kultur industri di
Jawa Timur mendapatkan atensi
untuk investasi yang cukup bagus.
Ahamdulillah ada peningkatan year
on year investasi di Jawa timur
dibandingkan dengan tahun lalu,”
terangnya.
Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil mengusulkan agar
industri atau perusahaan bisa

melaksanakan tes proaktif secara
mandiri, baik Rapid Diagnostic Tes
(RDT) COVID-19 dengan sampel
darah maupun Polymerase Chain
Reaction dengan sampel swab
(usap) untuk seluruh pegawainya.
“Kita perketat saja protokol
kesehatannya, salah satu usulan
kami adalah Jawa Barat ingin mewajibkan perusahaan melaksanakan
rapid test mandiri. Sehingga dari
direktur utama sampai satpam
semuanya harus bebas COVID-19
agar karyawan bisa bekerja normal,” kata Emil, Selasa (14/4).
Emil mengatakan usulan
tersebut telah disampaikan
kepada Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita melalui
video conference di Gedung Negara
Pakuan, Kota Bandung. Gubernur
mengatakan, sektor industri dengan multiplier effect-nya merupakan tulang punggung ekonomi
di Jabar, apalagi, sekira 60 persen
industri nasional dengan mayoritas
manufaktur berlokasi di provinsi
dengan jumlah penduduk hampir
50 juta jiwa ini.
Namun, pandemi COVID-19
membuat nyaris semua sektor
industr i tersebut terdampak
sehingga 60 persen unit usaha
mempekerjakan kar yawannya
secara Work From Home (WFH).
Sementara 40 persen lainnya tidak
bisa memindahkan kegiatan kerja
ke rumah alias tetap beroperasi.
Meski begitu, Emil pun mengatakan aturan yang dibuat dalam
penanggulangan dampak COVID-19
terhadap sektor industri tidak bisa
disamakan di setiap perusahaan,
karena harus melihat peta persebaran virus SARS-CoV-2 itu sendiri.
Emil mengatakan bila sudah
melaksanakan tes, maka perusahaan bisa melaksanakan operasional pabrik ataupun administrasi
perkantoran dengan memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh organisasi kesehatan
dunia, WHO.
Selain itu, Emil juga mengusulkan kepada Menteri Perindustrian
RI agar Kementerian Perindustrian
dapat mendorong investor asing
maupun perusahaan yang berasal
dari luar negeri untuk turut mengadakan tes COVID-19 secara mandiri.
“Sehingga salah satu usul saya,
(kegiatan) industri bisa saja tidak
usah dibatasi, karena kalau dibatasi
di Jabar artinya yang dirumahkan
dari 40 persen perusahaan yang
masih beroperasi) akan sangat
besar (jumlahnya),” kata Emil. mi
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TUMBUHKAN IKM KERAJINAN
DAN BATIK SAAT PANDEMI
Kementerian Perindustrian terus mendorong pelaku industri
kecil menengah (IKM) kerajinan dan batik agar dapat
mempertahankan bisnisnya di tengah masa pandemi Covid-19,
dengan keuletan dan strategi usaha yang inovatif.
Selama ini IKM kerajinan dan
batik merupakan salah sektor usaha
yang cukup tangguh di masa-masa
krisis. Hal ini dibuktikan pada krisis
ekonomi tahun 1998 lalu, termasuk
saat pandemi Covid-19 yang terjadi
saat ini.
Salah satu upaya pelaku IKM
kerajinan dan batik untuk bertahan
saat ini misalnya memproduksi alat
pelindung diri (APD) sederhana
seperti masker kain dan APD
lainnya. Untuk mendukung upaya
tersebut, Kemenperin melalui Balai
Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)
di Yogyakarta berusaha terus
mendorong pengembangan pelaku
industri kerajinan dan batik.
“Untuk memacu lahirnya
industri baru di wilayah Yogyakarta

dan sekitarnya, Badan Penelitian
dan Pengembangan Industr i
(BPPI) bersama BBKB selaku unit
pelayanan teknis di bawah kami,
kembali melaksanakan kegiatan
Innovating Jogja,” kata Kepala
BPPI Kemenperin, Doddy Rahadi di
Jakarta, Selasa (4/8).
Innovating Jogja merupakan
Inkubator Bisnis Teknologi BBKB
yang telah digulirkan sejak tahun
2016. Ini merupakan ajang pencarian startup berbasis inovasi di
bidang kerajinan dan batik yang
dilaksanakan melalui sistem
kompetisi ide inovasi bisnis.
“Yogyakarta merupakan salah satu
wilayah yang memilki ekosistem
industri kerajinan dan batik yang
cukup kuat,” ujar Doddy.

Berdasarkan data Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
pada tahun 2019, jumlah IKM batik
di wilayah Yogyakarta sebanyak
1.195 unit usaha dengan menyerap
tenaga kerja hingga 5.771 orang.
Nilai produksi dari sektor IKM batik
di Yogyakarta mencapai lebih dari
Rp300 miliar.
Menurut Kepala BPPI, pihaknya
melalui Balai-Balai Besar dan
Baristand Industri yang tersebar
di seluruh Indonesia terus mendorong lahirnya hasil-hasil litbang
yang dapat diterapkan secara
langsung oleh masyarakat dan
pelaku industri. Misalnya, melalui
kegiatan Inkubasi Innovating Jogja,
para peserta dapat memanfaatkan
fasilitas litbang dan layanan jasa
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Adapun lima usaha rintisan pemenang
Innovating Jogja 2020 yang dibina BBKB
Kemenperin, yakni Puspita Batik Indigo
Natural Dye dengan inovasi blue gold
instant atau paket zat warna indigo
lengkap dengan reduktor dan alkalinya.
Kedua, Semilir dengan produk inovasi
teknik ecoprint pada kulit kayu lantung.
yang dimiliki oleh BBKB serta
pendampingan teknis dan manajemen usaha yang diberikan oleh
para mentor.
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Kepala BBKB Titik Purwati
Widowati menyampaikan, kegiatan Innovating Jogja 2020 sudah
dimulai sejak bulan Februari lalu
dan sampai saat ini telah terpilih
30 peserta yang lolos seleksi
untuk mengikuti tahap bootcamp.
“Kegiatan bootcamp merupakan
workshop penajaman ide bisnis
kerajinan dan batik yang akan dituangkan ke dalam rencana bisnis dan
rencana aksi peserta,” jelasnya.
Peserta bootcamp tidak hanya
berasal dari sekitar Yogyakarta,
namun juga ada yang berasal dari
Bogor, Semarang, Surabaya dan
Nusa Tenggara Barat. Pada akhir
kegiatan bootcamp, akan dipilih
peserta dengan ide dan rencana
bisnis terbaik. Peserta tersebut
akan menjadi tenant inkubator
bisnis Innovating Jogja di BBKB.
Tahun 2020 ini seluruh kegiatan
Innovating Jogja dilaksanakan
secara online.

LIMA PEMENANG
Adapun lima usaha rintisan
pemenang Innovating Jogja 2020
yang dibina BBKB Kemenperin,
yakni Puspita Batik Indigo Natural
Dye dengan inovasi blue gold
instant atau paket zat warna indigo
lengkap dengan reduktor dan alkalinya. Kedua, Semilir dengan produk
inovasi teknik ecoprint pada kulit
kayu lantung. Ketiga, Woodeco
Indonesia dengan produk inovasi
wooden jewelry box dan wooden
ring box dari limbah kayu industri
furnitur. Keempat, Artsy Craft
dengan inovasi produk mahar dari
produk bunga kering, dan kelima
adalah Toja Indonesia dengan
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inovasi produk penerapan ragam
hias nusantara pada produk rajut.
D o d d y m en gun gk ap k an ,
Yogyakarta merupakan daerah
dengan inovasi industri kreatif
yang terus berkembang. Sehingga,
melalui kegiatan Innovating Jogja,
Kemenperin berupaya mendukung
IKM kerajinan dan batik di kota
tersebut untuk terus berinovasi
mengembangkan produknya.
“Selain itu, IKM juga berkesempatan menfaatkan kehadiran fasilitas
layanan jasa dan hasil litbang di
BBKB Yogyakarta,” paparnya.
Para pemenang Innovating
Jogja akan menerima pendampingan manajemen mutu produk
dari BBKB Yogyakarta dan Bio
Hadikesuma Management Training
& Consulting (BHMTC). Selain
itu, mereka akan mendapatkan
fasilitas bahan produksi sebesar
Rp20 juta dari Pusat Penelitian
dan Pengembangan Industri Agro
Kemenperin. “Total hadiah yang
diberikan kepada tenant mencapai
senilai Rp73 juta,” jelas Kepala
BPPI.
Ia menuturkan, Innovating
Jogja merupakan kegiatan yang
diselenggaraan rutin setiap tahun.
Pada pelaksanaan sebelumnya,
sejumlah hasil litbang BBKB telah
dimanfaatkan oleh para tenant
Innovating Jogja lainnya, misalnya
teknik batik Latar Ringkel yang
telah digunakan oleh Tizania
Jumputan, yang merupakan tenant
Innovating Jogja tahun 2018.
Kemudian, teknologi aplikasi
nanopartikel ZnO untuk produk
batik antibakteri yang telah
diterapkan oleh CV Smart Batik
Indonesia (tenant Innovating Jogja
tahun 2019). “Penerapan teknologi
antibakteri ini cukup menarik
perhatian, karena itu sangat diminati oleh para pengemar batik di

tengah merebaknya wabah virus
corona baru yang terjadi saat ini,”
imbuhnya.
Kepala BBPI menjelaskan,
pendampingan yang dilakukan kepada tenant di kegiatan
Innovating Jogja ikut mendukung
para pelaku industri untuk bertahan dalam kondisi pandemi
Covid-19. “Bahkan beberapa tenant Innvovating Jogja seperti Djadi
Batik dan RaMundi mengalami
peningkatan permintaan produk,”
sebut Kepala BBPI.
Djadi Batik memproduksi batik
dengan desain khas Korea yang
digemari generasi muda, melakukan inovasi dengan membuat
pakaian hanbok batik yang menggunakan bahan kombinasi plastik,
sehingga dapat berfungsi sebagai
hazmat suite.
“Omzet Djadi Batik mengalami
peningkatan sebesar 50% di masa
pandemi. Sedangkan RaMundi
yang memproduksi pakaian bayi
dari bahan batik, juga mengalami
peningkatan omset sebesar 70%
dengan packaging yang lebih baik
dan strategi pemasaran online,”
ujar Kepala BPPI.
Doddy memaparkan, melalui
kegiatan Innovating Jogja tahun
2020, Kemenperin terus mendorong, mengawal, dan memfasilitasi
berbagai ide dan inovasi luar biasa
dari para pelaku IKM, sehingga
mampu memperkaya macam
produk buatan anak bangsa.
Kepala BBKB Yogyakarta, Titik
Purwati Widowati menambahkan,
proses seleksi ide bisnis dan produk
inovatif melalui gelaran Innovating
Jogja telah dilaksanakan sejak
Februari 2020. Sebanyak 91 proposal ide diterima oleh panitia.
Setelah melalui Seleksi administrasi dan seleksi substansi proposal,
terpilih 30 peserta yang mengikuti
kegiatan bootcamp pengembangan
bisnis yang dilakukan selama lima
hari pada Agustus 2020.
Peserta yang telah mengikuti
bootcamp kemudian mengikuti
seleksi business plan yang dilaksanakan pada 18-19 Agustus 2020.
“Meski terkendala pandemi Covid-19,
kami terus mendorong pelaksanaan
kegiatan Innovating Jogja 2020 ini.
Namun, berbeda dengan tahun-tahun
yang lalu, kali ini tahapan kegiatan,
mulai dari sosialisasi, pendaftaran,
seleksi, presentasi proposal, hingga
bootcamp dan pitching peserta
dilakukan secara online. Bersyukur
teknologi informasi telah membantu
dapat mengurangi pertermuan fisik,”
pungkas Titik. mi
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INDI 4.0 TERUS
DIGULIRKAN
Kementerian Perindustrian bertekad
mengakselerasi transformasi sektor
manufaktur di tanah air ke arah industri
4.0. Langkah strategis ini bertujuan
meningkatkan produktivitas dan daya
saing industri nasional, sekaligus sebagai
implementasi program prioritas pada peta
jalan Making Indonesia 4.0.
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“Transformasi industri 4.0 ini memberikan keuntungan bagi perusahaan industri dengan menurunkan
biaya dan down-time, meningkatkan kinerja mesin dan
peralatan, meningkatkan kecepatan operasi produksi
dan kualitas produk, serta compatible dengan protokol kesehatan,” kata Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy
Rahadi, Kamis (16/7).
Selama pandemi Covid-19, Kemenperin aktif
melakukan sosialisasi awareness kepada para stakeholder industri agar tetap produktif dengan industri
4.0, di antaranya melalui penyelenggaraan assesment
Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)
secara online guna mengakselerasi pelaku industri
untuk dapat bertransformasi menuju industri 4.0.
“Sekitar 500 perusahaan industri telah terlibat
dalam assesment INDI 4.0 dan proses transformasi
industri 4.0 di tahun 2019,” ungkap Kepala BBPI. INDI
4.0 yang telah diluncurkan tahun 2019 tersebut, merupakan alat untuk mengukur kesiapan industri dalam
bertransformasi menuju industri 4.0.
INDI 4.0 yang merupakan indeks acuan bagi industri dan pemerintah dalam mengukur tingkat kesiapan
industri untuk bertransformasi menuju industri 4.0 di
Indonesia yang terdiri dari lima pilar (pilar manajemen
dan organisasi, pilar orang dan budaya, pilar produk
dan layanan, pilar teknologi dan pilar operasi pabrik).
“Pada INDI 4.0 terdapat lima level, yaitu level nol hingga
level empat yang menunjukkan kesiapan industri dalam
menerapkan industri 4.0,” tuturnya.
Pengisian assesment INDI 4.0 pada sistem
informasi industri nasional (SIINas) dilakukan secara
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virtual mulai Rabu 15 Juli 2020, yang diikuti oleh 150
perusahaan industri dari berbagai sektor, antara lain
makanan dan minuman, elektronik, otomotif, kimia,
elektronik, farmasi, alat kesehatan, logam dan aneka,
serta dihadiri juga oleh tenaga ahli dan perusahaan
industri yang telah melakukan transformasi industri
4.0 di tahun sebelumnya.
“Memang prioritas industri 4.0 ini awalnya pada
lima sektor, yaitu industri makanan dan minuman,
tekstil dan pakaian, kimia, otomotif, dan elektronika.
Namun saat ini, kami memasukkan dua sektor tembahan, industri farmasi dan alat kesehatan guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat
pandemi Covid-19. Kami juga memberi kesempatan
kepada sektor lain bila ingin bertransformasi menuju
industri 4.0,” lanjut Doddy.
Dalam assesment ini juga dijelaskan tentang keuntungan dan strategi transformasi industri 4.0 sebagai
salah satu solusi untuk tetap produktif di masa pandemi Covid-19 guna memenuhi prosedur dan protokol
kesehatan. “Dalam kondisi seperti ini, semakin banyak
perusahaan yang proaktif untuk transformasi industri
4.0, tentunya akan semakin besar peluang pelaku
industri tetap eksis dan mampu untuk berdayasaing,”
ungkapnya.
Doddy menambahkan, selain peningkatan awareness dan assesment INDI 4.0, dilakukan pula pendampingan dan pelaksanaan project transformation industry
4.0 untuk perusahaan industri. Pendampingan ini
bertujuan memberikan arah dan langkah strategis yang
dapat diambil perusahaan dalam memprioritaskan
project implementasi industri 4.0 sesuai dengan key
performance indicators (KPI) perusahaan.

Catatan positif ekspor produk
industri logam nasional
terlihat dari capaian pada
Januari-Mei 2020 yang
menembus USD9,2 miliar atau
naik 41 persen dibanding
perolehan di periode yang
sama tahun 2019 sekitar
USD6,5 miliar.
“Perusahaan-perusahaan dengan skor INDI 4.0 di
level tiga akan mendapat prioritas pendampingan dan
didorong untuk mengakselerasi transformasi industri
4.0 agar benefitnya dapat segera dirasakan di masa
pandemi ini,” paparnya.

INDUSTRI LOGAM
Beberapa waktu lalu, Kepala BPPI melakukan
kunjungan kerja ke PT. Tata Logam Lestari dalam
rangka melihat kesiapan salah satu industri logam di
dalam negeri untuk bertransformasi ke arah industri
4.0. “Tim Kemenperin akan membantu dalam identifikasi kendala dan pain point perusahaan dalam upaya
bertransformasi ke industri 4.0. Ini merupakan salah
satu rekomendasi bagi perusahaan untuk melakukan
penyesuaian terhadap strategi bisinis dalam bertransformasi,” jelasnya.
Menurut Doddy, meskipun industri logam belum
dimasukkan ke dalam lima sektor pionir industri 4.0
pada Making Indonesia 4.0, namun merupakan salah
satu sektor yang strategis karena selama ini mampu
memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian
nasional. “Peran penting industri logam, di antaranya
adalah hasil produknya menjadi bahan baku utama bagi
kegiatan sektor lainnya seperti industri permesinan
dan peralatan pabrik, otomotif, maritim serta elektronik,” sebutnya.
Bahkan, dengan bertransformasi ke arah industri
4.0, diyakini kinerja industri logam akan semakin
kokoh dan berpeluang mendongkrak sumbangsihnya
terhadap nilai ekspor nasional. Catatan positif ekspor
produk industri logam nasional terlihat dari capaian
pada Januari-Mei 2020 yang menembus USD9,2 miliar
atau naik 41 persen dibanding perolehan di periode
yang sama tahun 2019 sekitar USD6,5 miliar.
“Capaian positif itu selaras dengan salah satu
strategi dalam program Making Indonesia 4.0, yakni
meningkatkan produktivitas industri yang berorientasi
ekspor guna mendorong roda perekonomian nasional,”
ungkap Doddy. Diharapkan, melalui kebijakan pengembangan sektor-sektor industri yang punya orientasi
ekspor, target Indonesia menjadi bagian dari 10 negara
yang memiliki ekonomi terbesar di dunia pada tahun
2030 dapat terwujud.
Kepala BPPI menambahkan, setelah ini, PT. Tata
Logam Lestari akan melakukan asesmen Indonesia
Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), dan mengikuti
pendampingan dari Kemenperin, berupa penyusunan

peta jalan transformasi industri 4.0. “Jadi, kami akan
membantu PT. Tata Logam Lestari melakukan identifikasi potensi-potensi yang dimiliki dan menyusun
strategi roadmap atau rencana aksi dalam bertransformasi menuju industri 4.0,” terangnya.

SEKTOR IKFT
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad
Khayam mengatakan, pihaknya telah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis dan Asesmen INDI 4.0 Sektor
IKFT yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (25/8).
Pada kegiatan assemen ini, juga dipaparkan mengenai implementasi industri 4.0 pada sektor IKFT yang
sudah berkembang dengan berbagai sistem aplikasinya
masing-masing. Contohnya pada produsen tesktil PT.
Eratex Djaja yang berhasil menghemat listrik, air,
batubara, dan emisi gas rumah kaca setelah menerapkan teknologi industri 4.0.
“Pada hari pertama ini, kami berhasil melibatkan
sebanyak 156 peserta dari sektor industri tekstil dan
industri pengolahan bahan galian nonlogam.Besok, kami
akan menggandeng peserta dari industri kimia hulu dan
hilirnya,” ujar Khayam.
Khayam pun menyampaikan, sesuai target kinerja
yang telah ditetapkan oleh Kemenperin berdasarkan
RPJMN tahun 2020-2024, salah satu sasarannya adalah
jumlah perusahaan sektor IKFT dengan nilai INDI 4.0
lebih dari 3 bisa mencapai 11 perusahaan pada 2020,
dan sebanyak 21 perusahaan di tahun 2024. Pada INDI
4.0, skor 1-2 menunjukkan kesiapan awal implementasi
industri 4.0, kemudian rentang skor 2-3 menunjukkan
kesiapan sedang, dan skor 4 adalah mereka yang sudah
menerapkan industri 4.0.
“Kami optimistis, sektor IKFT mampu berakselerasi
ke arah industri 4.0. Apalagi, Making Indonesia 4.0 menetapkan beberapa sektor binaan kami untuk menjadi pionir
dalam penerapan industri 4.0 di Indonesia, yakni industri
kimia serta industri tekstil dan pakaian. Bahkan, di tengah pandemi ini kami mengusulkan industri farmasi dan
alat kesehatan juga bisa dapat prioritas pengembangan
industri 4.0,” paparnya.
Industri farmasi dan alat kesehatan dimasukkan ke
dalam sektor tambahan pada Making Indonesia 4.0 karena
memiliki kinerja yang gemilang di tengah tekanan dampak
pandemi Covid-19. “Kedua sektor tersebut punya demand
yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar terhadap
produk-produk untuk mencegah penularan virus korona
baru,” jelas Khayam.
Selain itu, sektor IKFT selama ini telah membuktikan
kontribusinya yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi
nasional. Misalnya dari sisi kinerja ekspor, nilai pengapalan produk dari sektor IKFT menembus hingga USD14,59
miliar sepanjang triwulan II tahun 2020.
Selanjutnya, realisasi investasi di sektor IKFT mencapai Rp32,39 triliun pada triwulan II-2020, yang terdiri
dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp20,06
triliun dan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN)
sekitar Rp12,33 triliun.
“Investasi tersebut tentu memberikan multiplier
effect yang luas bagi perekonomian nasional, seperti
pada penambahan jumlah tenaga kerja. Di sektor IKFT,
penyerapan tenaga kerjanya telah menyentuh angka 6,96
juta orang dari total tenaga kerja industri pengolahan
sebanyak 18,46 juta orang,” ungkap Khayam. mi
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ADAPTASI
KEBIASAAN BARU
ERA INDUSTRI 4.0
Implementasi industri 4.0 dinilai
sebagai strategi tepat untuk lebih
membangkitkan aktivitas sektor
manufaktur di dalam negeri saat
menghadapi fase adaptasi kebiasaan
baru di tengah masa pandemi
Covid-19.

dukungan implementasi teknologi industri 4.0 dan
tetap patuh memenuhi protokol kesehatan.
Kemudian, melakukan penilaian Indonesia Industry
4.0 Readiness Index (INDI 4.0) untuk mengetahui posisi
kesiapan perusahaan dalam transformasi industri 4.0
secara online maupun offline. “Selain itu, kami melakukan pendampingan dalam transformasi industri 4.0
secara remote maupun kunjungan ke industri, hingga
perusahaan dapat menjalankan proyek transformasi
industri 4.0,” imbuhnya.
Menperin menyebutkan, manfaat yang bakal
dirasakan perusahaan dari transformasi industri 4.0,
di antaranya adalah menurunkan biaya dan downtime, meningkatkan kinerja mesin dan peralatan,
serta meningkatkan kecepatan operasi produksi dan
kualitas produk. “Tentunya ini akan berdampak pada
peningkatan produktivitas perusahaan sehingga dapat
menjadi industri yang maju dan berdaya saing baik di
kancah domestik maupun global,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Doddy
Rahadi mengemukakan, beberapa kebijakan yang telah
dikeluarkan Kemenperin untuk mendorong kegiatan
produksi sektor industri tetap berjalan selama masa
pandemi Covid-19, antara lain menerbitkan peraturan
mengenai pelaksanaan operasional pabrik dalam masa
kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
“Pemerintah juga sudah memberikan sejumlah
stimulus untuk menggairahkan sektor industri dalam
menghadapi pandemi Covid-19, termasuk mengusulkan
penghapusan biaya minimum untuk penggunaan listrik
dan gas,” ujar Doddy.

Guna mengakselerasi transformasi menuju
industri 4.0, perlu dukungan dari seluruh pemangku
kepentingan terkait. “Sinergi dan kolaborasi antar pihak
berperan penting dalam implementasi industri 4.0
sesuai program prioritas Making Indonesia 4.0,” kata
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
di Jakarta, Jumat (3/7).
Menurut Menperin, program Making Indonesia
4.0 telah mendukung perusahaan industri dalam
penyesuaian dengan kondisi saat ini. Di masa pandemi
Covid-19, penerapan industri 4.0 memudahkan industri dalam menjalankan protokol kesehatan. “Dengan
menjalankan digitalisasi, perusahaan dapat mengatur
proses kerja maupun SDM-nya dan tetap produktif,”
papar Menperin.
Kementerian Perindustrian juga aktif menjalin
koordinasi dan membangun jejaring kerja sama antar
stakeholders untuk mempercepat transformasi industri
4.0. Dalam hal ini, Kemenperin telah menginisiasi ekosistem industri 4.0 yang disebut Ekosistem Indonesia
4.0 (SINDI 4.0).
“Jadi, SINDI 4.0 dibangun sebagai wadah saling
bersinergi dan berkolaborasi, baik pemerintah, pelaku
industri, akademisi dan R&D, technical provider, konsultan dan tentunya pelaku keuangan,” jelasnya.
Menurut Agus, di era new normal ini, upaya yang
juga akan dilakukan Kemenperin dalam mempercepat
transformasi industri 4.0 di Indonesia, antara lain
meningkatkan kesadaran (awareness) agar industri
tetap produktif pada masa pandemi Covid-19 dengan

Selanjutnya, mengurangi PPN untuk bahan baku
yang diperoleh domestik untuk industri yang tidak di
Kawasan Berikat atau KITE, penundaan pembayaran
PPN hingga 90 hari, mengurangi angsuran PPh 25 menjadi nol, dan paket restrukturisasi dan pinjaman modal
kerja untuk industri yang terkena dampak Covid-19.
Mevira Munindra, Country Head of Operation
IDC Indonesia, dalam sesi webinar yang bertema
“Mengelola Infrastruktur Digital di Era New Normal”
menyebutkan bahwa dukungan IT digital memberikan
kepastian bisnis serta menjadikan engagement dengan
customer tetap terjalin tanpa henti.
Begitu juga terhadap aktivitas internal dan juga
business process yang dapat berjalan kondusif.
Sehingga menurutnya, untuk dapat melewati fase
transisi “Adaptasi Kebiasan Baru” (sebelumnya: New
Normal), perusahaan dituntut untuk berinvestasi lebih
besar dan mengelola infrastruktur IT lebih serius.
Sementara itu, CEO Telkomsigma, Sihmirmo Adi
memaparkan, pihaknya sebagai penyedia infrastruktur IT khususnya Data Center telah menyikapi tren IT
Digital. “Dengan kapabilitas kami sebagai provider data
center yang memiliki wide coverage di Indonesia, yaitu
14 business data center dan 3 enterprise data center
berstandar Tier III dan Tier IV yang secara total memiliki
kapasitas lebih dari 16.000m2, Telkomsigma siap menjadi digital enabler bagi industri yang membutuhkan
transformasi digital di tengah Pandemi,” ujar Mirmo.
Perlu diketahui, data center menjadi fasilitas IT
yang menjadi tulang punggung bagi perusahaan untuk
dapat mengadopsi layanan digital terintegrasi, mulai
dari cloud, banking platform, hingga layanan berbasis
teknologi IoT, ERP, dan juga smart city. mi
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LIMA LANGKAH
TRANSFORMASI
KALA PANDEMI
Perubahan tatanan terjadi pada
hampir seluruh sendi kehidupan
karena adanya pandemi Covid-19,
termasuk pengaruh pada aktivitas
sektor industri manufaktur. Guna
menghadapi kondisi tersebut, pelaku
industri perlu memperhatikan
lima langkah strategis agar bisa
menjalankan keberlangsungan
usahanya.
Kelima langkah dimaksud dapat disebut sebagai 5R bagi industri.
Langkah pertama, yaitu resolve atau menangani pandemi di
lingkungan perusahaan, termasuk dengan melibatkan partisipasi
karyawandalampenerapanprotokolkesehatan.Kedua,resilience
atau upaya memperkuat perusahaan sehingga dapat bertahan.
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Langkah ketiga, return atau kembali menjalankan aktivitas
dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang penting bagi
masing-masing perusahaan. “Ketiga langkah tesebut perlu
diperkuat dengan dua langkah selanjutnya, yang menekankan
pentingnya perubahan oleh perusahaan, yaitu re-imagination
dan reform,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita di Jakarta, Jumat (24/7).
Menperin menjelaskan, perusahaan perlu kembali
memetakan bisnisnya berdasarkan kondisi baru yang dihadapi
dan mereformasi model bisnis untuk mengambil peluang usaha.
Misalnya mempertimbangkan opsi-opsi peluang bisnis baru
dan menerapkan metode baru dalam rangka mengakselerasi
produktivitas dengan memanfaatkan teknologi terkini.
“Dengan cara-cara tersebut, kami optimistis sektor industri
akan mampu bertransformasi menuju era industri 4.0 atau
mempercepat adaptasi untuk kebiasaan baru di tengah dampak
pandemi,” paparnya.
Menteri AGK menegaskan, industri manufaktur
diproyeksi menjadi salah satu motor penggerak dalam
transformasi ekonomi untuk bangkit setelah pandemi.
“Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk terus memacu
produktivitas serta daya saing sektor pengolahan, di antaranya adalah dengan mengoptimalkan potensi industri 4.0
untuk beradaptasi dengan situasi yang baru,” tuturnya.
Menperin pun mengungkapkan, dengan perubahan
kondisi perekonomian yang tidak terhindarkan, industri
manufaktur perlu mampu beradaptasi dan bertransformasi.
Sementara itu, pemerintah telah mencanangkan percepatan penerapan teknologi industri 4.0 melalui implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Selain itu, terdapat
program strategis lainnya seperti UMKM Go Digital,
Low Touch Economy, serta reskilling dan upskilling dari
Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
“Kebutuhan digitalisasi mutlak diperlukan dalam
dunia industri, baik dalam hal manajemen, capacity building, quality testing, serta track and trace sistem logistik,
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termasuk otomatisasi dan perencanaan yang mampu
bekerja sendiri,” imbuhnya.
Pemerintah telah resmi meluncurkan peta jalan
Making Indonesia 4.0 pada tahun 2018 dengan visi
besarnya menempatkan Indonesia dalam jajaran 10
besar ekonomi dunia di tahun 2030. Penerapan peta jalan
ini secara langsung akan berdampak pada revitalisasi
sektor manufaktur dan diharapkan akan meningkatkan
kontribusi ekspor neto hingga mencapai 10% dari Produk
Domestik Bruto (PDB).
“Adanya roadmap Making Indonesia 4.0 tentu akan
memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan
industri Indonesia di masa yang akan datang,” ujar Agus.
Pada awal implementasinya, telah ditetapkan lima sektor
prioritas dalam penerapan program Making Indonesia 4.0,
yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian,
otomotif, kimia, serta elektronika.
“Kemudian, adanya peningkatan permintaan yang
signifikan pada industri farmasi dan industri alat kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19, menjadi
pertimbangan masuknya dua sektor tersebut sebagai
prioritas baru dalam peta jalan tersebut,” tandasnya.

Selain itu, analisis McKinsey
mengindikasikan Indonesia
bisa pulih lebih cepat
dibanding negara-negara
ASEAN lainnya.
tersebut disumbang dari konten dan aplikasi sebesar
Rp192,1 triliun, disusul platform Rp156,8 triliun, perangkat IoT Rp56 triliun, serta network dan gateway Rp39,1
triliun.
Berdasarkan penelitian dari McKinsey & Company,
pembangunan infrastruktur digital di Indonesia akan
membawa peluang positif hingga sekitar 150 miliar dolar
AS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2025.
Apalagi, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia yang mencapai
jumlah 175,4 juta orang, atau sekitar 64% total penduduk
di Indonesia.
Selain itu, analisis McKinsey mengindikasikan Indonesia
bisa pulih lebih cepat dibanding negara-negara ASEAN lainnya. “Hal ini karena Indonesia memang memiliki dorongan
yang luar biasa dari ekonomi domestik. Oleh karena itu,
pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi dapat
berjalan dengan cepat,” imbuh Menperin.
Tidak hanya membidik sektor skala besar, Kemenperin
juga fokus mengajak industri kecil menengah (IKM) agar
bisa memanfaatkan perkembangan teknologi terkini
untuk menunjang peningkatan produktivitas hingga
pemasarannya. “Kami telah meluncurkan program
e-Smart IKM, yang bertujuan membangun sistem database IKM yang terintegrasi dengan marketplace dan
akan didukung oleh Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINAS),” ungkap Menperin.

PEMANFAATAN INDUSTRI 4.0
Selain itu, untuk mendukung kesiapan memasuki era
industri 4.0, Kemenperin sedang mengembangkan Pusat
Inovasi dan Pengembangan SDM Industri (PIDI) 4.0. Fasilitas
ini diharapkan mampu mendampingi pelaku industri dalam
perjalanan transformasi digitalisasi searah program Making
Indonesia 4.0.
Menperin menyebutkan, smart system serta
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam menyukseskan transformasi ke arah
industri 4.0 di Indonesia. Sebagai salah satu teknologi
fundamental dalam pengembangan industri 4.0, Internet
of Things (IoT) saat ini mulai tumbuh pesat seiring para
penggiatnya yang semakin menunjukkan kemampuan
dalam berinovasi.
Ke depan, pengembangan IoT diharapkan semakin
sesuai dengan kebutuhan industri. “Pemanfaatan
teknologi dalam industri 4.0 diyakini dapat memberikan
keuntungan bagi industri, antara lain menaikkan efisiensi
dan mengurangi biaya sekitar 12-15 persen,” terangnya.
Pasar IoT di Indonesia diperkirakan akan berkembang
pesat dan mencapai nilai Rp444 triliun pada 2022. Nilai

Program e-Smart IKM juga merupakan salah satu
bentuk komitmen Kemenperin untuk terus mendukung
sektor IKM dalam mempertahankan usahanya, terutama
di tengah dampak pandemic Covid-19. “Salah satu langkah
yang dilakukan adalah memaksimalkan pemasaran produk
IKM melalui platform e-commerce untuk menggantikan cara
penjualan offline yang saat ini sulit dilakukan,” jelasnya.
Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko
optimistis bahwa aplikasi teknologi digital dapat mendorong
masyarakat khususnya di pedesaan untuk mengadopsi berbagai ilmu pengetahuan sehingga kesejahteraan masyarakat
akan lebih cepat dari perkiraan. “Terdorong oleh pandemi Covid19, saya optimis penggunaan teknologi digital akan lebih cepat
dari perkiraan,” tuturnya.
Budiman menilai Bangsa Indonesia belum lagi mengalami
Renaisans atau kebangkitan kembali berbasiskan ilmu pengetahuan atau sains. Ia pun meminta kepada anak muda Indonesia
untuk kembali membangkitkan renaisans. Hal ini dilakukan
guna menciptakan kemajuan dan keadilan sosial di Indonesia.
“Di era Revousi Industri 4.0 ini anak muda harus berperan,”
katanya. Dengan revolusi sains, Budiman juga berharap bangsa
Indonesia lebih bisa berpikir kritis dalam segala hal. Menurutnya,
Revolusi Industri 4.0 juga menuntut civil society berperan di
dalamnya. “Jadi gerakan sipil berbasis ilmu pengetahuan
dan kebudayaan harus bisa membangkitkan renaisans di
Indonesia,” imbuhnya. mi

MEDIA INDUSTRI | 2020

25

| KEBIJAKAN

SAATNYA IKM
GO DIGITAL
Pemerintah berkomitmen untuk
terus membantu sektor industri kecil
menengah (IKM) di dalam negeri
agar bisa memasarkan produknya
secara digital. Sebab, akibat dampak
pandemi Covid-19, pelaku usaha perlu
bertransformasi menjual produknya
secara online sehingga aktivitas
usahanya tetap berjalan.
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Menter i Per industr ian Agus
Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah sedang gencar
mengajak pelaku IKM nasional
untuk masuk dan bersaing di
platform digital. Oleh karena itu,
kami berupaya membantu produkproduk mereka bisa dipasarkan
secara online dan juga membantu
masyarakat bisa menemukan
produk yang dibutuhkan dengan
mudah di tengah kondisi pandemi
saat ini.
Guna mewujudkan IKM go
digital, Kementerian Perindustrian
telah menjalankan berbagai
MEDIA INDUSTRI | 2020

langkah strategis, di antaranya
menginisiasi program e-Smart IKM
yang diluncurkan sejak tahun 2017
dengan tujuan memfasilitasi pelaku
IKM di dalam negeri bisa memanfaatkan platform e-commerce.
Selain itu, menggelar kegiatan
bimbingan teknis atau pelatihan
tentang pemasaran dan kemasan
produk.
“ Up ay a ter s ebut s e suai
anjuran Bapak Presiden Joko
Widodo yang menginginkan agar
semua kebutuhan lokal 100%
bisa didapatkan atau disuplai
dari industri dalam negeri,” tutur

Menper in. Selain membantu
pelaku IKM dapat bertahan menjalankan aktivitas usahanya di
masa pandemi Covid-19, pemerintah juga berharap produk-produk
industri nasional bisa bersaing
dengan produk asing.
Oleh karena itu, melalui
program bertajuk Bangga Buatan
Indonesia, pemer intah ingin
masyarakat bisa mendapatkan
kebutuhannya dari barang-barang
yang diproduksi industri di dalam
negeri. Pada 14 Mei lalu, pemerintah telah menginisiasi gerakan
Bangga Buatan Indonesia.

Raksasa e-dagang, Alibaba Group
membantu kalangan industri dan
usaha kecil dan menengah
membuka akses global agar bisa
bertahan di tengah pandemi
Covid-19. Caranya adalah melalui
bantuan di sistem digital.
“Sesungguhnya sudah banyak
industri kita yang menghasilkan
produk berkualitas dan kompetitif.
Jadi, kami bertekad untuk mendorong produsen tersebut bisa
memasarkan produknya ke market
Indonesia, termasuk sektor IKM
masuk ke pasar e-commerce,”
paparnya.
Dalam rangka mendukung gerakan Bangga Buatan
Indonesia,
Kementerian
Perindustrian menginisiasi kampanye #SemuanyaAdaDisini yang
berlangsung pada 1-15 Juli 2020.
Upaya ini untuk mengajak pelaku
IKM dapat memanfaatkan marketplace sebagai pilihan saat ini untuk
memasarkan produknya.
“Kami terus berusaha meningkatkan kembali penjualan produk
lokal dari sektor IKM nasional dengan mendukung gerakan Bangga
Buatan Indonesia melalui program
e-Smart IKM dan peluncuran
kampanye #SemuanyaAdaDisini,”
ujar Direktur Jenderal Industri
Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA)
Kemenperin, Gati Wibawaningsih.
Dirjen IKMA menjelaskan,
kampanye #SemuanyaAdaDisini
yang telah diluncurkan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan bersama Menperin
AGK merupakan salah satu langkah
konkret pemerintah khususnya
Kemenperin untuk membantu
para pelaku IKM nasional bisa
kembali bangkit dari dampak
pandemi Covid-19. “Diharapkan
dengan adanya kampanye ini, IKM
kita mampu meningkatkan omzet
penjualannya,” ungkapnya.
Guna menjaring banyak pelaku
IKM terlibat dalam kampanye
#SemuanyaAdaDisini, Ditjen IKMA
telah menyiapkan kegiatan sosialisasi seperti pelaksanaan webinar.
Hal ini sesuai dengan penerapan

protokol kesehatan.
“Kampanye #SemuanyaAdaDisini
melibatkan seluruh stakeholder,
mulai dari pemerintah daerah,
pelaku IKM, platform teknologi
pemasaran, pembayaran, logistik,
ekosistem pendukung industri
hingga masyarakat. Oleh karena
itu, perlu dilakukan sosialisasi
secara langsung untuk mengajak
pelaku IKM memasarkan produknya
secara digital,” papar Gati.
Rangkaian kampanye tersebut akan diiringi dengan kegiatan
talkshow dan sosialisasi program
melalui acara Webinar yang akan
dilaksanakan pada tanggal 1 – 15
Juli 2020 melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti Blibli.
com, Tokopedia, Shopee, Lazada,
Bukalapak, IDeA, Indotrading,
Imooji, ATT dan Alibaba, Bank
Indonesia, BRI, Si-Cepat, serta
Dana.
“Kami memberikan materi
terkait manfaat pemasaran online
ataupun pembayar an online
terutama dalam masa pandemi.
Penjelasan mengenai penggunaan platform online sampai
bagaimana cara untuk bisa berjualan online dan memanfaatkan
pembayaran online,” ungkap Gati.
Selain itu, pelaku IKM peserta
program e-Smart IKM yang sukses berjualan juga membagikan
pengalamannya melalui platform
di masing-masing marketplace.
“Diharapkan dengan mendengar
kisah sukses para pelaku IKM
tersebut, para pelaku IKM lainnya
dapat termotivasi dan bisa mengambil pelajaran dari pengalaman
yang sudah dialami,” imbuhnya.

FAK T O R PE NTI NG
Sementara itu, Dosen Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Solo
Edy Purwo Saputro mengatakan,

digitalisasi menjadi faktor penting dalam persaingan era global
sehingga beralasan jika tuntutan
dan komitmen terhadap penerapan
industri 4.0 menjadi bagian yang
tidak bisa diabaikan.
Langkah itu bukan hanya
menjadi tuntutan bagi industri
berskala besar tetapi juga harus
diterapkan untuk industri kecil
menengah atau IKM. Oleh karena
itu, pemerintah perlu memacu
semua pelaku usaha, baik dari
sektor formal atau informal, baik
kelompok industri besar ataupun
IKM.
“Di satu sisi, hal ini memberikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan insentif
sementara di sisi lain juga tidak
bisa terlepas dari keseriusan
dari semua pelaku usaha untuk
menerapkan kemampuan industri
berbasis 4.0 di semua produksinya
secara berkelanjutan,” paparnya.
Raksasa e-dagang, Alibaba
Group membantu kalangan industri dan usaha kecil dan menengah
membuka akses global agar bisa
bertahan di tengah pandemi Covid19. Caranya adalah melalui bantuan
di sistem digital. “Melalui inisiatif
ini, kami akan mendukung IKM dan
UKM Indonesia di tiga bidang, yakni
proses on-boarding yang lebih
cepat di platform Alibaba.com agar
bisa menjangkau secara global,
upaya mempercepat pertumbuhan
bisnis, dan berbagai upaya untuk
meningkatkan kapabilitas perdagangan online para pelaku usaha,”
kata General Manager Alibaba.com
Zhang Kuo.
Menurut dia, pertumbuhan
ekonomi digital dan ketidakpastian
bisnis yang terjadi saat ini telah
membawa perubahan mendasar
dalam bisnis dan perdagangan
global. “Namun, walau ada banyak
peluang dan desakan untuk ‘go
online’ dan ‘go global’ masih banyak
pelaku IKM dan UKM yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan
pasar global dan transformasi besar
yang saat ini sedang terjadi,” ujar
Zhang menambahkan.
Oleh sebab itu, lanjut dia,
Alibaba.com siap membantu IKM
dan UKM di Indonesia mencapai
per tumbuhan yang sehat dan
kuat dengan menjual produk
mereka di pasar global melalui
kolaborasi dengan tiga mitranya
di Indonesia. Yakni Andalin,
ATT Group, dan Sinergi Sukses
Digitalindo (SSD). mi
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INDUSTRI MANUFAKTUR JADI
ANDALAN TOPANG PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL
Pemerintah bertekad untuk terus memacu kinerja industri manufaktur
di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Sebab, sektor strategis
ini menjadi salah satu andalan dalam mendorong upaya pemulihan
ekonomi nasional.
Oleh karenanya, Kementerian
Perindustrian tetap menjaga aktivitas
industri manufaktur di tanah air bisa
berjalan selama masa pandemi.
Namun, operasionalnya tersebut
dipastikan harus menerapkan protokol
kesehatan yang ketat.
“Selama ini, kami aktif turun ke
lapangan untuk meninjau langsung
produktivitas di sejumlah sektor
industri esensial, termasuk mematau
implementasi protokol kesehatannya,” kata Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita di Jakarta,
beberapa waktu lalu.
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Menperin menilai resiliensi
industri manufaktur di tanah air masih
cukup kuat saat menghadapi adaptasi
kebiasaan baru. Hal ini tercermin dari
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semangat berbagai perusahaan yang
banyak mengajukan Izin Operasional
dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)
kepada Kemenperin.
“Penerbitan IOMKI sebagai salah
satu instrumen pendorong produktivitas industri manufaktur,” ujarnya.
Apalagi, industri manufaktur menjadi
salah satu sektor yang diharapkan
memberikan kontribusi besar dalam
menjaga roda perekonomian tetap
berputar di tengah imbas pandemi
Covid-19.
Merujuk data Badan Pusat
Statistik (BPS), industri pengolahan
nonmigas masih konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap
struktur produk domestik bruto (PDB)
nasional sepanjang triwulan III tahun

2020 dengan menembus hingga
17,90%. Sumbangsih tersebut meningkat dibanding capaian pada triwulan
sebelumnya yang berada di angka
17,83%.
“Optimisme recovery yang lebih
cepat di sektor industri manufaktur
seiring dengan semakin disiplinnya
masyarakat dalam upaya pencegahan
Covid-19, yang terlihat juga dari tren
jumlah kasus aktif yang terus menurun,” papar Agus.
Selain itu, kinerja gemilang juga
tercemin dari Purchasing Managers’
Index (PMI) yang dirilis oleh IHS
Markit. Pada bulan Oktober 2020, PMI
manufaktur Indonesia menembus
level 47,8 atau naik dibanding capaian
September yang menempati posisi

47,2. Artinya, para manajer di sektor
industri mulai yakin dalam melakukan pembelian bahan baku untuk
menggenjot produktivitasnya.
“Angka PMI sudah membaik jika
dibandingkan ketika Covid-19 mulai
masuk ke Indonesia pada FebruariMaret. Jadi, sektor industri kini berada
dalam fase menggeliat,” tutur Agus.
Kemenperin berkomitmen untuk
aktif mendorong percepatan upaya
pemulihan ekonomi nasional, termasuk memacu PMI masuk ke angka 50
yang menandakan status industri pada
tahap ekspansif.

TUMBUH POSITIF
Menteri AGK juga melihat, laju
sektor manufaktur mulai bangkit
kembali pada triwulan III tahun
2020 apabila dibandingkan periode
sebelumnya. “Hampir seluruh sektor
Industri mengalami pertumbuhan
positif,” imbuhnya.
BPS mencatat, industri pengolahan mampu tumbuh positif pada
triwulan III-2020 sebesar 5,69% jika
dibandingkan triwulan sebelumnya
(q-to-q). Meskipun secara tahunan
(y-on-y) sektor manufaktur terkontraksi 4,02 persen, namun lebih baik
jika dibandingkan triwulan II-2020
yang terkontraksi 5,74%.
Adapun sektor yang tumbuh
gemilang di kuartal III-2020, antara
lain industri alat angkutan (17,48%),
industri logam dasar (10,73%), industri barang logam; komputer, barang
elektronik, optik; dan peralatan listrik
(8,11%), industri karet, barang dari
karet dan plastik (7,52%), serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional
(5,69%).
Menperin menjelaskan, kinerja
industri alat angkutan melaju cepat
pada triwulan III-2020. Hal ini terlihat
dari indikator penjualan mobil dan
sepeda motor yang naik tajam jika
dibandingkan kuartal sebelumnya.
Penjualan mobil secara wholesale
(penjualan sampai tingkat dealer) pada
triwulan III-2020 mencapai 111.114
unit atau naik sebesar 362,17%
(q-to-q).
“Produksi mobil pada triwulan III2020 mencapai 113.563 unit atau naik
sebesar 172,78% jika dilihat secara
quartalan,” sebutnya. Sedangkan,
penjualan sepeda motor secara
wholesale pada triwulan III-2020 mencapai 911.865 unit atau naik sebesar
190,75% (q-to-q).
“Kalau dilihat secara tahunan,
industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh paling tinggi hingga
14,96%,” ungkap Agus. Pertumbuhan

dibandingkan periode yang sama di
tahun 2019 sekitar Rp147,3 triliun.

Neraca
perdagangan
industri
pengolahan
pada periode
JanuariSeptember 2020
adalah surplus
sebesar USD8,87
miliar.
sektor ini didukung oleh peningkatan
produksi obat-obatan, multivitamin
dan suplemen untuk memenuhi permintaan domestik dalam menghadapi
wabah Covid-19.
Menperin menegaskan, pihaknya
akan terus menjaga momentum baik
kinerja kuartal III-2020 ini agar bisa membaik hingga akhir tahun. Diharapkan, laju
pertumbuhan lapangan usaha sektor
manufaktur dapat berada di zona hijau
pada kuartal IV-2020. “Peningkatan
konsumsi masyarakat dan kedisiplinan
masyarakat menjaga protokol kesehatan
juga menjadi kunci,” tandasnya.
Menperin menambahkan,
pihaknya selama ini aktif mengawal
realisasi penanaman modal dari sektor industri. Pasalnya, hal ini akan
membawa dampak luas bagi perekonomian nasional, di antaranya adalah
penguatan struktur manufaktur di
dalam negeri sehingga memacu daya
saing hingga kancah global.
“Kami telah banyak melakukan
upaya strategis agar pemutusan
hubungan kerja (PHK) tidak meluas
di sektor industri. Salah satunya
memastikan industri tetap beroperasi
di tengah ancaman pandemi,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan investasi
sektor industri di Indonesia juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja
yang banyak. “Jadi, artinya investasi
merupakan salah satu kunci untuk
mencegah PHK,” ujarnya.
Kemenperin mencatat, sepanjang Januari-September 2020, sektor
industri menggelontorkan dananya di
Indonesia mencapai Rp201,9 triliun
atau berkontribusi 33 persen dari
total nilai investasi nasional sebesar
Rp611,6 triliun. Penanaman modal
di sektor industri pada sembilan
bulan tersebut meningkat apabila

Adapun subsektor yang memberikan sumbangsih terbesar pada devisa
selama Januari-September 2020, yakni
investasi dari industri logam, mesin
dan elektronik yang menembus Rp77,8
triliun. Berikutnya, industri makanan
sebesar Rp40,5 triliun serta industri
kimia dan farmasi berkisar Rp35,6
triliun.

MASIH AGRESIF
Bahkan, sektor industri masih
agresif mendobrak pasar internasional di tengah masa yang sulit karena
dampak pandemi Covid-19. Pasalnya,
ekspor nonmigas dari industri pengolahan sepanjang Januari-September
2020 tercatat sebesar USD94,36
miliar atau memberikan sumbangsih
paling besar terhadap total nilai ekspor
nasional pada periode yang sama.
Berdasarkan data BPS, secara
kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada
Januari–September 2020 berada di
angka USD117,19 miliar. Sementara
kontribusi nilai pengapalan dari sektor
industri pengolahan menembus 80,5
persen.
Neraca perdagangan industri
pengolahan pada periode JanuariSeptember 2020 adalah surplus sebesar
USD8,87 miliar. Adapun kinerja gemilang
ditorehkan oleh industri makanan dengan nilai ekspornya mencapai USD21,31
miliar atau naik 10,5 persen dibanding
periode yang sama tahun 2019.
Selanjutnya, diikuti industri
logam dasar yang mencatatkan nilai
ekspornya sebesar USD16,96 miliar
atau naik 30,7 persen dari capaian
di periode yang sama tahun lalu.
Kemudian, nilai ekspor industri bahan
kimia dan barang dari bahan kimia
melebihi USD9 miliar.
Sementara itu, angka pengapalan industri tekstil dan pakaian jadi
menembus USD8 miliar, serta industri
kertas dan barang dari kertas mencatatkan nilai ekspor hingga USD5,16
miliar. “Pada Januari-September 2020
ini, ada sejumlah sektor industri yang
kinerja ekspornya naik signifikan dari
tahun lalu,” tutur Janu.
Sektor yang mengalami pertumbuhan ekspornya positif di atas 10 persen,
antara lain adalah industri pencetakan
dan reproduksi media rekaman dengan
nilai ekspor sebesar USD29,78 juta
(naik 27,8 persen). Kemudian, industri
furnitur yang nilai ekspornya USD1,59
miliar (naik 15,2 persen), serta industri
farmasi, produk obat kimia dan obat
tradisional dengan nilai ekspor mencapai
USD484,79 juta (naik 10,1 persen). mi
MEDIA INDUSTRI | 2020

29

| EKONOMI & BISNIS

UU CIPTA KERJA
WUJUDKAN
REINDUSTRIALISASI
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai
akan mampu mendorong reindustrialisasi di
Indonesia. Melalui penerapan omnibus law tersebut,
kontribusi manufaktur terhadap produk domestik
bruto (PDB) nasional ditargetkan mencapai 25%
dalam beberapa tahun ke depan.

30

“Dalam memacu reindustrialisasi
di Tanah Air, kami juga fokus untuk
pendalaman struktur industri
dan penerapan peta jalan Making
Indonesia 4.0. Hingga kini, kontribusi
manufaktur ke PDB masih terbesar
dibandingkan sektor ekonomi lainnya,” kata Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita di Jakarta,
Minggu (18/10).

baik yang berasal dari domestik
maupun asing. “Saat kami melakukan kunjungan kerja di beberapa
negara, para pelaku industri dan
investor asing menyambut baik
adanya pembahasan omnibus
law. Tentunya apabila investasi ini
terealisasi, akan membuka lapangan kerja yang cukup banyak,”
paparnya.

Bukti nyata peran penting
sektor industri sebagai motor
penggerak utama bagi perekonomian nasional, yakni tercermin
dari sumbangsihnya yang tertinggi
pada struktur PDB nasional pada
triwulan II tahun 2020 dengan
mencapai 19,87 persen. “Kami akan
terus melakukan berbagai upaya
strategis agar industri manufaktur
tetap berproduksi dan berdaya
saing di tengah pandemi Covid-19,”
ujar Menperin.

Berdasarkan data Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), daftar investasi di sektor
manufaktur sepanjang tahun 20192023 mencapai Rp 1.048 triliun,
yang terbagi dalam beberapa subsektor. “Kami yakin, dengan adanya
omnibus law, posisi wait and see
tidak ada lagi dan akan mempercepat realisasi dari komitmen
investasi yang sudah disampaikan
ke BKPM,” tandasnya.

Guna menjaga kinerja sektor industri di dalam negeri,
pemerintah berkomitmen untuk
memberikan stimulus atau insentif
yang dibutuhkan saat ini. “Misalnya
memberikan fleksibilitas bagi dunia
usaha untuk beroperasi, dengan
diterbitkannya Izin Operasional
Mobilitas dan Kegiatan Industri
(IOMKI) pada masa sekarang di tengah kondisi pandemi,” imbuhnya.
Melalui aktivitas industri,
pemerintah optimistis pemulihan
ekonomi nasional dapat diakselerasi secara simultan dengan
penanganan pandemi Covid-19.
Apalagi, selama ini kegiatan industri memberikan efek yang luas bagi
sektor perekonomian. “Artinya,
kami mendorong aktivitas sektor
industri juga harus tetap mengikuti
protokol kesehatan yang ketat,”
tegasnya.
Agus menyampaikan, rancangan UU Ciptaker telah dinanti oleh
para pelaku industri dan investor,
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Selain mendorong pertumbuhan industri manufaktur, tujuan
utama UU Ciptaker adalah membuka lapangan kerja sesuai dengan
namanya. “Industri manufaktur
dan tenaga kerja adalah saudara
kembar. Sebab, tumbuhnya sektor industri manufaktur pasti
akan membawa nilai posiitif bagi
penyerapan tenaga kerja. Jadi, ini
sisi positif UU Ciptaker di mata
kami,” ungkap Menteri AGK.
Di samping itu, diterbitkannya
UU Ciptaker sebagai salah satu
wujud nyata dari tekad pemerintah
untuk mewujudkan iklim usaha yang
lebih kondusif. Melalui pengesahan
UU Ciptaker tersebut, diharapkan
masyarakat mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam
menjalankan usahanya, terutama
bagi mereka yang berada di sektor
usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM). Bahkan, peningkatan
kesejahteraan dan perlindungan
pekerja juga menjadi fokus dalam
omnibus law tersebut.

“Pekerja mendapatkan jaminan
kesejahteraan yang sesuai dengan keahlian mereka, serta bisa
memperoleh Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan yang mendukung mereka untuk kembali ke
dunia kerja,” lanjutnya. UU Ciptaker
diharapkan dapat menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi
secara maksimal, karena setiap
1 persen pertumbuhan ekonomi
dapat membuka peluang sekitar
300.000-350.000 lapangan kerja
baru.

KOMENTAR PENGUSAHA
Ketua Umum Kadin Indonesia
Rosan P Roeslani, kehadiran UU
Ciptaker diyakini mendorong peningkatan investasi hingga 6,6%-7%
untuk membangun usaha baru atau
mengembangkan usaha eksisting. Pada akhirnya, hal itu dapat
mengakomodir pengangguran
di Indonesia untuk memperoleh
lapangan pekerjaan.
Selain itu, lanjut dia, UU ini
dapat mendukung program pemberdayaan UMKM dan Koperasi
agar peningkatan kontribusi UMKM
terhadap PDB menjadi 65% dan
peningkatan kontribusi Koperasi
terhadap PDB menjadi 5,S%.

peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Aadanya UU Cipta Kerja juga
bisa meningkatkan investasi
sebanyak 6,6% hingga 7% untuk
membangun usaha baru atau
mengembangkan usaha eksisting.
Ini juga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja sehingga
mendorong peningkatan konsumsi
5,4% hingga 5,6%.
Ketua Umum Asosiasi Emiten
Indonesia (AEI) Iwan Setiawan
Lukminto mengatakan, pengesahan
UU Cipta Kerja ini sangat tepat
jika diimplementasikan saat ini.
Karena ini menjadi titik awal bagi
Indonesia untuk meraup investor
sebanyak-banyaknya.
Pasalnya, hampir semua
negara juga memulainya dari nol.
Hal ini disebabkan oleh pandemi
virus corona yang melumpuhkan
perekonomian negara-negara di
dunia tanpa terkecuali.
Menurut Iwan, adanya UU
Cipta Kerja ini sangat baik karena
ada kendala yang menghambat
investasi dipangkas. Misalnya saja
dari sisi perizinan yanh selama ini
menjadi permasalahan klasiknyang
sering terjadi.

UU Cipta Kerja ini akan meningkatkan
kompetensi pencari kerja dan
kesejahteraan pekerja Peningkatan
produktivitas pekerja yang
mempengaruhi pada peningkatan
investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Rosan mengatakan, dapat
dipastikan UU itu dapat mewujudkan lapangan kerja yang berkualitas dan merangsang dibukanya
usaha-usaha baru. Setiap tahunnya
sekitar 2,92 juta penduduk usia
kerja baru (anak muda) yang masuk
pasar kerja, sehingga kebutuhan
atas lapangan kerja baru sangat
mendesak.
Sementara itu, Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, omnibus Law merupakan
strategi reformasi regulasi agar
penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyaknya peraturan
Perundang-undangan. Mengingat,

beberapa negara menggunakan
cara omnibus law untuk memperbaiki regulasi guna meningkatkan
iklim dan daya saing investasi.
Selain itu lanjut Hariyadi
dengan adanya UU Cipta Kerja
ini, diharapkan terjadi perubahan
struktur ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi mencapai
5,7%-6%. Hal ini karena adanya
penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta hingga 3 juta per tahun.
Lanjut Hariyadi, UU Cipta Kerja
ini akan meningkatkan kompetensi
pencari kerja dan kesejahteraan
pekerja Peningkatan produktivitas
pekerja yang mempengaruhi pada

“Adanya UU ini adalah start
yang luar biasa bagaimana kita
punya titik start yang sama dengan negara lain semua slow down
ini kita start bareng dan semoga
bukan cuma start tapi jump start,”
jelasnya.
Iwan menambahkan, kepercayaan diri para investor itu tercermin
dari kenaikan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) yang terus naik
pasca disahkannya UU Cipta Kerja.
Dia menuturkan, sebelum UU itu
disahkan, IHSG berada di level
4.900-an, namun pasca disahkan
IHSG tembus level 5.100-an
Bendahara Umum BPP Hipmi
Eka Sastra mengatakan, UU Cipta
Kerja ini akan mengakomodir pengusaha muda untuk mendorong
penciptaan lapangan kerja. Dia
menegaskan, hal ini perlu dilakukan, melihat ada sekitar 45 juta
orang butuh lapangan pekerjaan.
“Ada 45 juta orang yang belum
optimal dengan pekerjaan yang ada.
Nah inilah salah satu alasan kenapa
UU Cipta Kerja ini penting. Karena
salah satu tugas negara, wajib
menyiapkan lapangan kerja. Tidak
mungkin semuanya bisa masuk ke
PNS, maupun kelembagaan formal
yang lain,” jelas Eka. mi
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PULIHKAN SEKTOR
TERIMBAS PANDEMI
Kementerian Perindustrian terus berupaya
mendorong pemulihan sektor industri di dalam
negeri yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini
guna menjaga roda perekonomian nasional agar
tetap berputar, tentunya dengan berpedoman
pada protokol kesehatan.
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“Pandemi Covid-19 telah menghentikan sejumlah sektor industri.
Pabrik menyetop operasionalnya
dan karyawan terpaksa dirumahkan,” kata Direktur Jenderal
Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
(IKFT) Kemenperin, Muhammad
Khayam di Jakarta, Rabu (6/5).

startup company software content,
memanfaatkan Alat Mekanis Multi
Guna Pedesaan (AMMDes) dalam
percepatan penanganan Covid-19,
serta pengadaan alat pengujian terhadap akurasi dan keandalan alat
ventilator dalam rangka pembuatan
prototipe ventilator.

Dirjen IKFT memaparkan, persoalan yang saat ini dihadapi para
pelaku industri tersebut, mulai dari
penundaan kontrak dan pembatalan pesanan, penurunan produksi
dan penjualan, hingga permintaan
yang susut. “Bahkan, sampai ada
yang terpaksa melakukan pengurangan pegawai akibat penurunan
kapasitas produksi,” ungkapnya.

“Selain itu, fasilitasi penanganan industri permesinan yang
terdampak Covid-19 dan pengembangan industri ventilator nasional
serta pendampingan industri yang
terdampak penyebaran Covid-19
dalam mendapatkan bahan baku
industri logam,” tutur Khayam.

Atas kondisi itu, Kemenperin
mencari solusi untuk segera memperbaiki kinerja industri manufaktur di tanah air yang terimbas
pandemi Covid-19. Misalnya, di
sektor industri agro, Kemenperin
akan melakukan koordinasi dengan
pemangku kepentingan terkait
untuk pemenuhan kebutuhan
bahan baku industrinya. Selain itu,
memfasilitasi dan koordinasi terkait
penyerapan produk industri agro
di dalam negeri serta untuk ekspor
produk industri agro.
Selanjutnya, di sektor IKFT,
langkah yang akan dilakukan
Kemenperin, meliputi pengadaan
mesin atau peralatan peningkatan
produksi bahan baku jamu atau
herbal berstandar atau fitofarmaka
yang berkhasiat untuk daya tahan
tubuh, serta produksi antibodi dan
pelega pernafasan. Kemudian,
verifikasi produsen bahan baku
Alat Pelindung Diri (APD) dan bahan
baku masker, serta fasilitasi supplychain and business matching dengan produsen APD dan masker.
Di sektor industri logam,
mesin, alat transportasi, dan
elektronika (ILMATE), Kemenperin
melakukan fasilitasi pengembangan aplikasi pengelolaan darurat
bencana atau peningkatan populasi
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Bagi sektor industri kecil
menengah (IKM), Kemenperin bakal
melakukan program pengembangan wirausaha IKM terutama untuk
pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19.
Berikutnya, pengembangan sentra
IKM yang ikut terdampak, akan
dilakukan fasilitasi pemenuhan
bahan baku dan bahan penolong,
serta inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha baru IKM.
“Kemenperin juga memiliki
program pengembangan produk
IKM serta program restrukturisasi mesin dan peralatan untuk
IKM yang terdampak Covid-19,”
imbuhnya.
Kemudian, dalam satuan
ker ja Kemenper in di bawah
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Industri (BPSDMI)
turut memproduksi alat penanganan Cov id-19 seper ti hand
sanitizer, disinfectant chamber,
APD, face shield, dan masker.
Kemenperin pun ikut mengambil peran dalam program kartu
Pra-Kerja dengan menggunakan
skema Diklat 3 in 1.
Kemenperin juga terus mengawal percepatan pembangunan
kawasan industri prioritas RPJMN
2020-2024 dalam masa pandemi
dan pasca-Covid-19. Selain itu,

dalam masa kedaruratan Covid19, selalu menjalin koordinasi
dengan pemerintah daerah terkait
operasional dan mobilitas kegiatan industri serta pengawasan
implementasi Izin Operasional
dan Mobilitas Kegiatan Industri
(IOMKI) agar benar-benar sesuai
dengan protokol kesehatan untuk
pencegahan wabah Covid-19.
Oleh karenanya, Kemenperin
telah mengeluarkan Surat Edaran
Menteri Perindustrian Nomor 8
Tahun 2020 tentang kewajiban
pelapor an bagi per us ahaan
industri dan perusahaan kawasan
industri yang memiliki IOMKI. “Ini
merupakan langkah pengawasan
IOMKI secara elektronik, yang
juga didukung oleh pengawasan
di lapangan,” tegas Khayam.

Agar bisa tetap
survive, menurut
Sanny, berbagai
upaya telah
ditempuh
perusahaan, dari
mulai
menetapkan dan
menjalankan
skala prioritas,
menerapkan
strategi bisnis
baru yang lebih
akomodatif
terhadap
pandemi, sampai
melakukan
efisiensi.
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pun kebijakan pemerintah, kami
akan mendukungnya,” tegas Sanny
yang juga menjabat sebagai Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Nasional Bidang Properti
dan Kawasan Ekonomi.

H AR US TE TA P JALAN
Kini, hampir tak ada sektor
ekonomi yang tak terkena imbas
negatif corona. Hanya beberapa
sektor saja yang imun dan diuntungkan oleh dampak pandemi,
seperti sektor farmasi, jasa dan
manufaktur kesehatan, teknologi
informasi dan telekomunikasi
(TIK), serta perdagangan secara
elektronik (e-commerce). “Dampak
Covid ini besar sekali bagi dunia
usaha, termasuk perusahaan yang
kami jalankan,” tutur Direktur Sinar
Mas President Office & Karawang
International Industrial City (KIIC),
Sanny Iskandar.
Agar bisa tetap survive, menurut Sanny, berbagai upaya telah
ditempuh perusahaan, dari mulai

menetapkan dan menjalankan skala
prioritas, menerapkan strategi bisnis
baru yang lebih akomodatif terhadap pandemi, sampai melakukan
efisiensi. “Intinya, jangan sampai
melakukan PHK. Ini memang sangat
berat,” ujar Sanny.
Wakil Ketua Umum Kadin
Indonesia Bidang Pengembangan
Kawasan Ekonomi itu mengakui,
pemerintah sudah berupaya maksimal dalam menangani Covid-19,
baik di bidang kesehatan maupun
bidang ekonomi. “Tak ada kebijakan
yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Kami pikir, pemerintah
sudah berusaha maksimal untuk
mengatasi Covid-19,” tutur dia.
Karena itu, kata Sanny Iskandar,
dunia usaha mendukung penuh
langkah-langkah pemerintah. “Apa

Kendati demikian, Sanny
Iskandar menilai pemerintah masih
perlu membenahi pelaksanaan
protokol kesehatan di lapangan.
Protokol kesehatan sangat penting
untuk mencegah gelombang kedua
(second wave) pandemi dan meredam
penyebaran Covid secara signifikan.
“Di lapangan, protokol kesehatan
harus diterapkan lebih tegas lagi,”
tandas dia.
Bagi Sanny, dunia usaha harus
tetap jalan agar roda ekonomi bisa
terus berputar dan masyarakat
dapat tetap bekerja. Dengan begitu,
angka kemiskinan dan pengangguran tidak bertambah. “Banyak juga
perusahaan yang tutup sementara
karena takut Covid. Karena itu,
pemerintah juga harus memberikan
keringanan kepada dunia usaha agar
bisa melalui pandemi ini. Keringanan
yang dibutuhkan dunia usaha saat
ini di antaranya relaksasi pajak
dan restrukturisasi pinjaman,”
paparnya. mi
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“Guna mempertahankan kinerjanya, kami mendorong
industri TPT untuk melakukan diversifikasi produk
dan membantu pemenuhan alat pelindung diri (APD)
dan masker bagi tenaga medis, serta memproduksi
masker dari kain,” kata Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita ketika menyampaikan keynote
speech pada acara webinar bertajuk “Bersama Lawan
Covid-19: APD Indonesia Siap Melindungi Tenaga Medis
Seluruh Dunia”, Selasa (9/6).
Menperin mengemukakan, saat ini terjadi
peningkatan signifikan pada produksi coverall/
protective suite, surgical gown dan surgical mask.
Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin dan
Kementerian Kesehatan, terjadi surplus produksi
sampai Desember 2020 sebesar 1,96 miliar buah
untuk masker bedah, kemudian 377,7 juta buah
masker kain, sebanyak 13,2 juta buah pakaian bedah
(gown/surgical gown), dan 356,6 juta buah untuk
pakaian pelindung medis (coverall).
“Gerak cepat yang dilakukan oleh industri tekstil
dalam negeri, baik yang skala besar maupun rumahan, membuat banjir produksi APD seperti masker
medis, sehingga perlu dicarikan solusi untuk pemasaran,” tuturnya.
APD yang diproduksi industri lokal tersebut,
mampu memenuhi persyaratan medis menurut standar WHO. Bahkan, beberapa produk dalam negeri itu
juga telah lulus uji ISO 16604 standar level tertinggi
WHO (premium grade) yang dilakukan di lembaga uji
di Amerika Serikat dan Taiwan, sehingga dapat aman
digunakan oleh tenaga medis di seluruh dunia.
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Adapun tiga produk baju APD berbahan baku
dalam negeri dan diproduksi oleh industri nasional
yang sudah mencapai standar internasional, yaitu
baju APD dari PT Sritex, PT SUM dan Leading Garmen
serta PT APF dan Busana Apparel, yang semuanya
telah lolos uji standar ISO 16604 Class 2 bahkan
lebih tinggi.
“Jadi, oversupply ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat agar potensi ekspor yang
sangat besar ini bisa dimanfaatkan. Kebutuhan dunia
yang semakin meningkat dapat menjadi trigger agar
industri dalam negeri dapat bertahan, sekaligus
tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” papar Agus.
Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong
ekspor APD dengan melakukan revisi Peraturan
Menteri Perdagangan terkait larangan ekspor untuk
merelaksasi ekspor APD dan masker, tentunya dengan mempertimbangkan terlebih dahulu pemenuhan
pasokan untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini
sudah disepakati bersama oleh Menperin, Mendag,
dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19.
“Banyak negara di dunia yang kini masih membutuhkan masker dan APD. Misalnya, Amerika Serikat
dan Korea Selatan,” ungkap Agus. Ekspor APD dan
masker oleh produsen lokal sebenarnya bukan hal
baru. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), faktanya, Indonesia sempat melakukan ekspor APD senilai
USD257.000 pada April 2020.
Seperti diketahui, saat ini sudah ada tiga emiten
TPT yang menggali pasar ekspor untuk produk yang
berhubungan dengan pandemi virus corona, yakni PT
Trisula International Tbk (TRIS), PT Pan Brothers Tbk
(PBRX), dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL).
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PACU INDUSTRI
TPT EKSPOR APD
Kementerian Perindustrian
berupaya memacu
optimalisasi kinerja industri
tekstil dan produk tekstil
(TPT). Sebab, industri TPT
merupakan salah satu sektor
manufaktur yang terdampak
cukup berat (hard hit) akibat
pandemi Covid-19.

Produsen garmen lainnya,
PT Pan Brothers Tbk telah berhasil
melanjutkan produksi selama pandemi
untuk memenuhi order dari global brands
dan beradaptasi untuk membuat divisi
APD yang telah meningkatkan
profitability di semester I 2020.
Direktur Utama PT Trisula International Tbk (TRIS),
Santoso Widjojo menyatakan, di tengah ancaman
pandemi korona pihaknya mencari peluang dengan
melakukan diversifikasi produk untuk APD baju hazmat
dan masker non-medis.
“Untuk baju hazmat dan masker non-medis, TRIS
masih ada permintaan. Saat ini kami mulai menyasar
pasar internasional untuk produk baju hazmat dan
masker non -medis, seperti Amerika Serikat, Australia,
Inggris. Kami juga sedang membidik Singapura,”
ungkapnya.
Namun, Santoso tidak memerinci berapa target
penjualan APD dan Masker ke pasar internasional
hingga akhir tahun ini. Adapun untuk kontribusi dari
bisnis baju hazmat dan masker non-medis, manajemen
TRIS masih mengkalkulasi. Maklumlah, akhir-akhir ini
pasar APD semakin kompetitif.
Produsen garmen lainnya, PT Pan Brothers Tbk
telah berhasil melanjutkan produksi selama pandemi
untuk memenuhi order dari global brands dan beradaptasi untuk membuat divisi APD yang telah meningkatkan profitability di semester I 2020.
Sepanjang semester I-2020, produk APD dan
masker berkontribusi 10% terhadap total pendapatan
PBRX yang mencapai US$ 326,21 juta.
Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk, Anne
Patricia Sutanto memproyeksikan, penjualan selama
Januari hingga Desember tahun ini akan meningkat
10%-15 % dari realisasi penjualan tahun lalu.
Hal ini didorong oleh hubungan kemitraan yang
berkelanjutan dengan global brands dan peningkatan
penjualan APD. “Inovasi ini sangat mendongkrak pertumbuhan perusahaan, kata dia.
Anne mengatakan peminat produk APD Pan
Brothers di luar negeri berasal dari berbagai negara.
PBRX melihat pasar yang paling utama adalah Amerika
Serikat (AS), Kanada, Timur Tengah, Prancis, Italia dan
Spanyol. Pan Brothers juga sudah berkomunikasi dengan negara di Afrika dan Asia Tenggara, seperti Afrika
Selatan dan Singapura.
PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) juga mengekspor
produknya ke Jerman, Jepang dan AS. “Kami akan
meningkatkan kapasitas jika permintaan terus bertambah,” jelas Direktur Utama SRIL, Iwan Setiawan
Lukminto. mi
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PENERAPAN
SNI MASKER
KAIN
Penggunaan masker
merupakan salah satu
kewajiban dalam upaya
pencegahan penyebaran
wabah Covid-19.
Masker berbahan kain
merupakan salah satu
alternatif yang bisa
digunakan masyarakat.
Untuk menjaga kualitas masker
dari kain, Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) melakukan langkah
perumusan Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI) masker
dari kain dalam rangka perlindungan
masyarakat.
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Kemenperin melalui Komite
Teknis SNI 59-01, Tekstil dan Produk
Tekstil mengalokasikan anggaran
guna menetapkan RSNI masker dari
kain dengan melibatkan seluruh
pihak-pihak yang berkepentingan,
seperti akademisi, peneliti, laboratorium uji, Satgas Covid-19 industri
produsen masker kain dalam negeri.

Sebelumnya, Kementerian
Perindustrian sudah
menyatakan bahwa
penerapan SNI masker
dari kain masih bersifat
sukarela bagi produsen di
dalam negeri yang ingin
mendapatkan Sertifikasi
Produk Penggunaan
Tanda Standar Nasional
Indonesia (SPPT SNI).
“Dengan standar mutu dan pengujian
yang jelas serta prosedur pemakaian,
perawatan dan pencucian yang termuat dalam SNI masker dari kain ini,
masyarakat dapat lebih terlindungi
sekaligus membantu memutus mata
rantai penyebaran virus Covid-19,”
jelas Menperin.

Pada 16 September 2020, SNI
yang disusun Kemenperin tersebut
telah mendapatkan penetapan
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
sebagai Standar Nasional Indonesia
(SNI) 8914:2020 Tekstil - Masker dari
kain melalui Keputusan Kepala BSN
Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020.
“Penetapan SNI ini sejak diusulkan dalam Program Nasional
Perumusan Standar (PNPS) sampai
ditetapkan memakan waktu tidak
sampai 5 Bulan, mengingat SNI ini
merupakan kepentingan nasional
dan kebutuhan yang mendesak,”
ujar Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita di Jakarta,
Minggu (27/9).
Dalam SNI 8914:2020, masker
dari kain diklasifikasikan dalam tiga
tipe, yaitu Tipe A untuk penggunaan
umum, Tipe B untuk penggunaan
filtrasi bakteri, dan Tipe C untuk
penggunaan filtrasi partikel. SNI
tersebut mengatur beberapa parameter krusial sebagai proteksi, antara
lain daya tembus udara bagi Tipe A di
ambang 15-65 cm3/cm2/detik, daya
serap sebesar ≤ 60 detik untuk semua
tipe, dan kadar formaldehida bebas
hingga 75 mg/kg untuk semua tipe.
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BERSIFAT SUKARELA

Selanjutnya, ketahanan luntur
warna terhadap pencucian, keringat
asam dan basa, serta saliva. SNI
8914:2020 juga menetapkan kadar
logam terekstraksi maksimum,
ketahanan terhadap pembahasan
permukaan minimum melalui uji
siram, kadar PFOS dan PFOA pada
masker kain yang menggunakan anti
air, serta nilai aktivitas antibakteri
minimum pada masker kain yang
menggunakan antibakteri.
SNI ini menjadi pedoman bagi
industri dalam negeri yang menentukan capaian minimum kualitas
hasil produksinya sekaligus menjadi
standar minimum bagi produk impor.

Direktur Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil (Dirjen IKFT)
Kemenperin, Muhammad Khayam
menyampaikan, SNI ini masih bersifat sukarela. Pada SNI tersebut,
dicantumkan jenis uji yang disyaratkan untuk mengukur mutu masker
dari kain untuk penggunaan khusus,
terdiri dari uji efisiensi filtrasi bakteri
(ambang batas ≥ 60 % untuk Tipe B),
tekanan differensial (ambang batas ≤
15 untuk Tipe B dan ≤ 21 untuk Tipe
C), serta efisiensi filtrasi partikuat
(ambang batas ≥ 60 % untuk Tipe C).
Menurutnya, SNI tersebut
mempersyaratkan masker harus
memiliki minimal dua lapis kain.
Kombinasi bahan yang paling efektif
digunakan adalah kain dari serat
alam seperti katun, ditambah dua
lapisan kain chiffon mengandung
polyester-spandex yang mampu
menyaring 80-99% partikel, tergantung pada ukuran partikelnya. “Cara

sebelumnya, SNI 8914:2020 Tekstil
- Masker dari Kain telah ditetapkan
oleh Badan Standardisasi Nasional
(BSN) pada 16 September 2020.
“Kami sampaikan kembali bahwa
tujuan penetapan SNI ini adalah
sebagai pedoman bagi industri
dalam negeri untuk memproduksi
masker kain dengan spesifikasi
atau parameter yang ada di dalam
SNI 8914:2020 tersebut, sehingga
dapat mencegah penyebaran covid19 dengan lebih baik dan lebih
aman digunakan masyarakat,” jelas
Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan
Alas Kaki Kementerian Perindustrian,
Elis Masitoh di Jakarta, Rabu (21/10).
Dengan demikian, produsen
dalam negeri yang sudah memproduksi maupun yang akan membuat masker kain tidak diwajibkan
untuk mengurus sertifikat SPPT SNI
bagi produknya. Sertifikasi bukan
merupakan dasar adanya kewajiban
pencantuman label SNI pada masker
kain yang beredar di pasar, maupun
untuk melarang peredaran masker
dari kain yang tidak berlabel SNI.
“Masker yang sudah ada tetap
dapat beredar, namun tentu saja
tidak diperkenankan mencantumkan
tanda SNI sebelum mendapatkan
sertifikat SPPT SNI dari Lembaga
sertifikasi Produk (LSPro)” paparnya.
Tanda SNI yang tercantum pada
masker kain merupakan informasi
kepada masyarakat dan diharapkan
memberikan rasa aman terhadap
jaminan kualitas, spesifikasi, dan
kemampuan produk dalam melindungi pemakainya.

pemakaian, perawatan pencucian,
melepaskan masker kain dan hal-hal
lain yang diperlukan dalam penggunaan masker kain juga diinformasikan dalam SNI ini,” papar Khayam.
Ia menerangkan, SNI 8914:2020
menyebutkan bahwa masker dari kain
dapat digunakan dalam aktivitas
di luar rumah, atau saat berada di
ruangan tertutup seperti kantor,
pabrik, tempat perbelanjaan, maupun transportasi umum.
Belakangan muncul kekhawatiran, khususnya di kalangan pelaku
industri kecil dan menengah (IKM),
terhadap isu yang beredar mengenai

kewajiban sertifikasi Standar
Nasional Indonesia (SNI) bagi masker
dari kain. Sebelumnya, Kementerian
Perindustrian sudah menyatakan
bahwa penerapan SNI masker dari
kain masih bersifat sukarela bagi
produsen di dalam negeri yang ingin
mendapatkan Sertifikasi Produk
Penggunaan Tanda Standar Nasional
Indonesia (SPPT SNI).
Hal ini berarti industri dalam
negeri baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar tetap diperbolehkan membuat masker dari kain, tetapi
dianjurkan untuk berpedoman pada
parameter SNI 8914:2020 secara
sukarela. Seperti diinformasikan

SNI masker dari kain juga disusun sebagai acuan syarat dan mutu
bagi pengujian produk tersebut.
Parameter dalam SNI ini merupakan capaian minimum kualitas
masker dari kain. Sehingga dalam
SNI tersebut dicantumkan jenis uji
yang disyaratkan untuk mengukur
mutu masker dari kain untuk penggunaan khusus. Dengan melakukan
pengujian SNI, produsen dapat
memberikan informasi kepada konsumen mengenai kualitas bahan
yang digunakan.
Sebelum SNI 8914:2020
ditetapkan, tidak ada pedoman atau
parameter untuk pengujian SNI
masker dari kain, sehingga industri yang ingin mengetahui kualitas
produknya belum bisa mengujikan
masker yang dihasilkan. SNI
tersebut dirumuskan dalam waktu
kurang dari lima bulan, mengingat kebutuhan masker dari kain
meningkat pesat di masa pandemi
Covid-19. mi
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CEGAH
PENCEMARAN
LINGKUNGAN
INDUSTRI
Kementerian
Perindustrian terus
mengembangkan
inovasi teknologi
yang mendukung
implementasi industri
4.0. Hal ini guna
memacu daya saing
sektor manufaktur
nasional agar bisa
kompetitif di kancah
global.
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“Guna mencapai sasaran
tersebut, kami aktif mendorong
peran dari seluruh Balai Besar di
lingkungan Kemenperin,” kata
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita saat melakukan kunjungan kerja di Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri
(BBTPPI) Semarang, Senin (22/6).
Menurut Menperin, selama ini
BBTPPI Semarang sebagai salah satu
unit litbang di bawah binaan Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI) Kemenperin telah berkontribusi
dalam mendorong sektor industri
di tanah air untuk peduli terhadap
lingkungan. Hal ini sejalan dengan
penerapan konsep industri hijau yang
diamanatkan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
“Salah satu tugas penting BBTPPI
adalah untuk memastikan industri kita
bisa memproduksi produk dengan
kualitas baik, dan yang terpenting,
ramah lingkungan. Kita sudah bisa
lihat beberapa klien BBTPPI, yang
telah mencapai lebih dari 700 klien,”
paparnya.
Salah satu penemuan baru BBTPPI
Semarang, yakni sistem pengolahan
limbah terintegrasi yang dinamakan
Planet 2020. Teknologi pengolahan
air limbah ini berbasis secara biologi,
yaitu pengolahan secara anaerobik dan
wetland.
“Inovasi Planet 2020 meliputi
inovasi dalam hal rekayasa desain
distribusi flow, penggunaan bakteri
terimmobilisasi yang dapat digunakan untuk semuajenis air limbah,
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dan rekayasa sirkulasi aliran untuk
memaksimalkan degradasi polutan,”
paparnya. Efisiensi degradasi polutan
menggunakan teknologi ini berkisar
antara 95-98%.
Selanjutnya, pada tahun 2020 ini,
BBTPPI Semarang telah mengembangkan digital center teknologi pencegahan pencemaran industri melalui
Sistem Informasi Digital Berbasis
Revolusi Industri 4.0 (SINDI) dan
integrasi Adaptive Monitoring System
(AiMS) sebagai teknologi monitoring
kualitas lingkungan industri secara
realtime dengan menggandeng PT.

Hartono Istana Teknologi sebagai mitra
strategis.
“SINDI 4.0 dan AiMS yang terintegrasi ini merupakan salah satu solusi
industri terkait pelaporan kualitas lingkungan dalam jaringan sesuai dengan
protokol kesehatan di era new normal
selama dan pasca-pandemi Covid-19
nanti,” jelas Menperin. Dengan sistem
ini, industri akan mendapatkan kemudahan sekaligus kecepatan pelaporan
kualitas lingkungan industri yang baik
sebagai evaluasi internal maupun
sebagai basis pelaporan kepada pihak
eksternal.

Kepala BBTPPI
Semarang, Ali
Murtopo Simbolon,
menyatakan
pihaknya siap
mendukung
pengelolaan
kualitas air dan
pengendalian
pencemaran pada
sungai Bengawan
Solo.
prosedur selama masa pandemi Covid19. “Dalam kondisi serba sulit, memang
dibutuhkan inovasi untuk memenuhi
target pelayanan, dan agar capaian kita
tidak turun, meskipun dengan tantangan yang jauh lebih besar. Oleh karena
itu, digitalisasi merupakan jawaban,”
paparnya.
Kepala BBTPPI Semarang, Ali
Murtopo Simbolon, menyatakan
pihaknya siap mendukung pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran pada sungai Bengawan Solo.
Hal lain, pihaknya juga sudah merevitalisasi IPAL IKM Batik Laweyan Solo;
membuat pilot project pengolahan
limbah IKM Ciu di Polokarto dan kerja
sama dengan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
guna mengatasi limbah dari IKM batik,
alkohol dan usaha ternak babi.
Gubernur Provinsi Jateng, Ganjar
Pranowo, menambahkan saat ini Sungai
Bengawan Solo masih ada pencemaran
oleh puluhan industri. Di mana sebelum
Desember 2020 pihak industri harus
segera menyelesaikannya.

Perangkat online monitoring
kualitas lingkungan tersebut telah
diaplikasikan di beberapa industri
seperti industri tekstil garmen di
kabupaten Semarang, PT. Ungaran Sari
Garments dan industri crumb rubber di
Semarang, CV. Jadi Jaya Makmur.
“Dengan aplikasi teknologi online
monitoring ini, keseluruhan data emisi
dari industri tersebut dapat dianalisis
secara realtime dan terhubung dalam
sistem informasi digital (SINDI) untuk
dapat digunakan sebagai evaluasi dan
analisis kualitas lingkungan industri,”
tandasnya.

Agus menegaskan, pihaknya telah
meminta kepada seluruh satker di lingkungan Kemenperin untuk mengaplikasikan teknologi revolusi industri 4.0
untuk meningkatkan pelayanannya.
“Hal ini seperti yang diterapkan BBTPPI
Semarang, sehingga menjadi momen
penting dalam upaya pengembangan
industri nasional yang berdaya saing
global di era digital,” tegasnya.
Namun demikian, dalam upaya
mencari terobosan baru, Menperin
berpesan agar seluruh satker di
lingkungan Kemenperin dapat menjalankan protokol kesehatan sesuai

“Kami telah minta industri itu memperbaiki sistem IPAL. Khusus IKM & UKM
membuat IPAL Komunal agar limbahnya
tak mencemari sungai Bengawan Solo,
terutama IKM Ciu alkohol, batik, tahu/
tempe dan ternak babi. Namun sampai
Oktober 2020 ini permasalahan industri
itu belum teratasi,” ujar Ganjar.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber
Daya Maritim Kemenko Marinves,
Safri Burhanuddin, mengutarakan
pencemaran dan kerusakan lingkungan di Sungai Citarum sebagai sungai
terkotor di dunia dua tahun lalu mengakibatkan kerugian besar terhadap
kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem,
sumber daya lingkungan dan generasi
mendatang. mi
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MEMANISKAN
KINERJA
INDUSTRI GULA
Industri gula di tanah air perlu
direvitalisasi agar lebih produktif dan
berdaya saing. Selain dipacu untuk
memenuhi kebutuhan domestik,
pabrik gula di dalam negeri juga
didorong supaya bisa memanfaatkan
teknologi modern.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian fokus mengakselerasi pembangunan pabrik-pabrik gula baru
yang terintegrasi dengan perkebunan tebu, sehingga
mereka dapat beroperasi penuh. Hal ini disampaikan
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
seusai mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara
peresmian pabrik gula PT Prima Alam Gemilang (PAG)
di Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis (22/10).

40

Menperin menegaskan, pihaknya mendukung
tumbuhnya pabrik gula baru guna memenuhi kebutuhan pasar domestik yang semakin meningkat, baik
itu untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan
baku industri makanan dan minuman.
“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden
dalam sambutannya, bahwa saat ini kebutuhan
komoditas gula di Indonesia mencapai 5,8 juta ton
per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 2,1
juta ton yang mampu diproduksi di dalam negeri,”
ungkapnya.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis
yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air. Guna mencapai sasaran tersebut,
perlu adanya fasilitas memperoleh bahan baku dalam
rangka pembangunan pabrik gula baru maupun
perluasan.
“ Tujuannya adalah untuk menar ik minat
investasi, meringankan beban biaya investasi yang
besar dan membantu efisiensi operasional pabrik,”
ujar Agus. Dalam hal ini, pihaknya telah menerbitkan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun
2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku
Dalam Rangka Pembangunan Industri Gula.
“Kewajiban terintegrasi dengan perkebunan tebu
yang dimaksud itu memiliki beberapa ketentuan,
antara lain adalah perkebunan tebu dimiliki sendiri
oleh perusahaan industri ataupun bermitra dengan
petani tebu,” sebutnya.
Kemudian, sebesar 20% bahan baku industri
berdasarkan kapasitas giling tebu berasal dari
perkebunan yang dimaksud, serta secara bertahap
perusahaan industri harus meningkatkan sumber
bahan baku industri yang berasal dari perkebunan
tebu.
“Maka itu, kami sangat memberikan apresiasi
kepada Pabrik Gula PAG Bombana yang telah menjalin
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kemitraan saling mengungtungkan dengan melibatkan warga sekitar untuk mengangkat kesejahteraan
masyarakat lokal sekaligus menggerakkan perekonomian nasional,” papar Agus.

KAPASITAS TERBESAR
Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT
PAG Bombana yang telah berinvestasi membangun
pabrik gula yang terintegrasi dengan kebun tebu serta
memanfaatkan otomatisasi pada proses produksinya.
Sehingga, diyakini perusahaan bakal meningkatkan
produktivitas dan kualitas secara lebih efisien.
Pengerjaan konstruksi pabrik gula yang diresmikan
Presiden ini dimulai pada awal 2017 silam dan mulai
berproduksi pada Agustus tahun 2020. Kapasitas
pengolahan tebu yang mampu dilakukan pabrik ini
sebanyak 8.000 ton cane per day (TCD) yang mampu
ditingkatkan hingga 12.000 TCD. Dengan kapasitas
tersebut, pabrik mampu memproduksi gula kristal putih
sebanyak 800 hingga 1.200 ton per hari.
PT PAG Bombana akan menjadi pabrik gula dengan
jumlah produksi terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh
pengusaha pribumi. Perusahaan ini didukung dengan
sumber bahan baku area tebu inti plasma sebesar
22.797 hektare.
“Yang patut dibanggakan juga dari investasi ini
adalah mereka mampu menyerap ribuan tenaga kerja
lokal. Dalam operasinya, kebun dan pabrik ini dapat
membuka lapangan kerja maksimal 15.000 orang,”
ungkap Menperin.
Presiden Jokowi menegaskan, yang paling penting atau perlu digaris bawahi dari pembangunan
sektor industri adalah penyerapan tenaga kerja bagi
masyarakat. Langkah ini dinilai akan dapat mendorong
pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi
Covid-19.
“Di kala situasi ekonomi seperti ini semua pengusaha pasti wait and see, berpikir untuk berinvestasi
dan membuka usaha baru. Keputusan ini patut kita
hargai,” ujarnya. Di samping itu, pendirian pabrik
gula PT PAG Bombana diharapkan dapat mengurangi
impor. “Artinya bisa memperbanyak devisa negara dan
memperkuat neraca transaksi berjalan kita,” imbuhnya.
Direksi PT PAG Bombana Arif Efendi sebelumnya
menyampaikan, pabriknya sudah menggunakan
teknologi canggih yang didukung otomatisasi. Hal
ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making
Indonesia 4.0. :Sehingga kami mampu menghasilkan
produk dengan incumsa di bawah 100 UI dan total Losis
di bawah 1.8 pol gula,” ungkapnya.
PT PAG Bombana bertekad untuk turut berpartisipasi menopang program pemerintah dalam upaya
swasembada gula dan ketahanan pangan. “Dengan
kapasitas produksi sebesar itu, kami berkomitmen bisa
memenuhi kuota gula Indonesia bagian timur dengan
harga di bawah HET. Sehingga masyarakat mampu
menikmati harga gula yang wajar,” tutur Arif.
Timothy Savitri selaku perwakilan dari pemilik
perusahaan menambahkan, keberadaan perusahaan
juga telah mampu mengangkat harkat dan kesejahteraan warga. Selain itu menciptakan lapangan kerja di
tengah ancaman resesi ekonomi dan PHK akibat dari
dampak pandemi Covid-19. “Kami ingin terus memberikan sumbangsih bagi ekonomi Indonesia dan mampu
mempekerjakan warga lokal,” ujarnya. mi
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PELUANG GURIH
SAGU OLAHAN
Kementerian Perindustrian
mendorong tumbuhnya
industri pengolahan sagu untuk
mendukung hilirisasi pada
komoditas potensial tersebut.
Upaya strategis ini diyakini bakal
mendongkrak nilai tambah sagu
sekaligus mewujudkan ketahanan
pangan nasional.
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“Hilirisasi produk sagu diharapkan mampu meningkatkan
nilai tambah bagi masyarakat, penyerapan tenaga kerja,
serta peningkatan potensi pajak dan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di wilayah tersebut,” kata Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita mewakili Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian pada acara Pekan Sagu Nusantara
(PSN) dengan tema “Sagu Pangan Sehat untuk Indonesia
Maju” di Jakarta, Selasa (20/10).
Menperin menyebutkan, saat ini sebanyak 50,33%
total luas tanaman sagu Indonesia berada di Pulau Papua.
Pemerintah telah menjadikan program peningkatan pengelolaan sagu nasional sebagai salah satu program prioritas. “Hal ini sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden
Joko Widodo dalam melakukan pembangunan Indonesia
melalui wilayah pinggiran,” terangnya.
Lebih lanjut, pemerintah memasukkan pengolahan
sagu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024. Artinya, pemerintah
memandang sagu sebagai bagian yang penting dan
strategis bagi ketahanan pangan nasional terutama
menghadapi krisis pangan seperti yang diprediksi oleh
Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO).
Agus menyampaikan, sagu merupakan tanaman asli
Indonesia yang dapat menjadi alternatif pangan nasional.
Sejak zaman dahulu, sagu telah menjadi pangan utama
masyarakat kawasan timur Indonesia. Bahkan, kini telah
banyak bentuk produk turunan dari sagu seperti glukosa,
yang dihasilkan melalui pemanfaatan pati dan dapat
dijadikan ethanol dan fruktosa dalam industri makanan
dan minuman.
“Selain sebagai bahan pangan, sagu menghasilkan
glukosa yang dapat dijadikan asam organik untuk industri
kimia, farmasi dan energi,” sebut Agus. Sagu juga bisa
dimanfaatkan untuk menjadi dextrin yang umum digunakan di industri kayu, kosmetik, farmasi, dan pestisida.
Menteri AGK menambahkan, pandemi Covid-19 juga
memberikan pembelajaran bagi semua pihak bahwa ketahanan pangan sangatlah penting. “Di tengah pandemi
saat ini, ketahanan pangan nasional menjadi tantangan
besar bagi pemerintah untuk terus berupaya memastikan pasokan pangan yang sehat kepada masyarakat,”
imbuhnya.
Oleh karena itu, masa pandemi menjadi momentum yang baik untuk membangun kedaulatan pangan
melalui program diversifikasi produk dan konsumsi.
“Pengembangan sagu sebagai salah satu pangan pokok
perlu diakselerasi. Sebab, selain berbasis kearifan lokal,
hilirisasi sagu juga dapat menjaga ketahanan pangan
nasional,” ujar Agus.
Apalagi, Presiden Joko Widodo telah memberikan
arahan untuk meningkatkan produksi bahan pangan
dalam negeri agar rantai pasokan tidak terganggu.
“Namun demikian, peningkatan diversifikasi pangan lokal
perlu dilakukan melalui penyebaran informasi produkproduk pangan yang sehat dan bergizi sehingga dapat
memberikan opsi kepada masyarakat untuk menkonsumsi
berbagai sumber pangan bernutrisi lainnya seperti sagu,
singkong, jagung, dan lain lain,” paparnya.

PERLU DUKUNGAN
Menperin pun menegaskan, agar industri pengolahan sagu dapat tumbuh dan berkembang, perlu juga
peran pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
agar dapat memberi perhatian khusus dalam perbaikan
infrastruktur di sentra-sentra penghasil sagu.
“Sebab, sagu pada umumnya tumbuh di remote area
dengan infrastruktur yang masih kurang memadai seperti
akses jalan maupun listrik. Oleh karena itu, kami akan
berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait,”
jelasnya.
Selanjutnya, dalam rangka Pekan Sagu Nusantara
2020, Menperin pun memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku industri kecil menengah
(IKM) yang telah mengembangkan sagu dengan berbagai
inovasi menjadi makanan dan aneka produk turunannya.
“Kami berharap sagu sebagai pangan sehat dapat
terus disosialisasikan dan dikembangkan melalui program
pembangunan sagu yang dilakukan secara terpadu dari
hulu sampai hilir dengan melibatkan seluruh stakeholder
dan terus digulirkan menjadi program yang berkelanjutan
untuk memaksimalkan potensi sagu untuk mendukung
ketahanan pangan dan energi,” papar Menperin.
Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus
Mandacan menyampaikan, potensi pengembangan
sagu di provinsi tersebut masih luar biasa. Dari 510
ribu hektare lahan sagu, yang digarap baru sekitar 20
ribu hektare atau setara 3,93%. Selebihnya berupa
hutan sagu.
Peringatan Pekan Sagu Nasional 2020 diselenggarakan secara serentak di kantor Kementerian Koordinasi
Bidang Perekonomian serta di 13 provinsi yang merupakan sentra penghasil sagu di Indonesia. Peringatan
ini diharapkan mampu mempercepat Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan manfaat
yang luas kepada masyarakat, serta menunjang upaya
diversifikasi pangan untuk Indonesia yang lebih sehat
dan sejahtera.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas)
menyampaikan, Indonesia tidak harus fokus kepada
beras sebagai ketahanan pangan. Masih ada alternatif
makanan pokok, antara lain sagu. Menurutnya, selama
ini ketahanan pangan di Indonesia hanya melirik beras.
Padahal tidak semua masyarakat menjadikan beras
sebagai makanan pokok, terutama di wilayah Timur
Indonesia. “Kita hampir tidak pernah melihat potensi
lainnya, termasuk sagu. Kami sudah membuktikan bahwa
produksi sagu itu besar, seperti di Papua, Meranti dan
daerah lain-lainnya. Itu kan punya potensi besar,” kata
Buwas.
Dia mengatakan, Indonesia sebagai negara tropis
yang juga dikenal agraris, memiliki potensi besar untuk
banyak bidang pertanian. Hanya saja perlu ada peningkatan cara mengelola, demi memaksimalkan potensi.
“Seperti sagu, sudah banyak daerah memproduksinya,
terutama di wilayah Ambon. Sehingga kita tidak perlu
takut kelaparan. Sebetulnya negara kita ini banyak
potensinya,” tegasnya.
Menurut dia, sagu menjadi alternatif yang tepat, ditambah lagi gaya hidup sehat yang sudah banyak dilakukan
masyarakat. “Banyak orang juga sedang diet makan yang
sehat rendah gula,” ucapnya.
Buwas mengatakan, sagu memiliki potensi ekspor.
Karena di luar negeri dibutuhkan sagu sebagai bahan
dasar beberapa jenis makanan. Seperti di Korea Selatan,
bahan baku mie instan sudah menggunakan sagu.
Kebutuhan di Negeri Ginseng tersebut cukup besar. mi
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RESEP LEZAT
IKM PANGAN

Kementerian Perindustrian aktif
memberikan pelatihan kepada pelaku
industri kecil menengah (IKM) untuk bisa
melakukan terobosan dalam usahanya,
seperti cara pemasaran online melalui
marketplace. Apalagi, kondisi pandemi
Covid-19 saat ini membuat promosi
secara offline menjadi tidak efektif.
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“Dengan pemasaran online,
pelaku IKM juga bisa menembus
pasar global. Pelaku IKM juga perlu
memanfaatkan peluang perdagangan
business to business di platform
online,” kata Direktur Jenderal Industri
Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA)
Kemenperin, Gati Wibawaningsih di
Jakarta, Minggu (28/6).
Salah satu langkah mendukung pemasaran IKM secara online
yang dilakukan oleh Ditjen IKMA
Kemenperin adalah dengan menyelenggarakan Workshop Webinar
Penetrasi Pasar Ekspor Produk IKM
Pangan Nusantara melalui Market
Place Global. Materi yang disuguhkan
dalam lokakarya ini di antaranya tentang tren perdagangan global, perilaku
pembeli online, negosiasi bisnis, dan
cara pemasaran.
“Kami terus berupaya mendukung
dan meningkatkan kemampuan IKM
dalam memasarkan produk-produk
yang berorientasi ekspor sesuai dengan kebutuhan pasar dan kualitas yang
diinginkan oleh buyer,” papar Gati.
Gati mengemukakan, berdasarkan data yang dianalisa oleh platform
Alibaba.com, banyak komoditas di
Indonesia yang ternyata malah dipasok dari negara lain, seperti Vietnam
dan Thailand. Beberapa komoditas
tersebut antara lain aneka tepung
(tepung tapioka, tepung sagu), aneka
buah kering (mangga, nangka, buah
naga, pepaya), keripik buah (nangka,
pisang, singkong), gula (gula merah,
gula palma, gula batu), kopi, teh, bubuk
kelor, olahan kelapa (bubuk kelapa,
VCO) dan rempah (bubuk lada, bubuk
kayu manis).
Oleh karena itu, Ditjen IKMA
Kemenperin bersama Alibaba.com
dan ATT Group telah menyelenggarakan webinar yang diikuti sebanyak
75 pelaku IKM sektor pangan yang
berorientasi ekspor. “Dengan adanya
workshop webinar ini, kami dapat menjaring peserta dari seluruh Nusantara
dengan komoditas antara lain gula
semut, lada bubuk, rempah olahan,
VCO, tepung mocaf, tepung tapioka,
tepung sagu, banana chips, dan aneka
olahan buah,” sebutnya.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik yang diolah Ditjen IKMA, jumlah sektor IKM pangan mencapai 1,6
juta unit usaha atau 35,39% dari unit
usaha IKM keseluruhan sebanyak 4,52
juta dengan total penyerapan tenaga
kerja hingga 11 juta orang. Mengacu
data tersebut, dapat dilihat peran IKM
pangan dalam pengembangan industri
nasional sangat penting.
“Indonesia harus dapat memanfaatkan situasi ini sebagai peluang
terutama untuk IKM pangan. Untuk

dapat bersaing, faktor penting yang
harus diperhatikan oleh industri pangan adalah keamanan dan mutu pangan selain itu penggunaan teknologi
proses yang efisien dan inovatif, dan
pengembangan produk menyesuaikan
dengan permintaan pasar,” tutur Gati
Upaya peningkatan ekspor produk
IKM pangan juga dilakukan melalui
program pemasaran produk IKM
pangan berorientasi ekspor. Lewat
program ini, IKM bermitra dengan
Alibaba.com dalam program membership sebagai supplier.
Para pelaku IKM tersebut akan
didukung utamanya dalam tiga hal,
yaitu proses on-boarding yang lebih
cepat di paltform Alibaba.com untuk
membangun jangkauan global, akses
ke berbagai solusi untuk mempercepat
pertumbuhan bisnis, dan berbagai layanan yang disesuaikan dengan tujuan
meningkatkan kapabilitas pedagangan
online para pelaku IKM. Dengan upaya
ini, diharapkan pelaku IKM dapat
memanfaatkan peluang perdagangan
B2B yang terdapat di pasar global
melalui Alibaba.com.
“Dengan menjadi supplier di
Alibaba.com, para pelaku IKM akan dapat
memahami permintaan kategori produk
yang akan membantu menetapkan
harga secara efektif dan mendapatkan
buyer yang tepat,” paparnya.
Untuk memenuhi kriteria pasar
ekpor, Ditjen IKMA juga melakukan
program peningkatan keamanan mutu
pangan melalui Program Pendampingan,
Bimbingan dan Sertifikasi HACCP bagi
IKM Makanan. Dengan memiliki sertifikat HACCP, para pelaku IKM pangan
akan lebih percaya diri untuk memenuhi
kriteria pasar ekspor.

SERTIFIKASI HALAL
Di samping itu, Kemenperin terus
memfasilitasi pemberian sertifikasi
halal kepada pelaku industri kecil
menengah (IKM). Hal ini guna meningkatkan daya saing produk IKM, baik
di kancah domestik maupun global,
terutama terhadap komoditas pangan.
“Mengingat pentingnya peran
dari IKM pangan, pemerintah terus
mendorong pengembangan sektor
strategis tersebut agar semakin kompetitif, salah satunya melalui program
fasilitasi halal pada produk IKM pangan,” kata Direktur Jenderal Industri
Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA)
Kemenperin, Gati Wibawaningsih di
Jakarta, Kamis (13/8).
Dirjen IKMA menyampaikan,
hingga tahun 2019, pihaknya telah
memfasilitasi pemberian sertifikat
halal kepada 1.560 pelaku IKM. Pada

tahun 2020, ditargetkan bisa menyasar
sebanyak 935 pelaku IKM.
Berdasarkan amanat UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (JPH),
semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) di bawah Kementerian Agama.
“Sesungguhnya kewajiban bersertifikat halal ini bukan merupakan
beban, tetapi merupakan salah satu
unsur pengungkit dalam peningkatan
daya saing, termasuk bagi sektor IKM,”
jelasnya.
Sebelum adanya kewajiban tersebut, lanjut Gati, sebagian besar produk
pangan telah secara sukarela mempunyai sertifikat halal. “Dengan adanya
sertifikat halal, produk mereka terjamin kehalalannya sehingga konsumen,
khususnya konsumen Indonesia yang
mayoritas muslim tidak ragu untuk
membeli dan mengkonsumsi produk
tersebut,” imbuhnya.
Menurut Gati, saat ini di beberapa
negara dengan mayoritas penduduk
non-muslim pun permintaan produk
bersertifikat halal terus meningkat,
yang mengindikasikan bahwa konsumen lebih memilih produk pangan
yang bersertifikat halal pada kemasan
produknya yang akan memberikan
rasa aman untuk dikonsumsi. Hal ini
merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemasaran
produk-produk halal Indonesia ke
pasar global.
“Dengan ditandatanganinya
Nota Kesepahaman oleh 10 kementerian dan lembaga tentang Fasilitasi
Penyelenggaraan Sertifikasi Halal
bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil pada
13 Agustus 2020 ini merupakan bukti
nyata keberpihakan pemerintah
utamanya Kemenperin dalam memfasilitasi penyelenggaran sertifikasi
halal dan penyediaan penyelia halal
bagi pelaku industri kecil,” paparnya.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik yang diolah Ditjen IKMA, jumlah
sektor IKM di tanah air tercatat sebanyak
4,52 juta unit usaha pada tahun 2018,
dengan penyerapan tenaga kerja
mencapai 11 juta orang. Sementara itu,
sektor IKM pangan sebanyak 1,6 juta unit
usaha atau 35,39% dari total unit usaha
IKM secara keseluruhan.
“Mengacu data tersebut, dapat
dilihat peran IKM pangan dalam
pengembangan industri nasional sangat
penting. Terlebih lagi di era pasar global
yang membuka peluang ekspor produk
Indonesia namun juga menjadi tantangan karena pelaku usaha akan bersaing
dengan kompetitor dari negara lain di
dalam negeri,” pungkasnya. mi
MEDIA INDUSTRI | 2020

45

| EKONOMI & BISNIS

AGRESIF DOBRAK
PASAR EKSPOR
Industri makanan dan minuman
(mamin) serta industri logam dasar
masih memberikan kontribusi paling
besar terhadap capaian nilai ekspor
pada sektor manufaktur, dengan
masing-masing menyumbang sebesar
USD13,73 miliar dan USD10,87 miliar
sepanjang semester I tahun 2020.
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Kedua sektor unggulan tersebut mampu menunjukkan geliatnya menembus pasar internasional di tengah
dampak berat akibat pandemi Covid-19. Diharapkan,
kinerja positif ini mampu mendorong upaya pemulihan
ekonomi nasional.
“Industri mamin merupakan salah satu sektor yang
memiliki demand tinggi ketika pandemi Covid-19. Sebab,
masyarakat perlu mengonsumsi asupan yang bergizi
untuk meningkatkan imunitas tubuhnya dalam upaya
menjaga kesehatan,” kata Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (23/7).
Menperin mengungkapkan, industri mamin juga
sebagai sektor usaha yang mendominasi di tanah air,
terutama industri kecil menengah (IKM). Hal ini yang menjadi tumpuan bagi berputarnya roda ekonomi nasional.
“Sesuai aspirasi pada peta jalan Making Indonesia 4.0,
kami menargetkan industri mamin akan mampu merajai
di wilayah Asia Tenggara,” ujarnya.
Agus menyebutkan, sudah banyak produk mamin
produksi Indonesia digemari konsumen mancanegara.
“Misalnya, mi instan kita yang sangat diminati oleh negaranegara di Afrika,” tuturnya. Kementerian Perindustrian juga
terus mendorong perluasan pasar dan diversifikasi produk
mamin yang berorientasi ekspor.
Sementara itu, kinerja gemilang yang dicatatkan oleh
industri logam dasar merupakan bukti berjalannya kebijakan
hilirisasi di sektor tersebut. “Artinya, dengan meningkatkan
nilai tambah sumber daya alam kita, hasilnya adalah penerimaan devisa dari ekspor. Selain itu, multiplier effect lainnya,
aktivitas industri dapat menyerap tenaga kerja,” imbuhnya.
Apalagi, industri logam dikategorikan sebagai mother
of industry karena produk logam dasar merupakan bahan
baku utama yang menunjang bagi kegiatan produksi di
sektor lain seperti industri otomotif, maritim, elektronik,
dan sebagainya. Kontribusi ini yang membuat industri
logam dasar dinilai berperan menjadi tulang punggung
bagi perekonomian nasional.
“Kami sedang mendorong industri logam siap
memasuki era industri 4.0 dengan menerapkan teknologi
digital. Tujuannya agar bisa meningkatkan produktivitas
dan kualitas secara lebih efisien. Jadi, industri 4.0 bukan
untuk mengurangi tenaga kerjanya, tetapi memacu
added value manusianya,” papar Agus. Selain itu, industri
logam dasar punya orientasi pasar ekspor yang potensial
sehingga produknya perlu didorong go international.
Industri pengolahan nonmigas masih konsisten
menjadi sektor yang memberikan kontribusi paling besar
terhadap capaian nilai ekspor nasional. Pada periode
Januari-Juni tahun 2020, total nilai pengapalan produk
sektor manufaktur menembus hingga USD60,76 miliar
atau menyumbang 79,52 persen dari keseluruhan angka
ekspor nasional yang mencapai USD76,41 miliar.
“Kami akan menjaga momentum saat ini dengan
percepatan stimulus sektor manufaktur pada semester
II-2020. Percepatan stimulus ke sektor manufaktur
dapat mendorong industri berorientasi ekspor untuk
meningkatkan kapasitas produksinya,” jelas Agus.
Hal tersebut dilakukan untuk memanfaatkan potensi
permintaan pada negara mitra dagang Indonesia.
Adapun sektor-sektor yang mengalami kenaikan
ekspor secara signfikan pada semester I-2020 dibanding
periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain adalah
industri barang logam, bukan mesin, dan peralatannya
yang naik sebesar 16,6 persen dengan nilai ekspor mencapai USD578,3 juta. Berikutnya, industri farmasi, produk
obat kimia dan obat tradisional (naik 15,2 persen dengan

Selanjutnya, industri furnitur
(naik 12,8 persen dengan nilai
ekspor USD1 miliar). Indonesia
kini berada di peringkat ke-8
negara pengekspor furnitur
terbesar ke Amerika Serikat.
Total nilai pengapalan produk
furnitur Indonesia ke AS pada
2019 tercatat sebesar USD1,04
miliar atau naik 29,1 persen
dibanding tahun 2018 yang
mencapai USD808,77 juta.
nilai ekspor USD317 juta), serta industri pencetakan dan
reproduksi media rekaman (naik 15 persen dengan nilai
ekspor USD15,92 juta).
Selanjutnya, industri furnitur (naik 12,8 persen dengan
nilai ekspor USD1 miliar). Indonesia kini berada di peringkat
ke-8 negara pengekspor furnitur terbesar ke Amerika Serikat.
Total nilai pengapalan produk furnitur Indonesia ke AS pada
2019 tercatat sebesar USD1,04 miliar atau naik 29,1 persen
dibanding tahun 2018 yang mencapai USD808,77 juta.
Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry
Association (IISIA) Silmy Karim mengatakan, industri baja
lokal harus dilindungi dari potensi banjir impor produk
China dengan regulasi. Pemerintah dapat memasang
hambatan tarif maupun nontarif. “Yang lebih penting
adalah pengawasan atas baja impor yang mengakali bea
masuk dengan HS [harmonize system] Code yang tidak
terkena bea,” ujarnya.
Untuk proteksi nontarif, Silmy menyarankan agar
membatasi jalur masuk baja impor menjadi dua pelabuhan.
Selain itu, jumlah importir juga dapat dibatasi mengingat
sebagian besar jenis baja yang dibutuhkan industri hilir
sudah diproduksi di dalam negeri.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum IISIA Ismail Mandry
menyebut, utilitas industri baja dapat menyentuh level 50
persen pada kuartal IV-2020 jika proyek-proyek konstruksi
kembali berjalan. Adapun, saat ini utilitas industri baja
berada di kisaran 30 persen atau turun dari posisi awal tahun
di kisaran 70 persen.
Di sisi lain, Ismail menyatakan, penurunan tarif gas pada
awal semester II/2020 dapat membantu pemulihan industri
baja nasional. Namun demikian, lanjutnya, utilitas industri
baja belum dapat kembali ke posisi prapandemi hingga akhir
2020.
Menurutnya, konsumsi gas oleh industri baja tidak
akan meningkat pada tahun ini walaupun tarif gas
sudah diturunkan. Pasalnya, lanjutnya, permintaan baja
nasional merosot seiring tertundanya proyek konstruksi
pemerintah maupun swasta pada awal pandemi Covid-19.
“Kalau [penurunan tarif gas] dilakukan saat kondisi
normal, roda industri baja akan bergerak lebih cepat.
Tapi, ini baru dilaksanakan 4 tahun kemudian [setelah
penerbitan Perpres No/40/2016] dan diterapkan saat
pandemi,” katanya. mi
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JADI TUAN
DI NEGERI
SENDIRI
Industri farmasi dan alat
kesehatan terus dipacu
agar menjadi sektor
yang mandiri di dalam
negeri. Artinya, mampu
memenuhi kebutuhan
masyarakat domestik
sehingga secara
bertahap mengurangi
ketergantungan
terhadap produk-produk
impor.
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Untuk itu, Kementer ian
Perindustrian terus mendorong agar
sektor industri farmasi dan alat kesehatan dapat menjadi pemain utama
dan tuan rumah di negeri sendiri.
“Apalagi, sektor industri farmasi dan
alat kesehatan masuk dalam kategori
high demand di tengah masa pandemi
Covid-19. Ini salah satu potensinya,”
kata Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita di Jakarta,
Minggu (5/7).
Menperin mengungkapkan,
kemampuan industri farmasi di
Indonesia saat ini ditopang oleh 220
perusahaan. Sebanyak 90% dari
perusahaan farmasi tersebut fokus di
sektor hilir dalam memproduksi obatobatan. “Pemerintah terus berupaya
untuk menekan impor pengadaan
bahan baku khususnya di sektor hulu
industri farmasi,” ujarnya.

Kemenperin mencatat, pada
triwulan I tahun 2020, industri
kimia, farmasi dan obat tradisional
mampu tumbuh paling gemilang
sebesar 5,59 persen.

Lebih lanjut, untuk mengurangi
impor bahan baku sekaligus menciptakan kemandirian di sektor farmasi,
dibutuhkan kerja sama yang erat
dengan kementerian dan lembaga
lain dalam menghasilkan regulasi dan
kebijakan yang dapat menghadirkan
ekosistem industri yang kondusif.
“Diharapkan melalui ekosistem
industri yang mendukung ini, sektor
industri farmasi nasional dapat lebih
mandiri, berdaya saing dan memenuhi
kebutuhan bahan bakunya dari dalam
negeri,” imbuhnya.

substitusi impor sekaligus mendorong
penggunaan bahan baku dan bahan
perantara yang berasal dari dalam
negeri.

Menurut Agus, kebijakan yang
kondusif di sektor industri farmasi
merupakan hal yang penting dalam
menarik investasi baik yang berasal
dari domestik maupun luar negeri.
Dengan demikian, investor dapat
melakukan investasinya pada barang

“Hal ini yang terus kami upayakan
bersama-sama dengan berbagai
kementerian maupun lembaga. Kami
berharap melalui kebijakan yang ramah
terhadap industri farmasi, maka target
untuk mengurangi impor sebesar 35%
pada akhir tahun 2022 dapat tercapai

MEDIA INDUSTRI | 2020

sehingga industri di Indonesia dapat
lebih mandiri dalam memenuhi bahan
bakunya,” papar Menperin.
Kemenperin telah menambahkan industri farmasi dan industri alat
kesehatan sebagai sektor pionir baru
dalam penerapan industri 4.0, bersama
dengan lima sektor prioritas yang telah
ditetapkan pada peta jalan Making
Indonesia 4.0. “Sebab, dengan kondisi
permintaan yang tinggi terhadap

sektor yang masih memiliki permintaan
cukup tinggi di pasar.
Bahkan, Kemenperin berupaya
untuk mewujudkan kemandirian di
sektor kesehatan dengan mendorong
sektor industri tekstil dan produk
tekstil (TPT) melakukan diversifikasi
produknya. Industri TPT telah berhasil
memproduksi alat pelindung diri (APD)
dan masker yang digunakan oleh
tenaga medis serta masker kain yang
digunakan oleh masyarakat.
Saat ini, terjadi peningkatan
signifikan pada produksi coverall/
protective suite, surgical gown dan
surgical mask. Berdasarkan data
yang dihimpun Kemenperin dan
Kementerian Kesehatan, terjadi surplus produksi sampai Desember 2020
sebesar 1,96 miliar buah untuk masker
bedah, kemudian 377,7 juta buah
masker kain, sebanyak 13,2 juta buah
pakaian bedah (gown/surgical gown),
dan 356,6 juta buah untuk pakaian
pelindung medis (coverall).
Untuk itu, Pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Menteri
Perdagangan (Permendag) No. 57
Tahun 2020. Regulasi ini memberikan
kesempatan bagi pelaku industri TPT
untuk melakukan ekspor produk alat
pelindung diri seperti masker bedah,
pakaian pelindung medis, dan pakaian bedah.
“Ini merupakan langkah agar
surplus pelaku industri TPT dapat terus
berkontribusi, tidak hanya terhadap
pemenuhan permintaan dalam negeri,
tetapi juga terhadap neraca ekspor. Tentu
kebijakan ini harus kita dukung,” ungkap
Menperin.
produk kedua sektor tersebut, perlu
adanya dukungan teknologi modern
dan ketersediaan SDM yang kompeten
untuk mengembangkannya,” tutur
Agus.

sebesar 80%. “Hal ini menunjukkan
kemampuan kita dalam memproduksi
ventilator secara mandiri ini cukup
membanggakan,” tandasnya.

Di sektor alat kesehatan,
Kemenperin semakin aktif mendorong
kolaborasi yang erat antara sektor
industri dengan akademisi. Hal ini
terwujud dalam produksi ventilator
yang digunakan untuk membantu
penanganan pandemi Covid-19.
“Indonesia belum memiliki industri
alat kesehatan yang secara khusus
memproduksi ventilator. Namun
tiga bulan sejak pandemi Covid-19,
Kemenperin telah mempertemukan
pelaku industri dengan akademisi
dari berbagai perguruan tinggi untuk
bersama-sama memproduksi ventilator,” ungkap Menperin.

PENINGKATAN UTILISASI

Ventilator hasil produksi perguruan
tinggi dan pelaku industri memiliki
tingkat komponen dalam negeri (TKDN)

Untuk itu, Kemenperin akan terus
mendorong peningkatan utilisasi dari
TKDN sehingga Indonesia dapat lebih
mandiri dalam memenuhi kebutuhan
di sektor alat kesehatan. “Rata-rata
TKDN dari alat kesehatan sudah mencapai 25-90% dan ini harus terus dijaga
sehingga produksi alat kesehatan dapat
terus mengoptimalkan bahan baku dari
dalam negeri,” tutur Agus.
Kemenperin mencatat, pada
triwulan I tahun 2020, industri kimia,
farmasi dan obat tradisional mampu
tumbuh paling gemilang sebesar 5,59
persen. Kinerja positif ini diraih di tengah dampak pandemi Covid-19. Sebab,
industri tersebut merupakan salah satu

Gabungan Pengusaha Farmasi
(GP Farmasi) meminta meminta para
produsen obat untuk menyusun ulang
strategi produksi, pemasaran hingga
mengarahkan ke strategi diversifikasi.
Wabah membuat penjualan industri obat
didominasi oleh produk-produk vitamin
untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Ketua Umum GP Farmasi F.
Tirto Koesnadi mengungkapkan,
pengusaha sebisa mungkin diimbau
mengubah portofolio produk yang
dijual untuk disesuaikan dengan
perubahan perilaku hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemasaran obat
juga menurutnya bisa lebih digencarkan melalui platform online atau
e-commerce.
“Bagi pabrikan sebaiknya
menyusun ulang forecast penjualan
dan rencana produksi agar bisa sesuai
dengan kebutuhan pasar dan mempertahankan daya saing, karena ini
sudah dirasakan sekali oleh industri
farmasi,” katanya dalam diskusi daring
di Jakarta, Selasa (23/6). mi
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SERTIFIKASI PRODUK FARMASI
Kementerian Perindustrian siap mendukung pelaku industri
farmasi dan alat kesehatan memiliki sertifikat untuk peningkatan
penggunaan produk lokal dari dua sektor strategis tersebut.

Upaya itu dinilai akan mendorong kemandirian industri nasional dan memacu daya saingnya di kancah global.
“Sertifikasi ini sangat penting. Sebab, saat ini ada 10.000
produk farmasi yang perlu disertifikasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN),” kata Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Sabtu (3/10).
Menperin mengusulkan, biaya sertifikasi TKDN
produk tersebut sebaiknya menggunakan anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN). “Dengan anggaran yang disiapkan, kami tentunya akan support sektor
industrinya. Apalagi, industri farmasi dan alat kesehatan
sudah kami masukkan ke dalam sektor tambahan yang
menjadi prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0,”
paparnya.
Langkah itu sebagai wujud konkret Kemenperin
untuk segera mewujudkan Indonesia bisa mandiri di sektor kesehatan. “Kemandirian Indonesia di sektor industri
alat kesehatan dan farmasi merupakan hal yang penting,
terlebih dalam kondisi kedaruratan kesehatan seperti saat
ini,” imbuhnya.
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Sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk
dalam kategori yang mengalami permintaan tinggi (high
demand) ketika pandemi Covid-19, di saat sektor lain
mengalami dampak yang berat. Kemenperin mencatat,
pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan
obat tradisional tumbuh positif sebesar 5,59 persen. Di
samping itu, industri kimia dan farmasi juga menjadi
sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi cukup
signifikan pada kuartal I-2020, dengan mencapai Rp9,83
triliun.
Sehingga, industri alat kesehatan dan farmasi perlu
didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Kemandirian di sektor industri alat
kesehatan dan farmasi diharapkan berkontribusi dalam
program pengurangan angka impor impor hingga 35
persen pada akhir tahun 2022. “Inovasi dan penerapan
industri 4.0 di sektor industri alat kesehatan dan farmasi
dapat meningkatkan produktivitas,” ujar Agus.
Menurutnya, pasar dalam negeri sangat potensial
bagi berbagai produk farmasi dan alat kesehatan dengan
kandungan lokal tinggi. Sebab, pasar lokal bisa menjadi
preferensi dalam pengadaan melalui program jaminan
kesehatan nasional (JKN). Dalam Permenperin 16 tahun
2020, disebutkan bahwa tata cara penghitungan nilai
TKDN produk farmasi tidak lagi memakai metode cost
based, melainkan metode processed based.
Melalui processed based, berarti ada penghargaan
atas upaya riset dan pengembangan oleh pelaku industri.
Metode ini dapat mempertahankan kerahasiaan formulasi
yang dimiliki perusahaan tanpa meninggalkan kaidah dan
tujuan yang ingin dicapai dari pemberlakuan TKDN produk
tersebut.
“Pertimbangannya, metode ini lebih sesuai diterapkan di sektor yang sifat industrinya spesifik. Formulasinya
juga sangat banyak dan beragam. Selain itu, sektor ini
selalu mengacu pada hasil riset dan pengembangan yang
panjang. Juga, menelan biaya besar,” tandasnya.
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Penghitungan nilai TKDN produk farmasi itu
diharapkan dapat mendorong pengembangan industri
bahan baku obat (Active Pharmaceuticals Ingredients),
meningkatkan riset dan pengembangan obat baru. “Selain
itu, dengan produksi sediaan obat baru serta bahan baku
yang berasal dari herbal dapat mengurangi impor bahan
baku obat dan mendorong kemandirian bangsa di sektor
kesehatan,” tegasnya.
Agus mengungkapkan, kemampuan industri hilir
farmasi dalam negeri saat ini didukung oleh 240 perusahaan yang didominasi 212 perusahaan swasta nasional,
kemudian 24 perusahaan multinational company (MNC),
dan 4 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut
bergerak dalam formulasi obat atau produk obat jadi.
“Dengan kekuatan ini, kebutuhan obat nasional sebesar

Kemenperin terus
mendorong
pemanfaatan sumber
daya lokal sebagai bahan
baku industri farmasi di
dalam negeri.

80 hingga 90 persen sudah mampu dipenuhi, sisanya
merupakan obat paten dan berteknologi tinggi yang
masih harus diimpor,” jelasnya.

kosmetik berbasis bahan alam. Hasil riset dari BBKK
Jakarta diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah
bahan baku dalam negeri yang berujung pada kontribusi
terhadap perekonomian nasional.

BAHAN BAKU LOKAL

“Penguatan peran ini akan kami jalankan dengan
menyiapkan infrastruktur pengembangan fitofarmaka
yang sesuai dengan standar CPOTB, penggunaan soft
computing dan penerapan teknologi 4.0 guna menjadi
percontohan bagi industri farmasi berbasis bahan alam,”
paparnya.

Di samping itu, Kemenperin terus mendorong pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri
farmasi di dalam negeri. Selain karena Indonesia kaya
dengan keanekaragaman hayati, langkah ini juga memacu
substitusi impor dan mewujudkan kemandirian industri
bahan baku obat nasional.
“Untuk mendukung sasaran tersebut, kami akan
memperkuat kompetensi unit pelaksana teknis (UPT)
di lingkungan Kemenperin melalui peran balai besar
di berbagai daerah,” kata Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy
Rahadi di Jakarta, Rabu (23/9).
Menurut Kepala BPPI, salah satu UPT di bawah
binaannya, yakni Balai Besar Kimia dan Kemasan
(BBKK) Jakarta telah fokus pada sediaan farmasi dan

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan
Alat Kesehatan di Indonesia, kementerian dan lembaga
terkait harus bersinergi dalam mengembangkan industri
farmasi yang mandiri dan berdaya saing. Apalagi, industri farmasi telah masuk sabagai sektor tambahan yang
mendapat prioritas pengembangan dalam peta jalan
Making Indonesia 4.0.
“Untuk itu, industri farmasi di dalam negeri agar
terus melakukan berbagai upaya dalam mendukung
terlaksananya tujuan tersebut serta memastikan terciptanya kondisi masyarakat bisa memperoleh obat dengan
mudah, terjangkau, tersedia dimanapun saat dibutuhkan,
dan berkesinambungan,” sebutnya.
Direktur Jenderal Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin,
Muhammad Khayam sebelumnya
mengemukakan, Indonesia memiliki
potensi tanaman obat yang banyak
tumbuh di berbagai wilayah.
Jumlahnya sebanyak 30.000
spesies dari 40.000 spesies
tanaman obat
“Oleh karena itu, perlu
pengoptimalan potensi alam
tersebut untuk industri obat
tradisional. Hal ini juga
sangat prospektif untuk
dikembangkan karena
kebutuhan yang cukup
potensial di pasar lokal
maupun global,” tuturnya.
Selain itu, Kemenperin
siap berkolaborasi dengan
berbagai pihak seperti
kementerian, akademisi,
industri dan lembaga lainnya untuk pengembangan
fitofarmaka di Indonesia.
“PandemiCovid-19membuat
kesigapan semua negara
meningkat, termasuk
dalam hal ketersediaan
obat-obatan,” ujarnya.
mi
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GOWES MAKSIMAL
KOMPONEN LOKAL

Kementerian Perindustrian semakin serius mendorong
pengembangan industri sepeda di tanah air agar bisa berdaya
saing dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik
hingga ekspor. Hal ini seiring meningkatnya permintaan di
masyarakat terhadap alat transportasi gowes tersebut.
“Kebutuhan sepeda di dalam
negeri melonjak signifikan di masa
pandemi Covid-19, dengan mencapai
lebih dari 8-9 juta unit, baik untuk
sepeda dewasa maupun anak-anak,”
kata Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita di Jakarta,
Jumat (17/7).
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Menperin menyatakan, tingginya
permintaan pasar itu menjadi peluang
yang baik bagi industri sepeda nasional untuk lebih memacu kapasitas
produksinya. “Kita melihat tren
pembelian sepeda oleh masyarakat
semakin besar, ini menjadi momentum yang sangat tepat bagi pabrikan
untuk meraih pasar tersebut dengan
menambah produksi,” paparnya.
Pada Kamis (16/7), Menperin
didampingi Sekretaris Jenderal
Kemenper in Achmad Sigit
Dwiwahjono, Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi,
dan Elektronika (ILMATE) Taufiek
Bawazier, Dirjen Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka (IKMA) Gati
Wibawaningsih, serta Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) Doddy Rahadi mengunjungi pabrik sepeda PT Terang
Dunia Internusa (United Bike) di
Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
“Dari hasil kunjungan tersebut, kami melihat hal yang membanggakan, bahwa ada industri
sepeda di dalam negeri yang telah
memproduksi sepeda dan mengisi
kebutuhan pasar nasional sejak 50
tahun yang lalu,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Menperin
dan rombongan meninjau langsung
proses produksi dan menguji coba
beberapa produk sepeda merek
United. Salah satu yang dijajal,
yakni jenis sepeda lipat, dirasa
cukup nyaman dan tidak kalah bersaing dengan sepeda lipat impor.
“Paling tidak dari ukuran, saya
merasa pas. Waktu saya coba,
dari cara mengayuhnya juga enak.
Ketika mengganti gigi, itu juga
smooth. Enggak kalah, bahkan
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lebih baik dari merek impor yang
sangat terkenal,” ungkapnya.
Menteri AGK pun memberikan
apresiasi kepada PT Terang Dunia
Internusa yang bertekad untuk lebih
mengoptimalkan penggunaan komponen lokal. “Untuk sepeda kelas
ekonomi, hampir semua komponen itu
bisa diproduksi dari pabrik ini sendiri,”
ujarnya. Selain itu, perusahaan telah
bekerja keras memenuhi lonjakan permintaan kosumen domestik, dengan
menambah dua shift kerja.

Bahkan, pabrikan sepeda United
telah melakukan kegiatan ekspor.
Beberapa produknya diminati oleh
kosumen di Jerman. “Artinya, industri
kita mendapat kepercayaan tinggi di
pasar Uni Eropa, yang kita ketahui
mereka punya standar relatif tinggi,”
imbuhnya.
Menperin optimistis, dengan
dukungan sumber daya manusia
kompeten dan memanfaatkan
teknologi modern, industri sepeda
nasional mampu kompetitif di kancah

global. “Apalagi, anak bangsa kita
punya kemampuan yang tinggi untuk
memproduksi apapun, termasuk
sepeda dan aksesorisnya,” ujarnya.
Hingga saat ini, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk
sepeda produksi industri nasional,
telah mencapai 50-60 persen. “Apabila
salah satu komponen seperti gear
sepeda bisa diproduksi dari dalam
negeri, akan menambah 10 persen dari
TKDN,” lanjut Agus. Kemenperin juga
akan mendorong sektor manufaktur
pendukung, seperti industri besi dan
baja dapat memasok kebutuhan bahan
baku bagi produsen sepeda di tanah air.

PERKUAT RANTAI PASOK
Oleh karena itu, Kemenperin
berkomitmen untuk memperkuat rantai
pasok di sektor industri sepeda, dari hulu
sampai hilir. “Kami ingin nantinya semua
komponen sepeda bisa diisi oleh industri
dalam negeri, termasuk sektor industri
kecil menengah (IKM),” tandasnya.
Guna mencapai sasaran tersebut,
Kemenperin akan melakukan program

pembinaan dan mengeluarkan sejumlah
kebijakan strategis seperti penerapan
Standar Nasional Indonesia (SNI). “Kami
akan bentuk task force-nya untuk mengetahui produk apa saja yang sudah
diproduksi di dalam negeri dan yang
akan didorong untuk diproduksi di dalam
negeri,” jelas Agus.
Kemenperin juga akan aktif
berkoordinasi dengan para pemangku
kepentingan terkait, misalnya guna
menjaga ketersediaan bahan baku.
“Industri sepeda ini pun perlu mendapat
kepastian untuk mendapat pasokan
bahan bakunya, termasuk bahan baku
lokal harus bisa bersaing dari sisi harga,”
tambahnya.

dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Oleh karenanya,
penggunaan sepeda sebagai moda
transportasi yang ramah lingkungan
perlu didukung banyak pihak. “Kami juga
mendorong para pekerja nantinya bisa
bersepeda,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur United
Bike Henry Mulyadi menyampaikan,
pihaknya akan siap bersama pemerintah
khususnya Kemenperin untuk memacu
kapasitas nasional dengan menambah
produksi komponen sepeda. “Kami
akan memperluas pabrik dengan memproduksi spare part buatan Indonesia,”
ujarnya.

Menteri AGK menyambut baik terhadap komitmen dari PT Terang Dunia
Internusa yang ingin menjadi “Bapak
Angkat” bagi sektor IKM komponen
penunjangnya. “Ini menjadi program
pembinaan bagi pelaku IKM sehingga
bisa menjadi bagian dari supply chain
bagi industri sepeda di tanah air,”
tuturnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi
Pengusaha Sepeda Indonesia (Apsindo)
Eko Wibowo mengaku optimistis, industri sepeda nasional bisa bangkit dengan
dukungan pemerintah terutama dalam
upaya membenahi infrastruktur penunjangnya. Apalagi kehadiran sepeda
bukan lagi sekadar alat rekreasi, tetapi
saat ini untuk kebutuhan dalam menjaga
kesehatan.

Menperin menilai, tren penggunaan
sepeda di masyarakat tidak akan surut,
malah akan cenderung terus naik. Sebab,
bersepeda sudah menjadi bagian dari
gaya hidup sebagian besar masyarakat.
Apalagi,ditengahkondisipandemiCovid19, banyak masyarakat yang bersepeda
ingin menjaga kesehatannya.

“Dengan adanya perubahan gaya
hidup, pengembangan industri sepeda
nasional juga akan terdongkrak. Oleh
karena itu, komponen impor harus
disubstitusi dengan produk dalam negeri
agar menciptakan 100 persen karya anak
bangsa,” terangnya.

“Jadi, tren bersepeda ini tidak akan
hilang. Untuk itu, lifestyle ini perlu dijaga,
dan tentu kami berharap kepada pemerintah daerah juga mendukung upaya
ini dengan menyiapkan infrastruktur
penunjangnya, seperti jalur sepeda di
kotanya masing-masing,” paparnya.
Apabila langkah tersebut berjalan
baik, Agus meyakini, bakal terciptanya
lingkungan bersih dari emisi kendaraan

Menurut Eko, pemerintah harus
mendorong masyarakat menggunakan
transportasi ramah lingkungan dengan
infrastruktur yang baik, salah satunya
melalui penggunaan sepeda. “Jadi,
pemerintah harus fokus menangani
industri ini, sehingga kalau upaya ini
diseriuskan bisa sebagai goodwill
dari pemerintah untuk mendukung
masyarakat memilih sepeda sebagai alat
transportasi,” tandasnya. mi
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GERAKAN
OTOMOTIF
NASIONAL
Sektor industri kecil
dan menengah (IKM)
terus didorong untuk
memanfaatkan
marketplace sehingga
bisa menjual produknya
secara online di tengah
masa pandemi Covid-19.
Hal ini guna mengatasi
kendala pemasaran
secara offline yang sulit
dilakukan saat ini.
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Oleh karena itu, Kementerian
Perindustrian bersama Tokopedia dan
sejumlah pelaku usaha otomotif dari
berbagai wilayah di Indonesia sepakat
untuk menggelar kampanye daring dengan tema #GerakanOtomotifNasional
selama 22-29 Juni 2020.
“Kampanye ini bertujuan
untuk mengajak masyarakat dapat
mendukung IKM lokal, khususnya
sektor otomotif, agar mereka dapat
terus mengembangkan usahanya
walau di tengah pandemi Covid-19,”
kata Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita di Jakarta,
Selasa (23/6).
Menurut Menperin, inisiatif
kampanye tersebut sejalan dengan
fokus pemerintah untuk membangkitkan kembali semangat usaha
para pelaku IKM lokal dalam menghasilkan produk yang berdaya saing
demi memenuhi kebutuhan pasar
domestik hingga ekspor.
“Adaptasi dan inovasi merupakan
salah satu kunci untuk meningkatkan
daya saing dan kemandirian bangsa,
serta menyiapkan kebangkitan
industri nasional dalam menggerakkan roda perekonomian di era normal
baru,” paparnya.
Kemenperin bertekad untuk
terus mendorong sektor industri agar
tetap bergeliat meskipun sedang
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menghadapi tekanan berat dari
dampak pandemi Covid-19. Sebab,
selama ini sektor industri, terutama
IKM telah menjadi tulang punggung
bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Apalagi, industri otomotif
merupakan salah satu sektor yang
mendapat prioritas pengembangan
sesuai dengan peta jalan Making
Indonesia 4.0,” tegasnya. Industri
otomotif mampu berkontribusi
signifikan terhadap perekonomian
nasional, khususnya pada PDB nonmigas yang mencapai 3,98 persen
pada tahun 2019.
Dalam #GerakanOtomotifNasional,
sejumlah pelaku usaha otomotif lokal
telah bergabung dan mulai berjualan secara daring lewat Tokopedia.
Masyarakat juga dapat menemukan
berbagai kurasi produk otomotif,
inspirasi kisah pegiat usaha lokal otomotif binaan, serta informasi lengkap
terkait kegiatan kampanye melalui
halaman khusus di Tokopedia.
CEO dan Founder Tokopedia,
William Tanuwijaya mengungkapkan,
sejalan dengan fokus Tokopedia
dalam #JagaEkonomiIndonesia, gelaran
kampanye #GerakanOtomotifNasional
ini merupakan salah satu komitmen
perusahaan bersama para mitra
strategis dalam memastikan pengusaha lokal, dalam hal ini pelaku
industri otomotif, agar dapat terus
menjalankan bisnisnya secara online,
sekaligus menjaga perputaran roda
ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
“Saat ini, terdapat lebih dari
8,3 juta penjual di Tokopedia yang
94%-nya berskala ultra mikro. Jika
dibandingkan dengan Januari lalu,
tercatat 7,2 juta penjual. Artinya ada
lebih dari 1,1 juta masyarakat yang
baru memulai menciptakan peluang
bisnis daring lewat Tokopedia,”
ungkapnya.
Menurut William, pegiat usaha
yang memiliki kanal pemasaran
daring dinilai lebih tangguh, khususnya
dalam menghadapi situasi

pandemi seperti ini. “Sebagai
p er u s ahaan tek n o lo g i
Indonesia, Tokopedia akan
terus memberikan panggung seluas-luasnya bagi
para pelaku usaha lokal,
agar mereka dapat terus
beradaptasi dan berinovasi dalam menjawab tantangan pandemi,” imbuhnya.
Salah satu pengusaha lokal
otomotif yang terus memanfaatkan
platform daring untuk berjualan
produk perawatan otomotif di tengah
pandemi adalah Ramadhan Rizal
Putra, pemilik Nutens. Sebelumnya,
dampak pandemi menyebabkan
usaha Nutens mengalami penurunan
drastis hingga 70%.
“Kami sangat menghargai
inisiatif pemerintah dan Tokopedia
dalam membantu pengusaha
otomotif lokal tetap beroperasi di
tengah pandemi melalui kampanye
#GerakanOtomotifNasional,” ujar
Ramadhan. Dirinya berharap kolaborasi ini dapat mendorong lebih banyak
masyarakat untuk terus mendukung
keberlangsungan industri otomotif
dalam negeri, salah satunya dengan
membeli produk-produk yang dihasilkan oleh kreator lokal.
Di sisi lain, Andi “Atenx” Akbar,
pemilik CustomKit, merupakan contoh pengusaha lokal otomotif lainnya
yang terus berupaya menjaga kelangsungan usahanya lewat kanal daring
Tokopedia.
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“Selama pandemi berlangsung,
kami terpaksa menutup toko offline
kami karena mengalami penurunan
penjualan sebanyak hampir 50%.
Akhirnya, kami mengandalkan
platform digital untuk berjualan
berbagai macam produk onderdil
otomotif. Semenjak kami buka toko di
Tokopedia, pembeli kami datang dari
daerah yang lebih beragam, seperti
Sulawesi, Nusa Tenggara bahkan
Papua,” papar Atenx. mi
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SATU ALAT,
BERAGAM MANFAAT
Keberadaan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) terus
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah. Hal
ini menjadi salah satu wujud nyata implementasi pada program
Nawacita dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah dan desa.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian, Putu
Juli Ardika mengatakan, pihaknya bertekad untuk semakin
memacu pengembangan inovasi AMMDes dengan berbagai aplikasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan
kesejahteraan masyarakat. “Yang pada akhirnya bertujuan
untuk menciptakan ketahanan ekonomi dan mendukung
kemajuan di desa,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/8).
Bukti konkret AMMDes membawa faedah, misalnya tercermin dari hasil proyek percontohan AMMDes
ambulance feeder yang telah dirasakan oleh masyaralat
di Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten.
Melalui penggunaan AMMDes ini, ibu hamil yang ingin
melahirkan bakal lebih mudah untuk menjangkau ke
MEDIA INDUSTRI | 2020

fasilitas kesehatan sehingga segera mendapatkan pelayanan yang baik.
“Jadi, pilot project di Kabupaten Lebak tersebut
merupakan satu dari berbagai pilot project yang kami
laksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu,
manfaat yang dihasilkan AMMDes ambulance feeder juga
merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak, meliputi
pemerintah pusat, daerah, pihak swasta dan lainnya yang
ikut serta dalam pilot project ini,” papar Putu.
Bahkan, melalui fugsinya, AMMDes pengumpan
ambulans turut berperan menurunkan Angka Kematian
Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten
Lebak. Hal ini berdasarkan data dari Puskesmas
Bojongmanik, hingga Juli 2020 tidak ada kasus AKI, dan

Saat ini, KMWI sudah
memproduksi ambulance
feeder Mark IV dengan
berbagai fasilitas medis
dan teknis seperti tabung
oksigen, boks bayi, sirene,
winch, dan lainnya.
untuk AKB berhasil diturunkan dari enam kasus pada
2019 menjadi satu kasus hingga Juli 2020.
“Pada awalnya, AMMDes dirancang untuk membantu
masyarakat di sektor pertanian, tetapi seiring hasil pilot
project yang kami lakukan di Kabupaten Lebak, maka terlihat
bahwa AMMDes bisa juga difungsikan untuk membantu
masyarakat di bidang kesehatan,” ujar Putu.
Selain di Kabupaten Lebak, AMMDes juga sukses dimanfaatkan di daerah lain seperti Jawa Barat dan Riau, yang
digunakan untuk pengolahan serabut kelapa. Berikutnya, di
Kabupaten Tanggamus, Lampung, AMMDes dioptimalkan di
kawasan perkebunan pisang yang berorientasi pasar ekspor.
“Untuk pilot project di Tanggamus tersebut, telah
mampu menurunkan 25% kerusakan pisang yang akan
diekspor, dan ini tentu membantu untuk meningkatkan
penghasilan petani setempat,” ungkapnya.
Putu menambahkan, ketika terjadi gempa bumi dan
tsunami di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, AMMDes
juga diterjunkan untuk dijadikan mesin penjernih air guna
memenuhi kebutuhan air bersih. “Melalui fungsinya ini,
AMMDes mampu melayani kebutuhan air bersih untuk
9.000 orang dan menjual air minum dalam galon untuk 1.850
kepala keluarga (KK),” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Kreasi Mandiri
Wintor Indonesia (KMWI) Reiza Treistanto menyampaikan,
proses produksi AMMDes KMWI melibatkan 63 vendor lokal
yang 50% merupakan Industri Kecil Menengah (IKM). Selain
itu, sebanyak 70% komponen dipenuhi secara lokal.

persalinan warga pedalaman di daerah itu sehingga dapat
mengurangi angka kematian ibu dan bayi. “Kami sangat
terbantu dengan adanya ambulans AMMDes ini yang
dapat digunakan untuk membantu melayani persalinan
warga,” kata Kepala Puskesmas Bojongmanik Kabupaten
Lebak, Halwani di Lebak, (28/9).
AMMDes ambulance feeder tersebut bantuan dari
Kemenperin pada tahun 2019. Petugas bisa langsung
menangani persalinan di atas alat mekanis multifungsi
itu. Selain itu, AMMDes mampu melintasi desa-desa
di pedalaman Kabupaten Lebak dengan topografi
perbukitan dan pegunungan dan banyak terjal serta
curam.
Meskipun kondisi infrastuktur jalan buruk, terlebih
musim hujan sulit dilintasi kendaraan umum, namun
AMMDes dapat menjangkau hingga sembilan desa di
wilayah kerja Puskesmas Bojongmanik. “Kami bergerak
cepat mendatangi lokasi ke pedalaman jika ada laporan
kehamilan yang darurat dan mengalami keracunan
untuk penyelamatan bayi dan ibunya, bahkan mereka
harus melahirkan persalinan di atas kendaraan,”
katanya.
Menurut dia, AMMDes dapat menjemput ibu hamil
yang mengalami gangguan darurat dan perlu rujukan
puskesmas setempat agar tidak menimbulkan kematian
ibu dan bayi. Selain itu, AMMDes pengumpan ambulans
ini juga digunakan untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan kesehatan serta edukasi sosialisasi pencegahan
COVID-19 kepada masyarakat di pedalaman.
“Kami sangat terbantu adanya kendaraan ini untuk
memberikan pelayanan kesehatan, termasuk persalinan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia mengapresiasi penggunaan AMMDes pengumpan ambulans
yang dapat digunakan untuk menjemput dan mengantar ibu hamil ke pelosok-pelosok desa di Kecamatan
Bojongmanik.
“Pengoperasian AMMDes ini cukup efektif terbukti
kasus kematian ibu dan bayi hingga Agustus 2020
tidak ditemukan. Padahal, pada 2017 sampai 2018 di
Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak terdapat
dua kasus kematian ibu dan bayi,” unmgkapnya. mi

Lebih lanjut, penggunaan AMMDes sebagai ambulance
feeder di Kabupaten Lebak Banten juga memiliki keunggulan
karena mampu menjangkau wilayah pedesaan terpenci yang
tidak dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan
ambulans yang ada di Puskesmas. “AMMDes memiliki
daya jelajah yang tinggi di berbagai medan serta
dimensi yang kompak dan bobot ringan. Dengan satu
liter solar, AMMDes ini mampu menempuh jarakh 20
km dengan kondisi jalan yang mixed,” ungkap Rieza.
Saat ini, KMWI sudah memproduksi ambulance
feeder Mark IV dengan berbagai fasilitas medis dan
teknis seperti tabung oksigen, boks bayi, sirene,
winch, dan lainnya. “Ambulance feeder Mark IV ini
merupakan hasil penyempurnaan dari berbagai
masukkan di lapangan sehingga kami harapkan dapat
membantu masyarakat di Kabupaten Lebak dalam
menjangkau fasilitas kesehatan,” jelasnya.

SANGAT TERBANTU
Satu puskesmas di Kabupaten Lebak, Banten,
telah menggunakan AMMDes untuk membantu
MEDIA INDUSTRI | 2020

57

| INFOGRAFIS

KINERJA EKSPOR INDUSTRI PENGOLAHAN
Januari - September 2020 (dalam US Dollar)

Industri
Pengolahan

Lainnya

Nilai Ekspor
Nasional
117,19 miliar

94,36 miliar

22,83 miliar

19,5%

80,5%

Neraca Perdagangan Industri Pengolahan

IMPOR

EKSPOR
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Surplus USD 8,87 miliar

SEKTOR INDUSTRI DENGAN NILAI EKSPOR TERBESAR
1

2

Makanan & Minuman

21,31 miliar
4

3

Logam Dasar

16,96 miliar

9 miliar

5

Tekstil & Pakaian

8 miliar

Kertas & Barang dr Kertas

5,16 miliar

Sumber data: Badan Pusat Statistik
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BANGUN KAWASAN INDUSTRI
BERWAWASAN LINGKUNGAN
Indonesia dan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa
(United Nations for Industrial Development/UNIDO) terus memperkuat kerja
sama yang komprehensif guna memacu peran sektor manufaktur dalam
mendorong perekonomian nasional. Salah satu kolaborasi anyar yang sedang
dijalin adalah proyek bertajuk Global Eco-Industrial Park Programme (GEIPP).
“GEIPP ini merupakan inisiasi baru
dari UNIDO sebagai salah satu proyek
untuk negara berkembang dengan
didanai oleh Pemerintah Swiss (SECO),”
kata Direktur Jenderal Ketahanan,
Perwilayahan dan Akses Industri
Internasional (KPAII) Kementerian
Perindustrian, Dody Widodo di Jakarta,
Sabtu (24/10).
Dirjen KPAII menjelaskan, kegiatan GEIPP dimulai sejak tahun 2019
dan sudah diimplementasikan di lima
negara, yaitu Peru, Kolombia, Vietnam,
Ukraina, dan Mesir. “Indonesia merupakan negara keenam yang ikut serta
dalam program ini dan menjadikan
Indonesia sebagai bagian dari jaringan Eco-Industrial Park (EIP) Global,”
ungkapnya.
Implementasi GEIPP bertujuan
untuk mengembangkan kawasan
industri di tanah air melalui pendekatan wawasan lingkungan. “Jadi,
fokusnya pada peningkatan produktivitas sumber daya, kinerja ekonomi,
lingkungan dan sosial. Selain itu juga
diharapkan dapat berkontribusi pada
pengembangan industri yang inklusif
dan berkelanjutan di Indonesia,”
tuturnya.
Menurut Dody, konsep EIP
merupakan tahap awal untuk menuju
Smart Industrial Park yang menjadi
program prioritas Kemenperin untuk
mengembangkan kawasan industri
berbasis teknologi digital serta
berwawasan lingkungan. “Sehingga
secara optimal akan meningkatkan
efisiensi dan daya saing industri di
dalam kawasan tersebut,” imbuhnya.
Bahkan, melalui proyek duet
ini juga didorong untuk dapat
memperkuat daya saing industri
halal Indonesia dan mendukung
pembentukan kawasan industri
halal sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata
Cara Memperoleh Surat Keterangan
Dalam Rangka Pembentukan
Kawasan Industri Halal.
“Untuk proyek GEIPP ini sangat
besar kami harapkan keterlibatan

para pemangku kepentingan, mulai
dari kementerian dan lembaga
pemerintah terkait, UNIDO dan tim
ahlinya, pengelola kawasan industri
dan perusahaan industri dalam
kawasan industri serta asosiasi
Himpunan Kawasan Industri untuk
bersama-sama mewujudkan sasaran
kegiatan tersebut,” papar Dody.
Sebagai informasi, Indonesia
dan UNIDO telah menjalin kerja
sama sejak tahun 1980. Dalam setiap
program kolaborasinya, Kemenperin
merupakan National Focal Point.
Kerja sama Indonesia-UNIDO dituangkan melalui kerangka IndonesiaUNIDO Countr y Programme
(IUCP) yang mencakup empat
komponen utama UNIDO, yaitu
Poverty Reduction, Energy for All,
Environment and Clean Production,
serta Partnership and Sustainable
Development, yang sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN).
Selama ini, UNIDO mendukung
Indonesia melalui implementasi
beberapa proyek kerja sama yang
mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mendukung pengembangan industri nasional. Proyek
yang menjadi kesuksesan kerja
sama Indonesia-UNIDO, antara
lain Sustainable Market Access
through Responsible Trading of Fish

(SMART-Fish), Resource Efficient
and Cleaner Production (RECP), serta
Disposal System for PCB Wastes and
PCB Contaminated Equipment.
Dody menambahkan, kerja sama
Indonesia melalui kerangka IUCP
periode 2016-2020 akan segera
berakhir dan akan diperbaharui untuk
periode 2021-2025. Untuk kerja sama
periode selanjutnya, UNIDO diharapkan lebih fokus untuk ikut berperan
dalam percepatan implementasi
industri 4.0 di Indonesia dengan
menyusun proyek kerja sama yang
mendukung Industri 4.0.
“Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah UNIDO diharapkan bisa
melaksanakan proyek biodegradable
plastic technology dan proyek dalam
IUCP lainnya yang masih tertunda
(pipeline project),” tandasnya. Namun
demikian, dalam setiap pelaksanaan
kerja sama, pemantauan dan evaluasi proyek harus menjadi prioritas.
“Untuk mendukung hal tersebut,
Kemenperin bersama UNIDO sedang
membangun aplikasi pemantauan
dan evaluasi berbasis website.
Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat kerja sama
Indonesia-UNIDO pada periode
selanjutnya serta dapat membantu
dalam proses implementasi proyek
yang lebih efektif,” pungkasnya. mi
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Kementerian
Perindustrian
menginisiasi
pembentukan Indonesia
Footwear Network (IFN)
sebagai sebuah platform
jejaring bagi pelaku
industri alas kaki dan
pendukungnya. Upaya
ini bertujuan untuk
membangkitkan gairah
usaha para pelaku
industri persepatuan
di Indonesia di tengah
dampak pandemi
Covid-19.
“Platform IFN ini merupakan sebuah etalase yang menampilkan informasi pelaku
bisnis usaha yang terdiri dari brand, supplier,danprodusensehinggadapatdiakses
olehseluruhpelakuusahabidangalaskaki
dan produk kulit,” kata Direktur Jenderal
Industri Kecil, Menengah dan Aneka
(IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih
di Jakarta, Senin (10/8).
Dirjen IKMA menjelaskan, masa
pandemi dan adaptasi kebiasaan baru
saat ini menjadi sebuah tantangan
bagi para pelaku industri dalam negeri,
termasuk sektor industri kecil menengah
(IKM). Mereka dituntut mampu lebih kreatif dan inovatif untuk mempertahankan
usahanya.
“Jadi, agar pelaku usaha dapat
memanfaatkan kondisi pasar saat ini,
salah satu cara yang dilakukan dengan
membangun jaringan antar pebisnis.
Sehingga, mereka akan mendapatkan
peluang kerja sama dan meningkatkan
citra diri personal hingga company
branding,” paparnya.
Gati menyampaikan, dengan konsep collect – connect – collaboration,
IFN mengumpulkan data para pelaku
industri alas kaki melalui etalase online
berbasis situs web untuk mempermudah
pengumpulan serta pencarian informasi
dan profil berbagai usaha industri alas
kaki dari sektor hulu sampai hilir.
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Platform IFN ini juga dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada
sesama pelaku industri alas kaki maupun masyarakat umum yang tertarik
dan berminat dalam pengembangan
industri alas kaki. Bahkan, membuka
peluang kolaborasi antara pelaku usaha
dengan masyarakat umum, sehingga
memberikan dampak positif yang saling
menguntungkan.
“Jika bergabung di platform IFN,
keuntungan yang diperoleh adalah berbagai manfaat dan kemudahan dari Balai
Pengembangan Industri Persepatuan
Indonesia (BPIPI), antara lain berupa
informasi tentang profil produsen, supplier, local brand alas kaki bisa diakses
oleh potensial buyer, investor, dan trader
secara online,” sebutnya.
Keuntungan lainnya, promosi
berkala profil IFN di platform media
sosial seperti instagram, facebook, dan
youtube. “BPIPI akan membuat media
kampanye untuk para pelaku industri
alas kaki di Indonesia, termasuk yang
tergabung dalam IFN,” imbuhnya.
Gati mengungkapkan, pada masa
pandemi ini terjadi perubahan yang
cukup besar terhadap kinerja industri
alas kaki. Hal ini berdasarkan data World
Footwear Business Condition Survey
– First Semester 2020, dalam hasil surveinya periode Januari hingga April 2020,

konsumsi alas kaki dunia mengalami
penurunan hingga 22,5% dan kinerja
penjualan global turun hingga 74%.
Selain itu, daya beli masyarakat
turun hingga 53% dan harga barang
turun 43%. “Meskipun demikian, dampak pada lini produksi alas kaki, terutama
sneakers justru mengalami kenaikan
sebesar 42%. Hal ini disebabkan oleh
bahan baku pembuatan sneakers yang
umumnya berbahan dasar tekstil dan
karet serta para produsen sneakers telah
memiliki platform pemasaran online,”
tuturnya.
Merujuk laporan World Footwear
Yearbook tahun 2019, Indonesia
merupakan pusat produksi alas kaki
terbesar keempat di dunia dengan total
produksi mencapai 1.271 juta pasang
alas kaki. Indonesia juga merupakan
negara eksportir produk alas kaki
terbesar ketiga di dunia, dengan total
406 juta pasang alas kaki.
Sedangkan, Kemenperin mencatat, nilai ekspor industri kulit,
barang dari kulit dan alas kaki pada
tahun 2019 mencapai USD5,12
miliar. Pada periode Januari-Juni
2020, ekspornya mencapai USD2,81
miliar atau meningkat 9,7 persen
bila dibandingkan pada periode yang
sama di tahun 2019 yang berada di
angka USD2,56 miliar. mi

Hati-hati Misinformasi

UU CIPTA KERJA

1 UMP Tetap Ada

Upah minimum Kabupaten/Kota tetap ada, UM Provinsi
Wajib ditetapkan Gubernur, dan harus mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi atau inflasi daerah.

2 Cuti Tidak Dihapus

Pengusaha wajib memberikan cuti. Cuti haid dan
melahirkan tidak dihapus.

3 Tidak Ada PHK Sepihak

Pengusaha tidak bisa PHK tanpa persetujuan pekerja.

4 Jaminan Sosial Tetap Ada

Banyak jaminan yg dapat diberikan
perusahaan termasuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun & Jaminan Kematian.

5 Pesangon Tetap Ada

Pesangon tetap diberikan saat
terjadinya PHK. Bahkan
ditambahkan dengan
Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

UU Cipta Kerja memberikan perlindungan
ketenagakerjaan bagi pekerja dan buruh

UMKM Maju Bersama UU Cipta Kerja

SERTIFIKASI HALAL

Untuk produk makanan &
minuman. Biaya pengurusan
sertifikat halal ditanggung
pemerintah.

KEMUDAHAN IZIN UMK

64 Juta pegiat UMKM akan terbantu

Cukup dengan
mendaftarkan diri, usaha
kita langsung berdiri.

dengan adanya UU Cipta Kerja

Lebih Dari 10 Juta Orang Butuh Kerja dan Terus
Bertambah Setiap Tahun
job.com
Lowongann
a
Tips Melamar
JobForMillenials

BUTUH
KERJA

6,9Juta

Pengangguran

3,5Juta

Kena PHK Butuh Kerja

3Juta

Angkatan Kerja Baru
Butuh Kerja

UU CIPTA KERJA DITUJUKAN UNTUK PENCARI KERJA
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