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BERKAT DIGITAL, INDUSTRI NASIONAL
BERTAJI DI KANCAH GLOBAL
Pembaca yang terhormat,
Kita patut bangga sebagai bangsa
Indonesia karena sektor industri
nasional mampu berdaya saing di
kancah global, terutama yang telah
menerapkan teknologi digital. Hal ini
ditunjukkan dari para peserta yang
berpartisipasi pada ajang bergengsi
skala internasional, Hannover Messe
2021 Digital Edition.
Gelaran yang telah berjalan
selama 72 tahun tersebut juga
menjadi hal istimewa bagi Indonesia,
karena merupakan negara pertama di
ASEAN yang mendapat kesempatan
emas sebagai negara mitra resmi
atau official partner country Hannover
Messe.

TETAP MEMAKAI
MASKER

TETAP RAJIN
MENCUCI TANGAN
DENGAN SABUN

Bebagai peluang dan sasaran
dioptimalkan Indonesia dalam
penyelenggaraan Hannover Messe
2021 Digital Edition yang berlangsung
pada 12-16 April 2021. Meskipun
rangkaian utamanya sudah usai pada
16 April lalu, namun pelaksanaan expo
dan networking-nya tetap berlangsung
secara online selama satu tahun ke
depan.
Berdasarkan data Deutsche
Messe AG selaku pihak penyelenggara,
Hannover Messe 2021 Digital Edition
berhasil menjaring sebanyak 90.000
peserta dan 1800 exhibitor. Di samping
itu, telah diseleng garakan 1300
events dengan 1500 pembicara, yang
menampilkan lebih dari 10.500 produk
dan inovasi, serta menyajikan 140.000
streams views.
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Potensi Hannover Messe 2021
Digital Edition itu, menjadikan peluang
untuk peningkatan kerja sama,
kesepakatan bisnis, investasi, ekspor,
dan transfer teknologi. Peluang
tersebut yang diharapkan dapat
mendorong percepatan dalam upaya
pemulihan ekonomi nasional akibat
imbas pandemi Covid-19.
Menteri Perindustrian A gus
Gumiwang Kartasasmita menegaskan,
Hannover Messe 2021 merupakan
ajang penting untuk menampilkan
kekuatan industri nasional dalam
penerapan industri 4.0 sekaligus
mendorong keterhubungan Indonesia
dengan jejaring rantai suplai global.
Selain itu memperkenalkan visi
pembangunan industri nasional dan
program prioritas pada peta jalan
Making Indonesia 4.0.
Menperin melihat, negara yang
ditunjuk sebagai partner country
adalah negara yang dinilai cukup
maju di sektor industrinya. Selain
itu, ditambah dengan status negara
anggota G20 dan adanya peta jalan
Making Indonesia 4.0, Indonesia dinilai
sejajar dengan negara-negara industri
besar lainnya.
Indonesia menampilkan
sebanyak 156 peserta dari berbagai
sektor industri yang menunjukkan
potensi luar biasa mereka, terutama
dari tujuh sektor prioritas dalam
Making Indonesia 4.0, yakni industri
elek tronik, kimia, makanan dan
minuman, otomotif, tekstil dan
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garmen, farmasi, serta alat kesehatan,
d e n ga n s k a la in d u s t r i b e s a r,
menengah dan juga startup.
Menperin Agus optimistis, sektor
industri pengolahan nonmigas masih
menjadi motor peng gerak roda
perekonomian nasional. Menurutnya,
kuartal I tahun 2021 adalah kuartal
terakhir yang menorehkan rapor
merah untuk industri manufaktur.
Dengan demikian, kuartal berikutnya
diyakini sektor industri manufaktur
akan mampu tumbuh positif.
Kabar baik dari sektor industri
kembali ditunjukkan melalui catatan
Purchasing Managers’ Index (PMI)
Manufaktur Indonesia yang mampu
menembus level 54,6 pada bulan April,
sesuai yang dirilis oleh IHS Markit.
Capaian tersebut naik signifikan
dibanding bulan Maret yang berada di
posisi 53,2. Apabila PMI di atas angka
50, mencerminkan sektor industri
sedang ekspansif.
Sepanjang dua bulan berturutturut, PMI manufaktur Indonesia
menorehkan rekor tertinggi. Selain
itu, kondisi bisnis kini telah menguat
dalam enam bulan terakhir ini di
tengah kondisi pandemi, dengan tren
positif dari sektor industri yang gencar
melakukan perluasan usahanya. mi
Salam,
Redaksi

Akun Media Sosial:
Twitter
: @Kemenperin_RI
Facebook : Kementerian Perindustrian RI
Instagram : @kemenperin_ri
Youtube : Kementerian Perindustrian RI
Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca.
Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi
rangkap dengan
panjang naskah 3.000-6.000 karakter,
disertai identitas penulis.
Naskah dikirim ke email:
humas@kemenperin.go.id
Majalah ini dapat diakses melalui
www.kemenperin.go.id/majalah
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Apakah kemenperin menyediakan
bantuan untuk pengadaan diklat kerja
untuk santri?

Presiden RI dan Kanselir Jerman
Resmikan Hannover Messe 2021
Digital Edition

8

Teguh Heriyanto (Pemalang)

Jawaban:

Hannover Messe 2021 Digital Edition:
Momentum Indonesia Unjuk
Kemampuan Industri 4.0 di Mata
Dunia

Untuk ketentuan cara
pengajuan program santripreneur
Saudara dapat menyampaikan surat
secara resmi kepada:

Perjalanan Sukses Industri 4.0 di
Sektor Agro

Sekretaris Direktorat Jenderal
Industri Kecil Menengah dan Aneka
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 15,
Jakarta Selatan - 12950
Telp. (021) 5251761, 5255509 Pes.
2600, 4006 Fax. (021) 5251449

Transformasi Digital Sektor IKFT
Jadi Prioritas
Terbanyak Tampil di HM 2021,
Sektor ILMATE Kian Mantap Adopsi
Teknologi 4.0
Kemenperin Gandeng Tech
Startup Bangun Ekosistem Making
Indonesia 4.0

35

Nilai Tambah Pabrik Plastik
Daur Ulang
Festival Joglosemar, Dukungan
Pemerintah Bagi Artisan Jawa
Tengah dan DIY

Peran PIDI 4.0 Ciptakan Inovasi dan
SDM Industri Kompeten

24 KEBIJAKAN
Jurus Ampuh Bangkitkan Gairah
Industri Otomotif

Kawasan Industri Halal Pertama
dan Terbesar
Produsen Batik Terapkan Industri
Hijau

Kemenperin Usung Pembangunan
Industri Berkelanjutan di Hannover
Messe 2021

4

Manisnya Peluang Industri
Pengolahan Susu

Cetak Wirausaha Industri
di Pesantren
Jadikan RI Basis Produksi, Produsen
Otomotif Jepang Kian Agresif

48 KERJA SAMA

Sojitz Siap Kembangkan Industri
Methanol

Kemenperin Pacu BUMN Terapkan
Industri 4.0

Industri Elektronik Terus Setrum
Pasar Ekspor

RI-Jerman Perkuat Infrastruktur
Produk Industri

Bidik Industri Tumbuh 4 Persen

Bangkitkan Kejayaan Industri
Keramik

RI-Jepang Kian Mesra Kembangkan
Sektor Manufaktur

Manufaktur Kuasai Capaian
Ekspor Nasional

Impor Merosot Produksi Melonjak

Topang Industri, Menperin-Menhub
Akselerasi Bangun Pelabuhan

26 EKONOMI & BISNIS
Masih Tembus Level Ekspansif

60

56 SERBA-SERBI
POC Darsa Rupawan

58 VOKASI
Sambut 100 Tahun Pendidikan
Tekstil Indonesia
Kemenperin-Pemkot Solo Ciptakan
SDM Industri Kompeten
Jurus Jarvis Gaet SDM Industri Andal

62 INOVASI
Kemenperin Berkontribusi
Kembangkan Genose C19
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________________________
Mohon informasi detail untuk
usulan Alat Mekanis Multiguna
Pedesaan (AMMDes) di E-Catalog
sektoral KEMENPERIN, sbb: 1.
Spesifikasi produk berdasarkan
kapasitas? 2. Apakah bisa barang
import? 3. Apakah harus ada test
report dari produk tersebut?
Azis Fauzan (Jakarta)

Jawaban:
Setelah kami melakukan
koordinasi dengan Direktorat
pembina, berikut penjelasannya
AMMDes merupakan alat
mekanis multiguna yang dapat
berfungsi sebagai alat transportasi
untuk daerah yang minim
infrastruktur dan daerah dengan
topografi ekstrim yang tidak
dapat dilalui oleh kendaraan pada
umumnya, sekaligus sebagai alat
produksi yang dapat dikombinasikan
dengan berbagai alat produksi dan
alat bantu lainnya, seperti: penjernih
air, alat mesin pengolah hasil
pertanian dan perkebunan, ice flake,
genset, pompa air dan pengumpan
ambulans. Sehingga AMMDes dapat
menjadi solusi dalam meningkatkan
produktivitas dan perekonomian
masyarakat pedesan
Referensi lebih lanjut dapat
dilihat di tautan ammdes.kemenperin.
go.id
1. Alat Mekanis Multiguna Pedesaan
(AMMDes) merupakan alat mekanis
(mobile) yang digerakkan satu mesin,
dilengkapi Power Take Off (PTO) yang
dapat menggerakkan alat produksi
serta utilitas dan alat bantu kerja
lain yang menjadikan AMMDes alat
mekanis multiguna.
Spesifikasi AMMDes terbagi atas 2
hal, yaitu spesifikasi unit AMMDes

(Dimensi, Motor Penggerak, Trasmisi,
gandar penggerak) dan spesifikasi
aplikasi (penyosoh beras : kapasitas
input dan poros putar utama;
penjernih air : TDS Input output, Ph
Ouput, Kapasitas Air Bersih dan Air
RO)
2. Sebagai karya anak bangsa
AMMDes dikembangkan dan
diproduksi oleh industri dalam
negeri dengan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) sebesar
40,92% yang akan terus ditingkatkan.
3. AMMDes harus memiliki test
report terhadap uji tipe untuk alat
transportasinya dan atas aplikasi
yang ada di AMMDes.
Contoh: AMMDes pengupas
gabah, maka harus memiliki
test report dari Kementerian
Perhubungan untuk alat
transportasinya dan test report
dari Kementerian Pertanian untuk
pengupas gabah.
Demikian penjelasan dari kami,
semoga membantu. Terima kasih.

________________________
Bagaimana cara mendaftarkan
usaha?
Wiwin Asrifah (Trenggalek)

Jawaban:
Mohon diinfokan usaha apa
yang dimaksud. Untuk penerbitan
izin usaha melalui sistem online OSS
di oss.go.id. Terima kasih.

________________________

yang menggunakan alkohol sebagai
pelarut dalam proses produksi
Ekstraksi?
Antonius Winarno (Banten)

Jawaban:
Menindaklanjuti pertanyaan
Saudara, sementara ini tidak ada izin
khusus bagi industri / perusahaan
yang menggunakan alkohol sebagai
pelarut dalam proses produksi
Ekstraksi. Untuk regulasi yang
dikeluarkan Kemenperin dapat dicek
pada laman jdih.kemenperin.go.id.
Terima kasih.

________________________
Di daerah saya khususnya
daerah pesisir banyak hasil alam dan
hasil budidayanya. Disini saya ingin
meminta informasi dan solusinya, saya
ingin mengirim/menjual hasil alam
yaitu udang untuk memasok ke PT
yang memproduksi pengolahan udang.
Vita Arista (Subang)

Jawaban:
Menindaklanjuti pertanyaan
Saudara. 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 nomer
telepon. Terima kasih. mi

DH, Mohon informasi untuk
peta kawasan industri di Indonesia
dan bagaimana bisa mengajukan
suatu kawasan yang ada menjadi
kawasan industri dan kami menjadi
pengelolanya.
Muhammad Muadz A (Bogor)

Jawaban:
Menindaklanjuti pertanyaan
Saudara, untuk daftar kawasan
industri dengan ketersediaan
data yang kami miliki pada link
kemenperin.go.id/kawasan atau
https://www.kemenperin.go.id/
links/104/kawasan-industri. Untuk
pengajuan sebagai pemilik Izin Usaha
Kawasan Industri silahkan membuat
IUKI melalui OSS. Terima kasih.

________________________
Jika menggunakan bahan
penolong Etil Alkohol sebagai solvent
(pelarut) dalam proses produksi
Ekstraksi. Pertanyaannya: Apakah ada
izin khusus bagi industri / perusahaan
MEDIA INDUSTRI | Edisi 1 2021
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PRESIDEN RI DAN
KANSELIR JERMAN
RESMIKAN HANNOVER
MESSE 2021
DIGITAL EDITION
Pembukaan Hannover Messe 2021 Digital
Edition berjalan sukses dengan dibuka
resmi secara virtual oleh Presiden RI Joko
Widodo dan Kanselir Jerman Angela
Merkel pada Senin (12/4/2021). Peresmian
oleh kedua pemimpin ini menandakan
dimulainya pameran terbesar dunia untuk
teknologi industri, yang telah berjalan
selama lebih dari 72 tahun.
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TRANSFORMASI MENUJU
INDUSTRI 4.0
Sementara itu, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
yang juga Ketua Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto
mengatakan, pameran Hannover
Messe 2021 akan memberikan
optimisme bagi dunia usaha untuk
menjaring investor skala global.
D i s e k to r p e rdaga nga n , p a ra
pelaku usaha dapat memperoleh
kesempatan mendapatkan mitra
untuk memperluas ekspornya.
Hannover Messe 2021 Digital
Edition diikuti 1.800 ekshibitor
yang menampilkan lebih dari 7.000
produk. Selain itu, diselenggarakan
sebanyak 1.700 trade shows dan 700
siaran langsung yang menghadirkan
1.150 pembicara. Indonesia sendiri
menampilkan 156 ekshibitor dari
industri besar sampai startup.

8

Pelaksanaan Hannover Messe tahun
ini diselenggarakan sepenuhnya
secara digital pada 12-16 April 2021.
Format baru digital tersebut menyesuaikan dengan kondisi saat ini sebagai dampak pandemi Covid-19.
Presiden
menilai
penyelenggaraan Hannover Messe
2021 secara digital sangat relevan di
tengah situasi pandemi saat ini. “Di
masa pandemi, transformasi teknologi
khususnya teknologi digital semakin
penting. Transformasi teknologi yang
menciptakan momentum, bukan saja
membawa dunia keluar dari pandemi,
namun sekaligus melakukan lompatan
besar ke depan,” papar Jokowi.
Hal itu selaras dengan tema
utama yang diusung Hannover Messe
2021 Digital Edition, yakni “Industrial
Transformation”. Secara khusus,
Indonesia melengkapinya dengan
subtema “Making Indonesia 4.0”.
Adapun tagline yang diangkat pada
Hannover Messe tahun ini adalah
“Connect to Accelerate”.
Pemerintah optimistis penerapan
industri 4.0 dapat mewujudkan visi
besar untuk menjadikan Indonesia
bagian dari 10 negara yang memiliki
perekonomian terkuat di dunia pada
tahun 2030. Aspirasi ini tertuang
dalam peta jalan Making Indonesia
4.0.
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Hannover Messe 2021
Digital Edition diikuti
1.800 ekshibitor yang
menampilkan lebih
dari 7.000 produk.
Selain itu,
diselenggarakan
sebanyak 1.700 trade
shows dan 700 siaran
langsung yang
menghadirkan 1.150
pembicara. Indonesia
sendiri menampilkan
156 ekshibitor dari
industri besar sampai
startup.
“Jadi, kemajuan industri 4.0 akan
menjadikan Indonesia Top 10 ekonomi
global di tahun 2030,” tegas Jokowi. Di
samping itu, dengan industri 4.0, juga
akan mewujudkan visi Indonesia Emas
pada tahun 2045 atau saat peringatan
satu abad kemerdekaan Indonesia.
Guna mencapai sasaran tersebut,
pemerintah semakin memacu kinerja
sektor industri karena selama ini
mampu memberikan kontribusi paling

Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita mengemukakan,
dengan menjadi partner country di
Hannover Messe, Indonesia dapat
menampilkan diri sebagai negara
emerging yang tengah melakukan
t rans for masi ekonomi menuju
industri 4.0 yang berbasis riset
dan inovasi. Selain itu, menjadi
peluang besar bagi Indonesia untuk
mewujudkan visi industri nasional dan
memperkenalkan peta jalan Making
Indonesia 4.0 kepada dunia.

besar terhadap PDB nasional. Di tahun
2025, industri ditargetkan mampu
berkontribusi pada PDB nasional
sebesar USD133 miliar. Sasaran ini
akan di dukung dengan 185 juta
penduduk yang telah memiliki akses
internet, terbesar ke-4 di dunia.
Selain itu, Indonesia merupakan
pemain ekonomi digital dan industri
4.0 yang tercepat di Asia tenggara.
“Apalagi, saat ini Indonesia memiliki
sebanyak 2.193 star tup, kelima
terbesar di dunia. Dari jumlah tersebut,
Indonesia telah memiliki lima unicorn
dan satu decacorn. Ini adalah bagian
dari kekuatan kita dalam menuju
industri 4.0 yang berbasis riset dan
inovasi,” ungkap Jokowi.

TIGA FOKUS
Dalam sambutannya di
pembukaan Hannover Messe 2021
Digit al Edition, Kepala Negara
menyampaikan tiga fokus Indonesia
dalam penerapa industri 4.0. Pertama,
penguatan sumber daya manusia
(SDM). Tantangan yang dihadapi
Indonesia adalah menyiapkan SDM
dalam jumlah besar yang mampu
menghadapi tantangan digital di masa
depan.
Kedua, penciptaan iklim investasi
yang mendukung pengembangan
industri 4.0. Pembenahan iklim

investasi membutuhkan reformasi
struktural, salah satunya melalui
Undang-Undang Cipta Kerja
yang mempermudah izin usaha,
memberikan kepastian hukum, dan
memberikan insentif bagi ekonomi
digital.
Ketiga,
investasi
pada
pembangunan hijau. Beberapa
terobosan telah dilakukan Indonesia,
antara lain pengembangan biodiesel
dari kelapa sawit dan pemasangan
pembangkit listrik tenaga surya atap
di sektor rumah tangga. “Saya ingin
mengajak Jerman untuk bermitra
mewujudkan transformasi digital di
Indonesia,” tutur Jokowi.

Hal senada disampaikan Kanselir
Jerman Angela Merkel, yang berharap
agar perhelatan Hannover Messe
2021 dapat memberikan dampak
bagi peningkatan ekonomi Jerman dan
Indonesia. “Saya mengharapkan bagi
negara Indonesia dan Jerman, supaya
pameran ini bisa ikut bisa memberi
ko n t r ib u si un t uk m e n g ua t k a n
ekonomi dan pembangunan kedua
negara,” ujarnya.
Angela Merkel juga mengungkapkan,
Indonesia merupakan negara mitra yang
kuat bagi Jerman. Kemitraan dengan
Indonesia dalam penyelenggaraan
pameran internasional, tidak hanya
pada Hannover Messe, akan tetapi
juga di bidang-bidang lainnya.

Indonesia merupakan negara
pertama di ASEAN yang mendapat
kesempatan sebagai official partner
country pada Hannover Messe. Hal
ini akan membuka peluang untuk
melakukan national branding atas
posisi Indonesia sebagai salah satu
kekuatan baru ekonomi dunia dan
pemain manufaktur global.
Bahkan, lewat gelaran
Ha n n o v e r M e s s e 2021 D i g i t a l
Edition, diharapkan akan terjadi
transfer teknologi melalui
keikut ser t aan Indonesia dalam
upaya memperkenalkan kekuatan
industri nasional dan mendorong
keterhubungan Indonesia dengan
jejaring rantai suplai global.
“Kehadiran
Indonesia
sebagai of f icial par tner countr y
secara digital akan berlangsung
selama set ahun, sehing ga kit a
bis a memak simalkannya untuk
mempromosikan kemampuan
teknologi industri di tanah air,”
ungkap Agus. mi
MEDIA INDUSTRI | Edisi 1 2021
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Hannover Messe 2021 Digital Edition:

MOMENTUM INDONESIA
UNJUK KEMAMPUAN
INDUSTRI 4.0 DI MATA
DUNIA
Partisipasi Indonesia sebagai negara mitra resmi
(official partner country) pada penyelenggaraan
Hannover Messe 2021 Digital Edition dinilai
merupakan salah satu momentum penting
dalam upaya mempromosikan kemampuan
teknologi industri di tanah air.

Selain itu, perhelatan Hannover
Messe 2021 diyakini dapat membawa
peluang besar bagi Indonesia dalam
menarik investasi dan memperluas
pasar ekspor sektor industri, sehingga
mendorong pemulihan ekonomi
nasional.

sekitar 156 peserta pada gelaran
Hannover Messe 2021. Mereka terdiri
dari perusahaan industri skala besar,
industri kecil menengah dan startup,
kawasan industri, asosiasi industri,
BUMN, ser t a kementerian dan
lembaga.

“ K ami m e liha t p e n t ing ny a
event ini tidak hanya sebagai ajang
branding nasional, tet api juga
untuk mengakselerasi peningkatan
kapabilitas sektor manufaktur dan
pembangunan infrastruktur digital
di Indonesia,” kata Direktur Jenderal
Ke t ahanan , Pe r w ila y ahan dan
Akses Industri Internasional (KPAII)
Kementerian Perindustrian, Eko S.A.
Cahyanto.

Dalam ajang Hannover
Messe 2021 Digital Edition kali
ini, Pemerintah Indonesia tetap
mengusung tema Making Indonesia
4.0 dan tagline Connect to Accelerate.
Tagline tersebut untuk mendorong
sinergitas yang ingin dibentuk untuk
mendukung pertumbuhan industri 4.0
di Indonesia.

Dirjen KPAII berharap, gelaran
Hannover Messe 2021 dapat pula
membuka pandangan pelaku industri
global tentang potensi besar Indonesia
dalam menjalin kemitraan menuju
transformasi industri 4.0. “Menjadi
official partner country merupakan
peluang besar bagi Indonesia untuk
mewujudkan visi industrinya dan
memperkenalkan roadmap Making
Indonesia 4.0 kepada masyarakat
dunia,” ujarnya.
Pelaksanaan Hannover Messe
tahun ini diselenggarakan sepenuhnya
secara digital pada 12-16 April
2021. Format baru digital tersebut
menyesuaikan dengan kondisi saat
ini sebagai dampak pandemi Covid19. Namun demikian, Kemenperin
optimistis terhadap berbagai manfaat
yang diterima Indonesia khususnya
para pelaku industri nasional yang
terlibat.
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“ Kami yakin, edisi perdana
Hannover Messe dalam format full
digital ini dapat menyukseskan
Indonesia dan Jerman di berbagai
bidang industri yang prospektif,”
tutur Eko. Di samping itu, kemajuan
teknologi atau digitalisasi, akan
membantu pelaksanaan pameran
internasional terbesar untuk teknologi
industri ini berjalan dengan mudah
dan efektif.
Saat ini, Indonesia berpacu
dengan waktu untuk menyiapkan para
peserta pameran teknologi utama,
presentasi produk, dan konferensi
atau seminar untuk berpartisipasi
dalam Hannover Messe 2021 Digital
Edition. “Kami berharap dengan
format baru kegiatan ini, kami dapat
terhubung kembali, berkolaborasi
dalam mencari solusi untuk
transformasi industri,” imbuhnya.
Dari hasil kurasi, telah terpilih
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“Kami menyampaikan terima
kasih kepada Deutsche Messe AG dan
Pemerintah Jerman atas dukungan
yang terus-menerus diberikan kepada
Indonesia. Kami tetap optimistis
bahwa krisis akan segera berlalu, dan
event Hannover Messe dalam format
digital akan terselenggara dengan
sukses,” papar Eko.
Dalam rangkaian agenda
Hannover Messe 2021, pemerintah
telah menyiapkan beberapa kerja
sama di bidang industri baik itu dalam
kerangka Government to Government
(G to G) maupun Business to Business
(B to B). Hannover Messe 2021 Digital
Edition akan menampilkan digitalisasi
presentasi produk, beragam
tema conference dan business
matchmaking berbasis perangkat
lunak, sehingga secara langsung
merupakan terobosan, inovasi dalam
eksibisi teknologi solusi industri.

TIGA TAHUN BERTURUT
Indonesia akan menjadi negara
mitra resmi (official partner country)
untuk gelaran Hannover Messe pada
tiga tahun berturut-turut, yakni 2021,
2022 dan 2023. “Kami telah menerima
surat dari Deut sche Messe di
Desember 2020 dan Januari tahun ini
mengenai kesempatan bagi Indonesia
sebagai official partner country di
Hannover Messe 2021 dan 2023, serta
special feature di 2022,” ungkap EKko.
D i r e k t u r Pa r t n e r Co u n t r y
and International Relations
Deutsche Messe AG Marco Siebert
mengemukakan, dalam 17 tahun
pelak s anaan Hannover Messe,
belum pernah ada negara mitra
yang bekerjasama selama lima tahun
berturut-turut, seperti Indonesia yang
dimulai dari tahun 2018, tahun 2021
hingga tahun 2023.
“Jerman memiliki banyak
perusahaan internasional yang

Berdasarkan
data
Manufacturing
Value Added
(MVA) dari
United Nations
Industrial
Development
Organization
(UNIDO), posisi
Indonesia jauh
di atas negaranegara ASEAN
lainnya
sukses di Indonesia, karena mereka
belajar bagaimana caranya untuk
bekerjasama dan tinggal di Indonesia
dan berfokus pada keunggulan yang
dimiliki Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Marco, melalui gelaran
Hannover Messe, merupakan
mometum yang tepat bagi semua
pihak, baik itu Jerman, Eropa dan
juga seluruh negara di dunia untuk
mengetahui lebih banyak tentang
kemampuan Indonesia. “ Untuk
menyadari bahwa Indonesia lebih
dari sekadar Bali dan pantainya yang
indah, tetapi juga terdapat lokasi
bisnis yang potensial,” tuturnya.
Bahkan, menjadi peluang
besar bagi Indonesia untuk
memper kenalk an indus t r i 4 .0.
“Seperti contoh penerapan artificial
intelligent di Indonesia. Saya bahkan
menggunakan salah satunya di ponsel
saya. Selama berada di Indonesia, saya
menggunakan Grab untuk memesan
makanan saat restoran di hotel telah
tutup,” tandasnya.
Lanjut Marco, melalui kesempatan
Indonesia menjadi negara mitra resmi
di Hannover Messe, Indonesia dapat
menunjukkan kepada dunia bahwa
Indonesia siap memacu ekspornya
ke Jerman sampai ke negara-negara
Eropa lainnya. “Kami juga bekerja
sama untuk membawa lebih banyak
investasi ke Indonesia,” ujarnya. mi
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“Kami aktif mendorong para pelaku
industri di sektor agro untuk melakukan percepatan transformasi digital
dalam rangka implementasi peta jalan
Making Indonesia 4.0,” kata Direktur
Jenderal Industri Agro Kementerian
Perindustrian, Abdul Rochim.

PERJALANAN SUKSES
INDUSTRI 4.0
DI SEKTOR AGRO
Sejumlah sektor industri agro di tanah
air terus menunjukkan kesiapan dan
kemampuannya dalam menerapkan
teknologi industri 4.0. Hal ini terlihat
dari beberapa perusahaan yang ikut
berpartisipasi pada ajang Hannover
Messe 2021 Digital Edition.

Menurutnya, gelaran Hannover
Messe 2021 Digital Edition membuka
peluang besar kepada perusahaanperusahaan sektor agro di Indonesia
untuk mengakselerasi transformasi
teknologi industri 4.0, karena melihat
keunggulan implementasi dari para
peserta lainnya.
“Setiap sektor akan hadir untuk
menampilkan perjalanan transformasi
industri 4.0 yang telah dijalankan dan
capaiannya yang diperoleh, sehingga
diharapkan akan terjadi transfer
teknologi,” tutur Rochim.
Pada ajang Hannover Messe 2021
Digital Edition, sektor industri agro dari
Indonesia yang turut tampil antara lain
PT Pertamina dan BPBD-Kelapa Sawit
dengan mengangkat konsep energy
solution berbahan baku energi ramah
lingkungan dari biodiesel sawit.
Selain itu, juga hadir PT Indolakto,
PT Laukita Bersama Indonesia, dan
PT Kalbe Morinaga Indonesia sebagai
co-exhibitor di industri makanan dan
minuman. “PT Indolakto sendiri terpilih
sebagai salah satu National Lighthouse,”
jelas Rochim.
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Saat Pra-konferensi Hannover
Messe 2021 Digital Edition, beberapa
perusahaan sektor industri agro di
tanah air memberikan pengalamannya
dalam penerapan industri 4.0. Mwereka
itu di antaranya PT. Mayora Indah, PT.
Amerta Indah Otsuka, dan VIVERE
Group.
“ Pe n g a l a m a n p e r u s a h a a n perusahaan tersebut dalam
menerapkan industri 4.0 diharapkan
dapat memberikan motivasi
kepada perusahaan lain untuk turut
menerapkan teknologi industri 4.0 di
perusahaannya masing-masing,” papar
Rochim.
Dalam acara tersebut, Nurdin
Lesman selaku manufacturing Group
Head M1& M4 PT. Mayora Indah Tbk.
mengatakan, industri 4.0 merupakan
tren baru yang menjadi bagian dari
budaya inovasi Mayora. Perusahaan
mempelajari transformasi industri 4.0
ini mulai tahun 2017.
Transformasi tersebut berhasil
meningkatkan produktivitas kinerja di
pabrik. Contohnya pada mesin coding
yang terhubung dengan 14 mesin
MEDIA INDUSTRI | Edisi 1 2021

Selain itu, adanya
teknologi virtual
reality dapat
menentukan
material dan
warna di
showroom ide
yang dibuat oleh
pelanggan.
bungkus. “Sebelumnya, satu proses
coding membutuhkan waktu sekitar
2 menit. Saat ini hanya butuh satu
supervisor yang menarik data dari
14 mesin untuk kemudian mengubah
kode dari 14 mesin tersebut sekaligus,
sehingga mempersingkat idle time,”
ungkap Nurdin.
Sementara itu, Plant Manager
PT. Amerta Otsuka Indah, Wheny
Utoyo mengungkapkan, dalam upaya
melakukan transformasi industri 4.0,
perusahaan berfokus pada simplifikasi
proses pekerjaan. “Industri 4.0 itu
tidak melulu harus canggih, namun
bagaimana kita bisa membantu
memudahkan pekerjaan setiap hari
di tempat kerja kita masing-masing.
Kami mengesampingkan image bahwa
Industri 4.0 itu mahal dan rumit,”
jelasnya.
Dalam proses transformasi
menuju smart factory, PT Amerta Indah
Otsuka telah menerapkan beberapa
teknologi yang diimplementasikan
dalam proses bisnisnya. Salah satunya
adalah utility alarm notifier yang
mengusung konsep Internet of Things,
machine analyzing dengan AR, remote
assistance application, dan eDistributor,
serta Delivery Arrangement. Keseluruhan
implementasi yang dilakukan telah
memberikan manfaat dari segi
produktivitas kinerja, memudahkan dan
membantu pengambilan keputusan,
juga efisiensi dari segi waktu maupun
biaya.
Sejalan dengan dua perusahaan
sebelumnya, VIVERE Group
mengimplementasikan industri 4.0
sejak tahun 2019. Perusahaan tersebut
menggeluti bisnis furnitur yang
berbasis pada kebutuhan konsumen
atau custom. Dengan tagline “one
stop interior solution for your interior
& furnishing needs”, VIVERE Group
menawarkan konsep penjualan furnitur

secara digital, sehingga lahir konsep
IDEMU.
Head of Information System VIVERE
Group Donny Fernando menekankan,
VIVERE selalu mengikuti perubahan,
baik dari cara berpikir maupun proses
kerja agar bisa bertahan di pasaran.
“Dengan design software yang kami
miliki, konsumen bisa memilih produk
yang mereka inginkan dan mencoba
mengganti warna dan panel secara
cepat dan langsung, sehingga bisa
mempercepat proses pengambilan
keputusan,” ujar Donny.
Selain itu, adanya teknologi virtual
reality dapat menentukan material dan
warna di showroom ide yang dibuat oleh
pelanggan. “Seluruh mesin pabrik juga
menggunakan teknologi 4.0 sehingga
proses produksi cepat dan akurat,”
imbuhnya.
Perusahaan lainnya di sektor
yang juga sudah sukses menerapkan
teknologi industri 4.0, yakni PT
Kalbe Morinaga Indonesia (PT. KMI).
Perusahaan ini berhasil meraih
penghargaan INDI 4.0 tahun 2020, yang
kegiatannya diinisiasi oleh Kemenperin.
Kemenperin menyusun Indonesia
Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)
sebagai indeks untuk mengukur tingkat
kesiapan industri dalam menerapkan
teknologi industri 4.0. Melalui asesmen
mandiri INDI 4.0, industri diharapkan
mampu meningkatkan kesiapannya
dalam bertransformasi digital.
PT KMI telah memiliki peta jalan
transformasi teknologi industri 4.0
untuk memenuhi lima pilar INDI 4.0,
yaitu manajemen dan organisasi,
orang dan budaya, produk dan layanan,
teknologi, serta operasi pabrik.
Peta jalan yang dimiliki oleh PT
KMI disebut sebagai Total Productive
Maintenance (TPM). “Tujuan dari
penerapan TPM adalah untuk
mengurangi biaya produksi dan
menciptakan lini produksi yang tangguh
dan menghasilkan profit yang tinggi,”
tutur Manufacturing Head of PT Kalbe
Morinaga Indonesia, Yudha Agus Tri
Basuki.
Ia menuturkan, mulai tahun
2014, berdasarkan TPM, perusahaan
yang memproduksi susu bubuk bayi,
susu bubuk specialty, dan susu bubuk
untuk ibu hamil tersebut, memasuki
tahapan excellent manufacturing dan
menerapkan konsep smart factory
4.0. “Di tahapan ini, kami berupaya
menghilangkan hambatan dan kerugian
untuk mendapatkan proses bisnis
yang efisien serta mengurangi dan
mengoptimalkan biaya,” tandasnya. mi
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TRANSFORMASI
DIGITAL SEKTOR IKFT
JADI PRIORITAS
Perjalanan industri 4.0 di Indonesia
telah menorehkan beberapa catatan
penting yang akan melandasi
pengembangan sektor industri
nasional. Di sektor industri kimia,
farmasi, dan tekstil (IKFT) misalnya,
sejumlah perusahaan mampu
mengimplementasikan industri 4.0
dengan menghasilkan efisiensi dan
kualitas produk yang lebih baik
sehingga mendorong peningkatan
daya saingnya.
14

“Revolusi industri ke-4, yang merupakan perpaduan teknologi dengan
mengintegrasikan sumber daya
teknologi, mesin, dan manusia,
memberikan perubahan besar dalam
sektor IKFT,” kata Direktur Jenderal
IKF T Kementerian Perindustrian,
Muhammad Khayam saat memberikan sambutannya dalam rangkaian
seminar Pra-konferensi Indonesia
Partner Country Hannover Messe
2021 Digital Edition, Senin (5/4).
Sek tor IKF T menjadi salah
s atu pr ior it as nasional dalam
pengembangan industri 4.0 karena
memiliki kinerja yang cemerlang
selama ini. Sepanjang tahun 2020,
ek spor s ek tor IK F T menc ap ai
USD33,99 miliar. Sementara itu,
realisasi investasi sektor IKFT pada
periode tersebut sebesar Rp61,97
triliun, di dominasi oleh industri kimia
dan bahan kimia. Sektor tersebut juga
menyerap tenaga kerja hingga 6,24
juta orang.
“Selain itu, sektor industri farmasi
juga masuk ke dalam prioritas untuk
mendorong transformasinya dan
mewujudkan kemandirian Indonesia
dalam bidang kesehatan,” tutur
Khayam. Kemandirian Indonesia di
sektor industri alat kesehatan dan
farmasi merupakan hal yang sangat
penting, terlebih dalam kondisi
kedaruratan kesehatan seperti saat
ini. Sektor tesebut masuk dalam
kategori high demand di tengah
pandemi Covid-19, di saat sektor lain
terdampak berat.
Hingga
tahun
2021,
sejumlah
program
telah
dilaksanakan Kemenperin untuk
mengimplementasikan peta jalan
Making Indonesia 4.0 di sektor IKFT,
antara lain assessment Indonesia
Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0),
pelaksanaan roadmap implementasi
dan adopsi teknologi industri 4.0 di
sektor tekstil dan busana, perbaikan
alur aliran material sektor industri
petrokimia, serta pendirian pilot
project industri TTPT 4.0. “Kami juga
menyelenggarakan bimbingan teknis
dan training manajer transformasi
serta pembangunan Indonesia Smart
Textile Industry Hub (ISTIH),” sebut
Khayam.
Selain itu, Kemenperin
menyediakan fasilitas restrukturisasi
industri tekstil, kulit, dan alas kaki
melalui peremajaan mesin/peralatan
agar meng gunakan teknologi
yang lebih modern. Selanjutnya,
p e ny u suna n m o d e l a r si te k t ur
implementasi Industri 4.0. “Kemudian,
Kemenperin juga melakukan
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Transformasi menuju industri 4.0 yang
dilakukan perusahaan mengacu pada
Customer Centric Model, yaitu dengan
melakukan perubahan pola produksi dari
berbasis kapasitas menjadi menyesuaikan
permintaan atau kebutuhan pelanggan.
penerapan lean management di
subsektor ini,” imbuhnya.
Pada tahun 2020, terdapat tujuh
perusahaan di sektor IKF T yang
mendapatkan penghargaan INDI 4.0
dan satu perusahaan mendapatkan
predikat National Lighthouse Industry
4.0. Ketujuh perusahaan tersebut yaitu
PT Kaltim Parna Industri, PT. Biggy
Cemerlang, PT. Schott Igar Glass, PT.
Kimia Farma Sungwun Pharmacopia,
PT. Globalindo Intimates, PT. TI
Matsuoka Winner Industry, dan PT.
Asia Pasific Rayon.
S ement ara i t u, P T. Pupuk
Kalimantan Timur mendapatkan
predikat National Lighthouse Industry
4.0 di sektor industri kimia. “Delapan
perusahaan di sektor IKFT tersebut
mendapat angka INDI 4.0 lebih dari
3, yang menunjukkan tahap kesiapan
matang,” ungkap Khayam.
Dirjen IKF T Kemenperin
mengharapkan agar ajang Hannover
Messe dapat menjadi media promosi,
komunikasi dan informasi antar
industri dan pengguna sehingga
tercipta supply-chain. “Selain itu,
Hannover Messe juga membuka
peluang untuk melakukan National
Branding atas posisi Indonesia sebagai
salah satu kekuatan baru ekonomi
dunia dan pemain manufaktur global,”
ujar Khayam.
Dalam kesempatan tersebut,
Senior Vice President Teknologi
Informasi P T Pupuk Indonesia
Mardiyanto
menjelaskan,
transformasi digital di perusahaan
tersebut dilakukan dalam rangka
menjaga kelangsungan bisnis dan
usaha yang diselaraskan dengan
masterplan perusahaan.
Transformasi menuju industri 4.0
yang dilakukan perusahaan mengacu
pada Customer Centric Model, yaitu
dengan melakukan perubahan pola
produksi dari berbasis kapasitas
menjadi menyesuaikan permintaan
atau kebutuhan pelanggan.
Kemudian, Solusi Agri dan service

untuk perluasan jasa layanan one
stop solution di bidang pertanian.
“Kami juga menerapkan best in class
operation and supply chain untuk
optimasi biaya operasi dan supply
chain,” ujar Mardiyanto.
Sementara itu, Pharma Sales and
Marketing Manager PT. Indofarma
Tbk , Darkono mengungkapkan,
penerapan industri 4.0 di perusahaan
tersebut meliputi penerapan bisnis
proses terintegrasi menggunakan
ERP SAP, baik untuk horizontal
integration maupun vertical value
chain. Selanjutnya, perusahaan juga
melakukan consistent engineering
atau investasi revitalisasi fasilitas
produksi, terutama menuju
otomatisasi agar proses produksi
menjadi lebih efektif dan efisien.
Salah satu inovasi yang
dilakukan oleh perusahaan adalah
aplikasi TeleDoc Pro. Ini merupakan
aplikasi telemedicine multifungsi
secara realtime dan jarak jauh yang
ber fungsi sebagai thermometer,
stetoskop, dan mengukur saturasi
oksigen. “Transformasi digital yang
diterapkan saat ini dapat membuat
harga penjualan lebih kompetitif,
meningkatkan kulitas dan hasil
produk, meningkatkan kemampuan
SDM, dan proses bisnis yang lebih
stabil,” jelas Darkono.
Sementara itu, Sherlina
Kawilarang selaku CEO PT. Excellence
Q u a l i t i e s Ya r n m e n j e l a s k a n ,
perusahaan yang dipimpinnya mulai
menerapkan industri 4.0 ketika
membeli mesin dengan kualitas yang
mendukung teknologi tersebut pada
2013.
Perusahaan
bertekad
menyelaraskan tiga faktor penting
yang mendukung keberhasilan
penerapannya, yaitu tek nologi
p e r m e s i n a n , t e k n o l o g i f i b e r/
visual, serta sumber daya manusia
(SDM). “ S alah satunya dengan
mengembangkan kemampuan SDM
melalui training dasar-dasar teknologi
industri 4.0,” ujarnya. mi
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TERBANYAK
TAMPIL DI HM
2021, SEKTOR
ILMATE KIAN
MANTAP ADOPSI
TEKNOLOGI 4.0

(industri elektronika), PT. Voksel Elektrik (industri logam), serta
PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (produsen AMMDes).
“ K ami m e ng harap k an p ra - ko n fe re nsi y ang
menghadirkan industri terkemuka dalam penerapan
teknologi 4.0 tersebut dapat memberikan lesson learn
Transformasi digital yang berguna bagi seluruh stakeholder
dalam rangka implementasi industry 4.0,” kata Dirjen
ILMATE.
Donny Novanda, Chief Operation Officer Astra
Otopar ts Div. Winteq menyampaikan keung gulan
produk Alat Mekanis Multi Guna Pedesaan (AMMDes)
yang dikembangkan dengan dukungan Kemenperin.
Produk AMMDes dapat disesuaikan dengan kebutuhan
penggunanya, dengan menggunakan aplikasi peralatan
yang diperlukan.
“Inovasi yang dimiliki adalah dapat mengisi di gap
aplikasi mana yang bisa dikembangkan,” jelas Donny.
Produk AMMDes menyasar kebutuhan masyarakat
pedesaan, Koperasi Unit Desa, Badan Usaha Milik
Desa, serta pemerintah desa, termasuk dalam kegiatan
pengentasan bencana alam.

Sektor industri logam, mesin,
alat transportasi dan elektronika
(ILMATE) lekat dengan penerapan
teknologi tinggi dalam aktivitas
produksinya. Oleh sebab itu,
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) terus mendorong
percepatan transformasi industri
4.0 pada sektor tersebut.

Selanjutnya, Wahju Agus Irawan, Technical Support
PT. Voksel Elektrik menyampaikan, perusahaannya
memproduksi fiber optic yang menghubungkan antara user
dengan provider. Transformasi digital dalam perusahaan
tersebut dilandasi dengan budaya perusahaan untuk
mendukung proses ini.
“Budaya tersebut meliputi connectivity, integration,
passion for excellence, accountability, respect, dan social
responsibility. “Perusahaan kami memiliki roadmap
Transformasi Digital sejak 2020 hingga 2024 yang mengarah
pada integrasi, sesuai dengan Making Indonesia 4.0,” papar
Wahju.
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Berikutnya, Haider Alatas selaku CEO Uncal Digital
Technology menjelaskan, definisi system integrator yang
dilakukan oleh perusahaannya. Perusahaan-perusahaan
saat ini memiliki begitu banyak sistem dan device, sehingga
tidak hanya memerlukan system integration, tetapi juga
IoT integration.
Hal tersebut akan bisa menghubungkan semua
IoT enabled objects yang ada di perusahaan. “Kontribusi
perusahaan kami adalah mengintegrasikan sistem sehingga
data bisa mengalir dari satu sistem ke sistem lainnya,” ujar
Haider.
Di sektor ILMATE, dukungan terhadap pelaksanaan transformasi industri 4.0 antara lain melalui Program Indonesia
Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0). Program ini memberikan asesmen kesiapan dan pendampingan kepada
perusahaan industri manufaktur dalam implementasi
industri 4.0.
“Hingga saat ini telah dilakukan assessment INDI
4.0 terhadap 202 perusahaan otomotif, 28 perusahaan
logam, 26 perusahaan elektronika dan 25 perusahaan alat
kesehatan,” ujar Direktur Jenderal ILMATE Kemenperin,
Taufiek Bawazier.
Selanjutnya, Kemenperin memberikan Pelatihan
Manajer Transformasi Industri 4.0. Pelatihan ini diakui
oleh lembaga sertifikasi, dengan kualifikasi yang telah
disusun dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan
perkembangan industri. “Para lulusannya diharapkan
menjadi pemimpin dalam penerapan industri 4.0 di
perusahaan masing-masing,” ujar Taufiek.
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Lebih lanjut, keikutsertaan sejumlah perusahaan
dari sektor ILMATE dalam Hannover Messe 2021 Digital
Edition menunjukkan antusiasme sektor tersebut untuk
mempercepat adopsi teknologi industri 4.0 serta menjalin
keterhubungan dengan pasar dan stakeholder yang lebih
luas. “Sebanyak 54 perusahaan sektor ILMATE mengikuti
pameran Hannover Messe 2021. Ini merupakan sektor
terbesar di antara yang ditampilkan oleh Indonesia,”
jelasnya.
Di Hannover Messe tahun ini, Indonesia menampilkan
sebanyak 156 eksibitor, yang dikelompokkan ke dalam
enam topik, antara lain automation, motion, and drives,
yang terdiri dari 15 eksibitor, digital ecosystems sebanyak
56 eksibitor, energy solutions 13 eksibitor, engineered parts &
solutions 20 eksibitor, new work sebanyak 38 eksibitor, serta
global business & markets terdiri dari 15 eksibitor.
Dari jumlah tersebut, kontribusi eksibitor terbesar
berasal dari perusahaan besar sebanyak 65 perusahaan,

perusahaan start-up sebanyak 63 perusahaan, BUMN 14
perusahaan, serta delapan kawasan industri, dan empat
kementerian/lembaga, serta dua asosiasi industri. Di antara
156 eksibitor, 93 di antaranya merupakan pendaftar baru
dan 63 eksibitor mendaftarkan diri mengikuti Hannover
Messe 2020.
Salah satu co-exhibitor dari sektor ILMATE yaitu
PT. Yogya Presisi Teknikatama Industri akan melakukan
penandatanganan Memorandum of Understanding
(MoU) dengan Toolcraft AG Jerman untuk kerja sama
pengembangan produk mesin pesawat dan alat kesehatan
(implant). “Hal ini untuk mendukung program substitusi
impor yang telah dicanangkan Bapak Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita,” tutur Taufiek.
Sedangkan pada pra-konferensi HM 2021, hadir lima
peruahaan dari sektor ILMATE sebagai pembicara, yaitu
PT. Wika Industri Makmur (alat angkut), PT. Zenith Allmart
Precisindo (alat kesehatan), PT. Uncal Digital Technology

Allan Changrawinata, CEO of Industrial Part &
Medical Devices Zenith Allmart Precisindo menegaskan,
pekerjaan manual seperti perakitan juga bisa dilakukan
secara digital. Karenanya, perlu infrastruktur IoT untuk
digitalisasi. “Kita berusaha membangun sistem software,
lalu diimplementasikan di area machine (CNC) dengan
memanfaatkan big data yang dikumpulkan,” jelasnya.
Sementara itu, GM Sales dan Marketing PT Wika Industri
Makmur Abdullah Alwi memaparkan, perusahaannya
mengembangkan Gesits mobile app yang berfungsi untuk
mempermudah perawatan kendaraan. Aplikasi yang
diciptakan produsen sepeda motor Gesits tersebut dapat
menganalisa kondisi kendaraan dan bisa dikoneksikan
dengan bluetooth maupun sarana koneksi lainnya.
“Kami sebagai produsen kendaraan listrik dengan
teknologi industri 4.0 dan ramah lingkungan ingin
memberikan experience berkendara seperti pada motor
125-150 cc,” ujar Abdullah. mi
MEDIA INDUSTRI | Edisi 1 2021
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KEMENPERIN GANDENG TECH
STARTUP BANGUN EKOSISTEM
MAKING INDONESIA 4.0
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan dukungan penuh
terhadap pengembangan perusahaan rintisan (startup) di dalam negeri. Hal
ini karena startup merupakan penyedia teknologi (technology provider) yang
punya peran penting dalam membangun ekosistem Making Indonesia 4.0.
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“Untuk itu, Kemenperin mendorong
implementasi teknologi di sektor
industri dan masyarakat dengan solusi
teknologi dari tech startup Indonesia,
sehingga IKM dapat menjadi early
adopter teknologi,” kata Menteri
Per indus tr ian A gus Gumi wang
Kartasasmita saat membuka prakonferensi INDONESIA PARTNER
CO U N T R Y H A N N O V E R M E S S E
2021: TECH STARTUP FOR MAKING
INDONESIA 4.0 di Jakarta, Rabu (7/4).

fasilitasi terhadap perusahaanperusahaan tersebut untuk
mengikuti ajang Hannover Messe
2021. Dari 63 startup asal Indonesia
yang mengikuti Hannover Messe
2021, 23 perusahaan di antaranya
adalah peserta Startup4industr y.
“ Hal ini menunjukkan kualit as
program Star tup4industr y telah
mampu mengantarkan para startup
untuk tampil di ajang global,” tegas
Menperin.

Early adopter merupakan
pelaku industri yang sensitif dan
berpikiran terbuka terhadap
penggunaan teknologi baru dan aktif
menggunakan teknologi digital. Untuk
mendorong terbentuknya ekosistem
Making Indonesia 4.0, Kemenperin
melalui Direktorat Jenderal Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA)
menggelar Startup4Industry setiap
tahun.

Salah satu startup teknologi
binaan program Startup4industry
berhasil meraih Hermes Startup Award
Hannover Messe 2020. Penghargaan
internasional ini diberikan kepada
per us ahaan di bidang inovasi
teknologi yang memberikan manfaat
kepada industri, lingkungan, dan
masyarakat. “Kami sangat bangga
terhadap prestasi yang diraih salah
satu startup, yaitu PT. Mitra Sejahtera
Membangun Bangsa (MSMB) di ajang
Hannover Messe, tempat lahirnya
industri 4.0,” ujar Menperin.

Program itu bertujuan
memunculkan solusi-solusi teknologi
dari para pelaku startup teknologi
sebagai penghubung kebutuhan
industri dan masyarakat dengan
para penyedia teknologi (tech
provider). “Sehingga, startup mampu
memberikan layanan teknologi yang
mudah dipakai oleh para pelaku IKM,”
jelas Menperin.
Dukungan Kemenperin terhadap
tech startup juga ditunjukkan melalui
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Selanjutnya, Menperin berharap
kegiatan Pra-Konferensi Hannover
Messe 2021 dapat mendorong
sinergi untuk mempercepat
pertumbuhan industri di Indonesia
melalui penerapan industri 4.0. “Kami
mendorong lebih banyak startup yang
dapat mengakselerasi transformasi
teknologi di industri dengan lebih

cepat sehingga industri, khususnya
IKM, lebih produktif, lebih unggul, dan
berdaya saing,” kata Menperin.

BERGEGAS ADOPSI
TEKNOLOGI
Pada kesempatan yang sama,
Direktur Jenderal Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA)
Kemenperin, Gati Wibawaningsih
menyampaikan, unit usaha Industri
Kecil dan Menengah (IKM) saat ini
mencapai 4,4 juta unit usaha. “Ini
menunjukkan bahwa sektor IKM dapat
menjadi untapped market bagi para
startup,” ujar Gati.
Untuk itu, Kemenperin
menjalankan program - program
penguatan IKM dengan dukungan
teknologi, antara lain Startup4industry.
“Kami juga mengusung lima sasaran
transformasi teknologi bagi IKM, yaitu
e-Smart IKM, Smart Sentra, Smart
Material Center, Smart Packaging
Center, dan Smart IKM,” papar Gati.
Ia menambahkan, tema prakonferensi “Tech Startup for Making
Indonesia 4.0 ” ber tujuan untuk
menampilkan berbagai kebijakan
dan capaian dalam perjalanan
mengimplementasikan Industri 4.0
dengan solusi teknologi dari tech
startup Indonesia. “Ini sejalan dengan
momentum pelaksanaan HM 2021

yang diharapkan dapat mendorong
industri kecil dan menengah untuk
bergegas mengadopsi teknologi agar
terus bertumbuh,” katanya.
Perusahaan startup yang hadir
sebagai pembicara dalam prakonferensi HM 2021 adalah Machine
Vision yang bergerak di bidang industrial
internet of things dan AR/VR di industri
manufaktur, MSMB di bidang internet of
things, drone, dan kecerdasan buatan
untuk agro industri, Neurabot di bidang
kecerdasan buatan dan robotik untuk
sektor kesehatan, serta Solusi 247 yang
begerak di bidang big data analysis,
kecerdasan buatan, dan radar untuk
sektor komunikasi dan pertahanan.
Muhammad Ali Fikri selaku CEO PT.
Machine Vision Indonesia memaparkan,
perusahaannya merupakan peserta dari

program Startup4Industry angkatan
per tama. Perusahaan tersebut
memanfaatkan Industrial Internet of
Things dan AR/VR menuju Industri 4.0.
Sebagai digital transformation start up,
Machine Vision Indonesia membantu
perusahaan, khususnya manufaktur,
untuk menyediakan informasi yang
bermanfaat untuk meningkatkan
proses produksi.
“Kami berharap semakin
banyak perusahaan yang aware
dan menginvestasikan ser ta
mengaplikasikan teknologi digital
manufacturing untuk meningkatkan
produktivitas dan efisiensinya, yang
dapat meningkatkan pendapatan dan
perekonomian,” tutur Ali.

Sementara itu, PT. MSMB yang
bergerak di bidang teknologi pertanian
berusaha menggabungkan kearifan
lokal dengan teknologi, yaitu antara
teknologi pertanian dan agrobisnis.
Co-Founder PT. MSMB, Bayu Dwi
Apri Nugroho mengatakan, MSMB
mengembangkan machine learning
untuk menerjemahkan data kondisi
lahan secara realtime yang terhubung
dengan aplikasi yang bisa diunduh
melalui perangkat smartphone.
“Di beberapa lokasi, teknologi
ini mendatangkan banyak manfaat
seperti peningkatan produktivitas
hasil tani, misalnya semula 8 ton per
hektar menjadi 12 ton per hektar. IKM
juga dapat melakukan dan efisiensi
biaya produksi untuk pemupukan
karena menyajikan data yang presisi
terkait kebutuhan tiap tanaman,”
tambah Bayu.
Indar to Neura selaku CEO
PT. Neurabot menjelaskan bahwa
teknologi industri 4.0 juga telah
diimplementasikan di bidang
kesehatan. Teknologi laboratorium
digital merupakan solusi untuk
bisa melakukan skrining penyakit
dengan cepat dan efisien. “Neurabot
menjadi salah satu konsorsium
untuk penanganan Covid-19 dengan
menggunakan data ct-scan untuk
mendeteksi adanya virus sebagai
screening awal,” kata Indarto.
Kemudian, Huda Nurul Laily
selaku Vice President Marketing dan
Sales PT. Dua Empat Tujuh (Solusi
247) menyampaikan, perusahaan
tersebut berupaya membangun talent
bangsa dengan cara memperkenalkan
teknologi pengolahan dat a ke
perguruan tinggi di Indonesia. “Data
merupakan hal yang sangat berharga
saat ini. Antara lain menjadi dasar
pengambilan keputusan perusahaan.
Harapannya, supaya lebih banyak
talent yang memiliki kompetensi dalam
mengolah big data,” jelas Nurul. mi
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KEMENPERIN USUNG
PEMBANGUNAN INDUSTRI
BERKELANJUTAN DI
HANNOVER MESSE 2021

Kementerian Perindustrian sedang mengembangkan sebuah
program terkait Smart-Eco Industrial Parks. Hal ini sejalan dengan
upaya mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan
dan menerapkan prinsip industri hijau sehingga dapat
meningkatkan daya saing.
“Smart-Eco Industrial Parks merupakan
konsep pengembangan kawasan
melalui transformasi digital dalam
pengelolaan kawasan industri yang
mendorong terciptanya kawasan
industri hijau melalui pemanfaatan
teknologi digital dan inovasi,” kata
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita pada saat membuka
Pra-Konferensi Hannover Mese 2021
di Jakarta, Kamis (8/4).

20

Dalam pengembangan Smart-Eco
Industrial Parks tersebut, menurut
M e n p e r in , te r da p a t b e b e r a p a
aspek-aspek untuk dilaksanakan,
di antaranya adalah smart energy
ma na gement dan sma r t wa ter
management. “Kedua aspek ini sejalan
dengan penerapan prinsip-prinsip
industri hijau, yaitu efisiensi sumber
daya melalui manajemen energi dan
manajemen air,” jelasnya.
Agus menambahkan, langkah
strategis tersebut juga sebagai wujud
nyata dalam mengimplementasikan
program prioritas yang ada pada
peta jalan Making Indonesia 4.0.
“Karena menerapkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjut an
termasuk pengurangan emisi karbon
dan circular economy sebagaimana
kebijakan dunia seperti EU Green Deal
serta implementasi kebijakan industri
hijau,” imbuhnya.
Menperin pun mengemukakan,
hingga saat ini Indonesia memiliki
128 kawasan industri yang sudah
beroperasi. “Melalui Pra-Konferensi ini,
diharapkan dapat mendorong seluruh
kawasan industri di Indonesia untuk
menerapkan konsep smart industrial
park sehing ga tercipta industri
yang efisien, ramah lingkungan dan
berkelanjutan,” tegasnya.
Kepala Badan Standardisasi
dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)
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Kemenperin, Doddy Rahadi menuturkan,
untuk mendorong sinergi pembangunan
industri yang berdaya saing dan
pembangunan berkelanjutan, asas-asas
pembangunan industri hijau terus
menjadi komitmen dalam pembinaan
dan pembangunan industri dalam
negeri.
“Hingga saat ini, telah terdapat 28
Standar Industri Hijau (SIH) yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Perindustrian. Dalam pelaksanaannya,
sampai saat ini telah ada 37 perusahaan
industri yang telah memperoleh
bantuan fasilitasi sertifikasi industri
hijau,” paparnya.
Dalam upaya mengembangkan
Sertifikasi Industri Hijau, Menteri

Menteri
Perindustrian telah
menunjuk 16
Lembaga Sertifikasi
Industri Hijau (LSIH)
yang terdiri dari 10
balai di lingkungan
Kemenperin dan 6
LSIH dari eksternal
Kemenperin
(swasta).

Perindustrian telah menunjuk 16
Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH)
yang terdiri dari 10 balai di lingkungan
Kemenperin dan 6 LSIH dari eksternal
Kemenperin (swasta).
“Industri yang telah memiliki
Sertifikat Industri Hijau, perlu diusulkan
untuk mendapat insentif atas kontribusi
dalam penurunan emisi Gas Rumah
Kaca GRK,” ungkapnya. Selain itu, perlu
juga dilakukan pembinaan terhadap
perusahaan-perusahaan industri untuk
mendapatkan peningkatan nilai proper
sehingga sekurang kurangnya menjadi
level biru.
Doddy mengemukakan, industri
manufaktur berperan penting dalam
mewujudkan ekonomi sirkular, salah
satunya adalah peran produsen dalam
memproduksi barang yang dapat di
daur ulang dan menggunakan bahan
baku daur ulang. “Sektor industri daur
ulang diharapkan dapat berkontribusi
dalam mendukung substitusi bahan
baku impor,” tandasnya.
Doddy menambahkan, pihaknya
terus aktif mendorong pelaku industri
di Indonesia untuk bermitra bersama
pemerintah dalam upaya transformasi
menuju industri 4.0. Untuk itu, BSKJI
bersama 24 satuan kerja layanan
teknisnya yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia siap mendampingi
perusahaan dalam menjalankan
transformasi industri 4.0 mulai dari
asesmen, konsultansi hingga sertifikasi.
“Dengan adanya perubahan
dunia pasca-pandemi Covid-19 ini, kita
dapat berperan dalam mendorong
transformasi ekonomi melalui Making
Indonesia 4.0, sejalan dengan program
Indonesia tumbuh, di mana peran
teknologi informasi menjadi sangat
penting di samping upaya percepatan
perizinan, penyederhanaan birokrasi
serta reformasi regulasi,” papar Doddy.
Balai Riset dan Standardisasi
(Baristand) Industri Surabaya, salah
satu satker di bawah BSKJI Kemenperin,
mempunyai fokus untuk peningkatan
daya s aing dan layanan jas a
industri di wilayah Jawa Timur, juga
tur u t menyampaikan kesiapan
layanan jasanya dalam mendukung
transformasi industri 4.0.
“Sesuai amanat Kepala BSKJI, kami
aktif mendukung transformasi industri
4.0 dari tahap asesmen, pendampingan,
hingga sertifikasi industri dengan tools INDI
4.0 terkhusus bagi perusahaan industri di
wilayah Jawa Timur dan sekitarnya,” tutur
Kepala Baristand Industri Surabaya, Aan
Eddy Antana. mi
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PERAN PIDI 4.0
CIPTAKAN INOVASI
DAN SDM INDUSTRI
KOMPETEN

Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus
mendukung pengembangan sumber daya manusia
(SDM) yang kompeten dan berdaya saing dalam era
industri 4.0. Sebab, SDM berperan penting dalam
menjalankan aktivitas produksi, dengan memiliki
skill untuk mengoperasikan teknologi terkini, sektor
industri bisa lebih produktif, inovatif dan kompetitif.
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“Implementasi industri 4.0 tidak
lepas dari keahlian tenaga kerja
indus t r i dalam penerapannya ,
karenanya Kemenperin mendorong
peningkatan kualitas SDM industri,
salah satunya melalui reskilling dan
upskilling,” kata Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita saat
membuka Pra-Konferensi Hannover
Mese 2021 dengan tema Accelerate
Your Transformation Through PIDI 4.0
di Jakarta, Jumat (9/4).

A gus menyampaikan bahwa
PIDI 4.0 akan dijalankan dengan
konsep kemitraan dan kerja sama
pemanfaatan antara pemerintah
dan swasta. Oleh sebab itu, kegiatan
pra-konferensi yang membahas
mengenai PIDI 4.0 ini penting bagi
seluruh stakeholder industri 4,0 untuk
bergabung dan berkontribusi aktif
dalam mengakselerasi transformasi
Industri 4.0 di Indonesia melalui PIDI
4.0.

Implementasi industri 4.0 yang
masih menghadapi t ant angan,
memacu Kemenperin untuk terus
berupaya mendorong sek tor
manufaktur menerapkan teknologi
industri 4.0. Pasalnya, saat ini baru
sekitar 21% industri yang mengadopsi
teknologi digital, namun 79% di
antaranya masih dalam tahapan uji
coba (pilot) tanpa melakukan scale up.

“Melalui kegiatan pra-konferensi
ini, kami mengajak dan mengundang
para pelaku usaha industri,
Technology provider, service provider,
accelerator, institusi litbang dan
seluruh stakeholder industri 4,0 untuk
bergabung dan berkontribusi aktif
dalam mengakselerasi transformasi
Industri 4.0 di Indonesia melalui PIDI
4.0,” imbau Menperin.

Karenanya, Kemenperin
mendirikan Pus at Inovasi dan
Pengembangan SDM Industri (PIDI
4.0) untuk memberikan pengalaman
langsung dan pendampingan
kepada industri dalam penerapan
industri 4.0. “PIDI 4.0 akan menjadi
pusat pembelajaran manufaktur
digital yang membantu perusahaan
mengembangkan operasi, desain, dan
produktivitas mereka di seluruh rantai
nilai,” jelas Menperin.

Pada kesempatan yang sama,
Ke p a l a B a da n Pe n ge m b a n g a n
Sumber Daya Manusia Industri
(BPSDMI) Kemenperin, Arus Gunawan
menyampaikan, PIDI 4.0 akan memiliki
dan menjalankan lima fungsi, yaitu
sebagai showcase center, capability
center, ecosystem for Industry 4.0,
delivery center, serta innovation center.

PIDI 4.0 merupakan pusat
pembelajaran manufaktur digital
yang akan membantu perusahaan
mengembangkan operasi, desain, dan
produktivitas mereka di seluruh rantai
nilai. “PIDI 4.0 memiliki visi sebagai
solusi satu atap penerapan industri
4.0 di Indonesia dan Jendela Indonesia
4.0 untuk dunia,” papar Menperin.
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Selain itu, Kemenperin juga
mengembangkan jaringan satelit PIDI
4.0 pada satuan kerja di lingkungan
Kementerian Perindustrian, serta
beberapa industri yang menjadi
lighthouse Industri 4.0. “Satelit PIDI
4.0 di berbagai daerah dan bidang
keahlian diharapkan mendukung
target transformasi industri 4.0 yang
ditetapkan pada lima pilar PIDI 4.0,”
papar Arus.
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Ia menyampaikan, terdapat
sejumlah stakeholder yang telah
menyatakan niat untuk menjadi bagian
dari ekosistem PIDI 4.0, antara lain
perusahaan technology provider dan
institusi pendidikan. Pada kesempatan
ini, juga ditandatangani Memorandum
of Understanding (MoU) antara
BPSDMI dengan PT.Schneider Electric
Indonesia, Arcstone Pte, Ltd, dan Zyfra.
“Dengan MoU ini, diharapkan dapat
mendorong terbentuknya sinergi
dan kolaborasi untuk mempercepat
penerapan industri 4.0 di Indonesia,”
kata Kepala BPSDMI.
A r us menamb ahk an , p ada
peringatan 100 tahun Pendidikan

Te k s t i l d i I n d o n e s i a m e n j a d i
istimewa karena sejalan dengan
visi pembangunan jangka panjang
industri nasional. “Politeknik STTT
Bandung pada usianya yang ke-100
ingin menjadi bagian dari pencapaian
cita-cita tersebut, khususnya di bidang
penyediaan SDM industri terdidik yang
terampil dan andal, maupun dalam
pengembangan sains dan teknologi
tekstil serta fesyen di Indonesia,
bahkan dunia,” paparnya.
Adapaun capaian Politeknik STTT
Bandung yang telah diraih dalam lima
tahun terakhir ini, antara lain adalah
berhasil menjadi salah satu politeknik
di Indonesia yang meraih predikat

akreditasi A. Capaian lain adalah
dibangunnya satelit digital Industri
4.0 yang merupakan satelit digital
pertama di bidang tekstil dan apparel.
Tujuannya menjadi referensi bagi
industri TPT dalam bertransformasi
menuju industri 4.0.
Satelit digital Politeknik STTT
Bandung akan menjadi showcase
industri 4.0 di bidang tekstil sekaligus
research center pengembangan
Industri 4.0, khususnya fuctional
textile. Selanjutnya, menjadi pusat
pendidikan tekstil dan pusat kerja
sama industri 4.0. “Satelit digital
Politeknik STTT Bandung memiliki lima
pilar utama, yaitu showcase, capability,

ecosystem, delivery, dan pemanfaatan
teknologi,” imbuhnya.
Untuk melahirkan SDM industri
tekstil yang berkualitas, Politeknik STTT
Bandung meningkatkan kapasitasnya,
antara lain melalui pembaruan mesinmesin dan peralatan pengujian dengan
teknologi terkini agar sesuai dengan
standar peralatan yang digunakan
di industri. Selain itu, meningkatkan
kualitas SDM pengajar, meningkatkan
kerjasama dengan institusi di dalam
dan luar negeri, memperbanyak akses
untuk penelitian serta sinergi dengan
Balai Besar Tekstil sebagai pusat riset
tekstil maupun industri tekstil dan
produk tekstil (TPT) terkait. mi
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| KEBIJAKAN

JURUS AMPUH
BANGKITKAN
GAIRAH INDUSTRI
OTOMOTIF
Pemerintah berupaya
membangkitkan kinerja
industri otomotif di tanah air
agar kembali bergeliat karena
merupakan salah satu sektor
yang terkena dampak signifikan
dari pandemi Covid-19. Oleh
sebab itu, kebijakan dan
stimulus dirancang guna
meningkatkan pembelian dan
produksi kendaraan sehingga
akan mendorong akselerasi
pemulihan ekonomi nasional.
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Instrumen yang siap diimplementasikan
yakni pemberian insentif fiskal berupa
penurunan tarif Pajak Penjualan atas
Barang Mewah Ditanggung Pemerintah
(PPnBM DTP). Untuk tipe kendaraan
bermotor yang mendapatkan fasilitas
tersebut, disebutkan dalam Keputusan
Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun
2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Penyerahan Barang Kena Pajak
yang Tergolong Mewah ditanggung oleh
Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.
“Kepmen ini untuk menetapkan
kendaraan bermotor yang dapat
menerima fasilitas PPnBM yang
ditanggung pemerintah berdasarkan
PMK Nomor 20 tahun 2021,” kata
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita di Jakarta, Senin (1/3).
Menperin menegaskan, kendaraan
bermotor yang bisa menikmati
insentif PPnBM DTP harus memenuhi
kandungan komponen buatan lokal.
“ Harus memenuhi pers yarat an
pembelian lokal (local purchase)
yang meliputi pemenuhan jumlah
penggunaan komponen yang berasal
dari hasil produksi dalam negeri yang
dimanfaatkan dalam kegiatan produksi
kendaraan bermotor paling sedikit 70
persen,” paparnya.
Kepmenperin 169/2021 ini juga
menyebutkan, terdapat 115 jenis
komponen yang bisa masuk dalam
perhitungan kandungan lokal. Selain
itu, total ada 21 tipe mobil yang bisa
memanfaatkan diskon PPnBM sesuai
beleid yang diundangkan pada 26
Februari 2021 tersebut.
Varian kendaraan tersebut
meliputi dari enam perusahaan,
yakni PT Toyota Motor Manufacturing
Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor,
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha
Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT
Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW
Motor Indonesia.
“Dalam Kepmen, disebutkan
bahwa perusahaan industri wajib
menyampaikan rencana pembelian
lokal (local purchase) dan surat
pernyat aan pemanfaat an hasil
pembelian lokal (local purchase) dalam
kegiatan produksi,” tutur Menperin.
Di samping itu, perusahaan juga
wajib menyampaikan faktur pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, laporan realisasi
PPnBM DTP, dan kinerja penjualan
triwulan. “Pelaksanaan pengawasan
dan evaluasi dapat dilakukan dengan
bekerja sama dengan ins tansi
pemerintah di bidang perpajakan dan/
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Pada pekan
pertama Maret,
program ini
menghasilkan
peningkatan jumlah
pemesanan sekitar
hingga 140% bagi
tipe kendaraan
yang ditetapkan
untuk mendapatkan
PPnBM DTP tahun
anggaran 2021.
atau melibatkan lembaga verifikasi
independen,” imbuhnya.
Bagi perusahaan yang tidak
melaksanakan pembelian lokal,
Kemenperin mengusulkan pengenaan
sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan dan penghapusan sebagai
kendaraan bermotor penerima fasilitas
PPnBM DTP.
Menperin optimistis, stimulus
tersebut akan menurunkan harga
kendaraan bermotor produksi dalam
negeri sehingga lebih terjangkau di
masyarakat, meningkatkan daya saing
terhadap kendaraan impor, serta
dapat meningkatkan kinerja produksi
kendaraan bermotor roda empat atau
lebih menjadi di atas 1 juta unit pada
tahun 2021 atau sama dengan kinerja
produksi tahun 2019.
“Hal ini tentunya akan mampu
memberikan dampak signif ikan
terhadap kinerja industri bahan baku
dan komponen dalam negeri terutama
industri kecil menengah (IKM) sehingga
mereka dapat bertahan menjalankan
usahanya di tengah tekanan pandemi
Covid-19 yang pada akhirnya akan
mendukung pemulihan ekonomi
nasional di tahun 2021,” tuturnya.

PERLUASAN PPNBM-DTP
Mendapatkan respons dan dampak
yang positif, pemerintah melanjutkan
rencana perluasan relaksasi PPnBMDTP bagi kendaraan bermotor
sebagai tindak lanjut dari keberhasilan
penjualan kendaraan bermotor roda
empat (KBM-R4) hingga hampir 150%.
Pemerintah telah memutusan untuk
memberikan insentif bagi pembelian
KBM-R4 dengan kapasitas silinder
mesin 1.501 cc sampai dengan 2.500 cc.

“Potongan pajak akan diberikan
kepada KBM-R4 dengan kapasitas
tersebut dan segmen 4x2 serta 4x4,”
ujar Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita di Jakarta,
Rabu (24/3). Kebijakan tersebut telah
diputuskan dalam rapat koordinasi
terbatas yang dipimpin oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto, dihadiri Menteri
Perindustrian dan Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati.
Ada dua skema pengurangan
PPnBM yang diberikan kepada
kendaraan 4x2 dan 4x4. Skema pertama
untuk kendaraan 4x2, adalah diskon
PPnBM sebesar 50%, yang tadinya
20% menjadi 10% untuk tahap I (AprilAgustus 2021) dan diskon sebesar 25%,
yang tadinya 20% menjadi 15% untuk
Tahap II (September-Desember 2021).
Sedangkan skema berikutnya untuk
kendaraan 4x4 adalah diskon sebesar
25%, yang tadinya 40% menjadi 30%
untuk Tahap I (April-Agustus 2021) dan
diskon sebesar 12,5%, yang tadinya 40%
menjadi 35% untuk Tahap II (SeptemberDesember 2021).
Kemenperin menilai, sasaran
kebijakan perluasan PPnBM-DTP
adalah untuk mendorong peningkatan
penjualan dari kendaraan bermotor.
Pada pekan pertama Maret, program
ini menghasilkan peningkatan jumlah
pemesanan sekitar hingga 140% bagi
tipe kendaraan yang ditetapkan untuk
mendapatkan PPnBM DTP tahun
anggaran 2021.
Untuk itu, Kemenperin
menyampaikan bahwa penerapan
program yang sama bagi KBM-R4
dengan local purchase di atas 60%
diharapkan dapat mempercepat
pemulihan sektor otomotif dengan
peningkatan utilisasi kapasitas produksi
pada batasan economic of scale produksi
serta pemulihan ekonomi nasional.
“Dari evaluasi, dapat dilihat bahwa
program relaksasi PPnBM efektif untuk
meningkatkan purchasing power dari
masyarakat. Hal ini juga berdampak
positif karena dapat men-jumpstart
perekonomian. Pulihnya produksi
dan penjualan industri otomotif akan
memiliki multiplier effect bagi sektor
industri lainnya,” jelas Menperin.
Sebagai contoh, kendaraan model
SUV telah menggunakan komponen
lokal seperti body and chassis dan
komponen pelengkap antara lain
velg, exhaust system, interior parts,
dan sebagainya. “Apabila model ini
mendapatkan insentif, maka dampak
ke industri komponen cukup besar,”
Menperin menjelaskan. mi
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MASIH TEMBUS
LEVEL EKSPANSIF

Indikator PMI-BI meliputi
volume pesanan barang
(input), volume produksi
(output), ketenagakerjaan,
kecepatan waktu pengiriman
dari pemasok, dan volume
persediaan. Menanggapi
capaian tersebut, Menperin
menyampaikan, angka
tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah telah mengambil
langkah-langkah yang tepat
dalam mendorong percepatan
pemulihan ekonomi.

Industri pengolahan nonmigas di
tanah air mampu menunjukkan
kinerja yang gemilang di tengah
terpaan dampak pandemi Covid-19,
sehingga diharapkan dapat
mengakselerasi pemulihan ekonomi
nasional. Catatan positif ini tercermin
dari capaian Purchasing Managers’
Index (PMI) manufaktur Indonesia
pada Maret 2021 yang berada di level
53,2, sesuai hasil survei IHS Markit.
Angka tersebut meningkat sebesar 2,3 poin dari Februari
2021 yang sebesar 50,9. Peningkatan PMI manufaktur
Maret 2021 menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 10
tahun terakhir, sejak survei ini dimulai pada April 2011.
“Ini hasil jerih payah para pelaku industri, sedangkan kami
di pemerintah all out untuk support mereka. Terbukti,
selama 5 bulan berturut-turut, PMI Indonesia menunjukkan ekspansi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasamita di Jakarta, Kamis (1/4).
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produksi yang berada dalam fase ekspansi. Sementara
itu, subsektor yang mengalami peningkatan kinerja pada
triwulan I 2021 dan telah berada di fase ekspansi adalah lain
subsektor makanan, minuman, dan tembakau, subsektor
pupuk, kimia, dan barang dari karet, serta substektor
tekstil, barang kulit dan alas kaki.

Menperin menuturkan, ketika pandemi Covid-19
menghantam perekonomian tanah air, pemerintah
menggodok kebijakan dan stimulus untuk membangkitkan
gairah pelaku usaha. “Di tengah masa-masa sulit, kenaikan
yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa reboundnya ekonomi Indonesia akan semakin cepat,” ungkapnya.

Indikator PMI-BI meliputi volume pesanan barang
(input), volume produksi (output), ketenagakerjaan,
kecepatan waktu pengiriman dari pemasok, dan volume
persediaan. Menanggapi capaian tersebut, Menperin
menyampaikan, angka tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang tepat
dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki performa
paling baik selama 5 bulan terakhir. Diharapkan, hal ini
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal
I-2021.
Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus agar
sektor manufaktur cepat ekspansif dan terus menunjukkan
pertumbuhan positif. Salah satunya melalui insentif fiskal
berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan
bermotor. “Kebijakan ini terbukti meningkatkan confidence
para pelaku industri dan mendorong daya beli masyarakat,”
papar Agus.
Guna mendorong penjualan kendaraan bermotor
produksi dalam negeri, pemerintah telah memberikan
relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung
Pemerintah (PPnBM-DTP) mulai 1 Maret hingga 31
Desember 2021 untuk kendaraan roda empat dengan
kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc. Kebijakan
tersebut juga akan diperluas hingga kendaraan dengan
kapasitas mesin 2.500 cc mulai 1 April ini.
Hingga akhir Maret 2021, telah terjadi peningkatan
penjualan cukup signifikan untuk kendaraan roda empat
dengan kapasitas mesin sampai 1.500 CC, yaitu sekitar 140%
dari penjualan bulan Februari 2021. “Dengan penerapan
kebijakan relaksasi PPnBM-DTP, kinerja produksi kendaraan
roda empat atau lebih pada periode Januari-Februari 2021,
tercatat sebesar 152 ribu unit, dan penjualan (wholesales)
sebesar 102 ribu unit untuk periode yang sama,” jelas
Menperin.
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Direktur Ekonomi IHS Markit Andrew Harker menggaris
bawahi tiga poin penting terkait kenaikan signifikan PMI
Indonesia pada Maret 2021. Pertama, kenaikan paling tajam
pada output dan pesanan baru selama survei satu dekade,
ketenagakerjaan menjadi stabil, serta kenaikan tercepat
pada biaya input sejak Oktober 2018.

(51,3), Thailand (49,0), dan Malaysia (48,9). Sementara itu,
PMI manufaktur ASEAN pada awal tahun ini berada di level
51,4. Bahkan, PMI manufaktur China mengalami penurunan
ke titik 51,3 dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar
51,9.

“Sektor manufaktur Indonesia mengakhiri kuartal
pertama tahun ini di posisi tinggi, perusahaan meningkatkan
produksinya untuk menanggapi masuknya pesanan baru
paling kuat dalam survei selama satu dekade,” jelasnya.

PMI-BI NAIK

Andrew menambahkan, tercatat rekor perbaikan pada
sektor kesehatan yang dipacu dengan permintaan baru dan
output. “Sejauh ini, keduanya naik pada kisaran terbesar
dalam periode survei satu dekade. Produksi naik selama
lima bulan berturut-turut, dengan panelis umumnya
mengaitkan ekspansi terkini dengan kenaikan permintaan
baru,” imbuhnya.
Sebelumnya, PMI manufaktur Indonesia pada Januari
2021 telah melampaui capaian PMI manufaktur Vietnam

Sementara itu, indikator lainnya yang menandakan
sektor industri manufaktur di tanah air semakin bangkit pada
kuartal I tahun 2021, yaitu terlihat dari Prompt Manufacturing
Index-Bank Indonesia (PMI-BI) yang mencapai 50,01% atau
meningkat dari PMI-BI di triwulan IV 2020 yang sebesar 47,29%.
Menurut Bank Indonesia, capaian positif tersebut sejalan
dengan peningkatan kegiatan sektor Industri Pengolahan
hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Indeks di atas 50
menunjukkan adanya ekspansi usaha.
Selanjutnya, terjadi peningkatan pada sebagian besar
komponen pembentuk PMI-BI, terutama volume total
pesanan, volume persediaan barang jadi, dan volume

“Tentu pemulihan ekonomi membutuhkan waktu,
namun peningkatan kinerja yang dibarengi dengan
membaiknya situasi pandemi karena penanganan
yang semakin baik dapat memberikan dorongan bagi
keberhasilan upaya ini,” ungkapnya.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan iklim
investasi, antara lain melalui penerbitan Undang-undang
Cipta Kerja. Kemudian, membentuk Lembaga Pengelola
Investasi (LPI) yang diharapakan dapat memberikan banyak
kemudahan dan kepastian bagi investor membangun usaha
produktif di Indonesia.
Agus menambahkan, sesuai pesan Presiden, tren
positif ekonomi perlu terus dijaga, namun dengan tetap
menekan penularan Covid-19. Apalagi, BI juga telah
memprediksi kinerja industri pengolahan akan kembali
meningkat hingga sebesar 55,25%, yang juga didorong oleh
demand menyambut Idul fitri.
“Karenanya, Kemenperin akan terus berupaya menjaga
tren positif dengan berkoordinasi secara intensif bersama
kementerian dan lembaga lainnya, terutama membahas
langkah-langkah kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan
kinerja sektor industri,” jelas Menperin. mi
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MANUFAKTUR KUASAI
CAPAIAN EKSPOR NASIONAL
Industri pengolahan masih konsisten memberikan kontribusi paling
besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Artinya, meskipun di
tengah terpaan dampak pandemi Covid-19, sektor manufaktur di
tanah air tetap agresif menembus pasar internasional.
“Saya bersyukur melihat angkaangka positif tersebut. Sebab ini
menunjukkan bahwa langkah-langkah
yang pemerintah ambil untuk mempush recovery ini menuai hasil yang
baik. Tentunya saya tidak ingin lengah,
karena pemulihan butuh waktu,” jelas
Agus.

BIDIK INDUSTRI TUMBUH 4 PERSEN

Prog ram v ak sinasi mas s al
juga dinilai memberikan tingkat
kepercayaan kepada para
pelaku industri sehing ga dapat
menggairahkan iklim usaha di tanah
air. “Setidaknya kita bisa bernapas
lega. Dengan makin banyaknya
vaksinasi dan penerapan PPKM yang
sangat ketat, angka kasus Covid19 bisa didorong turun, dengan
sendirinya memberikan katalis bagi
bergeraknya roda perekonomian,”
tandasnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada dua
kunci utama dalam upaya membangkitkan kinerja industri nasional pada
tahun ini, yakni melalui program vaksinasi Covid-19 dan penerapan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Langkah strategis ini juga
dapat dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
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“Dimulainya vaksinasi bisa menjadi
kunci pendorong dalam pemulihan
industri di tanah air,” kata Menperin di
Jakarta, Kamis (14/1). Program vaksinasi
tersebut akan ditopang oleh serangkaian kebijakan yang telah berjalan
sejak pertengahan tahun lalu.
Agus menegaskan, pihaknya
berkomitmen memacu kembali
daya saing industri nasional melalui
empat jurus jitu. Pertama, menjaga
produktivitas industri selama pandemi
melalui kebijakan pemberian Izin
Operasional dan Mobilitas Kegiatan
Industri (IOMKI). Adapun, sebanyak
18.527 IOMKI telah diberikan kepada
perusahaan industri untuk mampu
melindungi pekerjaan bagi 5,16 juta
orang tenaga kerja.
Kedua, peningkatan kemampuan
industri dalam negeri dalam mendukung
penanganan Covid-19, khususnya
industri farmasi untuk penyediaan
obat-obatan dan alat kesehatan. Ketiga,
pengoptimalan program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN).
“Keempat adalah melanjutkan
program substitusi impor 35%, yang
dilaksanakan secara simultan dengan
peningkatan utilisasi produksi,
mendorong pendalaman struktur
industri, dan peningkatan investasi,”
tuturnya.
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Melalui berbagai program dan
kebijakan tersebut, Menperin optimistis,
industri manufaktur di tanah air akan
tumbuh positif mendekati 4% pada2021.
Sebelumnya, di triwulan III-2020,
pertumbuhan industri manufaktur
mengalami kontraksi 4,31% dan pada
triwulan II-2020 juga terkontraksi 6,19%.
‘‘Industri manufaktur pada 2021
diperkirakan kembali pada titik positif.
Seluruh sub sektor manufaktur akan
kembali bergairah, dengan asumsi
pandemi sudah bisa dikendalikan dan
aktivitas ekonomi kembali pulih. Kami
memproyeksikan pertumbuhan industri
manufaktur pada 2021 akan tumbuh
hampir 4%,” paparnya.
Menurut Agus, optimisme tersebut
salah satunya didasarkan pada perbaikan
Purchasing Managers’ Index (PMI)
Manufaktur Indonesia yang terus berada
di level ekspansif. Pada Desember 2020,
PMI Manufaktur Indonesia berada di
level 51,3 atau naik dibandingkan capaian
bulan sebelumnya yang berada di posisi
50,6.
Angka indeks di atas 50 ini diartikan
mengalami ekspansi, sedangkan di bawah
50 berarti kontraksi. PMI Manufaktur
Indonesia di level 51,3 ini merupakan
capaian tertinggi sepanjang sejarah
Indonesia selama HIS Markit melakukan
survei di negara-negara industri.

“Selama dua bulan berturut-turut,
PMI Manufaktur Indonesia masuk ke
fase ekspansif. Tentu ini ada beberapa
alasan, salah satunya keyakinan dari
pelaku industri bahwa dari data-data
yang ada sudah mulai adanya reborn
dari konsumsi domestik, juga adanya
signal bahwa vaksin akan hadir. Ini
yang menumbuhkan confidence tinggi
dari pelaku industri untuk mendorong
proses produksinya,” jelas Agus.
Di samping itu, Bank Indonesia
mencatat kegiatan usaha di industri
pengolahan mulai menunjukkan sinyal
ekspansi. Kinerja industri ini diprediksi
terus membaik pada kuartal I-2021.
Geliat ekspansi itu tecermin dalam
Prompt Manufacturing Index Bank
Indonesia (PMI BI) pada kuartal IV-2020
yang mencapai 47,29 persen. Capaian
itu jauh lebih tinggi dari dua kuartal
sebelumnya yang menyentuh angka
45,64 dan 44,91 persen.
Dari sisi nilai investasi, lanjut
Menteri AGK, investasi di sektor industri
periode Januari-September lalu juga
meningkat 37% dibandingkan dengan
periode yang sama pada 2019. “Selain
itu ekspor produk manufaktur juga
mengalami peningkatan signifikan.
Kondisi inilah yang membawa harapan
bagi pemulihan ekonomi pada 2021,”
tandasnya. mi

Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), pada Januari-Maret
2021, total nilai ekspor nasional sebesar USD48,90 miliar atau naik 17,11%
dibanding periode yang sama tahun
lalu, yang mencapai USD41,76 miliar.
Sementara itu, ekspor nonmigas
menyumbang hingga 94,58% atau
USD46,25 miliar dari total ekspor
nasional sepanjang triwulan I tahun
2021.
“Untuk industri pengolahan, pada
Januari-Maret 2021, nilai ekspornya
menyentuh USD38,96 miliar atau
tumbuh 18,06% dibanding periode
yang sama di tahun lalu. Sektor
manufaktur ini menjadi kontributor
terbesar pada nilai ekspor nasional,
yakni sebesar 79,66%,” kata Menteri
Per indus tr ian A gus Gumi wang
Kartasasmita di Jakarta, Jumat (16/4).
Menperin
menjelaskan,
perbaikan kinerja sektor industri
di tengah masa pandemi ini, terasa
sejak awal tahun hingga bulan Maret.
Indikasi tersebut tercemin misalnya
dari capaian Purchasing Managers’
Index (PMI) manufaktur Indonesia
pada Maret 2021 yang berada di level
53,2. Peningkatan PMI manufaktur

Maret 2021 menjadi yang tertinggi
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
“Kita belum pernah capai angka
itu sebelumnya. Jadi, sangat wajar
kalau hasil ini juga tercermin ke
kinerja ekspor dan impor industri
pengolahan,” tuturnya. Pada JanuariMaret 2021, neraca perdagangan
mengalami surplus sebesar USD5,52
miliar.
“ K ami s angat member ik an
apresiasi kepada para pelaku industri
atas capaian gemilang ini, karena
akan memacu pemulihan ekonomi
nasional,” imbuh Menperin. Di
samping itu, peningkatan nilai ekspor
di sektor industri sejalan dengan
sasaran implementasi peta jalan
Making Indonesia 4.0.
Data BPS juga menunjukkan
bahwa sektor industri pengolahan
memegang peranan terbesar
terhadap capaian nilai ekspor nasional
pada Maret 2021, dengan sumbangsih
80,84%. Di bulan ketiga tahun ini, nilai
ekspor industri pengolahan mencapai
USD14,84 miliar atau tumbuh 22,27%
dari Februari 2021 dan naik 33,45%
dari Maret 2020.

Menteri AGK mendorong
masyarakat untuk meningkatkan
peng gunaan produk industri
dalam negeri sehingga membantu
perekonomian nasional. “Maka, di
bulan puasa dan menjelang Lebaran,
mari kita belanja dan konsumsi produk
industri dalam negeri. Ini tentunya akan
mempercepat pemulihan ekonomi
kita, termasuk menghidupkan sektor
IKM,” terangnya.
Sementara itu, Juru Bicara
Menteri Perindustrian, Febri Hendri
memproyeksi bahwa tingginya tingkat
kepercayaan pelaku industri dan
masyarakat, termasuk mulai pulihnya
ekonomi di berbagai belahan dunia,
juga mendorong tingginya nilai ekspor
Indonesia.
“Lebih lanjut ingin saya tekankan
bahwa Kementerian Perindustrian
akan berusaha mempertahankan
tren positif ini, dengan insentif fiskal
yang sudah ada melalui Penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PCPEN) akan terus kami
genjot. Tidak menutup kemungkinan
pemerint ah akan meluncurkan
insentif baru khususnya menyambut
Lebaran ini,” ungkapnya. mi

MEDIA INDUSTRI | Edisi 1 2021

29

| EKONOMI & BISNIS

JADIKAN RI BASIS
PRODUKSI, PRODUSEN
OTOMOTIF JEPANG KIAN
AGRESIF
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus
mendukung sektor otomotif untuk meningkatkan
daya saing dan produktivitasnya. Hal ini mengingat
masih besarnya utilitas dan tingginya kemampuan
industri otomotif di Indonesia sehingga berpeluang
mengisi pasar ekspor yang lebih luas.
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Dari hasil per temuan di Jepang,
beberapa prinsipal otomotif
menyatakan komitmennya untuk
memperluas pasar ekspor kendaraan yang diproduksi di Indonesia.
“Beberapa perusahaan yang kami
temui menyampaikan akan terus
mengembangkan inves t asi dan
produksinya di Indonesia,” kata
Menteri Perindustrian (Menperin)
Agus Gumiwang Kartasasmita di
Jakarta, Senin (15/3).
Mitsubishi
misalnya,
berkomitmen menambah investasi
sebesar Rp11,2 triliun pada akhir tahun
2025 dan tahun ini memberikan izin
tambahan ekspor ke sembilan negara
dari tadinya 30 negara menjadi ke 39
negara. “Kami juga mendorong agar
Mitsubishi melakukan ekspor mobil ke
Australia, mengingat perjanjian kerja
sama antara kedua negara (IA-CEPA)
telah berjalan,” ujar Menperin.
Mitsubishi telah mengekspor
154.000 unit Xpander yang diproduksi
di Indonesia ke 30 negara hingga
2020. Dengan proyeksi peningkatan
kapasitas produksi dari 220.000
unit menjadi 250.0 0 0 unit per
tahun, perusahaan ini juga akan
memproduksi beberapa model baru
global mulai 2023.
Sementara itu, Honda berencana
menambah investasi sebesar Rp5,19
Triliun hingga tahun 2024, termasuk
untuk pengembangan kendaraan
model baru yang akan diproduksi
hanya di Indonesia dan diekspor ke
31 negara di kawasan Asia, Afrika,
Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
“ Kami mendorong realisasi
dari komitmen investasi Honda.
Perusahaan tersebut juga berencana
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membuka tujuan ekspor baru, antara
lain ke Afrika Selatan di tahun 2022,
serta ke Meksiko, Amerika Utara,
dan Amerika Selatan pada 2023,”
imbuhnya.
Selain kendaraan bermotor,
Honda juga telah memproduksi
komponen kendaraan (autoparts)
yang menjadi bagian global supply
chain yang diekspor antara lain ke
Malaysia, Vietnam, Thailand, Pakistan,
Saudi Arabia dan Jepang sendiri.
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Suzuki berencana menginvestasikan
Rp1,2 Triliun untuk basis pengembangan
produk Suzuki Ertiga dan Suzuki XL7.
Dua jenis kendaraan tersebut disebut
sebagai mild hybrid dengan teknologi
integrated starter generator (ISG)
yang ramah lingkungan namun tetap
terjangkau bagi masyarakat. “Modelmodel tersebut untuk tujuan ekspor
bagi pasar Asia dan Amerika Latin,”
jelas Agus.
Ia menyebutkan, perusahaan
tersebut juga telah memiliki roadmap
EV dan menyampaikan bahwa insentif
dari kebijakan pemerintah sangat
diperlukan untuk meningkatkan
produksi EV.
Dari hasil pertemuan dengan
Toyota, perusahaan tersebut tetap
berkomitmen mewujudkan investasi
sebesar Rp28 Triliun di Indonesia.
Peluang ekspor juga semakin besar
dengan pengembangan kendaraan
listrik di Indonesia. “ Selain ke
Australia, kami juga mendorong
Toyota untuk membuka pasar ekspor
baru, misalnya di Afrika dan Timur
Tengah,” ujar Menperin.
Hing ga 2020, Toyot a telah

mengekspor kendaraan ke 80 negara
di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur
termasuk Jepang , A sia Selatan,
Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin,
dan Oseania. Kepada Menperin,
pihak Toyota menyampaikan akan
meningkatkan tujuan ekspor hingga
ke 100 negara di tahun 2024.
Selanjutnya, Menperin juga
mendorong Mazda untuk membuka
pabriknya di Indonesia dengan
menyampaikan berbagai kemudahan
investasi dan banyak insentif untuk
investor otomotif baru di Indonesia.
Dengan rasio kepemilikan kendaraan

masih kecil, potensi investasi di
Indonesia masih sangat besar.
“Mazda menyampaikan akan segera
melakukan perhitungan kebutuhan
investasi di Indonesia. Ketika kami
kembali ke Jepang Mei nanti, kita
akan mendengar progress dari Mazda
terhadap kemungkinan investasi,”
jelas Agus.
Ia menambahkan, Kemenperin
meng usulk an inve s t asi Mazda
di Indonesia bisa dimulai dari
assembly, selanjutnya ditingkatkan
sambal mengejar local purchase
yang makin lama makin ting gi.

“Mazda menyampaikan akan fokus
memproduk si kendaraan lis trik
(elec t r ic vehicle / E V ) , sehing ga
berpeluang mengisi supply chain
untuk baterai dengan menggandeng
industri produsen baterai kendaraan,”
kata Menperin.
Kemenperin mencatat, selama
ini Indonesia telah diguyur investasi
sebesar Rp97,3 triliun dari empat
prinsipal otomotif raksasa asal Jepang,
yakni Toyota (Rp63 triliun), Honda
(Rp6,2 triliun), Suzuki (Rp21 triliun),
dan Mitsubishi (Rp7,1 triliun). Keempat
perusahaan tersebut berkomitmen

untuk menjadikan Indonesia sebagai
basis produksinya dalam memenuhi
kebutuhan pasar domestik hingga
ekspor.
Sampai tahun 2024, Toyota
akan memperluas pasar ekspornya
sebanyak 100 negara, kemudian
Honda (31 negara), Suzuki (100
negara), dan Mitsubishi (39 negara).
Perluasan pasar ekspor ini seiring
dengan peningkat an kapasit as
produksi. Total penyerapan tenaga
kerja dari investasi empat prinsipal
ini bakal mencapai 9.000 orang. mi
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INDUSTRI ELEKTRONIK TERUS
SETRUM PASAR EKSPOR

SOJITZ SIAP
KEMBANGKAN
INDUSTRI
METHANOL

Industri elektronik di tanah air terus menunjukkan geliatnya di
tengah tekanan dampak pandemi Covid-19, dengan berupaya
memperluas pasar ekspor. Langkah strategis ini diharapkan dapat
membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional.
salah satu perusahaan yang telah mengisi laporan
pembangunan dan laporan produksi tahun 2020 di SIINas
serta laporan IOMKI secara berkala. “Diharapkan bagi
perusahaan yang belum mengisi SIINas segera menindak
lanjuti pelaporan berbasis sistem elektronik,” ujar Janu.

Kementerian Perindustrian
mendukung pengembangan industri
methanol di Indonesia. Hal ini
berangkat dari kebutuhan methanol
yang semakin meningkat. Pasalnya,
industri methanol memegang
peranan yang sangat penting bagi
pengembangan industri di hilirnya.

Berdasarkan catatan Pusdatin Kemenperin, ekspor
Indonesia ke Brasil pada 2019 mencapai USD1 miliar.
Sementara itu, pada Januari hingga Agustus 2020, nilai ekspor
Indonesia ke Brasil sebesar USD568,48 juta. “Pemerintah akan
memanfaatkan tantangan saat ini untuk lebih memperbaiki
kondisi neraca perdagangan di antara kedua negara,”
imbuhnya.

“Kegiatan ekspor diyakini akan membawa dampak positif
terhadap pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi,”
kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
di Jakarta, Rabu (3/3).
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Dalam kunjungan kerja ke Tokyo,
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita didampingi Duta Besar
LBBP RI-Jepang, Heri Akhmadi bertemu dengan perusahaan industri
kimia Sojit z Corporation untuk
membahas pengembangan industri
methanol di Indonesia.
“Dalam pertemuan tadi, Sojitz
menyatakan keter tarikan untuk
mengembangkan industri methanol
dan ammonia di Kawasan Industri Teluk
Bintuni yang akan menyerap investasi
sekitar 5 miliar US$ ” ujar Menperin di
Tokyo, Kamis (11/3).
Pada pertemuan dengan Presiden
dan CEO Sojitz Corporation Mr. Fujimoto
Masayoshi, Menperin menyampaikan
bahwa proyek Bintuni masuk sebagai
Proyek Strategis Nasional (PSN),
sehingga akan memperoleh kemudahan
serta berbagai insentif dari Pemerintah.
“Proyek petrokimia di Teluk Bintuni
akan menjadi yang terbesar dengan
luas sekitar 2.000 Hektare. Kami
akan membahasnya lebih lanjut pada
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kunjungan selanjutnya di bulan Mei
mendatang,” jelasnya.
Bisnis Sojitz Corporation di
Indonesia meliputi perusahaan Kaltim
Methanol Industri (KMI) di Bontang,
Kalimantan Timur yang merupakan
satu-satunya produsen methanol
di Indonesia. Perusahaan tersebut
berkapasitas produksi 660.000 metrics
ton per tahun.
“Dengan kebutuhan methanol di
dalam negeri yang mencapai sekitar dua
juta ton, pembangunan pabrik methanol
baru amat dibutuhkan,” jelas Menperin.
Bahan baku methanol sangat
dibutuhkan, antara lain dalam industri
tekstil, plastik, resin sintetis, farmasi,
insektisida, plywood. Metanol juga
sangat berperan sebagai antifreeze dan
inhibitor dalam kegiatan migas. Selain
itu, methanol juga merupakan salah
satu bahan baku untuk pembuatan
biodiesel. “Di tahun 2020, permintaan
akan methanol juga meningkat dengan
penerapan mandatory biodiesel B30,”
ujar Menperin.

Guna merealisasikan proyek
pembangunan pabrik methanol
kedua tersebut, diperlukan dukungan
penuh kedua Pemerintah dalam
pengembangan industri petrokimia
di Bintuni. Kawasan industri ini
dikembangkan secara multiyear dengan
menggunakan KPBU (Kerjasama
Pemerintah Badan Usaha).
Pembangunan infrastruktur di
kawasan tersebut ditargetkan bisa
dilaksanakan pada tahun ini dan
dilanjutkan pembangunan pabrikpabrik pada 2022, sehingga tenant bisa
mulai berproduksi pada 2024.
Pada kesempatan tersebut,
Menperin juga mengundang Sojitz
untuk berinvestasi pada industri soda
ash sebagai hilirisasi dari ammonia, di
samping sebagai pengurangan emisi
CO2 pada pembakaran batubara
yang akan dikembangkan oleh Sojitz.
“Pemerintah akan memberikan insentif
tertentu bagi industri pioner seperti
soda ash,” ujar Menperin. mi

Menperin mengemukakan, meski diterpa pandemi
Covid-19, industri pengolahan mampu mencatatkan nilai
ekspor sebesar USD131,13 miliar pada Januari-Desember
2020 atau naik 2,95 persen dibanding periode yang sama
tahun sebelumnya. “Kinerja gemilang ini membuat neraca
perdagangan sektor manufaktur sepanjang tahun 2020
menjadi surplus USD14,17 miliar,” ungkapnya.
Menurut Agus, industri elektronik merupakan salah
satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai
dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. “Kami fokus untuk
memperkuat struktur industrinya agar bisa mendongkrak
daya saing hingga kancah global,” tuturnya.
Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memberikan
apresiasi kepada PT. Pampas - Nextron Teknologi Indonesia
yang melakukan ekspor kedua kali untuk produk Set Top
Box sebanyak empat kontainer (40.400 unit atau senilai
USD705.309) ke Brasil. Ekspor sebelumnya pada akhir
Desember 2020, telah mengirim Set Top Box sebanyak
47.520 unit ke Brasil. Hal ini menunjukkan bahwa produk
buatan industri dalam negeri mampu kompetitif di pasar
internasional.
Pada acara pelepasan ekspor tersebut, hadir Kepala
Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Janu
Suryanto, yang sekaligus melakukan pengamatan pelaporan
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta penerapan
izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) oleh
perusahaan yang berlokasi di kawasan industri Cikarang
tersebut.
PT. Pampas - Nextron Teknologi Indonesia merupakan

Presiden Direktur PT. Pampas - Nextron Teknologi
Indonesia, Lee Ki Sou menyampaikan bahwa upaya
perusahaan melakukan ekspor ini sejalan dengan tekad
pemerintah untuk terus memperluas akses pasar. Selain
itu mengakselerasi peningkatkan jumlah produksi di dalam
negeri guna mendorong daya saing produk nasional. “Kami
juga berkomitmen untuk menambah investasi agar Indonesia
tetap sebagai basis produksi untuk pasar dalam dan luar
negeri,” ujarnya.
PT. Pampas - Nextron Teknologi Indonesia berdiri sejak
tahun 2011, dan telah memproduksi berbagai peralatan
listrik dan elektronik secara OEM, antara lain Set Top Box,
Wifi router, Audio Visual, Remote control dan pemutus sirkuit
listrik (Electric MCCB). Adapun produknya telah menembus
ke berbagai negara, di antaranya ke Jerman, India, dan Mesir.
“Rencananya bulan ini, kami juga akan mengekspor
lagi Set Top Box ke Jerman,” ujar Lee. Bahkan, PT. Pampas –
Nextron Teknologi Indonesia telah menerima purchase order
dari Multilaser (Brasil) sebanyak 500 ribu unit.
Saat ini, perusahaan telah mengantongi sertifikat Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kemenperin dengan
TKDN mencapai lebih dari 25% pada tahun 2020 untuk produk
Set Top Box sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22
tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan
Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika
dan Telematika.
Dalam waktu dekat, perusahaan akan memperkenalkan
produk set top box berupa DVB-T2 Receiver dengan merek
dagang Nextron untuk pasar Indonesia. Produk ini dalam
proses sertifikasi TKDN Kemenperin dan akan melakukan
proses pendaftaran untuk sertifikasi EWS dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika serta sertifikasi EMC dari Balai
Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin, Bandung.
“Perusahaan berharap produk Nextron dapat membantu
pemerintah dalam program Analog Switch Off dengan
produksi Set Top Box yang ber-TKDN dan berkualitas tinggi
dengan harga kompetitif,” pungkas Lee. mi
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Kementerian Perindustrian berupaya untuk membangkitkan
kembali kejayaan industri keramik nasional seperti pada tahun 2014
sebagai produsen nomor empat di dunia. Target ini perlu ditopang
dengan kebijakan strategis, di antaranya melalui program substitusi
impor 35 persen pada tahun 2022.

IMPOR
MEROSOT,
PRODUKSI
MELONJAK

“Implementasinya didukung dengan
kebijakan pengendalian tata niaga
impor keramik dan pembatasan
pelabuhan masuk (bongkar) di wilayah
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Selain itu, kebijakan minimum import
price (MIP) untuk ubin keramik serta
pemberlakuan SNI wajib yang diperketat,” kata Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita di
Jakarta, Senin (25/1).

Kementerian Perindustrian
mendorong industri baja
di dalam negeri untuk
meningkatkan daya saing dan
produktivitasnya, sehingga
mampu berkontribusi dalam
program substitusi impor
sebesar 35 persen pada 2022.

BANGKITKAN KEJAYAAN
INDUSTRI KERAMIK
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Menperin menegaskan, pihaknya
telah melakukan pertemuan dengan
Asosiasi Aneka Keramik Indonesia
(ASAKI) guna mencari solusi agar
industri keramik nasional bisa lebih
berdaya saing di kancah global.
“Mereka optimistis industri keramik
bisa kembali jaya apabila mendapatkan
dukungan dan atensi dari pemerintah.
Asaki pun mendukung misi besar
Kemenperin untuk substitusi impor,”
tuturnya.
Agus menyampaikan, adanya
penurunan harga gas tertentu bagi
sektor manufaktur, dinilai membawa
peluang untuk rebound di industri
keramik selaku sektor yang menerima
manfaat insentif tersebut. “Adapun,
utilisasi industri keramik pada tahun
2020 secara akumulatif mencapai 56
persen,” ungkapnya.
Tahun lalu, wabah pandemi
Covid-19 menyebabkan melambatnya
pertumbuhan ekonomi dan industri,
termasuk sektor keramik. Utilisasi
industri keramik sempat menurun
menjadi 30 persen pada kuartal
II -2020, namun mulai beranjak
naik hingga 60 persen di kuartal III.
Peningkatan ini tidak terlepas peran
dari implementasi kebijakan harga gas
industri sebesar USD6 per MMBTU.
“Utilisasi kembali kepada kondisi
normal dengan mencapai 70 persen
saat kuar tal IV-2020. Selain itu,
dampak penurunan harga gas untuk
industri keramik, berhasil membuat
volume ekspor meningkat 29 persen
di kuar tal III-2020 dibandingkan
periode yang sama pada tahun 2019,”
paparnya.
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Menter i AG K meny a t ak an ,
pihaknya ber tekad memacu
produktivitas dan daya saing industri
keramik di tanah air. Sebab, sektor ini
mempunyai potensi dan peluang yang
besar untuk dikembangkan di dalam
negeri, seiring dengan ketersediaan
sumber daya alam yang dijadikan
bahan baku, tersebar di sejumlah
daerah.

Ketua Umum A SAKI Edy
Suyanto mengemukakan, untuk
memper tahankan momentum
pemulihan dan kebangkitan industri
keramik pasca-penurunan harga gas,
pihaknya mendesak langkah-langkah
konkret dalam upaya penguatan
daya saing. Misalnya, pembatasan
pelabuhan impor ter tentu dan
penetapan minimum import price.

“Secara kapasitas dan
kemampuan, industri keramik kita
telah mampu memenuhi kebutuhan
nasional. Namun, kami juga terus
mendorong pemanfaatan teknologi
modern guna menciptakan produk
yang inovatif dan kompetitif,”
imbuhnya.

“Industri keramik nasional harus
mendapatkan atensi khusus, terlebih
sebagai industri strategis yang
menyerap jumlah tenaga kerja cukup
besar dan TKDN yang tinggi dengan
rata-rata di atas 75 persen,” ujar Edy.

Kemenperin mencatat, hingga
saat ini kekuatan industri ubin keramik
di Indonesia ditopang sebanyak 37
perusahaan yang tersebar di Banten,
Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera
Utara, dan Sumatera Selatan. Total
kapasitas produksi terpasang sebesar
537 juta m2 (8,14 juta ton) per tahun
yang menyerap tenaga kerja hingga
150 ribu orang.

Saat ini, jumlah anggota ASAKI
mencapai 71 perusahaan yang terdiri
dari industri ubin keramik, keramik
tableware, saniter, genteng (roof
tile), dan industri pendukung lainnya.
“ Tahun 2021, kami memproyeksi
utilisasi kapasitas produksi berkisar
di level 74-75 persen, meningkat
dibanding tahun 2020 yang sebesar
56 persen dan tahun 2019 sebesar 65
persen,” tandasnya. mi
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2) Krakatau Steel di Cilegon, Kamis (25/3),
menyampaikan bahwa Krakatau Steel
merupakan perusahaan kebanggaan
Indonesia yang telah melakukan banyak
perubahan dan kemajuan.
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“Transformasi Krakatau Steel
berjalan dengan baik, terutama karena
sekarang sudah menjadi perusahaan
publik. Apalagi dengan dioperasikannya
pabrik HSM 2, HRC PTKS menjadi 3,9 juta
ton/tahun,” jelas Menperin.

Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
(ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier
mengatakan bahwa tahun 2020 merupakan lembaran baru bagi industri baja
nasional. Sebab, Indonesia berhasil
menekan impor baja hingga 34 persen
dibanding tahun-tahun sebelumnya.
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“Kita berhasil menekan impor
sebesar 34 persen, di mana sebelumnya
di tahun 2019, 2018, dan 2017 itu sering
diwarnai banjir impor. Karena apa? kami
menegakkan kebijakan yang tepat,
dengan mengatur supply and demand
secara smart, terstruktur dan sesuai
dengan kapasitas industri nasional,”
tuturnya di Jakarta, Kamis (4/3).
Dirjen ILMATE menyebutkan, impor
baja untuk jenis slab, billet, dan bloom
pada tahun 2020 sebanyak 3.461.935
ton, lebih rendah dibandingkan tahun
sebelumnya yang mencapai 4.664.159
ton. Penurunan impor juga terjadi
pada jenis baja Hot Rolled Coil per Plate
(HRC/P) yang pada tahun 2020 menjadi
1.186.161 ton dari 1.649.937 ton di tahun
sebelumnya.
Sementara itu, impor untuk jenis
Cold Rolled Coil per Sheet (CRC/S)
turun menjadi 591.638 ton tahun 2020
dibandingkan pada 2019 yang sebesar
918.025 ton. Untuk jenis baja lapis,
impornya juga turun menjadi 1.016.049
pada 2020 dari 1.276.605 ton di tahun
sebelumnya.
“Penurunan impor ini diyakini
berkontribusi kepada surplus neraca
perdagangan Indonesia, namun surplus
perlu dipertahankan ke depan dengan
menjaga keseimbangan supply demand
baja nasional untuk menarik investasi.
Yang harus dipastikan dengan ratarata peningkatan kebutuhan nasional
5 persen per tahun, pasar mampu
memenuhinya dengan prioritas berasal
dari industri dalam negeri,” papar Taufiek.
Adapun kemampuan industri
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baja nasional, tercemin dari kapasitas
produksi bahan baku baja nasional
(slab, billet, bloom) saat ini sebesar
13.098.000 ton dengan perkiraan
produksi tahun 2020 sebesar 11.576.546
ton atau meningkat 30,25 persen
dibanding tahun 2019 yang mencapai
8.888.000 ton. Selain itu, utilisasi pada
tahun 2020 juga meningkat hingga
88,38 persen dari tahun 2019 sebesar
67,86 persen.
Menurut Taufiek, hampir seluruh
negara mengalami penurunan produksi
baja pada tahun pandemi 2020. Namun
hal tersebut tidak terjadi di beberapa
negara, seperti China yang produksinya
justru meningkat 5,2 persen. Berikutnya,
produksi baja di Turki juga meningkat
6 persen, Iran meningkat 13 persen,
dan Indonesia meningkat hingga 30,25
persen dibandingkan pada 2019.
“Sekto industri baja itu indikator
ekonomi. Kalau industri bajanya tumbuh,
tentunya ekonomi kita bisa terbangun
dengan kuat. Dan, yang penting adalah
kita harus mengoptimalkan produkproduk dalam negeri,” tegasnya.
Pada tahun 2021, sektor industri
logam dasar diperkirakan tumbuh
3,54%. Hal ini menunjukkan industri
baja merupakan industri high resilience
yang mampu bertahan di tengah
pandemi Covid-19 dan siap untuk
kembali meningkatkan kemampuan dan
performanya di tahun ini.

PENINGKATAN KAPASITAS
Sementara itu, Kemenperin
memberikan apresiasi kepada PT
Krakatau Steel (PTKS) dengan perluasan
fasilitas produksinya yang berkontribusi
terhadap program substitusi impor yang
dicanangkan pemerintah.
Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita saat melakukan
peninjauan proyek Hot Strip Mill #2 (HSM

Menperin menyebutkan, hasil
kunjungan tersebut akan disampaikan
kepada Presiden agar beliau bisa
langsung hadir untuk memastikan
perluasan fasilitas HSM 2 tersebut.
“Rencananya investasi sebesar USD521
juta ini akan diresmikan oleh Presiden RI
pada minggu ketiga April mendatang,”
ujar Menperin.
“Kapasitas produksi di tahap
pertama sebesar 1,5 juta ton Hot Rolled
Coil (HRC) per tahun. Untuk tahap
selanjutnya ditargetkan meningkat
menjadi 4 juta ton HRC/tahun,” papar
Agus.
Produk HRC tersebut diharapkan
dapat mengisi pasar baja nasional,
terutama untuk supply chain otomotif
dan pengembangan infrastruktur yang
semakin didorong agar meningkat. “Kami
percaya ini akan memberi kontribusi
signifikan, khususnya bagi industri
otomotif,” ujar Menperin.

MANISNYA
PELUANG INDUSTRI
PENGOLAHAN SUSU

Industri pengolahan susu merupakan salah satu
sektor manufaktur pangan yang mendapat
prioritas pengembangan. Hal ini berdasarkan
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) 2015-2035.

Menperin meyakini, kinerja yang
ditunjukkan Krakatau Steel saat ini
dapat menjaga kepercayaan publik
dan investor terhadap perusahaan
baja kebanggaan Indonesia tersebut.
“Kami yakin KS dapat berkembang dan
menjalankan bisnisnya dengan penuh
kredibilitas, sehingga pemerintah
memberikan dukungan dalam bentuk
perlindungan kepada perusahaan ini,”
ujar Menperin.
Direktur Utama Krakatau Steel,
Silmy Karim menyampaikan, produk
utama dari HSM 2 ini adalah produk baja
HRC yang didedikasikan untuk memenuhi
pasar otomotif dengan spesifikasi kualitas
yang tinggi. “Dengan dioperasikannya
pabrik HSM 2, kapasitas produksi HRC
Krakatau Steel bertambah 1,5 juta ton
per tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan, produksi
eksisting HSM PTKS saat ini mencapai
2, 4 jut a ton, ar tinya dengan
penambahan 1,5 juta ton dari pabrik
HSM 2, kapasitasnya menjadi jadi
3,9 juta ton per tahun. “Kami bisa
berkontribusi terhadap market HRC
lokal sebesar 65%, sisanya didukung
oleh industri lainnya di dalam negeri,”
jelasnya. mi
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KAWASAN INDUSTRI HALAL
PERTAMA DAN TERBESAR

“Industri ini masih dihadapkan pada tantangan pemenuhan
bahan baku, karena sampai saat ini hanya 22% bahan baku susu
yang dipasok dari dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita pada Groundbreaking Pabrik
Baru PT Frisian Flag Indonesia di Cikarang, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, Selasa (9/3).
Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memberikan
apresiasi kepada PT Frisian Flag Indonesia yang turut berupaya
mendorong pertumbuhan produksi susu segar agar dapat
mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan bahan baku
industri pengolahan susu di dalam negeri.
“Kami sangat mengapresiasi keteguhan PT Frisian Flag
Indonesia untuk terus mengembangkan dan memperkuat
kemitraan dengan koperasi dan peternak sapi perah yang
sudah dijalin selama bertahun-tahun,” paparnya.
Upaya yang dijalankan oleh PT Frisian Flag Indonesia
tersebut, di antaranya melalui berbagai program seperti
bantuan Milk Collection Point (MCP) koperasi susu,
peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM)
melalui Akademi Peternak Muda dan Farmer2Farmer, serta
pembangunan dairy village (desa susu).
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dapat memulai sebuah momen bersejarah dalam rangka
realisasi dari investasi untuk membangun pabrik terbesar
dari FrieslandCampina di dunia.
“Pabrik baru ini akan mencakup fasilitas produksi atau
pengolahan produk susu cair siap minum dan susu kental
manis, sentra logistik dan distribusi serta perkantoran dengan
menggunakan teknologi modern dan sudah pasti teknologi
ramah lingkungan,” ungkapnya.

“Diharapkan kontribusi berkelanjutan PT Frisian Flag
Indonesia terhadap sektor peternakan sapi perah rakyat
dapat bantu mendorong kuantitas dan kualitas susu segar
di dalam negeri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan
impor bahan baku,” tutur Menperin. Upaya ini sejalan dengan
program Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan
substitusi impor 35% pada tahun 2022.

Seiring investasi tersebut, perusahaan akan
meningkatkan pula penyerapan susu segar dalam negeri yang
dipasok oleh belasan ribu peternak sapi perah rakyat di tanah
air. “Kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan para
mitra bisnis kami di Indonesia baik pemasok maupun ratusan
mitra distributor kami yang tersebar di seluruh penjuru tanah
air,” tuturnya.

Menperin menyambut baik pembangunan pabrik baru
PT Frisian Flag Indonesia dengan investasi tahap awal (tahun
2020-2023) sebesar €225 juta (Rp3,8 triliun) untuk produk
susu cair dan susu/krimer kental manis.

PACU DAYA SAING

“Kami memandang bahwa komitmen dari PT Frisian Flag
Indonesia adalah suatu strategi bisnis yang tepat untuk terus
memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat Indonesia
terhadap produk susu olahan berkualitas,” paparnya.
Pabrik baru PT Frisian Flag Indonesia seluas 25 hektare
tersebut berkapasitas 244 juta liter per tahun untuk susu
cair serta 476 ribu ton per tahun untuk produk krimer kental
manis. Produknya ditargetkan 90% ke pasar ekspor, dan 10%
pasar dalam negeri. Penyerapan tenaga kerja akan mencapai
848 orang.
Saat ini, tingkat konsumsi susu per kapita masyarakat
Indonesia masih sekitar 16,9 kg per kapita per tahun setara
susu segar, yang jumlahnya perlu ditingkatkan untuk
kompetitif di tingkat regional. “Kami yakin peluang pasar dan
tingkat konsumsi produk susu olahan akan terus tumbuh
tinggi ke depannya,” ujar Agus.
Optimisme tersebut seiring dengan terus meningkatnya
pendapatan per kapita masyarakat dan bertumbuhnya kelas
menengah, bertransformasinya gaya hidup masyarakat
menjadi lebih sehat, serta peningkatan permintaan produk
bernutrisi tinggi selama pandemi Covid-19.
“Selain itu juga semakin meningkatnya share populasi
masyarakat berusia muda terutama generasi Z yang bersifat
aktif, dinamis, dan memiliki mobilitas tinggi khususnya
di kawasan urban, yang diperkirakan akan mendongkrak
permintaan terhadap produk minuman susu yang praktis
dan siap dikonsumsi (ready to drink/RTD),” imbuhnya.
Presiden Direktur PT Frisian Flag Indonesia Maurits
Klavert menyampaikan, setelah hampir 100 tahun hadir di
Indonesia, merupakan sebuah kebanggaan bagi perusahaan
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Kemenperin memacu daya saing industri pengolahan
susu di tanah air melalui beberapa upaya strategis, di
antaranya mengusulkan pemberian insentif Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Pada tahun 2020,
pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp583,2
miliar untuk fasilitas BMDTP kepada 33 sektor industri
terdampak pandemi Covid-19.
“PT Frisian Flag Indonesia merupakan salah satu
perusahaan industri pengolahan susu yang telah menerima
manfaat insentif fiskal tersebut dan kemudian meningkatkan
investasinya,” sebut Menperin. Di samping itu, PT Frisian Flag
Indonesia diharapkan terus berkomitmen untuk mengadopsi
dan mengimplementasikan industri 4.0 di setiap lini
produksinya, baik di pabrik lama maupun baru agar dapat
bersaing di kancah regional dan global.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Agro
Kemenperin, Abdul Rochim juga menyampaikan apresiasinya
kepada PT Frisian Flag Indonesia yang telah menambah
investasi dan membuka pabrik pengolahan susu baru di
Indonesia sejak pertama kali berdiri pada tahun 1969.
“Ke depannya, PT Frisian Flag Indonesia selain
meningkatkan investasi di dalam negeri, diharapkan juga
terus memperkuat dan memperluas kemitraan dengan
peternak sapi perah untuk meningkatkan pasokan bahan
baku susu segar dari dalam negeri,” ungkapnya.
Menurut Rochim, langkah ekspansi PT Frisian Flag Indonesia
menunjukkan optimisme investor terhadap peluang usaha
yang tetap terbuka lebar dan iklim usaha yang makin kondusif
di Indonesia walaupun sedang terdampak pandemi Covid-19.
“Kami berharap akan ada lebih banyak pihak yang mengikuti
jejak PT Frisian Flag Indonesia untuk terus meningkatkan
investasinya di tanah air,” tandasnya. mi

Kementerian Perindustrian terus mendorong pembangunan
kawasan industri halal sebagai salah satu upaya mengoptimalkan
potensi pada produk dan jasa industri halal di tanah air. Diharapkan,
kawasan industri halal dapat menciptakan rantai nilai yang
terintegrasi dari hulu sampai hilir sehingga akan memacu daya
saing produk halal.
“Kami berharap dengan adanya
kawasan industri halal yang terpadu,
dapat menghasilkan strategi supply chain melalui Halal Traceability
System. Dengan begitu, dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi
syariah pada kawasan industri halal
di wilayah Indonesia,” kata Menteri
Per indus tr ian A gus Gumi wang
Kartasasmita di Jakarta, Jumat (19/3).
Oleh karenanya, Kemenperin
mendukung Kawasan Industri Modern
Cikande yang siap dijadikan Kawasan
Industri Halal dengan tajuk Modern
Halal Valley. KI Modern Cikande dikelola
oleh PT. Modern Industrial Estate sejak
tahun 1991 dengan luas 3.175 hektare.
Direktur Jenderal Ketahanan,
Perwilayahan dan Akses Industri
Internasional (KPAII) Kemenperin,
Eko S.A. Cahyanto mengemukakan,
kawasan industri halal di KI Modern
Cikande adalah klaster area yang di
desain dengan sistem dan fasilitas
untuk mengembangkan industri yang
memproduksi produk halal sesuai
prinsip syariah. “Klaster industri halal ini
akan menjadi yang terintegrasi pertama
dan terbesar se-Indonesia dengan luas
mencapai 500 hektare,” ungkapnya.
Modern Halal Valley tersebut
nantinya merangkum halal integrated
supply chain, standard factory building,
industrial land dan logistic park. “Klaster
ini juga ditujukan sebagai tempat bagi
industri kecil, yang dalam keberadaan
industri halal memiliki peran strategis
sebagai sektor pendukung bagi
penyediaan bahan baku serta produsen
produk konsumen hingga ke pasar
internasional,” tutur Eko.
Guna
mengakselerasi
pembangunannya, Kemenperin telah
menerbitkan Surat Keterangan Kawasan
Industri Halal bagi KI Modern
Cikande pada 2 September 2020 lalu,
yang diverifikasi oleh Kemenperin,
Kementerian Agama, dan Majelis
Ulama Indonesia sesuai Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun
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2020 tentang Tata Cara Memperoleh
Surat Keterangan dalam Rangka
Pembentukan Kawasan Industri Halal.
“Ke depan, kami berupaya
menjadikan pilot project KI Modern
Cikande untuk investasi calon tenant
yang akan memproduksi produk halal
sehingga dapat menjadi role model
kawasan industri halal yang memiliki
market besar di tanah air,” papar Eko.
Pemerintah juga telah
menyediakan fasilit as insentif
fiskal maupun nonf iskal sebagai
daya tarik bagi inves tor. “ Pada
prinsipnya, semua kawasan industri
memiliki peluang yang sama untuk
mendap at k an fasili t as ins ent i f
fiskal atau nonfiskal selama komitmen
dokumen persyaratan terpenuhi.
Contohnya, Modern Halal Valley sebagai
kawasan industri halal pertama di
Indonesia yang telah mendapat Surat
Keterangan Industri Halal,” imbuhnya.
Di dalam Modern Halal Valley,
seluruh layanan yang berhubungan
dengan kehalalan produk berada

dalam satu atap atau one stop service.
Termasuk di dalamnya sistem dan
fasilitas pendukung industri halal
yang sesuai dengan sistem jaminan
produk halal seperti SDM (halal center),
laboratorium, dan Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH).
Selain itu, Modern Halal Valley
memiliki jenis pembatas zona halal
berupa jalan dan drainase, dengan jenis
industri produk halal berupa industri
makanan, farmasi dan kosmetika. “Saat
ini, Kawasan Industri Cikande memiliki
190 tenant dengan mempekerjakan
tenaga kerja mencapai kurang lebih
57.000 orang,” sebut Eko.
Modern Halal Valley telah
melakukan penandatanganan Nota
Kesepahaman dengan jaringan global
internasional, yaitu Cordoba Halal Park
(Spanyol), Iskandar Halal Park (Johor)
dan Penang International Halal Hub
(Penang) untuk berkolaborasi sebagai
pelaku industri halal dalam rangka
mengembangkan rantai pasok dan
inovasi. mi
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PRODUSEN
BATIK TERAPKAN
INDUSTRI HIJAU
Kementerian Perindustrian terus memacu
pengembangan industri batik nasional agar lebih
berdaya saing global, termasuk mendorong untuk
penerapan industri hijau. Langkah strategis yang
perlu dijalankan antara lain mengoptimalkan
pemanfaatan potensi sumber daya lokal
terbarukan serta melakukan efisiensi energi
dalam proses produksinya.
“Kami memang menekankan kepada
pelaku industri tentang pentingnya
melakukan pengelolaan limbah
industri yang dihasilkan agar tidak
merusak ekosistem lingkungan. Hal
ini merupakan waujud nyata dalam
implementasi industri hijau,” kata
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita di Jakarta, Rabu (21/4).
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Sejalan dengan arahan Menperin
tersebut, satuan kerja di bawah binaan
Badan Standardisasi dan Kebijakan
Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin
siap menerapkan beberapa strategi
yang diharapkan dapat membantu
mew ujudkannya. Upaya itu di
ant aranya melalui peny usunan
standar, labelisasi dan sertifikasi
produk batik sebagai upaya untuk
penjaminan kualitas mutu batik,
seperti SNI batik, Standar Industri
Hijau (SIH) untuk produk batik,
labelisasi batikmark dan sertifikasi
produk batik.
Berikutnya, penyediaan Lembaga
Uji dan Sertifikasi seperti Laboratorium
Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan
Batik, Lembaga Sertifikasi Produk dan
Sistem Manajemen Mutu, Lembaga
Sertifikasi Profesi batik, serta Lembaga
Sertifikasi Industri Hijau Batik.
“Kami
juga
melalukan
pengembangan dan pemanfaatan
teknologi melalui program pelatihan
kepada SDM indus tri, program
inkubasi seperti Innovating Jog ja
yang merupakan program inkubasi
startup di bidang batik dan kerajinan,
alih teknologi, bimbingan teknis,
workshop, dan klinik konsultansi,”
sebut Kepala BSKJI Kemenperin,
Doddy Rahadi.
Satuan kerja di bawah BSKJI
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Kemenperin juga telah melakukan
inovasi riset terkait produk batik
seperti pengembangan aplikasi Batik
Analyzer, yang merupakan aplikasi
pendeteksi batik dan tiruan batik.
Kemudian, eksplorasi sumber dan
teknologi proses penyediaan pewarna
alami untuk batik, serta pembuatan
katalog warna alam digital “Color
Matching” yang diharapkan mampu
membantu industri batik dalam
membuat resep pewarnaan sehingga
lebih cepat, mudah dan akurat.
“Kami pun mendorong
pengembangan proses dan peralatan
membatik hemat energi, seper ti
kompor listrik, canting listrik, mesin
cap batik otomatis berbasis PLC yang
diharapkan dapat membantu efisiensi
dan efek tivitas produksi batik,”
imbuhnya.
Kepala BSKJI menegaskan bahwa
prinsip industri hijau atau industri
berwawasan lingkungan juga bisa
diterapkan di semua sektor industri,
termasuk industri kecil dan menengah
(IKM) seperti industri batik sekalipun.
“Dengan adanya Standar
Industri Hijau untuk produk batik
yang telah kami berlakukan sejak
tahun 2019 lalu, mudah-mudahan
dapat membantu perajin batik
dalam mengimplementasikan
prinsip industri hijau dalam proses
produksinya,” tutur Doddy. Sebab,
dalam SIH tersebut terdapat pedoman
tentang penggunaan bahan baku,
bahan penolong, dan energi, proses
produk si, produk , manajemen
pengusahaan, ser ta pengelolaan
limbah.
“Kami terus mengajak seluruh
stakeholders untuk bersinergi dan

Dengan
menggunakan
malam batik
berbasis sawit,
kita dapat
menekan
importasi
parafin dan
secara otomatis
tingkat
kandungan
dalam negeri
(TKDN) industri
batik juga akan
meningkat.

berkolaborasi dalam rangka
mewujudkan industri batik yang
berdaya saing, unggul dalam kualitas
dan berwawasan lingkungan,” ujar
Doddy.
Kepala Balai Besar Kerajinan
dan Batik (BBKB) Kemenperin, Titik
Pur wati Widowati menyebutkan
beberapa contoh aksi dalam
mewujudan industri hijau di industri
batik, yaitu pengunaan sumber daya
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terbarukan sebagai bahan bakunya
seper ti penggunaan media batik
dari serat alam, serta penggunaan
pewarna alami dan formula malam
batik yang sumbernya dapat
diperbaharui, misalnya malam batik
berbasis sawit.
“Selama ini, bahan baku produksi
batik masih menggunakan malam
(lilin) dari formulasi parafin. Seperti
diketahui, parafin bersumber dari

minyak bumi dan diprediksi perlahan
akan habis karena termasuk energi
yang tidak bisa diperbarui. Hal ini
dapat mengancam kelangsungan
industri batik tanah air. Selain itu,
sebagian bagian besar paraf in
masih diperoleh dengan cara impor,”
paparnya.
Menurut Titik, dengan
menggunakan malam batik berbasis
sawit, kita dapat menekan importasi

parafin dan secara otomatis tingkat
kandungan dalam negeri ( TKDN)
industri batik juga akan meningkat.
“ Perekayasaan alat yang dapat
meningkatkan produktivitas dan
efektifitas produksi, serta penerapan
teknologi daur ulang limbah sisa
produksi seperti daur ulang sisa malam
batik maupun daur ulang limbah
bahan pewarna juga bisa membantu
mewujudkan industri batik berwawasan
lingkungan,” tandasnya. mi
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NILAI
TAMBAH
PABRIK
PLASTIK
DAUR
ULANG
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Selain itu menurut
Menperin,
pemerintah perlu
menyediakan sarana
prasarana dengan
membangun unitunit pengolahan
sampah plastik skala
IKM bekerja sama
dengan pelaku usaha
dengan
memanfaatkan dana
corporate social
responsibility (CSR)
serta melibatkan
masyarakat
sehingga konsep
circular economy
dapat berjalan.

Kementerian
Perindustrian terus
mendorong pelaku
industri untuk
mewujudkan sirkular
ekonomi yang
berkelanjutan. Sepeerti
yang dilakukan CocaCola Amatil Indonesia
dan Dynapack Asia
dengan mengolah
kembali kemasan plastik
kemasan minuman
menjadi pelet plastik
yang aman dipakai.

plastik yang akan digunakan sebagai
kemasan produk. Semoga fasilitas ini
dapat terus mendukung perwujudan
program pembangunan berkelanjutan
terkait pelaksanaan sirkular ekonomi
di sektor industri,” imbuhnya.
Pabrik PT. Amandina Bumi
Nusantara merupakan kerja sama
Coca-Cola Amatil Indonesia dengan
D ynapack A sia yang ber fungsi
mengoperasikan fasili t as rPE T
untuk mengolah kembali limbah
Polyethylene Terephthalate (PET)
berkualitas rendah menjadi PET
berkualitas tinggi.

“Industri daur ulang plastik nasional
memiliki peranan yang penting dalam
memenuhi kebutuhan bahan baku
dan meningkatkan daya saing industri
plastik hilir dalam negeri, di samping
pelestarian lingkungan,” kata Menteri
Per indus tr ian A gus Gumi wang
Kartasasmita pada Peresmian Pabrik
Plastik Daur Ulang PT. Amandina
Bumi Nusantara di Kawasan Industri
Deltamas Bekasi, Jawa Barat, Senin
(5/4).
Menperin menyampaikan, plastik
masih menjadi pilihan utama bahan
baku kemasan bagi industri makanan
dan minuman karena memiliki
keung gulan dari sisi higienitas,
sifatnya yang mudah dibentuk, massa
yang ringan, mampu menjaga kualitas
produk, serta aman dalam proses
transportasi.
Hal tersebut didukung oleh
data konsumsi plastik dunia yang
menyebutkan sebesar 39% didominasi
peng gunaannya untuk kemasan
p a n g a n . Wa l a u p u n d e m i k i a n ,
Indonesia masih berada di peringkat
terbawah penggunaan plastik dunia,
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jauh dibawah USA, China, dan Jepang.
Saat ini kebutuhan bahan baku
plastik nasional mencapai 7,2 juta
ton per tahun. Sebanyak 2,3 juta ton
bahan baku berupa virgin plastic
lokal disuplai oleh industri petrokimia
dalam negeri. “Sedangkan kebutuhan
bahan baku industri daur ulang plastik
nasional sekitar 2 juta ton dengan
pasokan dalam negeri sekitar 913 ribu
ton, dan sisanya merupakan pasokan
impor,” jelas Menperin.
“Industri daur ulang plastik
dapat menghasilkan berbagai produk
bernilai tambah dengan potensi

ekonomi mencapai lebih dari Rp10
triliun per tahun dan potensi ekspor
produk turunan daur ulang plastik
yang mencapai USD141,9 juta,”
tambahnya.
Karena itu, pemerintah
menyiapkan regulasi baik dalam
rangka pemberian insentif dan
disinsentif, termasuk pegawasan dan
pengendalian regulasi yang ditetapkan
serta penyediaan sarana prasarana
pengumpulan sampah plastik. Agus
menyampaikan, produsen bahan
kemasan plastik harus melakukan
Reseach and Development (R&D)
untuk menghasilkan bahan kemasan

plastik yang ramah lingkungan dengan
komitmen time frame yang jelas.
Selanjutnya, industri makanan
minuman sebagai pengguna kemasan
plastik juga harus menggunakan
kemasan plastik secara efisien dan
melakukan upaya - upaya untuk
mengelola sampah plastik menjadi
produk lain yang mempunyai nilai
ekonomi. “Perusahaan juga didorong
untuk membantu pemerintah
dalam melakukan edukasi kepada
masyarakat mengenai pengelolaan
kemasan plastik,” ujar Menperin.
Selain itu menurut Menperin,

pemerintah perlu menyediakan
sarana prasarana dengan membangun
unit-unit pengolahan sampah plastik
skala IKM bekerja sama dengan
pelaku usaha dengan memanfaatkan
dana corporate social responsibility
(CSR) serta melibatkan masyarakat
sehingga konsep circular economy
dapat berjalan.
“ Kemenperin memberikan
apresiasi setinggi-tingginya kepada
Coca-Cola Amatil Indonesia, Dynapack
Asia, Amandina Bumi Nusantara, serta
Mahija Paramita Nusantara dalam
pengelolaan pengumpulan plastik
dan pembangunan pabrik daur ulang

Sedangkan Mahija Paramita
Nusantara merupakan yayasan nonprofit yang mendukung pengelolaan
collection center dan mendukung
inisitatif peningkatan kesejahteraan
para pemulung dan masyarakat,
termasuk menjalankan penelitian
dan pengembangan tentang
peluang peningkatan daur ulang dan
pemanfaatan PET serta pengumpulan
plastik.
Coca- Cola Amatil Indonesia
juga mengumumkan Sustainability
Ambition 2020-2040 dengan salah
satu fokus utama menciptakan siklus
ter tutup pada kemasan dengan
mencapai tingkat daur ulang di setiap
kemasan pada tahun 2030 sebesar
50%. mi
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FESTIVAL JOGLOSEMAR,
DUKUNGAN PEMERINTAH BAGI
ARTISAN JAWA TENGAH DAN DIY
Pemerintah terus gencar mengkampanyekan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia (Gernas BBI). Kegiatan yang diresmikan langsung
oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2020 lalu itu, diharapkan dapat
membangkitkan gairah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah/
industri kecil dan menengah (UMKM/IKM) dalam negeri di tengah tekanan
dampak pandemi Covid-19.
“ Kita ingin mengisi momentum
kebangkitan nasional ini dengan mempercepat kebangkitan produk-produk
buat an Indonesia. Kebangkit an
produk-produk UMKM/IKM kita yang
mampu menghasilkan produk-produk
berkualitas tinggi, menguasai pasar
dalam negeri, lebih kompetitif di pasar
global dan UMKM naik kelas,” kata
Presiden Jokowi pada Puncak Gernas
BBI dengan tema Festival Joglosemar:
Artisan of Java, di Candi Borobudur,
Magelang, Jawa Tengah, Kamis (20/5).
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A r tis an mer upakan pelaku
UMK M/IK M yang menghasilkan
produk dan jasa dengan nilai tambah
dan kualitas tinggi, serta keunikan
dan spesialisasi yang tidak banyak
dimiliki oleh negara lainnya. Terlepas
dari potensi yang dimiliki, Artisan
Indonesia menghadapi berbagai
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Program e-Smart IKM sudah
berjalan sejak tahun 2017 dan telah
melatih sebanyak 13.184 pelaku
IKM di seluruh Indonesia. Pelaku
IKM yang telah mendaftar melalui
esmartikm.id akan dilakukan kurasi
dan mendapatkan pembinaan lanjutan
(sustainability program) untuk menjaga
IKM kelangsungan penjualan secara
online.
Pada program penciptaan value
creation bagi IKM, pembinaan telah
yang dilakukan, antara lain melalui
bimbingan teknis dan fasilitasi
peningkatan teknologi, fasilitasi
standarisasi/sertifikasi IKM, dan
penguatan sentra IKM. Sedangkan
pada program peningkatan permintaan
produk Artisan, dilakukan melalui
fasilitasi kemitraan, link and match, dan
pameran.

Disampaikan Presiden, UMKM/
IKM tersebar di seluruh pelosok
tanah air dengan jenis usaha dan
produk yang beragam, melibatkan
banyak masyarakat sekitar, serta
menciptakan lapangan kerja baru
dan mampu menyerap tenaga kerja,
merupakan pilar penting kebangkitan
ekonomi nasional.
“Untuk mendukung kemajuan
UMKM/IKM, saya harap semua
pihak terlibat dan ikut bergerak. Beri
tempat-tempat terbaik bagi UMKM/
IKM kita untuk memperkenalkan dan
memasarkan produk-produknya,”
tegas presiden. Diapun meminta
agar produk UMKM/IKM ditempatkan
di etalase terdepan pusat-pusat
p er b elanjaan , b anyak meng isi
bandara, rest area, tempat wisata,
dan tempat-tempat strategis lainnya.
“Siapkan lebih banyak ruang dan
event virtual yang menarik agar
produk UMKM kita semakin dikenal
dan diminat, agar masyarakat semakin
cinta dan bangga pada produk-produk
Indonesia,” pesan Presiden.

Menteri Perindustrian Agus
Gumiwang Kartasasmita mengatakan,
berbagai program dari Kemenperin
dilaksanakan untuk meningkatkan
jumlah IKM yang on-boarding, dengan
target utama adalah IKM di Provinsi
Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang
dibina melalui workshop e-Smart IKM
bekerjasama dengan marketplace.
Sampai dengan 8 Mei 2021, jumlah
pendaftar e-Smart IKM sebanyak 1.246
unit usaha.

kesulitan khususnya dimasa pandemi
ini, salah satunya adalah lemahnya
permintaan terhadap hasil produk/
jasa mereka.
Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, Luhut
Binsar Pandjaitan menambahkan,
sejak dimulainya program Gernas
BBI sejak Mei 2020 hingga April 2021
telah ada 5.714.631 unit UMKM yang
masuk /onboarding ke ekosistem
digital. Pemerintah akan terus
mendorong artisan lokal naik kelas,
masuk e-commerce dan meningkat
penjualannya. Menko Luhut optimis
target pencapaian 30 juta UMKM
onboarding pada 2023 dapat dicapai
bersama.
“Terima kasih atas kolaborasi yang
dibangun oleh Kemenperin bersama
Bank Indonesia, Taman Wisata Candi,
Balai Konservasi Borobudur, Pemda
Jateng dan DIY, Top Brand LinkAja,
Dana, Himbara, serta seluruh mitra
Gernas BBI yang terlibat pada Festival

Joglosemar. Tentu kita tidak sekedar
fokus acara seremonial, melainkan
tindak lanjut target onboarding dan
peningkatan transaksi menjadi hal
utama,” ungkap Luhut.
Pada tahun ke-2 Gernas BBI,
Kementerian Perindustrian bertindak
sebagai Movement Manager (Manajer
Gerakan) pada bulan Mei 2021 dengan
melibatkan pemerintah daerah,
pelaku Industri Kecil dan Menengah
(IKM), platform teknologi pemasaran,
pembayaran, logistik, ekosistem
pendukung industri, media dan
masyarakat.
Kemenperin ber sama Bank
Indonesia menghadirkan Artisan dari
daerah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
dalam perhelatan Festival Joglosemar.
Sasaran Festival Joglosemar adalah
meningkatkan jumlah IKM yang
memanfaatkan pemasaran digital,
menciptakan value creation bagi
IKM, dan meningkatkan permintaan
produk Artisan Indonesia.

Guna menyukseskan dan
memperluas kampanye Gernas BBI
Festival Joglosemar ini, Kemenperin
juga bekerja sama dengan Kementerian
Perhubungan untuk penyediaan
showcase di lima Bandara, yaitu
Bandara Soekarno Hatta ( Jakarta),
Bandara YIA (Yogyakarta), Bandara
Ahmad Yani (Semarang), Bandara Adi
Soemarmo (Solo) dan Bandara Ngurah
Rai (Bali).
Acara Puncak Festival Joglosemar
yang dilaksanakan di Candi Borobudur
pada tang gal 20 Mei 2021 ini
menampilkan produk Artisan dari
daerah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia,
melalui fashion show dan pameran.
“Bagi masyarakat umum yang
ingin melihat produk Artisan, dapat
langsung mengunjungi laman
f e s t i v a l j o g l o s e m a r. c o m s e r t a
berbelanja langsung produk Artisan di
Gallery UMKM DIY - Gedung Heritage
Bank Indonesia DIY, Mall Puri Indah
Jakarta, dan Mall Kota Kasablanka
Jakarta. Kami berharap masyarakat
dapat mendukung program Gernas
BBI ini dengan mengkonsumsi produkproduk ini demi kemajuan Artisan
Indonesia,” papar Agus. mi
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di lingkungan pondok ini, Gati juga
meminta Dinas Perindustrian terkait
dapat memfasilitasi para peserta untuk
memperoleh legalitas usaha dan terus
memantau perkembangan usaha
peserta bimbingan teknis nantinya.
Selain itu, Gati berharap program
Santripreneur di tujuh pondok
pesantren di Yogyakarta dan Jawa
Tengah, bisa turut mendukung program
pemerintah Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia 2021. Gerakan
ini telah diluncurkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Republik Indonesia pada
Januari 2021 sebagai kelanjutan Gernas
BBI 2020.

“Kami ingin membangun ekosistem
kewirausahaan di lingkungan para
santri. Oleh karenanya, kami berupaya
memberikan stimulus yang tepat guna
dan tepat sasaran agar pesantren
dapat mendukung pertumbuhan sektor industri di Indonesia, dan menjadi
agen perubahan dalam pemberdayaan
ekonomi masyarakat,” kata Direktur
Jenderal Industri Kecil, Menengah,
dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati
Wibawaningsih di Jakarta, Selasa (30/3).
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Menurut Gati, saat ini banyak
pondok pesantren yang sudah dapat
memenuhi kebutuhan internalnya,
bahkan memiliki unit bisnis yang juga
melayani kebutuhan luar pesantren.
“Para pimpinan pesantren berhasil
menumbuhkan dan menularkan bibitbibit wirausaha kepada para santri di
pondok pesantren,” tuturnya.

CETAK
WIRAUSAHA
INDUSTRI DI
PESANTREN
Kementerian Perindustrian bertekad
untuk terus mendorong pelaksanaan
program Santripreneur dalam upaya
menumbuhkan wirausaha di lingkungan
pondok pesantren. Apalagi Indonesia di
dukung dengan potensi besarnya jumlah
pondok pesantren yang tersebar di
seluruh pelosok daerah.
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Berdasarkan Data Pendidikan
Islam (EMIS), Ditjen Pendidikan Islam,
Kementerian Agama, jumlah pondok
pesantren di Indonesia mencapai
28.518 unit di seluruh Indonesia, dengan
jumlah santrinya sebanyak 4.354.245
orang. Mayoritas pondok pesantren
berada di beberapa wilayah Pulau Jawa.
Melihat potensi besar tersebut,
lanjut Gati, Kemenperin melalui
Ditjen IKMA telah menyiapkan model
Penumbuhan Wirausaha Industri
Baru dan Pengembangan Unit Industri
di lingkungan pondok pesantren
at au dikenal dengan program
Santripreneur (Santri Berindustri).
Program ini bertujuan membentuk
dan mengembangkan unit industri
dan wirausaha industri baru di pondok
pesantren melalui dua cara.
“Pertama, pengembangan unit
industri yang telah ada dan atau

menumbuhkan unit industri baru, serta
yang kedua adalah pengembangan
sumber daya manusia pondok
pesantren menjadi wirausaha industri
baru melalui kompetensi teknis
produksi, jejaring, dan manajemen,”
paparnya.
Sejak tahun 2013 hingga saat ini,
Kemenperin telah membina sebanyak
82 pondok pesantren dan 10.104 santri.
“Termasuk tujuh pondok pesantren di
Yogyakarta dan Jawa Tengah tambahan
tahun ini,” ungkap Gati.
Adapun pembinaan yang diberikan
Kemenperin meliputi bimbingan teknis
produksi, fasilitas mesin dan peralatan
produksi, pemberian materi mengenai
kewirausahaan, Kredit Usaha Rakyat,
digital marketing, serta manajemen
bisnis.
“Bimbingan teknis dan fasilitas
mesin peralatan produksi tentunya
disesuaikan dengan kebutuhan setiap
pondok pesantren,” imbuh Gati. Sebab,
ada pondok pesantren yang memiliki
karakter wirausaha yang kuat di
bidang olahan pangan dan minuman,
perbengkelan roda dua, kerajinan
boneka dan kain perca, konveksi busana
muslim dan seragam, daur ulang
sampah dan produksi pupuk organik
cair, kosmetik dan produk perawatan
rumah, serta bahan bangunan seperti
pembuahan paving block.
“Peserta bimbingan teknis yang
merupakan santri dan pengurus
pondok pesantren diharapkan dapat
menjadi wirausaha yang mandiri dan
pionir bagi santri lainnya untuk maju
dan berkembang dalam berwirausaha,”
tegas Gati.
Guna melancarkan seluruh
program penumbuhan ekosistem baru

“Gerakan Nasional ini digelar
untuk mendorong peningkatan kualitas
dan daya saing produk, sekaligus
mendorong agar masyarakat sebagai
konsumen lebih bangga serta mencintai
dan semangat membeli produk dalam
negeri,” terang Gati.
Kemenperin akan melaksanakan
Gernas BBI di area Joglosemar
(Borobudur) pada akhir Mei 2021. Gati
berharap banyak “artisan” di lingkungan
Joglosemar mampu memproduksi
produk yang bernilai tinggi dan
dipamerkan dalam acara tersebut.
Dalam acara itu pula, Kemenperin
akan menyerahkan bantuan mesin
dan peralatan produksi secara simbolis
kepada pesantren.
“ Tujuan dari program BBI
Festival Joglosemar 2021 ialah
mampu meningkatkan jumlah IKM
yang on boarding, menciptakan nilai
tambah bagi IKM, dan meningkatkan
permintaan terhadap produk IKM,”
sebut Gati.
Gati juga berharap pondok
p e s ant ren dap a t t ur u t s er t a
menyukseskan pameran Indonesia
Industrial Moslem Product Exhibition
(ii-motion) pada tanggal 3-5 Juni
2021. Pameran ini bertujuan untuk
mendorong pertumbuhan IKM produk
muslim di seluruh wilayah di Indonesia,
sehingga dibutuhkan peran para santri
untuk meramaikan eksibisi.
II-Motion 2021 akan menjadi
pameran produk premium yang
memiliki nilai orisinalitas dan tren
muslim, mengangkat citra daerah, dan
memiliki nilai ekonomi tinggi. Eksibisi
ini akan menampilkan potret industri
yang terkait dengan halal lifestyle
di Indonesia yang meliputi komoditi
fesyen, kosmetik, perhiasan, aksesoris,
makanan dan minuman, serta peralatan
dan perlengkapan memasak yang
mendukung industri halal. mi
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KEMENPERIN PACU BUMN
TERAPKAN INDUSTRI 4.0
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) untuk melakukan transformasi ekonomi melalui
implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Bagaimana caranya?

Menperin memberikan penghargaan
kepada dua perusahaan BUMN,
yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur
sebagai National Lighthouse
Industri 4.0. PT Pupuk Kaltim telah
menunjukkan dan membuk tikan
bahwa hasil implementasi industri
4.0 memberikan dampak finansial
dan operasional secara luar biasa dan
menjadi role model bagi industri lain
untuk melakukan transformasi digital
ke implementasi industri 4.0.
Penghargaan juga diberikan
kepada PT Pegadaian (Persero)
sebagai perusahaan jasa/perusahaan
non - manufak tur per t ama yang
melakukan asesmen INDI 4.0 dengan
skor INDI 4.0 sebesar 3.41 (berada
pada level Matang dalam menerapkan
industri 4.0) dan telah menerapkan
beberapa teknologi industri 4.0
dalam menjalankan aktivitas jasa
keuangannya. Penghargaan diterima
oleh Direk tur Utama PT Pupuk
Kalimantan Timur, Rahmad Pribadi
dan Direktur Utama PT Pegadaian
(Persero), Kuswiyoto.
Sebagai national lighthouse
industri 4.0, PT Pupuk Kalimantan
Timur dinilai unggul di sektornya
dalam menerapkan teknologi industri
4.0. Dalam ajang pameran Hannover
Messe 2021: Digital Edition, beberapa
waktu lalu, perusahaan tersebut turut
ambil bagian menampilkan capaian
dan kemampuan dalam transformasi
teknologi.
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Pada 22 April 2021, menjadi momentum penting bagi Kemenperin dan
Kementerian BUMN karena mewujudkan inisiasi penandatanganan
Memorandum of Understanding
(MoU) tentang pelaksanaan asesmen
Indonesia Industry 4.0 Readiness
Index (INDI 4.0) untuk BUMN. MoU
ditandatangani langsung oleh Menteri
Per indus tr ian A gus Gumi wang
Kartasasmita dan Menteri BUMN Erick
Thohir.
“Yang melatarbelakangi adalah
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024,
bahwa penerapan industri 4.0 menjadi
salah satu major project dengan
tujuan meningkatkan produktivitas,
efisiensi, kontribusi nilai tambah,
daya saing dan keberlanjutan industri
nasional,” kata Menperin.
Asesmen INDI 4.0 dilakukan
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untuk mengukur kesiapan industri
B UMN dalam b er t rans for masi
menuju industri 4.0. Hal ini sejalan
dengan aspirasi pemegang saham/
pemilik modal BUMN, untuk
penyusunan rencana kerja dan
anggaran perusahaan tahun 2021
dalam kebijakan taktis-teknologi
dan teknologi informasi, BUMN
wajib melakukan asesmen Indonesia
Industry 4.0 Readiness Index (INDI4.0)
untuk mengukur kesiapan industri
dalam ber trans formasi menuju
industri 4.0.

berupa penyusunan program
asesmen INDI 4.0, validasi bersama
atas hasil verifikasi asesmen INDI
4.0, pemant auan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program
asesmen INDI 4.0 dan pengembangan
Ekosistem Industri (SINDI) 4.0 dalam
mempercepat implementasi program
Making Indonesia 4.0.

“Penandatanganan MoU ini juga
bertujuan untuk mendukung program
Making BUMN 4.0 sebagai bagian dari
program Making Indonesia 4.0 dalam
mendorong kesiapan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) bertransformasi
ke industri 4.0,” papar Menperin.

“Pelaksanaan asesmen INDI 4.0
untuk BUMN akan mengacu pada
Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 12 Tahun 2020 tentang
pengukuran tingkat kesiapan industri
dalam ber trans formasi menuju
industri 4.0,” imbuhnya. Sebanyak
17 dari total 107 perusahaan BUMN
telah melakukan asesmen INDI 4.0
pada tahun 2019 dan tahun 2020, di
antaranya PT Pupuk Kalimantan Timur
dan PT Pegadaian (Persero).

Adapun ruang lingkup MoU

Pada kesempatan MoU tersebut,

Adapun perusahaan yang
menyandang predikat National
lighthouse industri 4.0 lainnya yaitu
PT Akebono Brake Astra Indonesia
dan PT Indolak to-Pur wosari.
“Perusahaan-perusahaan ini dianggap
layak menjadi role model bagi pelaku
industri di sektornya, serta dapat
menjadi mitra dialog pemerintah
dalam implementasi Industri 4.0 di
Indonesia,” tambah Menperin.
Perusahaan BUMN memegang
peran penting bagi perekonomian
n a s i o n a l . Tr a n s f o r m a s i d a n
implementasi industri 4.0 pada
perusahaan BUMN diyakini akan
meningkatkan produktivitas, efisiensi,
kontribusi nilai tambah, daya saing,
dan keberlanjutan industri nasional.
“Kami sangat mengapresiasi
peran dan dukungan kuat dari
Kementerian BUMN terkait akselerasi
Mak ing Indonesia 4 .0 melalui
pelaksanaan asesmen INDI 4.0 untuk
BUMN, sehing ga target Making
Indonesia 4.0 berupa peningkatan
kontribusi ekspor netto, produktivitas
terhadap biaya, litbang (R& D)
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terhadap PDB pada tahun 2030 dapat
terwujud,” jelas Menperin.

MAKING BUMN 4.0
Menteri BUMN mengatakan,
dalam rangka mendukung Making
Indonesia 4.0, Kementerian
BUMN berinisiasi untuk membuat
program Making BUMN 4.0. Hal
ini sesuai dengan s alah s atu
prioritas Kementerian BUMN, yakni
Kepemimpinan Teknologi yang berisi
harapan BUMN ke depan untuk
mampu memimpin secara global
dalam sektor teknologi strategis dan
melembagakan kapabilitas digital.
Untuk mendukung program
Making BUMN 4.0 tersebut, BUMN
perlu mengukur kesiapannya melalui
assessment INDI 4.0 (Indonesia
Industry 4.0 Readiness Index) dan
bertransformasi menuju Industri 4.0
untuk meningkatkan kontribusinya
dalam mendukung program-program
prioritas nasional.
“Transformasi industri 4.0 harus
senantiasa diiringi perubahan mindset
sebagai elemen terpenting dalam
proses transformasi, yakni kesadaran

akan adanya manfaat menggunakan
peralatan digital, bukan hanya sekedar
kemampuan untuk menggunakan
teknologi,” tutur Erick.
Kepemimpinan teknologi dan
inovasi tidak hanya menjadi kunci
ke depan dalam peningkatan daya
saing BUMN tetapi juga sebagai kunci
meningkatkan pelayanan kepada
mas yarak at s er t a memas t ik an
keberpihakan pada yang kecil.
Seiring dengan hal itu,
Kementerian BUMN telah mendorong
terbentuknya Learning Institute dan
Research Institute yang terintegrasi
untuk seluruh BUMN dan menjadi
plat form atau fasilitas yang
bersifat kolaboratif sebagai tempat
berkumpulnya ilmu pengetahuan
dan para ahli, serta otonom dalam
hal learning, research dan innovation
pada sinergi pengembangan dan
pemanfaatan keunggulan BUMN.
“Melalui platform atau fasilitas
ini, kami berharap dapat mewujudkan
B U M N s e b a ga i te m p a t u n t u k
learn, grow, and contribute dalam
menjalankan perannya Making BUMN
4.0,” tambah Menteri BUMN. mi
MEDIA INDUSTRI | Edisi 1 2021

| KERJA SAMA
KERJA SAMA
KEDIRGANTARAAN DAN
ALAT KESEHATAN
Dalam kesempatan yang sama,
Kemenperin juga memfasilitasi kerja
sama antara dua perusahaan dari
Indonesia dan Jerman dalam rangka
mendorong pengembangan industri
kedirgantaraan dan alat kesehatan.
Kerja sama ini salah satunya dilandasi
oleh upaya Indonesia mengembangkan
pesawat terbang N219.

RI-JERMAN PERKUAT
INFRASTRUKTUR MUTU
PRODUK INDUSTRI
50

Hannover Messe 2021 Digital Edition
menjadi salah satu sarana peningkatan
kerja sama Indonesia dengan Jerman.
Sinergi komprehensif ini diharapkan
dapat memperkuat perekonomian
kedua negara.

Pemer int ah Indone sia melalui
Kementerian Perindustrian ser ta
Pemerintah Jerman melalui Germany
Federal Ministry for Economic Affair
and Energy (BMWi) menginisiasi penandatanganan Joint Declaration of
Intent (JDoI) untuk memperkuat kerja
sama di bidang infrastruktur mutu di
antara kedua negara.
Penandatanganan JDoI tersebut
dilakukan oleh Kepala Badan
Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
(BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi serta
Parliamentary State Secretary, Germany
Federal Ministry for Economic Affairs and
Energy, Elizabeth Winkelmeier-Becker.
Pada kesempatan tersebut,
Menteri Perindustrian A gus
Gumiwang Kartasasmita memberikan
sambutan sekaligus menyaksikan
penandatanganan kerja sama tersebut
secara virtual. “Kedua negara menyadari
bahwa infrastruktur mutu dibutuhkan
untuk menjamin kualitas dan keamanan
produk maupun jasa, dalam rangka
memberikan perlindungan kepada
konsumen,” ungkapnya di Jakarta, Senin
(12/4).
Menurut Menperin, deklarasi
bersama antara kedua negara tersebut
merupakan simbolisasi kerja sama yang
mengarah pada pengembangan industi
yang menghasilkan sinergi baru antara
Indonesia dan Jerman di masa depan.
Kerja sama infrastruktur mutu ini
bertujuan memperkuat dialog bilateral
teknis dan ekonomi bidang standardisasi,
regulasi teknis, akreditasi, penilaian
kesesuaian, metrologi, dan keamanan
produk.
Selain itu untuk menciptakan
iklim yang kondusif, mendorong
perlindungan konsumen, menciptakan
inovasi, meningkatkan penelitian dan
pengembangan, serta mendukung
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saling keberterimaan hasil laboratorium
uji yang bermanfaat bagi konsumen
dan industri antar kedua negara, serta
berperan dalam peningkatan ekonomi.
Karena luasnya lingkup kerja sama, dalam
implementasinya Kemenperin juga akan
melibatkan Kementerian Perdagangan
dan Badan Standardisasi Nasional.
“Infrastruktur mutu sangat terkait
dengan agenda pembangunan ekonomi.
Dalam sistem infrastruktur yang
kondusif, industri mampu berkompetisi
dan mengakses pasar domestik maupun
ekspor. Ini merupakan peluang besar bagi
pemasaran dan investasi mereka, juga
menstimulus produktivitas dan inovasi,”
ujar Kepala BSKJI Kemenperin.
Doddy menambahkan, ruang
lingkup kerja sama IndonesiaJerman meliputi dialog politik dan
teknis, koordinasi kegiatan di forum
internasional, fasilitasi perdagangan
bilateral, per tukaran informasi,
peningkatan kapasitas melalui workshop,
training, seminar, atau pertemuan sejenis.
“Juga termasuk penempatan tenaga ahli,
penerimaan hasil laboratorium uji, dan
ruang lingkup lainnya yang disepakati,”
paparnya.
Setelah penandatangan JDoI,
akan dilakukan kick-off meeting yang
dipimpin Kepala BSKJI Kemenperin
untuk membahas work plan tersebut,
yang rencananya akan dilaksanakan
usai rangkaian Hannover Messe 2021.
Kerja sama tersebut mengamanatkan
pembentukan Working Group on Quality
Infrastructure guna membahas isu
tertentu yang disepakati di dalam Work
Plan. “Diharapkan forum dialog ini akan
menjadi wadah komunikasi langsung
para pihak dalam mengatasi hambatan
teknis perdagangan dan pada gilirannya
dapat meningkatkan nilai ekspor,” papar
Doddy.

Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transporatasi dan Elektronika
(ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier
menyampaikan, beberapa komponen
untuk N219 diproduksi oleh Indonesia
Aircraft Component Manufacturer
Association (INACOM). “Ini menghasilkan
rantai nilai produk untuk industri
kedirgantaraan yang meningkatkan nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
yang saat ini hampir mencapai 40%,”
ujarnya.
Untuk itu, Kemenperin menyambut
baik kerja sama antara PT. Yogya Presisi
Teknikatama Industri (YPTI) dan Toolcraft
AG di bidang penerbangan serta industri
alat kesehatan. Kerja sama ini diharapkan
melengkapi supply chain pada dua sektor
tersebut.
Penandatanganan nota kesepahaman
antara managing director PT YPTI Petrus
Tedja Hapsoro dan anggota direksi toolcraft
AG Christoph Hauck mencakup teknologi
seperti advanced CNC-machining, additive
manufacturing, digital engineering dan
e-learning, robotics dan automation, serta
plastic injection molding.
Melalui kesepakatan ini, kedua
perusahaan akan sama-sama terlibat
dalam kerja sama industri dan bisnis
antara kolaborator dan mendukung
pertukaran informasi, seperti mengenai
standar nasional dan praktek hukum.
Selain itu, pertukaran dan dukungan
klaster organisasi dan klaster praktek
manajemen, serta pertukaran informasi
mengenai sumber pendanaan bagi
aktivitas kerja sama kedua perusahaan
tersebut. ”Kemenperin terus mendorong
peningkatan investasi dan kerja sama
teknis, khususnya untuk produk dengan
nilai tambah tinggi,” papar Taufiek.
Kerja sama tersebut juga
diharapkan dapat memberikan masukan
dan mendukung langkah strategis bagi
pemerintah dan stakeholder terkait.
“Kami mengharapkan kerja sama ini
dapat meningkatkan kapabilitas industri
manufaktur dengan memperkenalkan
prinsip-prinsip automatisasi dan system
integration,” pungkasnya. mi
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RI-JEPANG KIAN MESRA KEMBANGKAN
SEKTOR MANUFAKTUR
Indonesia dan Jepang terus berupaya memperkuat kerja samanya di
sektor industri, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian kedua
negara. Wujud nyatanya, sejumlah perusahaan dari Negeri Sakura akan
menambah investasinya di tanah air.

Dari pertemuan tersebut, Menperin menyimpulkan
Indonesia perlu menerapkan inovasi teknologi seperti yang
dilakukan di Jepang untuk memelihara kontinuitas yang
merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan
investor di dalam negeri. “Semoga kerja sama industri,
ekonomi dapat segera bertambah erat, khususnya dalam
hal program kerja sama New MIDEC,” ungkapnya.
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Menperin juga menyampaikan perkembangan beberapa
proyek yang diinisiasi Pemerintah RI, salah satunya kawasan
industri petrokimia berbasis gas di Teluk Bintuni, Papua.
Dengan potensi sumur gas sekitar 7,9 Terracubicfeet (TCF),
KI Teluk Bintuni akan menjadi kawasan industri petrokimia
terbesar seluas 2.000 hektare.

Beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian (Menperin)
Agus Gumiwang Kartasasmita membahas hal-hal stategis
tersebut dengan Minister of Economy, Trade, and Industry
(METI) Mr. Kajiyama Hiroshi. Keduanya sepakat untuk
mendorong peningkatan kerja sama Indonesia-Jepang di
sektor manufaktur.
“Dengan Menteri Kajiyama, kami membahas
pengembangan kerja sama New Manufacturing Industrial
Development Center (New MIDEC) di bawah kerangka
kerjasama bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership
Agreement (IJEPA),” ujar Menperin di Jakarta, Kamis (18/3).
Menteri Kajiyama juga mengapresiasi kebijakan
pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Jepang
mengharapkan dengan UUCK, iklim usaha di Indonesia
akan semakin baik, memberikan kepastian hukum, dan
meningkatkan transparansi yang memang diharapkan oleh
pelaku usaha Jepang yang berinvestasi di Indonesia.
Sebaliknya, Menperin juga berharap agar Pemerintah
Jepang dapat terus mendorong perusahaan Jepang untuk
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meningkatkan investasinya di Indonesia. “Menteri Kajiyama
juga memuji kebijakan relaksasi PPnBM yang dianggap dapat
mendorong kemudahan investasi bagi industri Jepang yang
akan masuk ke Indonesia,” jelas Agus.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai
emisi zero (carbon neutral) yang ditargetkan dapat dicapai
pada tahun 2050 oleh Jepang. Dengan kebijakan tersebut,
Indonesia juga perlu menyusun roadmap untuk tujuan yang
sama. “Dalam hal ini, kami harus menggunakan strategi
yang sesuai, karena selain menekan emisi karbon serendahrendahnya, termasuk lewat program LCGC dan mengarah ke
EV, kami juga tetap harus jaga investasi yang sudah berjalan
di Indonesia,” ungkap Menperin.
Oleh karena itu, perlu keterlibatan lintas kementerian
dan lembaga dalam mengelola industri, khususnya otomotif.
Kebijakan yang selama ini sudah berjalan, antara lain penerapan
mandatory biodiesel juga terbukti meningkatkan kesejahteraan
petani kelapa sawit. “Kemenperin mendorong pengelolaan
industri otomotif secara bijak, namun kami sepakat dengan
upaya pencapaian target carbon neutral,” imbuh Agus.

Salah satu perusahan Jepang, Sojitz Corporation,
menyatakan tertarik dan akan berkolaborasi dalam proyek ini.
“Kami meminta kepada pemerintah Jepang melalui METI agar
dapat mendukung rencana tersebut, dan agar mendorong
industri pionir di Jepng untuk berinvestasi pada industri soda
ash, yang merupakan hilirisasi ammonia,” tutur Agus.
Menteri Kajiyama menanggapi, ketahanan rantai
pasok dan peningkatan investasi merupakan fokus yang
dapat ditingkatkan di masa pandemi ini. Menurutnya,
proyek Bintuni merupakan hal yang sangat menarik dan
pihaknya memberikan dukungan kepada Indonesia dalam
pengembangan kawasan tersebut. “Investasi yang dilakukan
Sojitz dan konsorsiumnya dapat memberi dampak positif bagi
ekonomi dan kesejahteraan di RI,” ujarnya.

PERTEMUAN KAWAN LAMA
Pada kunjungan kerjanya ke Tokyo beberapa waktu
lalu, selain bertemu dengan para pelaku industri, Menteri
Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama delegasi
juga melakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan
pemerintah Jepang. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat
kerja sama ekonomi kedua negara yang komprehensif,
khususnya di sektor industri.
Salah satunya Menperin melakukan pertemuan dengan
Minister of State of Economic and Fiscal Policy Jepang, Mr.

Nishimura Yasutoshi. Dalam pertemuan tersebut, Menperin
menyampaikan berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia
dalam upaya memberikan kemudahan berinvestasi. Di
samping itu menjaga keberlangsungan usaha sektor industri
di tengah pandemi Covid-19.
Pertemuan antara Menperin Agus dan Menteri
Nishimura juga merupakan kesempatan bersua kembali
antara dua sahabat yang sama-sama dipercaya menjabat
posisi menteri di kedua negara. “Kami mendorong kerja
sama ekonomi komprehensif, baik di level bilateral, regional,
juga internasional karena sangat penting bagi kedua negara,
ini akan terus kami dukung,” ungkap Menperin di Jakarta,
Kamis(18/3).
“Saya bertanggung jawab untuk kebijakan ekonomi
secara umum, termasuk penanganan Covid-19, dan juga
Trans-Pacific Partnership (TPP),” ujar Menteri Nishimura.
Ia menyampaikan agar Indonesia dapat optimal dalam
berpartisipasi dalam Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) dan kedepannya diharapkan dapat
berpartisipasi dalam TPP.
Menteri Nishimura juga memberikan apresiasi kepada
Pemerintah Indonesia yang telah memfasilitasi pemenuhan
bahan baku bagi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia
yang sempat mengalami kendala pasokan dari China karena
dampak pandemi Covid-19.
“Salah satu perusahaan tersebut, yaitu Akashi Kikai,
merupakan pemasok komponen Daihatsu. Kemudian,
Daishin, perusahaan sensor untuk teknologi 5G,” sebutnya.
Nishimura mengakui Indonesia punya rantai pasokan yang
cukup luas, sehingga dapat menjaga aktivitas produksi
sejumlah perusahaan asal Negeri Sakura.
Selain di sektor industri, Nishimura juga mengajak
Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dalam upaya
penanganan pandemi Covid-19. Ia menyampaikan, Jepang
telah menggunakan supercomputer dalam upaya ini. “Kami
melakukan simulasi strategi penanganan Covid-19 dengan
supercomputer bernama Fugaku yang dikembangkan oleh
Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN) di Kobe,”
pungkas Nishimura. mi
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TOPANG INDUSTRI, MENPERIN-MENHUB
AKSELERASI BANGUN PELABUHAN
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terus menindaklanjuti
hasil pertemuannya dengan sejumlah perusahaan otomotif raksasa Jepang
dari buah kunjungan kerjanya di Negeri Sakura beberapa waktu lalu. Upaya
ini diharapkan dapat mengakselerasi komitmen beberapa prinsipal otomotif
Jepang yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia.
supaya bisa semaksimal mungkin memanfaatkan Pelabuhan
Pantimban,” ungkapnya.
Di samping itu, Menhub mengemukakan, pihaknya tengah
mendorong pembangunan pelabuhan baru di Ambon dan
Palembang. “Kami juga memohon agar dapat dikomunikasikan
kepada stakeholder industri di area tersebut agar dapat
memanfaatknnya,” imbuh Budi.
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“Salah satu langkah yang kami pacu dalam mendorong
realisasi investasi di sektor otomotif ini adalah ketersediaan infrastruktur, seperti pembangunan Pelabuhan
Patimban,” kata Menperin seusai bertemu dengan Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (16/3).
Dalam pertemuan kedua menteri tersebut, Agus
menyampaikan bahwa para investor otomotif Jepang
menyambut baik pembangunan Pelabuhan Patimban di
Kabupaten Subang, Jawa Barat. ”Mereka juga berharap
infrastruktur penunjang khususnya akses ke pelabuhan dapat
segera dibangun,” ujarnya.
Menperin optimistis, tersedianya Pelabuhan Patimban
dapat mendongkrak daya saing industri otomotif di tanah
air. “Untuk itu, kami mendorong pula pembangunan fasilitas
proving ground dapat dipercepat karena akan mendorong
pengembangan industri otomotif, terutama perluasan pasar
ekspor,” tuturnya.
Adapun empat prinsipal otomotif ternama Jepang, yang
telah menyampaikan kepada Menperin untuk menambah
investasinya di Indonesia hingga tahun 2024. Misalnya, Toyota
akan mengguyurkan dananya sebesar Rp28,3 triliun, kemudian
Honda (Rp5,2 triliun), Suzuki (Rp1,2 triliun), dan Mitsubishi (Rp11,2
triliun).
“Bahkan, mereka siap menjadikan Indonesia basis
produksinya dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik dan
ekspor. Selain itu, mereka akan mengembangkan model-model
baru, termasuk produksi kendaraan listrik,” papar Agus.
Pada pertemuannya dengan Menperin, Menhub
menyampaikan bahwa Pelabuhan Patimban sudah disiapkan
sebaik mungkkn, termasuk infrastruktur pendukungnya.
Mengenai fasilitas proving ground, ditargetkan pembangunannya
akan mulai pada tahun 2022 dengan skema public private
partnership.
“Untuk itu, kami memohon bantuan kepada Bapak
Menperin agar dapat melobi industri-industri di sekitar Patimban
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Kedua Menteri Kabinet Indonesia Maju ini sepakat untuk
saling berkoordinasi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran
tersebut. Contohnya, dari informasi yang sudah disampaikan
oleh Menhub, Menperin langsung memberikan arahan kepada
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika (ILMATE) serta Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan
Akses Industri Internasional (KPAII) untuk segera berkoordinasi
dengan jajaran di Kementerian Perhubungan dalam rangka
mengawal, menyosialisasikan, dan mendorong pemanfaatan
Pelabuhan Patimban bagi sektor industri.
Perlu diketahui, bahwa tujuan pengembangan pelabuhan
adalah untuk mengurangi biaya logistik karena mendekatkan
dengan pusat produksi. Selain itu mampu memperkuat
ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas,
dan menjamin keselamatan pelayaran.
Pembangunan Pelabuhan Patimban misalnya, diyakini
dapat membuka potensi kargo kendaraan pasar internasional
untuk ekspor dan impor ke 80 negara di seluruh dunia.
Pembangunan Pelabuhan Patimban ini terdiri dari empat tahap,
yang ditargetkan dapat beroperasi secara menyeluruh pada
tahun 2027.
Sementara itu, rencana pengembangan pelabuhan baru
di Ambon bermula karena wilayah sekitar merupakan kawasan
penghasil produksi ikan secara berkelanjutan. Sebagian besar
produksi ikan di Indonesia Bagian Timur dikirim ke regional
untuk diolah dan diekspor. Kondisi pelabuhan yang sudah
ada saat ini akan mencapai batas kapasitas maksimum pada
10-15 tahun mendatang. Selain itu, Teluk Ambon sebagai akses
pelayaran keluar dan menuju pelabuhan sangat padat.
Dengan dibuatnya rencana pengembangan pelabuhan
baru Ambon, pemerintah dapat mendukung ekspor perikanan
dengan mendorong konektivitas antara Indonesia dan Australia
khususnya konektivitas langsung dari Maluku ke Australia.
karena itu diperlukan pengembangan Pelabuhan Ambon
Terpadu sebagai pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan
dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia Timur
Berikutnya, latar belakang dibuatnya rencana
pengembangan pelabuhan baru di Palembang karena saat
ini rute laut menguasai 99% pasar perdagangan internasional
di Sumatera selatan dan Pulau Sumatera. Artinya, aktivitas di
perairan untuk jalur perdagangan sangat tinggi. Namun kondisi
pelabuhan yang sudah ada saat ini mengalami keterbatasan
untuk dilakukan pengembangan karena lokasinya. mi
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SINERGI PENGAWASAN
PANGAN OLAHAN SEKTOR IKM

Industri pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu
pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.
“Jaminan keamanan, perlindungan
konsumen, dan peningkatan daya saing
produk agro merupakan isu penting
Terkait industri makanan dan minuman
yang perlu didukung dengan standarisasi bahan baku, produk, dan proses,”
kata Kepala Badan Standardisasi
dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)
Kementerian Perindustrian, Doddy
Rahadi di Jakarta, Senin (15/2).
Untuk itu, keberadaan laboratorium
pengujian memiliki peran yang strategis
sebagai infrastruktur mutu penunjang
s t andar is asi dan pengawas an
keamanan pangan. Selain dilengkapi
dengaan fasilitas yang memadai dan
personil yang kompeten, laboratorium
pengujian juga perlu diakreditasi oleh
Komite Akreditasi Nasional (K AN)
sehingga hasil ujinya dapat diakui di
tingkat nasional maupun regional.
“Kami memiliki Balai Besar Industri
Agro (BBIA) di Bogor, yakni satuan
kerja yang berada di bawah BSKJI
Kemenperin, yang telah ditetapkan
sebagai L aboratorium Rujukan
Produk Pangan,” ungkap Doddy. BBIA
diharapkan dapat lebih berperan
aktif sebagai penghubung antar
institusi nasional dalam membantu
penyelesaian permasalahan teknis
dan transfer ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan pengujian pangan di
Indonesia, serta membentuk jejaring
dengan laboratorium-laboratorium
rujukan regional dan internasional.
“BBIA telah ditetapkan oleh
Keputusan Komisi Laboratorium
Pengujian Pangan Indonesia (KLPPI)
Nomor 1 tahun 2018 sebagai
Laboratorium Rujukan Pengujian
Mikotoksin Dalam Bahan Baku dan
Bahan Antara Pangan dan sebagai
Laboratorium Rujukan Pengujian
Cemaran Logam Dalam Bahan Baku dan
Bahan Antara Pangan,” papar Doddy.
Peran BBIA dalam bidang
pengujian dan jaminan keamanan
pangan diperkuat dengan kolaborasi
dengan pemangku kepentingan
pelaksana jaminan mutu pangan olahan
di Indonesia, Badan Pengawasan Obat
dan Makanan (BPOM). Kolaborasi ini
ditandai dengan penandatanganan

Nota Kesepahaman Pengadaan melalui
swakelola antara BBIA dengan BPOM
pada 8 Februari 2021.
“BBIA menyambut baik dan
mendukung BPOM dengan menyediakan
infrastruktur laboratorium pengujian
yang diakreditasi oleh KAN sehingga
hasil ujinya dapat diakui di tingkat
nasional maupun regional,” imbuhnya.
Di samping itu, dengan dilengkapi
personel yang kompeten ser ta
inovasinya dalam pengembangan
metode uji, Kemenperin yakin BBIA
dapat mendukung regulasi yang
dikeluarkan BPOM terkait jaminan
pangan produk pangan yang dihasilkan
oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM).
“Kolaborasi ini sejalan dengan
program Kemenperin dalam
mengakselerasi peningkatan daya
saing industri kecil menengah (IKM)
pangan di tanah air, khususnya terkait
jaminan keamanan pangan,” jelas
Doddy. Selanjutnya, BBIA ditugaskan
untuk aktif menjadi unit kerja penyedia
layanan standardisasi dan jasa industri
yang unggul di bidang pangan, terutama
di masa pandemi Covid-19.
“Industri pangan merupakan
sektor yang diharapkan terus tumbuh
positif dan secara sinergis harus mampu
mempertahankan kinerja sektor IKM dan
UMKM pangan melalui berbagai program
dan layanan teknis,” tegas Doddy.

Kepala BBIA Siti Rohmah Siregar
menyampaikan, pihaknya siap dalam
mendukung berbagai program
Kemenperin dalam memperkuat daya
saing IKM pangan nasional. “Tahun ini,
bersama dengan BPOM, kami akan
bekerjasama dalam hal pengujian
pangan olahan yang diproduksi UMKM,
yaitu untuk sekitar 260 produk dari
tiga jenis produk, yaitu pangan olahan,
minuman teh, dan makanan pengganti
air susu ibu (MPASI),” tuturnya.
Si t i m e nje lask an , s e b agai
tindaklanjut Nota Kesepahaman dengan
BPOM, BBIA telah menandatangani
kontrak swakelola untuk melaksanakan
jasa pengujian pangan olahan dalam
rangka penyusunan dan revisi
peraturan, standar, pedoman dan code
of practice di bidang pangan olahan
tertentu.
“Ke depannya, BBIA akan terus
berbenah meningkatkan kompetensi
sebagai pusat standarisasi dan jaminan
keamanan pangan dan juga penyedia
jasa teknis unggulan untuk industri
mamin seperti pengujian bromat,
pengujian nutrisi dan kontaminan,
uji profisiensi, dan pendugaan umur
simpan produk agro,” sebut Siti. Saat
ini, BBIA telah mendapatkan akreditasi
jasa layanan berbasis ISO 17025, ISO
17065, ISO 17043, ISO 17021, dan ISO
17020 dari KAN. mi
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Hingga saat ini
sudah banyak
petugas RPH yang
mereplikasi inovasi
ini, seperti di
Padang, Bukitting,
dan Payakumbuh.
facebook, tweeter, instagram, dan
youtobe. SMK SMAK Padang juga tetap
melayani masyarakat yang bertanya
atau berdiskusi lewat telepon atau
whattshap.

56

POC DARSA RUPAWAN
Oleh : Meri Surianti, S.T. SMK SMAK Padang

POC Darsa Rupawan adalah akronim dari Pupuk
Oganik Cair Darah Sapi Rumah Potong Hewan.
Pembuatan pupuk organik cair dari darah sapi ini
mendukung program pendidikan di SMK SMAK
Padang, sebagai sekolah adiwiyata mandiri yang
berwawasan lingkungan, POC Darsa Rupawan
merupakan salah satu inovasi SMK SMAK Padang
yang sudah dimulai sejak tahun 2012. Sampai saat
ini inovasi ini terus dikembangkan.

Bahan dasar dari inovasi ini adalah
darah sapi. Selama ini, sapi hanya
dimanfaatkan dimanfaatkan susu,
daging, jeroan, dan kulitnya. Di rumah
potong hewan, darah sapi dibuang
begitu saja sehingga menjadi limbah
dan dapat merusak lingkungan.
Padahal, darah sapi dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Di Sumatera
Barat terdapat 10 RPH yang diawasi
oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan. Dalam satu RPH, jumlah sapi
yang disembelih mencapai 12 ekor
setiap harinya (satu ekor sapi dengan
berat rata-rata 400-500 kg menghasilkan 8-10 liter darah) sehingga RPH
menghasilkan 96-120 liter darah sapi
yang berpotensi menjadi limbah.
Berdasarkan hasil sur vey
lapangan ke beberapa Rumah
Potong Hewan (RPH) di Sumatera
Barat, masih ada RPH yang belum
optimal dalam penanganan limbah.
Kotoran, urine, dan darah langsung
dialirkan ke sungai tanpa diolah.
Ada juga RPH yang mengumpulkan
limbah di bak penampungan, tetapi
tidak dimanfaatkan. Tentu saja hal
ini berdampak buruk terhadap
lingkungan dan masyarakat yang
tinggal di sekitar RPH.
SMK SMAK Padang tertantang
menjawab permasalahan tersebut.
Tahun 2012 , sis wa dan g ur u
berkolaborasi menciptakan POC
Darsa Rupawan (Pupuk Organik Cair
Darah Sapi Rumah Potong Hewan)
yang ramah lingkungan. POC Darsa
Rupawan yang berbahan dasar darah
sapi ini, telah memiliki Paten berbasis
moral right dari Kemenkumham tahun
2017 dengan nomor : IDP000046551.
Di samping menyelamatkan
lingkungan dari limbah, POC Darsa
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Rupawan juga mendukung upaya
ketahanan pangan masyarakat. POC
Darsa Rupawan ramah lingkungan dan
bermanfaat bagi peningkatan produksi
pertanian baik kualitas, maupun
kuantitas. POC Darsa Rupawan
mengandung kadar C-organik=0,205℅;
k a da r N i t ro ge n = 5 , 5℅ ; k a da r
phosphor P2O5=86,36℅ ; kadar
P=37,70℅ dan kadarkalium=0,12℅
sesuai pers yaratan. POC Darsa
Rupawan efektif dan efisien dalam
p e n g g unaa n ny a , da la m s e k a li
pemberian terdapat tiga proses
sekaligus, yaitu, memupuk, menyiram,
dan mengobati tanaman.
POC Darsa Rupawan ini dibuat
dengan komposisi darah sapi 5 %
dari total campuran, EM 4 1 % dari
total campuran, molase/gula 5 % dari
total campuran, air 100 liter dengan
perbandingan 5:1:5:100. Metode
pembuatannya cukup sederhana.
Siapkan wadah, masukkan semua
bahan, homogenkan, biarkan terjadi
fermentasi selama 14 hari. Setelah itu,
POC Darsa Rupawan siap digunakan.
Pada tahun 2019 SMK SMAK
Padang melakukan kerja sama dengan
pemerintah Kota dan Dinas Pertanian
Kota Padang untuk memberikan
pelatihan pengolahan limbah darah
sapi ini. SMK SMAK Padang telah
melakukan sosialisasi kepada anggota
kelompok tani, PKK, dan Karang
Taruna di beberapa kelurahan seperti
Kelurahan Kuranji, Limau Manis, Piai
Tangah, Tarantang, Ampang
Selama masa pandemi Covid19, SMK SMAK Padang tidak dapat
melakukan sosialisasi ke masyarakat
secara langsung. Namun, SMK SMAK
Padang tetap melakukan sosialisasi
melalui web-SMK SMAK Padang,

Awal 2021 karena di Sumatera
Barat sudah termasuk zona kuning
maka mas yarakat yang datang
langsung ke SMK SMAK Padang sudah
dibolehkan dan sudah dilayani, tetapi
tetap mematuhi protokol kesehatan.
Begitu juga dengan tim Sinovik sudah
mulai lagi melakukan sosialiasi ke
daerah – daerah di Sumatera Barat
dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan.
Untuk pengembangan inovasi ini,
SMK SMAK Padang melakukan MoU
dengan Dinas Pertanian Kota Padang
dan Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Sumatera Barat.
Melalui kerja sama ini, Kepala Dinas
Pertanian Kota Padang dan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Sumatera Barat mengundang
semua petugas RPH di Sumatera
Barat untuk mendapattkan pelatihan
pembuatan POC Darsa Rupawan dari
SMK SMAK Padang.
Hingga saat ini sudah banyak
petugas RPH yang mereplikasi inovasi
ini, seperti di Padang, Bukitting, dan
Payakumbuh. Begitu juga dengan
anggota kelompok tani yang sudah
mendapatkan pelatihan mereka
juga sudah membuat sendiri dan
menggunakan untuk tanaman mereka
sehingga mereka bisa menekan biaya
produksi dari segi pembelian pupuk.
Inovasi ini mendapat dukungan
sepenuhnya oleh pimpinan SMK
SMAK Padang dan pemerintah
daerah. Bahkan, Gubernur Sumatea
Barat pun memberikan apresiasi
positif terhadap pemanfaatan dan
pengembangan inovasi ini. Apabila ini
dapat diimplementasikan oleh seluruh
RPH di Indonesia, besar kemungkinan
dampak pencemaran lingkungan
jauh berkurang dan kesejahteraan
masyarakat juga meningkat. mi
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dengan institusi di dalam dan luar
negeri, memperbanyak akses untuk
penelitian serta sinergi dengan Balai
Besar Tekstil sebagai pusat riset tekstil
maupun industri tekstil dan produk
tekstil (TPT) terkait.
“Perjalanan 100 tahun pendidikan
tekstil di Indonesia telah mencetak
ribuan tenaga ahli mumpuni di bidang
tekstil, sehingga keberadaan institusi
pendidikan dalam mencetak lulusan
yang berdaya saing global wajib
dipertahankan sejalan dengan terus
berkembangnya teknologi dan inovasi
tekstil di industri untuk meningkatkan
kemampuan ekonomi negara,” tegas
Agus.
Dengan tema peringatan “Tekstil
Indonesia dari kita untuk dunia”,
Kemenperin mengajak seluruh insan
tekstil Indonesia mengembalikan
kejayaan tektsil Indonesia dan ikut
serta dalam mewarnai industri tekstil
dunia. “Kemenperin mendukung
peran Politeknik STTT Bandung dalam
berkontribusi mencerdaskan bangsa
dan menyediakan SDM berkualitas
bagi industri TPT Indonesia”, ujarnya.
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SAMBUT 100 TAHUN
PENDIDIKAN TEKSTIL
INDONESIA
Untuk mendukung pengembangan sektor industri
tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional agar lebih
berdaya saing global, Kementerian Perindustrian
terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia (SDM) industri melalui
pendidikan vokasi.
Selama ini, industri TPT memiliki peran
strategis dalam pembangunan nasional melalui kontribusinya terhadap
penyerapan tenaga kerja, pemenuhan
kebutuhan sandang dalam negeri,
serta sebagai sektor penghasil devisa
ekspor non-migas dengan nilai yang
cukup signifikan.
“ Kemenperin melalui Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Industri (BPSDMI) memiliki komitmen
yang kuat untuk memperkuat industri
TPT dengan menyediakan SDM
Industri yang unggul dan kompeten
melalui Pendidikan Vokasi Industri
yang diselenggarakan oleh kampuskampus dan sekolah-sekolah vokasi
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milik Kemenperin,” ujar Menteri
Perindus trian, A gus Gumiwang
Kartasasmita saat Grand Launching
Peringatan 100 Tahun Pendidikan
Tekstil Indonesia secara virtual, Rabu
(21/4).
Pendidikan vokasi indus tri
yang dijalankan Kemenperin
bertujuan mendidik dan meluluskan
tenaga kerja di sek tor industri
yang kompeten dan sesuai dengan
kebutuhan sektor tersebut, sehingga
dapat berkontribusi meningkatkan
daya saing dan produktivitasnya.
“Pendidikan vokasi industri tidak
dapat dilepaskan dari sejarah sektor
industri di Indonesia. Misalnya,

pendidikan tekstil di Indonesia telah
mencapai usia satu abad,” kata Agus.
Sejarah pendidikan tekstil di
Indonesia diawali dengan pendirian
Textiel Inrichting Bandoeng (TIB) pada
April 1922 oleh Pemerintah Hindia
Belanda. Lembaga tersebut didirikan
untuk membina industri tekstil dan
mempersiapkan tenaga ahli di bidang
tekstil, serta mengembangkan teknik
dan peralatan per tenunan. TIB
merupakan cikal bakal dari Politeknik
Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT)
Bandung saat ini.
“Jika dihitung sejak berdirinya
TIB, maka secara de facto Kemenperin
memiliki kampus yang masuk jajaran
kampus-kampus tertua di Indonesia
dan satu-satunya perguruan tinggi di
Indonesia yang fokus pada keilmuan
tekstil,” ujar Agus. TIB juga merupakan
cikal bakal berdirinya dua institusi
lainnya di lingkungan Kemenperin,
yaitu Balai Besar Tekstil yang juga
berlokasi di Bandung dan Balai Besar
Batik di Yogyakarta.
A gus menjelaskan, setelah
melewati perjalanan yang tidak
sebentar, Politeknik STTT Bandung
sudah matang dalam perannya
sebagai pengemban amanah Tri
Dharma Perguruan Tinggi sekaligus
sebagai Centre of Excellence dalam
bidang sains dan teknologi tekstil.

didukung pembangunan gedung
Magister Terapan tahun 2019 yang
memiliki fasilitas riset yang memadai,”
paparnya.
Capaian lain adalah dibangunnya
satelit digital Industri 4.0 yang
merupakan satelit digital pertama di
bidang tekstil dan apparel. Tujuannya
menjadi referensi bagi industri TPT
dalam ber trans formasi menuju
industri 4.0.
Hal ini juga diperkuat dengan
perkembangan pesat bidang fesyen
yang telah menjadi komoditas pasar
dengan permintaan yang luar biasa.
“Hal ini mendorong Kemenperin untuk
terus berkomitmen meningkatkan
kualitas Politeknik ST T T Bandung
dalam menyelenggarakan pendidikan
tinggi, penelitian dan pengabdian
masyarakat bidang TPT,” jelasnya.
Berbagai capaian Politeknik
STTT Bandung telah diraih dalam
lima tahun terakhir ini. Antara
lain, berhasil menjadi salah satu
politeknik di Indonesia yang meraih
predikat akreditasi A. “Dalam lima
tahun terakhir ini, kami berhasil
mengembangakan pendidikan ke arah
vertikal dengan pendirian program
Magister Terapan Rekayasa Tekstil
dan Apparel pada tahun 2018 dengan

Satelit digital Politeknik STTT
Bandung akan menjadi showcase
industri 4.0 di bidang tekstil sekaligus
research center pengembangan
Industri 4.0, khususnya fuctional
textile. Selanjutnya, menjadi pusat
pendidikan tekstil dan pusat kerja
sama industri 4.0. “Satelit digital
Politeknik STTT Bandung memiliki
lima pilar utama, yaitu showcase,
capability, ecosystem, delivery, dan
pemanfaatan teknologi,” imbuhnya.
Untuk melahirkan SDM industri
tekstil yang berkualitas, Politeknik
ST T T Bandung meningkatkan
kapasitasnya, antara lain melalui
pembaruan mesin-mesin dan
peralatan pengujian dengan teknologi
terkini agar sesuai dengan standar
peralatan yang digunakan di industri.
Selain itu, meningkatkan kualitas SDM
pengajar, meningkatkan kerjasama

Kepala BPSDMI Kemenperin Arus
Gunawan memaparkan, berbagai
kegiatan untuk menyambut 10 0
t ahun pendidikan tek s til telah
dirancang , antara lain Webinar
Series, Lomba Cipta Batik, Video
grafis, Pengabdian Masyarakat, Fun
Run, Bazar, dan Puncak Perayaan
disertai dengan penyerahan Textile
Award kepada tokoh yang berjasa bagi
perkembangan tekstil di Indonesia.
“Grand Launching yang
dilaksanakan pada hari ini menjadi
awal dari rangkaian perayaan menuju
100 tahun pendidikan tekstil yang
melibatkan Insan Tekstil Indonesia,
di antaranya Balai Besar Tekstil (BBT),
Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB),
Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya,
Akademi Komunitas Industri TPT
Surakarta, IK A ITT/STTT/Politeknik
STTT Bandung, dan berbagai institusi
penyelenggara pendidikan tekstil dan
produk tekstil lainnya,” paparnya.
Per inga t an s era t us t ahun
Pendidikan Tekstil di Indonesia menjadi
istimewa karena sejalan dengan visi
pembangunan jangka panjang industri
nasional. “Politeknik STTT Bandung
pada usianya yang ke 100 ingin
menjadi bagian dari pencapaian citacita tersebut, khususnya di bidang
penyediaan SDM industri terdidik yang
terampil dan andal, maupun dalam
pengembangan sains dan teknologi
tekstil serta fesyen di Indonesia,
bahkan dunia,” pungkas Arus. mi
MEDIA INDUSTRI | Edisi 1 2021

59

| VOKASI

| VOKASI

KEMENPERIN-PEMKOT SOLO
CIPTAKAN SDM INDUSTRI KOMPETEN

JURUS JARVIS GAET
SDM INDUSTRI ANDAL

Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Industri (BPSDMI) meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kota
Solo dalam upaya pengembangan Solo Technopark. Langkah strategis ini juga
menjawab tingginya permintaan tenaga kerja pada industri tekstil dan produk
tekstil (TPT) di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jawa Tengah.

Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan Jalur
Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) pada tahun 2021. Langklah
strategis ini guna mencetak sumber daya manusia (SDM) yang
kompeten dan adaptif dengan perkembangan zaman.

menjadi rujukan, karena membangun
kolaborasi yang baik antara lembaga
pendidikan dan industri,” jelas Arus.
Ar tinya, AK-Tekstil Solo mampu
memasok tenaga kerja terampil yang
sesuai dengan kebutuhan industri TPT
saat ini.
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“Perpanjangan kerja sama ini untuk
meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM industri, khususnya di sektor industri TPT melalui pengembangan Akademi Komunitas (AK) Tekstil
Solo yang berada di bawah binaan
BPSDMI Kemenperin dan berlokasi
di kompleks Solo Technopark,” kata
Kepala BPSDMI Kemenperin Arus
Gunawan di Jakarta, Senin (29/3).
Beberapa waktu lalu, Kepala
BPSDMI Arus Gunawan beser ta
jajaran Eselon II melakukan
pertemuan dengan Wali Kota Solo
Gibran Rakabuming Raka. “Selama
ini kita telah bekerja sama dengan
Pemkot Solo, sehingga sekarang perlu
meningkatkan kerja sama tersebut,”
ujar Arus.
Kepala BPSDMI optimistis, dengan
tenaga kerja yang kompeten, industri
TPT di tanah air akan semakin berdaya
saing. Sektor ini bakal berperan
penting dalam memberikan kontribusi
yang signfikan bagi perekonomian
nasional.
“ S e la ma ini , in dus t r i T P T
merupakan salah satu sektor yang
menyumbang devisa cukup besar dari
ekspornya dan menjadi sektor padat
karya dengan menyerap tenaga kerja
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yang banyak,” ungkap Arus.
Kemenperin mencatat, kinerja
ekspor industri pakaian jadi sepanjang
t ahun 2020 mencapai USD7,0 4
miliar. Sektor industri tekstil mampu
memberikan kontribusi sebesar 6,76
persen pada PDB industri pengolahan
nonmigas di tahun lalu.
Arus menjelaskan, AK-Tekstil
Solo merupakan salah satu unit
p e n d i d i k a n m i l i k Ke m e n p e r i n
yang menyelenggarakan program
pendidikan setara Diploma II dan
terdiri dari tiga program studi,
yakni Teknik Pembuatan Benang,
Teknik Pembuatan Kain dan Teknik
Pembuatan Garmen. “Peran ini yang
perlu terus dipacu dan dioptimalkan,”
ujarnya.
Hingga saat ini, AK-Tekstil Solo
telah meluluskan lebih dari 1.000
mahasiswa, dengan total sebanyak
300 lulusan setiap tahunnya. Bahkan,
100% dari lulusan tersebut langsung
ter serap kerja di perusahaan perusahaan tekstil besar yang tersebar
di berbagai wilayah Indonesia, seperti
PT. Pan Brothers, PT. Mataram Tunggal
Garmen, dan PT. Sritex, Tbk.
“AK-Tekstil Solo telah menjadi
pelopor pendidikan vokasi yang

“ Hal ter s ebu t t idak lupu t
karena adanya penyelenggaraan
program unggulan BPSDMI, yakni
link and match dengan pelaku
industri yang mengintegrasikan
kurikulum pendidikan di kampus
dengan pendidikan industri sehingga
proses pembelajaran dapat berjalan
efektif dan menghasilkan lulusan
yang memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan industri serta siap bekerja
langsung di industri,” imbuhnya.
Pemilihan Kota Solo sebagai lokasi
pendirian unit pendidikan Kemenperin
ini juga tidak terlepas dari ikon kota
Surakarta yang telah dikenal sebagai
sentra tekstil di Indonesia, khususnya
industri batik. “Ke depannya, kerja
sama ini akan dibicarakan lagi demi
tumbuhnya dunia industri di Solo.
Saya berharap semoga AK-Tekstil dan
Solo Technopark bisa tumbuh untuk
supply chain dari industri,” terang
Arus.
Dalam pertemuan, kedua belah
pihak juga telah sepakat untuk
membahas lebih lanjut secara lebih
det ail mengenai rencana kerja
sama ini. “Setelah ini masih ada
pertemuan lanjutan,” ungkap Gibran
ketika memberi penjelasan kepada
wartawan usai pertemuan berakhir.
Sebelumnya, Kemenperin telah
menjalin kerja sama dengan Solo
Technopark milik Pemkot Surakarta
b e s e r t a A s o s i a s i Pe r t e k s t i l a n
Indonesia (API) Jawa Tengah dalam
rangka pendirian AK-Tekstil Solo pada
akhir tahun 2015 yang diresmikan
langsung oleh Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo pada 26
Januari 2016. mi

JARVIS disiapkan sebagai sistem penerimaan mahasiswa
baru secara online di Politeknik dan Akademi Komunitas
milik Kemenperin. Tahun ini, JARVIS juga membuka penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di
lingkungan Kemenperin.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
mengatakan, JARVIS akan membuka kesempatan yang
sama bagi seluruh lulusan sekolah tingkat menengah,
karena sistem ini dapat menjangkau dan menjaring caloncalon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
“Jika dahulu penerimaan mahasiswa dilakukan melalui
jalur offline (tatap muka), saat ini penerimaan mahasiswa
baru dapat dilaksanakan dengan jalur daring (online)
sehingga keterbatasan jarak tidak lagi menjadi hambatan
bagi calon mahasiswa,” jelas Menperin.
Menperin menambahkan, pendidikan vokasi
merupakan pendidikan yang mengacu kepada penguasaan
keahlian terapan tertentu dengan perbandingan kegiatan
praktik lebih besar dari pada pemberian teori, sehingga
lulusannya siap untuk bekerja di industri.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Arus
Gunawan menyampaikan, penyelenggaraan pendidikan
vokasi industri yang baik dimulai dengan penerimaan siswa
baru yang selanjutnya di didik untuk memenuhi kebutuhan
sektor industri.
“Mulai tahun 2020, komitmen Kemenperin dalam
penyediaan SDM industri yang kompeten ditunjukkan
dengan penyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru
bagi 10 Politeknik dan 2 Akademi Komunitas melalui JARVIS
ini,” kata Arus dalam peluncuran JARVIS 2021 di Jakarta,
Selasa (6/4).
Menurut Kepala BPSDMI, JARVIS membuka akses
yang luas bagi para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah
(MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di Indonesia guna
menempuh pendidikan di berbagai politeknik dan juga
akademi komunitas di bawah binaan Kemenperin.
Selanjutnya, sesuai dengan tekad Kemenperin untuk
mengembangkan JARVIS sebagai sistem pendukung
pendidikan, pada tahun 2021 ini, penerimaan siswa baru
untuk jenjang SMK melalui SMK SMTI/SMAK di lingkungan
Kemenperin juga dilakukan melalui JARVIS.
“JARVIS akan membuka kesempatan yang sama bagi
seluruh lulusan SMP/ sederajat dan SMA/ SMK/ sederajat di
seluruh Indonesia untuk menjadi generasi vokasi industri
yang kompeten,” ujar Arus.
JARVIS juga merupakan platform sistem informasi
akademik yang digunakan oleh SMK, Politeknik dan
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Akademi Komunitas di lingkungan Kemenperin, yang
pada tahap awal ini digunakan sebagai jalur penerimaan
mahasiswa baru secara online yang dilengkapi dengan fitur
pengelolaan ujian yang andal. “Saat ini telah dikembangkan
pembelajaran online seluruh siswa dan mahasiswa
vokasi, magang industri, ujian online, kegiatan sertifikasi
kompetensi serta career development center,” terangnya.
Perkuliahan dengan skema bebas biaya kuliah dan
ikatan kerja dilakukan pada Politeknik Industri Logam di
Morowali, Sulawesi Tengah, Politeknik Industri Furnitur
dan Pengolahan Kayu di Kendal, Jawa Tengah, Akademi
Komunitas Industri Manufaktur di Bantaeng, Sulawesi
Selatan, dan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk
Tekstil di Solo, Jawa Tengah. Dari 3.558 calon mahasiwa
baru yang akan diterima di politeknik milik Kemenperin,
program bebas biaya kuliah akan diberikan kepada sekitar
518 mahasiswa.
Di masa pandemi Covid-19, ini adalah salah satu cara
BPSDMI Kemenperin berdaptasi dengan keadaan kebiasaan
baru untuk terus berkomitmen dapat menyiapkan SDM
industri kompeten yang memiliki digital literacy dalam
bertranformasi ke era industri 4.0.
Penerimaan siswa dan mahasiswa baru melalui JARVIS
ditargetkan mencapai 3.558 mahasiswa baru dan 2.448
siswa baru untuk 9 SMK SMTI/SMAK. mi
MEDIA INDUSTRI | Edisi 1 2021

| INOVASI

KEMENPERIN BERKONTRIBUSI
KEMBANGKAN GENOSE C19
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui salah satu unit kerjanya, yakni
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) di Yogyakarta turut berkontribusi
dalam pengembangan alat pendeteksi virus Covid-19 melalui hembusan nafas,
yang dinamakan GeNose C19.
Dalam hal ini, BBKKP Kemenperin
menjalin kolaborasi dengan PT Yogya
Presisi Teknikatama ( YPTI) untuk
mendukung pembuatan alat tersebut dalam konsorsium yang dipimpin
Universitas Gadjah Mada (UGM).
“BBKKP mengembangkan
formula untuk beberapa komponen
GeNose C19 yang berbahan karet,
yaitu gasket/seal dan plug GeNose C19.
Tidak hanya itu, BBKKP juga menjadi
tempat produksi untuk pembuatan
gasket/seal dan plug GeNose C19,”
kata Kepala Badan Standardisasi dan
Kebijakan Industri (BSKJI) Kemenperin,
Doddy Rahadi di Jakarta, Kamis (18/2).
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Kepala BSKJI menerangkan,
gasket /seal dan plug merupakan
komponen yang berfungsi merekatkan
komponen elektronik dalam module
sensor sehingga dapat meminimalisasi
adanya gangguan dalam pembacaan.
“ Ma ter ial k are t dan adi t i f nya
diformulasikan sedemikian rupa agar
tidak memberikan interferensi atau
gangguan terhadap kinerja sensor,
namun tetap mempunyai karakteristik
yang prima,” jelasnya.
Dengan keberhasilan BBKKP
m engemb ang k an for mula dan
memproduk si gaske t /s eal dan
plug GeNose 19 tersebut, YPTI
menggandeng kembali satker tersebut
dalam upaya mengembangkan sample
bag non-rebreathing mask. “Kami
sangat mengapresiasi terhadap
langkah sinergi ini karena dapat
mendukung upaya pencegahan
penyebaran Covid-19 di tanah air,”
imbuhnya.
Kepala BBKKP Agus Kuntoro
menyampaikan, saat ini pihaknya
t e n g a h b e r ko o r d i n a s i d e n g a n
konsorsium dalam mengembangkan
sample bag non-rebreathing mask
yang berfungsi sebagai penampung
udara sample uji untuk GeNose C19.
“Sample bag non-rebreathing mask
dikembangkan sebagai pengganti
sample bag GeNose C19 yang terbuat
dari plastik,” tuturnya.
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Inovasi tersebut guna menekan
biaya produksi GeNose 19 sehingga
harga jual menjadi kompetitif dan
dapat menekan impor. Bahkan
diyakini bakal berkontribusi pada
produktivitas sektor industri nasional
di tengah tekanan pandemi Covid19 saat ini, tanpa mengorbankan
efektivitas dan sensitivitas alat.
“ Hal ini untuk mendukung
percepatan pemulihan dan
kebangkitan ekonomi dengan tetap
mengut amakan kesehat an dan
keselamatan manusia,” tegas Agus.
Kemenperin sebagai pembina
sektor industri mempunyai tugas
untuk mendorong industri di dalam
negeri agar tetap produktif dengan
tetap melindungi kesehatan dan
ke s e lama t an tenaga ker jany a .
GeNose C19 merupakan inovasi anak
bangsa, diproduksi di dalam negeri,
sehing ga harga terjangkau dan
dapat diaplikasikan di semua sektor,
termasuk industri untuk melindungi
keselamatan tenaga kerjanya.
Bahkan, SMK SMTI Yogyakarta
selaku unit pendidikan milik
Kemenperin, juga bekerja sama
dengan PT. Swayasa Prakarsa, yang
merupakan unit usaha dari Universitas
Gadjah Mada.

“ Melalui kolaborasi dengan
PT. Swayasa Prakarsa, SMK-SMTI
Yogyakarta akan menyediakan tempat
produksi dan tenaga operator dari
siswa-siswa Kimia Industri dan Teknik
Mekatronika guna memenuhi target
pesanan GeNose C19 tersebut,” kata
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Industri (BPSDMI)
Kemenperin, Arus Gunawan di Jakarta,
Sabtu (23/1).
Arus menegaskan, pihaknya
siap mendukung penyiapan sumber
daya manusia (SDM) yang kompeten
melalui unit pendidikan vokasi di
bawah binaan BPSDMI Kemenperin.
“Contohnya SMK-SMTI Yogyakarta
yang berkomitmen dalam penerapan
pelatihan berbasis kompetensi dalam
rangka pengembangan SDM industri
melalui kerja sama tersebut,” jelasnya.
Menurut Arus, SMK-SMTI Yogyakarta
memiliki SDM terampil untuk
mendukung proses produksi GeNose
C19 secara massal. “Diharapkan
hasil karya mereka berkontribusi
dalam membantu proses pelacakan
penderita Covid-19 serta mengurangi
penyebaran penyak i t Cov id -19
dengan lebih cepat. Kegiatan ini juga
sebagai pengalaman siswa-siswa
dalam kegiatan produksi di industri
manufaktur,” paparnya. mi
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