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Ilustrasi aktivitas di sebuah pabrik elektronik, industri manufaktur diprediksi tumbuh bagus seiring
dengan terjaganya stabilitas politik pascapemilu damai (Dok.Radar Surabaya/JPG)

JawaPos.com – Kinerja industri manufaktur Indonesia terus membaik pada pertengahan
triwulan kedua tahun 2019. Pertumbuhan didorong oleh ekspansi yang lebih kuat pada
output dan pertumbuhan pada permintaan baru.
Data Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) manufaktur Indonesia yang dirilis oleh
Nikkei yang menunjukkan PMI manufaktur Indonesia pada Mei tahun ini sebesar 51,6,
atau naik dibanding bulan sebelumnya yang ada di posisi 50,4.
“Kami melihat, para pelaku industri manufaktur masih tetap optimistis untuk melakukan
ekspansi atau menambah investasi. Hal ini didukung dengan kondisi politik, ekonomi, dan
keamanan di Indonesia yang stabil dan kondusif, terutama pascapemilu kemarin,” kata
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta.
Menperin optimistis, kinerja industri manufaktur semakin menggeliat. “Apalagi adanya
infrastruktur transportasi yang semakin meningkat pesat dengan konektivitas wilayah
timur dan barat Jawa, serta beberapa wilayah yang menjadi feeder dan hub di
Indonesia,” paparnya.
Guna memacu investasi di sektor industri, Kemenperin telah mengusulkan pemberian
insentif fiskal berupa super deductible tax untuk industri yang aktif melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi serta industri yang terlibat
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dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi. Insentif fiskal ini diyakini dapat menarik
para investor di sektor industri sekaligus mendongkrak daya saingnya.
Menperin menambahkan, salah satu sektor manufaktur yang kian agresif berinvestasi di
Indonesia, yakni industri elektronika. Misalnya, perusahaan elektronik asal Taiwan,
Pegatron menggandeng industri elektronik nasional di Batam untuk memproduksi
komponen dan perlengkapan wifi yang telah diekspor ke Amerika Serikat.
“Mereka menyampaikan bahwa akan menaikkan jumlah produksinya dan memproduksi
produk elektronika lainnya dalam kapasitas kerja sama dengan Satnusa. Selain itu,
mereka juga sedang mencari lokasi baru investasi. Selain di Batam, mereka juga
mempertimbangkan Jawa Timur,” ujar Menperin.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Dok.Humas Kementerian Perindustrian)

Di samping itu, Airlangga mengemukakan, ada beberapa industri asal Tiongkok yang
akan merelokasi pabriknya ke Asia Tenggara termasuk Indonesia yang menjadi tujuan
utamanya. “Ada perusahaan tekstil, garmen, dan alas kaki yang sedang melihat lokasi
baru di Indonesia. Selain itu juga industri kimia dan biokimia serta industri otomotif,”
sebutnya.
Sektor-sektor tersebut merupakan industri yang sedang mendapat prioritas
pengembangan oleh pemerintah Indonesia agar lebih berdaya saing global, karena
termasuk yang berorientasi ekspor, padat karya, dan menjadi substitusi impor.
Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri-industri tersebut juga akan
menjadi sektor pionir dalam penerapan industri 4.0 di Tanah Air.
“Saat ini menunjukkan persaingan ketat antara negara Asia yang berlomba-lomba
mendapatkan keuntungan dari perang dagang AS-China dengan menjadikan
negara-negara mereka menarik bagi investasi asing,” ungkapnya.
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Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses
Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito
menuturkan bahwa izin usaha industri atas nama PT Pegatron Technology Indonesia
telah berlaku efektif mulai 15 Maret 2019. Pegatron akan membuat komponen produk
smart-home (komputer, alat-alat telekomunikasi nirkabel, dan sebagainya) serta
smartphone.
“informasi yang saya dapat dari pengelola kawasan industri Batamindo, Pegatron telah
melakukan investasi awal senilai Rp50 miliar untuk membuat komponen produk
smart-home yang berlokasi di Kawasan Batamindo, Batam. Apabila berjalan baik dan
lancar, akan menambah investasinya ke depan. Memang total yang akan mereka
gelontorkan mencapai USD1,5 miliar,” ungkapnya.
Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), izin usaha Pegatron
juga mencakup industri peralatan komunikasi. Bukan hanya memproduksi komponen
produk smart-home. Pegatron juga akan memproduksi smartphone-chip Apple, yaitu
untuk iPhone.
“Kalau dicermati dari lingkup izin usahanya, Pegatron juga memasukkan KBLI
semi-conductor. Mungkin ke depan bisa jadi akan memproduksi serangkaian
smartphone-chip,” imbuhnya. Untuk itu, Pegatron menggandeng perusahaan elektronik
Indonesia, PT Sat Nusapersada Tbk.
“Kami memang mendorong agar ada kemitraan dengan industri lokal seperti Sat
Nusapersada dan yang lainnya,” tutur Warsito. Sat Nusapersada sendiri sudah
menginformasikan kerja sama dengan Pegatron ini ke Bursa Efek Indonesia. Relokasi
Pegatron ke Batam membutuhkan sedikitnya 10-15 hektare lahan.
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