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JAKARTA. Indonesia menar-
getkan bisa memproduksi 
kendaraan bertenaga listrik 
sebanyak 20% dari total pro-
duksi pada tahun 2025. Target 
tersebut seiring tren industri 
mobil ramah lingkungan di 
pasar global. 

Oleh karena itu, pemerintah 
segera menerbitkan peraturan 
presiden (perpres) mengenai 
program percepatan pengem-
bangan kendaraan listrik. 
Meski demikian, masih ba-
nyak pekerjaan rumah dalam 
pengembangan kendaraan 
listrik di dalam negeri.

Salah satunya adalah  indus-
tri komponen yang masih be-
lum siap menyuplai kebutuh-
an kendaraan tersebut. 

Director in Charge of Busi-
ness Innovation and Sales & 
Marketing PT Honda Pros-
pect Motor (HPM), Yusak Bil-
ly, mengatakan saat ini Honda 
sudah memiliki teknologi mo-
bil listrik "Xev", mulai dari 
hybrid, plug-in hybrid, bate-
rai electric vehicle dan fuel 
cell.

Namun, Indonesia masih 
belum mampu memproduksi 
beberapa komponen mobil 
listrik, seperti baterai, power-
train dan motor listrik. "Sete-

lah ada peraturan, nanti se-
pertinya ada masa tenggang 
dua tahun, yang mana kami 
bisa bersiap menjalankan (lo-
kalisasi) itu," ungkap dia, 
Rabu (14/8).

Director Technical PT To-
yota Motor Manufacturing In-
donesia (TMMIN), Yui Hasto-
ro, menjelaskan proses lokali-
sasi tiga produk tersebut tidak 
bisa berjalan secara langsung. 
Sebab, perlu ada jangka wak-
tu agar bisa dilokalisasi oleh 
pelaku industri komponen. 
"Mungkin bisa dari impor, ke-
mudian perakitan (assembly), 
dan nantinya bisa diproduksi 
utuh," terang dia, kemarin.

Kandungan lokal
Menurut Yui, pelaku indus-

tri membutuhkan masa teng-
gang agar bisa mempersiap-
kan diri untuk memproduksi 
kendaraan listrik secara utuh. 
Yang terang, ada relaksasi 
aturan agar lokalisasi kompo-
nen kendaraan listrik bisa le-
bih cepat diproduksi di dalam 
negeri. "Kami mengharapkan 
ketersediaan raw material 
atau industri komponen da-
lam negeri bisa bersaing de-
ngan negara lain," ujar dia.

Ketua VI Gabungan Industri 
Kendaraan Indonesia (Gaikin-
do), Ari Mariano, menilai ada 

masalah utama yang perlu di-
perbaiki di industri komponen 
dalam negeri, terutama bahan 
baku dasar (raw material) 
yang masih mengandalkan 
impor, sehingga mempenga-
ruhi ketahanan industri dalam 
negeri. "Kita perlu bantuan 
tak hanya dari Gabungan In-
dustri Alat Alat Mobil dan 
Motor (GIAMM), tapi dari in-
dustri hulu lagi. Seperti mi-
nyak, baja dan bijih plastik 
yang spesifikasinya bisa se-
suai dengan kebutuhan indus-
tri," kata Ari, kemarin.

Menteri Perindustrian Air-
langga Hartarto berjanji akan 
terus mendorong tingkat kan-
dungan dalam negeri (TKDN) 
secara maksimal. "Jadi, keter-
sediaan komponen di dalam 
negeri menjadi satu mata ran-
tai pasok yang sangat menen-
tukan bagi daya saing," kata 
dia, kemarin.

Menteri Airlangga juga me-
nyebutkan ekspor produk 
otomotif dan komponennya 
terus menunjukkan pening-
katan. Pada tahun 2018, eks-
por CBU dan CKD tercatat 
sebanyak 347.000 unit, serta 
komponen lebih dari 86,6 juta 
pieces. “Hingga per Juli 2019, 
nilai ekspor produk tersebut 
telah melampaui 50% dari 
pencapaian ekspor tahun 
2018,” ungkap dia.    n

Isu Bahan Baku 
Mobil Listrik
Industri komponen lokal masih mengandalkan impor
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Kami mengharapkan industri komponen 
lokal bisa bersaing dengan negara lain.
Yui Hastoro, Director Technical Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia 
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JAKARTA. Industri tekstil dan 
produk tekstil (TPT) dalam 
negeri kedodoran masuknya 
barang impor sebagai imbas 
perang dagang antara Ameri-
ka Serikat dan China. 

Sekretaris Jenderal Kemen-
terian Perindustrian, Achmad 
Sigit Dwiwahjono, mengata-
kan pemerintah sedang ber-
usaha untuk mengendalikan 
impor dengan merevisi bebe-
rapa peraturan terkait impor 
TPT dan menarik investasi 
sebagai substitusi impor. 

Selanjutnya, pemerintah 
meningkatkan ekspor dengan 
memperbaiki kualitas dan 

produktivitas dengan merevi-
talisasi industri TPT dan im-
plementasi industri 4.0. 

"Kami juga akan mendorong 
penggunaan serat rayon pro-
duk dalam negeri untuk diver-
sifikasi produk dari basis cot-
ton dan synthetics ke serat 
rayon," kata dia kepada KON-
TAN, Rabu (14/8).

Menurut Sigit, pemerintah 
akan membuat program shif-
ting agar bisa memproduksi 
dan memperkuat industri ra-
yon yang saat ini bahan baku-
nya masih banyak. "Kita kuat 
di rayon kenapa masih berba-
sis cotton," klaim dia.

Di sisi lain, Kemperin telah 
memfasilitasi pemberian in-
sentif fiskal seperti tax allo-
wance dan tax holiday agar 
bisa menarik investasi dari 
para pelaku industri yang 
ingin membangun pabrik ba-
han baku di Indonesia.

Menteri Perindustrian Air-
langga Hartarto bilang, pihak-
nya telah menyiapkan bebera-
pa cara untuk membendung 
masuknya produk impor. Mi-
salnya menerapkan bea anti 
dumping untuk stainless steel 
oleh China. "Jadi baja menjadi 
perhatian khusus," kata dia.

Adapun untuk industri tek-

stil, Airlangga meminta Pusat 
Logistik Berikat (PLB) tidak 
menjadi saluran impor bagi 
pedagang. "Perlu dijaga juga 
industri tekstil," janji dia.

Sekjen Badan Pengurus 
Nasional Asosiasi Pertekstilan 
Indonesia (API) Ernovian G. 
Ismy mengakui industri tekstil 
nasional belum optimal akibat 
dari hulu hingga hilir berjalan 
sendiri-sendiri. "Tidak ada 
kerjasama dan diperparah 
kebijakan pemerintah yang 
hanya melihat pada salah satu 
industri saja," keluh dia. 
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Pembenahan Kualitas Produk Tekstil Lokal

Kemajuan eSport Indonesia
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Cluster Category Manager Gaming Logitech Indonesia Nicole Constance (kanan) menjelaskan produk keyboard kepada 
Kepala Sekolah SMA Al-Azhar 2 Abu Hurairah, saat penyerahan perlengkapan e-lab di Sekolah SMA Al-Azhar 2 Pejaten, 
Jakarta Selatan di Jakarta, Rabu (14/8). Logitech perusahaan Consumer Electronics yang juga bergerak dalam bidang 
teknologi gaming, mengklaim berkomitmen untuk mendukung kemajuan eSport di Indonesia. Logitech memberikan 
peralatan gaming Logitech G dengan harapan sekolah-sekolah mampu melahirkan atlet-atlet eSport yang berbakat seperti 
Atlet (gamer professional), Caster, Game Developer dan Streamer.


