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PAPARAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
RAKER KEMENTERIAN PERDAGANGAN
JAKARTA, 27 JANUARI 2016
Yth. :
1.
2.
3.
4.
5.

Menteri Perdagangan;
Menteri Pertanian;
Kepala BKPM;
Kepala BNP2TKI; serta
Para hadirin sekalian yang saya hormati.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat
menghadiri acara Rapat Kerja Kementerian Perdagangan.
Semoga saudara-saudara pada acara ini dapat memahami
rencana

kerja

yang

telah

Perdagangan di tahun 2016.

disusun

oleh

Kementerian

Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan
singkat

mengenai

“Kebijakan

Industri

dalam

rangka

memperkuat sektor perdagangan”.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Mengawali sambutan ini, saya akan menyampaikan sekilas
mengenai perkembangan kinerja sektor industri. Kinerja
sektor industri non migas sampai dengan triwulan III tahun
2015 tumbuh sebesar 5.21%, sedikit mengalami perlambatan
dibanding tahun lalu. Di tengah perkembangan yang kurang
menggembirakan, kita tetap harus bersyukur karena sektor
industri, khususnya industri non migas, masih dapat tumbuh
lebih tinggi dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
sebesar 4,73%.
Sementara itu, total ekspor tahun 2015 sebesar US$ 11,89
miliar dimana non migas sebesar US$ 10,59 miliar,
sedangkan total impornya sebesar US$ 12,12 miliar dimana
non migas sebesar US$ 10,32 miliar.
Di sisi lain, investasi PMDN mencapai Rp 63,60 triliun,
sedangkan investasi PMA sebesar US$ 8,52 miliar, sehingga
nilai total investasi sampai dengan triwulan III tahun 2015
mencapai US$ 13,60 miliar.
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Walaupun

kinerja

industri

mengalami

penurunan,

pertumbuhan kinerja industri nasional relatif lebih baik
dibandingkan dengan pertumbuhan industri di negara-negara
tetangga.
Penurunan kinerja sektor industri juga terjadi di Malaysia,
Philippina, dan Singapura. Bahkan di Singapura sampai
dengan triwulan III 2015, sektor industri mengalami kontraksi
(tumbuh negatif) sebesar -4,5% dari sebelumnya tumbuh
4,2%. Penurunan pertumbuhan sektor industri di Malaysia
dan Philipina terjadi lebih dalam dari yang kita alami.
Pertumbuhan industri non migas tahun 2015 diperkirakan
mencapai 5,41%-5,62% sedangkan industri non migas pada
tahun 2016 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,7-6,1%.
Jika upaya-upaya maksimal dilakukan, diperkirakan bisa
tumbuh diatas 6%, dengan di dukung oleh pertumbuhan
industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional tumbuh 8,58,7%; industri Barang Logam, dan Peralatan Listrik tumbuh
8,0 – 8,2%; dan industri Makanan & Minuman tumbuh 7,4 –
7,8%, sehingga industri ini diharapkan menjadi motor
pertumbuhan industri manufaktur non migas pada tahun
2016.
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Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam rangka pengembangan Industri Nasional berdasarkan
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)
Tahun 2015-2035. Visi pembangunan industri yaitu “Menjadi
Negara Industri Tangguh” yang bercirikan:
1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan
berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan
industri Nasional mengemban misi, antara lain:
1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan
penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan daya saing industri yang mandiri dan
berwawasan lingkungan;
4. Membuka
kesempatan
berusaha
dan
perluasan
kesempatan kerja;
5. Meningkatkan
kemakmuran
dan
kesejahteraan
masyarakat secara berkeadilan.
Sedangkan strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan
misi tersebut antara lain:
1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara
berbasis sumber daya alam;
2. Pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber
daya manusia (SDM) industri;
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4.
5.
6.
7.

Pembangunan sarana dan prasarana Industri;
Pembangunan industri strategis;
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
Kerjasama internasional bidang industri.

Kementerian Perindustrian telah menyusun bagun industri
nasional yang terdiri dari 10 (sepuluh) industri prioritas
nasional, yaitu:
1. Industri Pangan;
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka;
4. Industri Alat Transportasi;
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT;
6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan
Jasa Industri;
8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam;
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.
Kebijakan dan strategi pembangunan
dikelompokkan menjadi 6 (enam) yaitu:

industri

dapat

(1) Penetapan 10 industri prioritas; (2) Pembangunan sumber
daya industri; (3) Pembangunan sarana dan prasarana
industri; (4) Pemberdayaan industri; (5) Perwilayahan
industri; dan (6) Pengembangan IKM.

5

Sedangkan arah kebijakan pembangunan industri nasional
sesuai dengan RPJMN 2015 - 2019 untuk industri
manufaktur antara lain:
1. Pengembangan Perwilayahan Industri dengan strategi
membangun 14 Kawasan Industri (KI) di luar Jawa dan 22
Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM);
2. Penumbuhan populasi industri dengan strategi mendorong
investasi, memanfaatkan kesempatan dalam jaringan
produksi global, dan pembinaan industri kecil dan
menengah (IKM); serta
3.

Peningkatan daya saing dan produktivitas, dengan strategi
peningkatan efisiensi teknis, penguasaan IPTEK/inovasi,
penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk
baru (new product development), serta fasilitasi dan
insentif.

Pada Desember 2015 terjadi inflasi sebesar 0,96 persen,
inflasi tertinggi terjadi di Merauke 2,87 persen dan terendah
terjadi di Cirebon 0,27 persen. Inflasi terjadi karena adanya
kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks
kelompok pengeluaran.
Dalam rangka menekan inflasi, Kementerian Perindustrian
telah melakukan Fasilitasi Untuk Penguatan Struktur dan
Peningkatan Daya Saing Industri melalui:
1. Fiskal, dengan fiskal perpajakan dan fiskal kepabeanan;
2. Non Fiskal, salah satunya dengan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP); dan
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3. Moneter, dengan penurunan suku bunga dan keringan
pinjaman bank.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Kebijakan jangka pendek dan menengah guna peningkatan
daya saing dan produktivitas dilakukan melalui upaya-upaya
jangka pendek maupun jangka menengah.
Beberapa upaya jangka pendek dilakukan dengan kebijakan
meliputi:
1. Penurunan bea masuk atau bea masuk ditanggung
pemerintah untuk bahan baku industry;
2. Pengenaan bea keluar dan atau pelarangan ekspor bagi
bahan baku kulit, kakao, CPO, rotan, kayu dan karet untuk
menjamin ketersediaan bahan baku produksi;
3. Penurunan suku bunga untuk biaya investasi dan modal
kerja melalui lembaga pembiayaan ekspor sampai
terbentuknya lembaga pembiayaan industri;
4. Peninjauan atau optimalisasi regulasi lingkungan hidup,
kesehatan dan keselamatan yang berpotensi menghambat
pertumbuhan industry; serta
5. Dukungan regulasi dan infrastruktur untuk memperlancar
logistik di kawasan industri tertentu.
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Beberapa upaya jangka
kebijakan meliputi:

menengah

dilakukan

dengan

1. Pemanfaatan lahan Hutan Produksi yang dapat dikonversi
(HPK), Hak Pengelolaan Lingkungan (HPL), Areal
Penggunaan Lain (APL) dan lahan terlantar serta
percepatan izin lokasi dan izin usaha perkebunan;
2. Harga gas yang diusulkan sebesar US$ 5 /MMBTU,
dengan melepas perolehan pemerintah sebesar US$ 3
/MMBTU;
3. Perlu bantuan pembangunan infrastruktur di nagekeo dan
teluk kupang untuk pembangunan;
4. Pemberian tax holiday untuk industri smelter dipermudah;
serta
5. Penyediaan energi dan infrastruktur di lokasi industri
smelter Penyediaan energi dan infrastruktur di lokasi
industri smelter.
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Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini. Semoga dapat memberikan gambaran yang
jelas

kepada

Saudara-Saudara

sebagai

bekal

dalam

bekerjasama mengembangkan industri dan perdagangan ke
depan. Perdagangan tidak akan dapat berkembang apabila
tidak didukung dengan produk industri yang berkualitas dan
berdaya saing. Tidak lupa saya mengajak Saudara –
Saudara untuk dapat mengembangkan Indonesia untuk
mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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