SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA KUNJUNGAN
KE GARUDA MAINTENANCE FACILITY (GMF)
AEROASIA
JAKARTA, 04 MARET 2016
Yang saya Hormati. :
1. Direktur Utama Garuda Maintenance Facility AeroAsia
2. Jajaran Direksi Garuda Maintenance Facility AeroAsia
3. Dan hadirin sekalian yang saya hormati.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita
panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita
semua dapat hadir melihat perkembangan fasilitas jasa
perawatan pesawat udara Garuda Maintenance Facility
(GMF) AeroAsia.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Mengawali sambutan ini
perkenankanlah kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

seluruh Jajaran Direksi GMF AeroAsia atas undangan dan
penerimaan kepada kami dalam mengunjungi fasilitas
perawatan pesawat udara yang dimiliki oleh GMF
AeroAsia, dan kami merasa berbangga, karena Indonesia
telah memiliki fasilitas perawatan pesawat udara yang
besar dan modern, untuk memberikan jasa perawatan
pesawat udara baik yang dimiliki oleh maskapai
penerbangan nasional maupun internasional.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Industri Penerbangan Nasional terus berkembang dan
mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini
diindikasikan dengan kenaikan jumlah lalu lintas udara,
baik penumpang maupun untuk arus barang, dan
Indonesia adalah merupakan negara terbesar ke-3 di Asia
dalam pembelian pesawat udara setelah China dan India.
Berdasarkan data-data yang kami miliki, sepanjang tahun
2014 jasa Penerbangan dengan rute nasional mengalami
peningkatan sebesar 18% dibandingkan pada tahun
2013, kemudian pada rute internasional mengalami
kenaikan sebesar 32%. Sedangkan untuk angkutan
barang nasional mengalami kenaikan sebesar 91% dan
71%untuk rute internasional.
Diperkirakan, pada saat ini terdapat
63 Maskapai
Penerbangan nasional, dengan Populasi 657 pesawat,
yang didominasi oleh pesawat jenis Boeing 737 Series
sebanyak 231 buah. Selain itu masih terdapat 182 buah
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pesawat lainnya yang dimiliki oleh sekolah penerbangan
dan perusahaan perkebunan dan pertambangan.
Diperkirakan pada tahun 2025, jumlah pesawat udara
yang dimiliki oleh maskapai penerbangan di Indonesia +
1.200 pesawat udara.
Melihat besarnya perkembangan dan pertumbuhan
industri penerbangan di Indonesia, membuka peluang
usaha dan investasi untuk mendukung industri
penerbangan, yaitu industri jasa perawatan pesawat udara
dan industri komponen pesawat udara, sebagai bagian
dalam menjamin keamanan dan kelaikan terbang.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Pemerintah melalui paket kebijakan ke-8 telah
membebaskan Bea Masuk 21 pos tarif komponen pesawat
udara, menyusuli 4 pos tarif komponen pesawat udara
yang
diusulkan
Kementerian
Perindustrian
telah
dibebaskan pada tahun 2013.
Pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 69 tahun 2015
tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu
dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan
Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), yang pada intinya, PP tersebut memberikan insentif
yaitu tidak dipungut PPN untuk beberapa jenis alat
transportasi, salah satunya adalah pesawat udara.
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Dengan diterbitkannya kebijakan tersebut, industri
penerbangan menjadi lebih efisien dan memiliki daya
saing, sehingga dalam menghadapi persaingan usaha
industri dalam negeri mempunyai daya saing, utamanya
dalam menghadapi MEA.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami
mengucapkan selamat kepada Garuda Group yang telah
berhasil melakukan renegosiasi pembelian pesawat
dengan pihak Airbus pada event Pameran Singapura
Airshow 2016, sehingga terjadi penghematan sebesar
20%.
Kami mengharapkan renegosiasi terus dilanjutkan dan
kami menitipkan agar dalam renegosiasi tersebut juga
dapat diarahkan
untuk memberdayakan industri
komponen pesawat udara dalam negeri, yaitu dengan
membimbing untuk
mendapatkan part manufacturer
approval (PMA) dari Airbus, seperti yang telah diberikan
Airbus kepada industri-industri komponen di India dan
China, bahkan Airbus mendirikan dan membangun fasilitas
Litbang dan Aerospace park serta fasilitas perakitan,
berkaitan dengan pembelian pesawat oleh kedua negara
tersebut.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi tumbuhnya
industri komponen pesawat udara dalam rangka
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mewujudkan
Kemandirian
Industri
Kedirgantaraan
Nasional (Industri Pesawat Udara, Industri Komponen
pesawat Udara dan Industri Jasa Perawatan Pesawat
Udara) yang ingin dicapai pada tahun 2025.
Beberapa industri komponen pesawat udara telah tumbuh
dan berkembang dan tergabung dalam Indonesia Aircraft
Component
Manufacturer
Association
(INACOM).
Beberapa produk komponen telah diproduksi antara lain
Windshield, Interior, Rotator sayap, Landing Gear,
Avionics, Radome dll, untuk memenuhi PT. DI dalam
membangun pesawat udara N-219.
Kami mengharapkan GMF AeroAsia
memanfaatkan
produk komponen dan bekerjasama dengan industri
komponen dalam negeri untuk mendukung kegiatan jasa
perawatan udara, sehingga industri komponen dalam
negeri
berkembang
dan
terjadi
efisiensi
serta
penghematan devisa negara.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Mengakhiri sambutan ini, dengan berkembangnya fasilitas
perawatan pesawat GMFAeroAsia, kami mengharapkan
dapat menimbulkan multiplier effect terhadap kegiatan
ekonomi lainnya dan mendorong tumbuhnya industri
komponen pesawat udara, serta dapat menyerap SDM di
bidang Penerbangan.
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Demikian sambutan kami, Semoga Allah SWT senantiasa
meridhoi segala upaya dan usaha yang kita lakukan untuk
Kemajuan Bangsa dan Negara yang kita Cintai.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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