Menteri Perindustrian Republik Indonesia

SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA ACARA
“MUSYAWARAH NASIONAL KE VIII HIMPUNAN
PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA
TAHUN 2016”
JAKARTA, 16 MEI 2016

Kepada Yang Terhormat:
1.

Ketua Umum KADIN;

2.

Jajaran Pengurus dan Anggota Himpunan Pengusaha
Pribumi Indonesia (HIPPI); dan

3.

Para

Undangan

serta

Saudara-saudara

Peserta

Musyawarah Nasional Ke VIII HIPPI yang berbahagia

Assalaamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kehadirat ALLAH
SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga pada
siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara
Musyawarah Nasional ke VIII Himpunan Pengusaha Pribumi
Indonesia atau HIPPI, dengan Tema ”Masa Depan Produk
Dalam Negeri, Masa Depan Indonesia”. Sebuah tema yang
menurut Saya sangat tepat untuk mendorong pelaku ekonomi
dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produkproduk dalam negeri, terutama produk-produk yang dihasilkan
oleh para pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

Saudara-Saudara Sekalian,
Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian
mendapat amanat untuk meningkatkan penggunaan produk
dalam negeri. Lebih jauh lagi disampaikan di dalam Undangundang tersebut bahwa penggunaan produk dalam negeri ini
wajib dilakukan oleh Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam proses pengadaan barang/jasa yang sumber
pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman
atau hibah yang berasal dari dalam atau luar negeri. Hal ini
juga diwajibkan kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta
dalam pengadaan barang/jasa yang sumber pembiayaannya
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berasal dari APBN, APBD, dan atau pekerjaannya dilakukan
melalui skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha
swasta, dan atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai
negara.

Dalam

perwujudan

Pemerintah

amanat

melalui

Undang-Undang

Kementerian

tersebut,

Perindustrian

telah

menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun
2014 mengenai Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selain itu, di dalam Rencana Induk Pengembangan Industri
Nasional Tahun 2015-2035, Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri atau P3DN juga menjadi salah satu fokus
pembinaan
dilakukan

Kementerian
dalam

rangka

Perindustrian.
mencapai

Program
sasaran

yang

tersebut

diantaranya meliputi: 1). Sosialisasi Kebijakan dan Promosi
melalui media massa, 2) Pemberian Insentif Sertifikasi TKDN,
3) Membangun kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran
penggunaan produk dalam negeri melalui pendidikan, 4)
Pemberian Insentif kepada Badan Usaha Swasta yang
konsisten menggunakan produk dalam negeri, 5) Audit
kepatuhan pelaksanaan kewajiban peningkatan penggunaan
produk dalam negeri, 6) Mendorong produk/barang yang ada
dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
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masuk ke dalam e-Catalog pengadaan pemerintah, 7).
Pemberian

penghargaan

Cinta

Karya

Bangsa,

Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan

dan

8)

P3DN bagi

peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri. Hal
lain yang dilakukan untuk mendorong P3DN adalah dengan
meningkatkan secara bertahap penggunaan belanja modal
pemerintah untuk pengadaan barang jasa/produksi dalam
negeri, dan ditargetkan akan mencapai 40 persen pada tahun
2035.

Bapak/Ibu yang terhormat,
Pada kesempatan ini, Saya mengajak kepada seluruh jajaran
pengurus dan anggota HIPPI untuk bersama-sama saling
mendukung dan bekerja sama dalam menyukseskan P3DN ini,
baik dengan menggunakan barang atau jasa produksi dalam
negeri, maupun dengan menyediakan barang dan jasa
berkualitas untuk mensubstitusi barang-barang kebutuhan yang
sebelumnya didapatkan melalui impor. Dengan mayoritas
anggotanya terdiri dari Usaha Kecil dan Menengah, kemajuan
yang dapat dialami para anggota HIPPI melalui P3DN ini
tentunya akan berdampak besar pada kemajuan perekonomian
nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan
pengentasan kemiskinan.
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Untuk

meningkatkan

kualitas

pelaku

Usaha

Kecil

dan

Menengah dalam mempersiapkan diri untuk menyukseskan
P3DN, dan dalam rangka menghadapi pasar bebas ASEAN,
Pemerintah

melalui

Kementerian

Perindustrian

juga

melaksanakan program pengembangan Industri Kecil dan
Menengah (IKM). Melalui program ini, diharapkan jumlah unit
usaha IKM akan meningkat rata-rata sebesar 1% (satu persen)
per tahun atau sekitar 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan
meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3%
(tiga persen) per tahun. Program yang dilakukan dalam rangka
mencapai sasaran tersebut meliputi: 1) Pemberian insentif
kepada

industri,

2)

Peningkatan

akses

IKM

terhadap

pembiayaan, 3) kerjasama pemasaran, antar lembaga dan
standarisasi bagi IKM, 4) menghilangkan kebijakan yang
menghambat. Di samping itu, Kementerian Perindustrian
melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
memberikan fasilitas-fasilitas kepada pelaku IKM, diantaranya
berupa

peningkatan

kompetensi

sumber

daya

manusia;

bantuan dan bimbingan teknis; bantuan mesin atau peralatan;
pengembangan

produk;

serta

bantuan

informasi

pasar,

promosi, dan pemasaran.

Bapak/Ibu yang terhormat,
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Tantangan yang sedang kita hadapi tidak ringan. Masyarakat
Ekonomi ASEAN telah berjalan, dan kita dihadapkan pada
serbuan produk-produk negara lain di sebuah pasar bebas
negara-negara Asia Tenggara. Namun, Saya yakin, dengan
bekerja sama dan saling mendukung antara Pemerintah dan
rekan-rekan pengusaha, termasuk rekan-rekan di HIPPI, kita
dapat

menghadapi

dan

mengatasi

tantangan-tantangan

tersebut.

Akhir kata, Saya berharap Musyawarah Nasional ke VIII ini
berjalan lancar dan sukses serta membawa kemajuan kepada
para anggota HIPPI, sehingga mampu berkontribusi lebih
kepada masyarakat dan dalam memajukan perekonomian
nasional.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya buka
secara resmi MUNAS ke VIII HIPPI 2016.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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