September 2012 di Plasa Pameran Industri. Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai langkah konkrit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian
bersama dunia usaha dan asosiasi dalam upaya meningkatkan promosi
dan penyebaran informasi kemampuan industri logam dalam negeri
khususnya produk industri logam hilir.
SAMBUTAN

MENTERI PERINDUSTRIAN

Hadirin yang saya hormati,

PADA PEMBUKAAN PAMERAN

Seperti kita ketahui bersama bahwa, seluruh negara-negara maju
didunia ini memiliki industri logam yang maju dan modern khususnya
industri besi baja, karena material utama suatu pembangunan
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infrastruktur, hingga ' peralatan rumah tangga dipastikan akan
mengkonsumsi besi baja dengan jumlah yang sangat besar. Inilah
keuntungan sekaligus tantangan bagi industri baja nasional kita yaitu
memiliki pangsa pasar yang besar, baik dipasar domestik maupun
dipasar internasional.

Yang terhormat,

Para Pejabat Eselon I, Kementerian Perindustrian;
Para Pejabat Eselon II, Kementerian Perindustrian;
Para

Peserta Pameran, hadirin serta Tamu

undangan yang saya

muliakan,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat rahmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat

berkumpul bersama pada acara Pembukaan Pameran Produk Logam
tahun 2012 yang bertemakan "Kemampuan Industri Material Dasar
Logam" diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur, Kementerian Perindustrian pada

tanggal 11-14

Secara statistik, angka pertumbuhan sektor industri logam dasar besi
baja ditahun 2010 meningkat mencapai 2,38% dan yang paling
menggembirakan adalah tahun 2011 nilai pertumbuhan sektor ini
meningkat hingga mencapai angka 13.06%. Namun, pada semester I
tahun 2012, pertumbuhan sektor industri logam dasar besi dan baja
mengalami pelambatan hingga 3,71%. Pelambatan ini disebabkan
karena sebagian besar bahan baku masih tergantung impor.
Hadirin yang saya hormati,

Untuk menekan penggunaan jumlah produk impor dan mendorong
tumbuhnya Industri Dalam Negeri, diperiukan adanya keberpihakan

terhadap produk yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri, khususnya
sektor industri material dasar logam.

Salah satu upaya pemerintah adalah mendorong Program Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) agar masyarakat lebih
menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Salah

satu bentuknya adalah dengan mewajibkan instansi pemerintah untuk
memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan
pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.
Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan

produksi dalam negeri melalui penerbitan sertifikat T.ngkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) terhadap perusahaan - perusahaan yang telah

2014. Karena saat ini beberapa Mega Proyek Besi Baja Nasional yang

ada maupun yang sedang dalam tahap pembangunan sangat
membutuhkan bahan baku mineral lokal tersebut. Mega proyek tersebut
diantaranya proyek pengolahan Iron Ore menjadi Sponge Iron di
Batulicin Kalimantan Selatan dengan rencana produksi tahap pertama

sebesar 315.000 ton/tahun dan proyek pengolahan Iron Sand menjadi
Pig Iron di KulonProgo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
rencana produksi tahap pertama sebesar 1 Juta ton/tahun. Tentunya
kehadiran kedua mega proyek industri hulu besi baja ini akan dapat

mengurangi ketergantungan industri baja nasional kita akan bahan baku
impor.

melakukan verif.kasi. Dengan sertifikat TKDN tersebut, maka perusahaan

penghasil barang/jasa akan memperoleh preferensi dari panitia lelang.

Hadirin yang saya hormati,

Prospek pembangunan di Indonesia yang diperkirakan akan berkembang
Hadirin yang saya hormati,

Seiring dengan Program Pemerintah Master Plan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tersebut, kebijakan

pengembangan Industri Logam Nasional diarahkan menuju industri
logam modern dan efisien yang berstandar dunia untuk memenuh.
kebutuhan seluruh produk Logam domestik dengan memanfaatkan
Sumber Daya Lokal. Maka pada tahun 2014 ekspor mineral termasuknya

didalamnya Iron Ore sebagai bahan baku industri besi baja dinyatakan
dilarang untuk diekspor karena hams melalui proses pengolahan untuk
meningkatkan nilai tambah.

Menyikapi hal tersebut Kementerian Perindustrian mendorong adanya
moratorium dan langkah percepatan pembatasan ekspor bahan baku
mineral sebeium pelarangan ekspor tersebut efektif berlaku ditahun

ditahun-tahun mendatang menandakan akan terbukanya peluang pasar

yang perlu dimanfaatkan industri logam nasional dengan sebaikbaiknya. Selain itu potensi bahan baku di dalam negeri yang melimpah
dan belum dimanfaatkan secara optimal juga merupakan peluang yang

baik untuk meningkatkan daya saing produk. Saat ini, beberapa industri
nasional telah memanfaatkan peluang ini untuk melakukan perluasan.

Dalam hal ini, pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan iklim
usaha yang kondusif agar dunia usaha tetap bergairah melakukan
investasinya di Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada para produsen dan para pihak yang
telah ikut serta dalam mempersiapkan pameran ini, semoga kegiatan ini

dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan industri besi baja
nasional dan kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti
pameran dan seminar.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pameran
Produk Logam secara resmi dibuka.

Sekian,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

MOHAMAD S. HIDAYAT

