POINTERS
MENTERI PERINDUSTRIAN
Pada Dialog Energi Media Indonesia
Indonesia & Diversifikasi Energi
Menentukan Kebijakan Energi Indonesia
14 April 2015
Yang Saya Hormati:
1. Pimpinan Media Indonesia;
2. Para Pejabat Pemerintah;
3. Pelaku Industri; dan
4. Rekan-Rekan Wartawan.
Assalamualaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua

PENGANTAR
1. Pertumbuhan industri non-migas pada tahun 2014 secara
kumulatif sebesar 5,36%, lebih tinggi dari pertumbuhan
ekonomi (PDB) pada periode yang sama sebesar 5,01%.
2. Cabang-cabang industri yang mengalami pertumbuhan
tinggi pada Tahun 2014 adalah Industri Barang Kayu & Hasil
Hutan Lainnya sebesar 7,33%, Industri Makanan, Minuman

& Tembakau sebesar 7,24%, Industri Kertas & Barang
Cetakan sebesar 6,15%, serta Alat Angkut, Mesin &
Peralatannya sebesar 6,05%.
3. Kebijakan pembangunan industri tentu saja mengedepankan
poin-poin Nawa Cita dalam rangka mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.

PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI
4. Dalam

Global

Competitiveness

Index

dengan

aspek

penilaian basic requirements, efficiency enhancers, dan
innovation, Indonesia pada periode 2014 – 2015 menduduki
peringkat 34. Posisi ini dirasa kurang menggembirakan,
mengingat Indonesia masih dibawah negara-ASEAN lainnya
seperti Singapura, Thailand dan Malaysia.
5. Upaya yang dilakukan adalah dengan penguatan struktur
industri dengan pengembangan industri prioritas sesuai
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
Dan faktor kunci dalam pembangunan industri prioritas
tersebut adalah ketersediaan bahan baku dan energi.

GAMBARAN UMUM PENGGUNAAN ENERGI DI INDONESIA
6. 48 % energi Indonesia masih bergantung pada minyak bumi,
27 % batubara, 21 % gas bumi dan 3 % tenaga air.
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7. Dengan belum optimalnya penggunaan energi Indonesia,
intensitas energi di Indonesia pun masih bisa dikatakan lebih
boros dibandingkan negara lain, baik dari sisi penggunaan
umum maupun dalam sektor industri.

KEBUTUHAN DAN SUPPLY ENERGI UNTUK INDUSTRI
8. Pada tahun 2014, konsumsi energi pada 7 (tujuh) industri
lahap energi, yaitu baja, tekstil, pupuk, pulp & kertas,
pengolahan kelapa sawit, semen dan keramik sebesar
99.937

GWH,

utamanya

pada

sumber

energi BBM,

batubara, gas alam dan listrik.
9. Dengan kebijakan pemerataan pembangunan industri ke
luar Jawa, kebutuhan akan energi tentunya lebih besar lagi.
Saat ini Pemerintah akan mengembangkan 15 kawasan
industri baru diluar Jawa serta mendorong masuknya
investasi. Dapat dibayangkan akan semakin besarnya
kebutuhan energi ditengah terbatasnya supply energi
dengan affordable price bagi industri.
10. Salah satu sumber energi yang perlu mendapat perhatian
adalah gas bumi yang ramah bagi industri, baik dari sisi
supply maupun dari sisi harga.
11. Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang dalam tahap
finalisasi simulasi penurunan harga gas bumi sebagai faktor
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penunjang pembagunan industri yang tentu saja kami
koordinasikan dengan Kementerin terkait.

PEMIKIRAN

ALTERNATIF

DALAM

PEMENUHAN

KEBUTUHAN ENERGI
12. Perlu dipikirkan pengembangan alternatif sumber energi
baru yang murah dan lebih ramah lingkungan, diluar upaya
pemenuhan energi yang sudah berjalan.
13. Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) perlu mendapat
perhatian, mengingat Indonesia memiliki sumber daya yang
dibutuhkan dalam pengembangannya. Dalam beberapa
penelitian yang sudah dilakukan, untuk menghasilkan 1
GWH, hanya diperlukan 1 ton thorium, sementara 3.500.000
ton batubara harus untuk menghasilkan output yang sama.

PENUTUP
14. Salah

satu

faktor

penting

dalam

pemenuhan

target

pertumbuhan ekonomi 7% - 8%, dan sekaligus upaya
peningkatan daya saing industri nasional adalah adanya
jaminan ketersediaan bahan baku dan energi bagi industri
15. Diversifikasi energy merupakan salah satu kunci bagi
ketahanan dan kestabilan pasokan energi untuk masa kini
dan masa yang akan datang.
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16. Perlunya

terobosan

dan

pemikiran

alternatif

bagi

pemenuhan energi di masa mendatang.
17. Kementerian Perindustrian akan mendorong penurunan
harga gas, khususnya bagi industri dengan melakukan
koordinasi lintas instansi serta mengajukan usulan dan
simulasi penurunan harga gas.
18. Sejalan dengan program penyebaran industri keluar Pulau
Jawa, pembangunan pusat pembangkit energi harus terus
didorong ke luar Pulau Jawa, dalam rangka menarik
investasi dan meningkatkan kesejahteraan di daerah sesuai
Nawa Cita.
Sekian dan terima kasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN
SALEH HUSIN
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