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• Yang Terhormat Menteri Keuangan, Bapak Bambang
Permadi Soemantri Brodjonegoro;
• Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan, Bapak Muliaman D. Hadad;
• Yang Terhormat Ketua Komisi VI DPR, Bapak Achmad
Hafisz Tohir;
• Yang Terhormat, Ketua Kamar Dagang dan Industri
Indonesia, Bapak Suryo Bambang Sulisto;
• Serta hadirin yang terhormat,
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Assalamualaikum wr wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada
Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat
menghadiri Seminar Nasional Pembiayaan Investasi di Bidang
Industri.

Pada

kesempatan

ini

perkenankan

kami

menyampaikan penghargaan kepada Ketua Umum Kamar
Dagang dan Industri Indonesia yang telah memprakarsai dan
menyelenggarakan Seminar Nasional Pembiayaan Investasi di
Bidang Industri.
Hadirin yang kami hormati,
Pendalaman struktur industri dan perluasan rantai nilai sektor
industri

manufaktur

memiliki

peran

penting

dalam

pertumbuhan sektor industri manufaktur. Penerapan peraturan
yang mendorong industri untuk mengolah bahan baku dan
bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah yang
tinggi sangat dibutuhkan. Kebijakan ini bertujuan untuk
mengurangi

ekspor

bahan

mentah

dan

berpotensi

meningkatkan penciptaan nilai tambah dengan memperluas
rantai

nilai

yang

secara

langsung

dapat

mendorong

pertumbuhan sektor industri dan meningkatkan penyerapan
tenaga kerja.
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat,
memberikan ruang yang lebih luas untuk peningkatan kinerja
sektor industri, serta lebih memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku industri dan
masyarakat dalam pengembangan Industri nasional.
Salah satu ketentuan pokok yang diatur dalam UU Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian yang harus menjadi
perhatian kita bersama adalah ketentuan pokok mengenai
Pembangunan

Sumberdaya

Industri,

yang

didalamnya

tercakup juga mengenai penyediaan sumber pembiayaan.
Melalui

Peraturan

Perundangan

tersebut,

Pemerintah

diharapkan dapat memfasilitasi ketersediaan pembiayaan
yang kompetitif untuk pembangunan industri.
Hadirin yang Terhormat,
Di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional,
Kemenperin merancang 5 (lima) strategi pembangunan
industri nasional, yaitu: mengembangkan industri hulu dan
antara berbasis sumber daya alam (SDA), mengendalikan
ekspor bahan mentah dan sumber energi, meningkatkan
penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia
(SDM) industri, mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan
industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan
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menengah

(IKM),

serta

menyediakan

langkah-langkah

afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas
kelembagaan, dan pemberian fasilitas
Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri
non-migas pada tahun 2015 mencapai 6,90%, kemudian tahun
2020 menjadi 8,73%, naik menjadi 9,53% pada 2025, dan
9,03% pada 2035. Kontribusi industri non-migas terhadap PDB
nasional ditargetkan mencapai 20,94% pada tahun 2015,
21,78% pada tahun 2020, 23,26% pada tahun 2025, dan
menjadi 29,09% pada tahun 2035. Untuk mencapai target
target tersebut diperlukan dukungan dari sisi pembiayaan.
Selama ini pembiayaan dari sektor perbankan untuk sektor
industri masih dirasakan kurang.
Hadirin yang kami hormati,
Salah satu kendala yang dapat menghambat tercapainya
target pertumbuhan sektor industri adalah rendahnya daya
saing industri nasional, yang salah satunya disebabkan oleh
mahalnya pembiayaan investasi di dalam negeri akibat suku
bunga perbankan yang tidak kompetitif. Suku bunga kredit di
Indonesia termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan
suku bunga kredit di negara-negara Asia lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pangsa kredit untuk sektor
industri terhadap kredit total cenderung semakin menurun.
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Porsi pembiayaan yang paling besar untuk sektor industri
pengolahan adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja
tersebut lebih mendominasi dibandingkan kredit investasi.
Karakteristik investasi industri adalah memiliki jangka waktu
yang panjang. Periode waktu tersebut dirasa terlalu panjang
bagi perbankan karena kurang aman dari sisi pengaturan
manajemen aset dan liabilitas. Hal ini menjadi alasan kuat
perlunya

lembaga

pembiayaan

industri

yang

memiliki

spesialisasi dalam memberikan pinjaman investasi jangka
panjang, yang selama ini belum banyak diberikan oleh
perbankan

dikarenakan

keterbatasan

perbankan

dalam

membiayai pinjaman jangka panjang.
Pembiayaan pembangunan sektor industri menjadi sangat
penting karena industrialisasi dapat menjadi kunci keluar dari
middle income trap. Keberhasilan beberapa negara terhindar
dari income trap ini adalah industrialisasi yang konsisten
dengan berbagai dukungan kebijakan dan fasilitasi.
Lebih jauh lagi, ketergantungan industri nasional terhadap
barang modal, bahan baku, dan bahan penolong impor dapat
menyebabkan defisit neraca perdagangan sektor industri terus
meningkat, yang berdampak pada membengkaknya defisit
transaksi berjalan dan menyebabkan perekonomian Indonesia
selalu mengalami overheating ketika mencapai pertumbuhan
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ekonomi yang tinggi.

Dibutuhkan peran serta pemerintah

dalam pembiayaan pembangunan industri hulu dan industri
antara, yang membutuhkan dana investasi besar di awal
pembangunannya. Kebutuhan investasi yang tinggi diperlukan
untuk mencapai sasaran kuantitatif sektor industri di dalam
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), yang
merupakan amanat penting dalam Undang-Undang Nomor3
Tahun 2014 tentang Perindustrian membuat kebutuhan
terhadap lembaga pembiayaan industri menjadi semakin
penting.
Terbatasnya pembiayaan untuk industri juga terjadi pada
industri kecil dan menengah. Penyaluran kredit usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) pada sektor industri masih
sangat rendah, yaitu hanya rata-rata sekitar 11% dari total
kredit UMKM, sementara untuk sektor perdagangan mencapai
lebih dari 50%. Sejak tahun 2008 hingga Febuari 2013
realisasi penyaluran KUR untuk sektor industri hanya sebesar
2,65% dari total KUR yang disalurkan. Sementara sektor
perdagangan memperoleh sekitar 56,56%.
Hadirin yang kami hormati,
Secara

umum

Pembangunan

terbentuknya
industri

secara

Lembaga
tidak

Pembiayaan

langsung

dapat

mendorong tercapainya kemandirian ekonomi nasional, tidak
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saja terhadap ketergantungan pinjaman luar negeri, tetapi juga
terhadap ketergantungan bahan baku dan barang modal
industri, serta mendorong tercapainya sasaran pembangunan
industri sebagaimana diamanatkan dalam RIPIN, yaitu pada
percepatan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan
kerja, peningkatan produktivitas rakyat dan peningkatan
kualitas

hidup

manusia

Indonesia,

melalui

penyediaan

alternatif skema pembiayaan industri yang lebih kompetitif.
Selain itu, Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri juga
akan

membuka

akses

pembiayaan

bagi

IKM

dan

meningkatkan daya saing industri nasional.
Selain

telah

mengatur

ketentuan

mengenai

Lembaga

Pembiayaan Pembangunan Industri, Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2014 juga mengatur perlunya dibentuk lembaga
tersebut. Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri akan
berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang
industri, yang pembentukannya akan diatur melalui UndangUndang

Lembaga

Pembiayaan

Pembangunan

Industri

tersendiri. Hal-hal yang akan diatur dalam Undang-Undang
tersebut meliputi kerangka hukum; supervisi dan pengawasan;
pengelolaan; standar tata kelola yang baik; serta sumber
dananya.
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Kami berharap agar seminar ini dapat menjadi media bagi
para

pemangku

kepentingan

di

sektor

industri

membangun

sinergi

dalam

rangka

pertumbuhan

industri

melalui

pembentukan

untuk

mengakselerasi
Lembaga

Pembiayaan Pembangunan Industri.
Hadirin yang kami hormati,
Akhir kata, kami berharap bahwa sambutan singkat ini bisa
memberikan perspektif dan referensi yang lebih baik tentang
sektor industri dalam kaitannya dengan dukungan lembaga
pembiayaan industri.
Terima kasih atas perhatian bapak, ibu, serta hadirin sekalian.
Wassalamu’alaikumWr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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