SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
KONFERENSI AVIATION MRO INDONESIA (AMROI)
JAKARTA, 12 Mei 2015
Yang terhormat. :
•
•

Saudara Menteri Perhubungan, atau yang mewakili;
Jajaran Pengurus Indonesian Aircraft Maintenance
Services Association (IAMSA);
• Para undangan dan hadirin sekalian yang saya
hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat,
Hidayah

dan Karunia-Nya,

maka pada hari yang

berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dan menghadiri
acara konferensi Maintenance Repair dan Overhoul yang
ke-3 di Indonesia.

Saudara-saudara yang saya hormati,
Mengawali sambutan ini, saya ingin mengajak saudarasaudara sekalian untuk melihat phenomena salah satu
industri yang sedang berkembang dengan pesat di Dunia,
yaitu Industri Penerbangan (Airlines).
Sejak peraturan pemerintah mengenai penerbangan di
Indonesia

mulai

dilonggarkan

pada

tahun

2000,

pertumbuhan industri penerbangan melonjak tajam dalam
satu dekade terakhir di Indonesia. Sejumlah armada
bersaing ketat merebut pasar domestik dan regional.
Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta, dan wilayah
mencakup sebaran 17.000 pulau, membentang sepanjang
5.200 Km dari timur ke barat dan 2.000 Km dari utara ke
selatan

membutuhkan

transportasi

udara,

karena

menawarkan kecepatan dan jangkauan, dan juga dengan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjadi pasar yang
sangat

potensial

bagi

para

investor

dunia

untuk

membangun industri penerbangan di Indonesia.
Asosiasi

Pengangkutan

Udara

Internasional

(IATA)

memperkirakan Jumlah penumpang udara nasional tahun
2014

mencapai

86

juta

penumpang

(domestik

dan

internasional) dan akan naik menembus angka 270 juta
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penumpang pada tahun 2034 atau 20 tahun ke depan naik
200% atau 3 kali lipat.
Diperkirakan Indonesia akan masuk 10 besar pasar
penerbangan dunia pada tahun 2020, bahkan akan menjadi
5 besar dunia pada th 2034.
Di tingkat global, IATA memperkirakan pada tahun 2034 +
7,3 miliar penduduk dunia akan menggunakan transportasi
udara, dan terus meningkat dibandingkan proyeksi tahun
2014 yang hany sekitar

3,3 miliar jiwa atau rata-rata

tumbuh 4,1 %/tahun.
Pada saat ini industri Penerbangan global memperkerjakan
58 juta orang dengan nilai ekonomi mencapai US$2,4
triliun, diperkirakan dalam 20 thn ke depan industri
penerbangan akan menciptakan lapangan pekerjaan sekitar
105 juta dan menyumbang US$6 triliun terhadap PDB
dunia, dan konektivitas udara akan membantu mengubah
peluang ekonomi
diperkirakan

akan

bagi jutaan orang, dan Indonesia
menjadi

pasar

penerbangan

yang

tercepat pertumbuhannya di antara semua negara, yakni
sekitar 14,9 persen,
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Hadirin sekalian yang saya hormati
Pertumbuhan
jumlah
penumpang
internasional

yang

sangat

pesat

domestik
tersebut

dan

menuntut

tersedianya pesawat dalam jumlah besar.
Pada saat ini, Industri penerbangan nasional memiliki + 61
maskapai penerbangan niaga, yang beroperasi terjadual
dan tidak terjadual,

dengan populasi pesawat pada thn.

2014 ± 750 pesawat, dan diperkirakan akan mencapai 1030
pesawat pada thn 2017.
Pesatnya pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia
membuka peluang usaha pada industri Maintenance,
Repair, and Overhaul (MRO).
Industri Penerbangan cenderung untuk tidak melakukan
kegiatan perawatan pesawatnya,

melainkan dengan

dialihdayakan kepada perusahaan yang bergerak dibidang
MRO. Di Indonesia pada saat ini terdapat 72 MRO yang
terigister AMO & DKU-PPU, dan 28 MRO diantaranya
anggota IAMSA.
Pada tahun 2014, pasar global Industri MRO mencapai 57
miliar USD dan diprediksi tumbuh sebesar 4.1% per tahun,
dan pada tahun 2022 Asia-Pacific diramalkan akan menjadi
pusat pertumbuhan MRO.
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Untuk meningkatkan daya saing industri MRO Nasional,
pada tahun 2013 Kementerian Perindustrian menyampaikan
pertimbangan teknis kepada Kementerian keuangan untuk
penurunan 4 pos tarif komponen pesawat terbang menjadi
0%, untuk meningkatkan daya saing industri MRO, dan
Alhamdulillah telah disetujui pada tanggal 28 April 2015.
Sedangkan untuk komponen/bahan baku komponen yang
tidak diturunkan Bea Masuk-nya, Kementerian Perindustrian
memberikan fasilitas insentif fiskal berupa Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah (BMDTP), dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 400 miliar, untuk dimanfaatkan Industri MRO,
Industri Komponen Pesawat terbang, Industri Pesawat
terbang dan Industri Penerbangan.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Dalam
rangka
mewujudkan
Kemandirian

Industri

Kedirgantaraan Nasional, maka penggunaan produk dalam
negeri serta peningkatan kandungan lokal pada industri
kedirgantaraan menjadi salah satu program Kementerian
Perindustrian untuk mengembangkan Industri Pesawat
Terbang, Industri Komponen Pesawat terbang dan Industri
Jasa Perawatan Pesawat terbang, sebagai dukungan
terhadap Penerbangan nasional (Airliner).
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Berdasarkan Peraturan Presiden

No.28/2008, tentang

Kebijakan

maka

Industri

Nasional,

Kementerian

Perindustrian menyusun program pengembangan Industri
Kedirgantaraan, dengan sasaran Jangka Panjang adalah
untuk mewujudkan Kemandirian Industri Kedirgantaraan
Nasional,

dan

sasaran

Jangka

Menengah

adalah

mengembangkan pesawat berpenumpang < 30 (N-219),
Mengembangkan Industri Komponen dan Mengembangkan
industri MRO, serta Mengembangkan Lembaga Antariksa
dan Penerbangan Nasional (LAPAN) sebagai Pusat R & D
produk Kedirgantaraan dan PT. Dirgantara Indonesia
(PT.DI) sebagai pusat produksi pesawat terbang.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Untuk mewujudkan pembangunan pesawat terbang N219,
dilakukan

Sinergi

Kementerian

(Kem.Hub,

Kemperin,

Kemristek, Kem BUMN, Bappenas, Kemkeu), dan sejak
tahun

2013,

Pemerintah

melalui

LAPAN

sedang

membangun purwarupa (prototype) pesawat berkapasitas
19 org (N-219) di PTDI.
N-219

diwujudkan

untuk

memenuhi

kebutuhan

akan

transportasi udara nasional dengan membangun piramida
industri kedirgantaraan nasional yang saling mendukung
dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan.
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Pesawat

N219

merupakan

proyek

nasional

sebagai

kebanggaan bangsa Indonesia yang sangat diperlukan
dalam

menghubungkan daerah pedalaman, yang sulit

dijangkau oleh transportasi darat dan laut, seperti di wilayah
Papua, dan ini sangat mendukung untuk transportasi
perintis.
Karena pesawat tersebut didesain oleh putra-putra bangsa
dan teknologinya dikuasai industri kedirgantaraan nasional,
maka proyek tersebut merupakan sarana yang baik untuk
pengembangan kapasitas SDM Penerbangan Nasional dan
hilirisasi hasil riset, dan yang lebih penting lagi adalah
komponen-komponen yang akan digunakan pada pesawat
tersebut di desain untuk dapat diproduksi oleh industri
komponen di dalam negeri, sehingga Tingkat Kandungan
Dalam Negeri (TKDN) pesawat tersebut didesain dapat
mencapai

75 %, hal ini untuk memacu tumbuh dan

berkembangnya industri komponen pesawat terbang di
dalam negeri.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Dibangunnya pesawat N-219 juga merupakan amanah UU
N0.1/2009 tentang penerbangan, dimana pemberdayaan
industri dan pengembangan teknologi penerbangan wajib
dilakukan Pemerintah secara terpadu dengan dukungan
7

semua sektor terkait untuk memperkuat transportasi udara
nasional, guna meningkatkan kandungan lokal, mendorong
pertumbuhan
memperkuat

dan

pengembangan

kemandirian

bangsa

wilayah,

dan

dan

meningkatkan

ketahanan nasional.
Dengan adanya Kebijakan tersebut, beberapa Industri
komponen pesawat terbang, baik

PMA maupun PMDN

dengan memiliki standar Nasional dan internasional telah
tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan telah membuat
berbagai jenis komponen antara lain, Avionic, windshield
dan window, main dan nose landing gear, actuator sayap,
interior pesawat, cabling dengan approval dari NADCAP,
BSI, Indonesian Military Airworthiness Authority, dll.
Beberapa waktu yang lalu,

industri komponen pesawat

Taiwan (AIDC) dan Roll Royce dari Inggris juga telah
melakukan

penjajagan

untuk

investasi

dan

mengembangkan komponennya di Indonesia.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Pada akhir sambutan ini, kami mengingatkan kembali
bahwa, ASEAN Open Sky akan segera diberlakukan, kami
berharap konferensi ini akan menciptakan kerjasama dan
koordinasi yang baik antara pemerintah, industri, asosiasi
dan lembaga penelitian dalam percepatan pertumbuhan
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Industri MRO nasional, sehingga industri MRO nasional
memiliki daya saing.
Kementerian

Perindustrian

akan

terus

memberikan

dukungan dengan memberikan fasilitasi untuk tumbuhnya
industri dan SDM industri kedirgantaraan nasional, sehingga
dapat memenuhi kualifikasi dan standar nasional dan
international serta mempunyai daya saing.
Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan terima kasih
kepada jajaran pengurus Indonesian Aircraft Maintenance
Service Association (IAMSA) yang telah menyelenggarakan
konferensi yang bertema “Aviation MRO Indonesia ”.
Semoga, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya
dan usaha yang kita lakukan untuk kemajuan Bangsa dan
Negara Indonesia yang kita Cintai.
Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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