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Yang Saya Hormati:
1. Ketua Umum Persatuan Insiyur Indonesia;
2. Bapak Airlangga Hartarto (Anggota DPR-RI);
3. Bapak Hariadi B Sukamdani (Ketua Umum APINDO) ; serta
4. Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.
Assalaamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kehadirat ALLAH
SWT karena atas karuniaNya pada kesempatan pagi ini kita
dapat menghadiri acara diskusi terbatas yang diselenggarakan
oleh pengurus pusat Persatuan Insiyur Indonesia (PII) dengan
tema “Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Dalam
Proyek-Proyek Infrastruktur”.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi Dunia membawa dinamika
perubahan dan dampak yang sangat luas bagi Perekonomian
Nasional dengan makin bebasnya flow of goods, Capital and
Labor. Adanya ancaman dan persaingan yang semakin ketat,
namun disisi lain membuka peluang yang besar, baik berupa
pasar maupun kolaborasi dan kerjasama internasional dalam
sumber daya industri, jaringan rantai suplai global, dan
investasi. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN)

merupakan

salah

satu

upaya

dalam

rangka

pemberdayaan industri.
Tujuan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri,
yaitu:
1.

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh
pemerintah, badan usaha dan masyarakat.

2.

Memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan
pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk
impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

3.

Memperkuat
penggunaan

struktur
barang

industri
modal,

dengan
bahan

meningkatkan

baku,

komponen,

teknologi dan SDM dari dalam negeri.
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Sedangkan Sasaran Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam
Negeri, yaitu:
1.

Peningkatan

penggunaan

produk

dalam

negeri

oleh

Kementerian / Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta maupun
masyarakat.
2.

Peningkatan capaian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN).

3.

Peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN.

4.

Peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan
produk dalam negeri.

Beberapa

komitmen

Pemerintah

terkait

Peningkatan

Penggunaan Produksi Dalam Negeri, antara lain:
1.

Trisakti dan Nawa Cita, yaitu dalam rangka Kemandirian
Ekonomi Nasional;

2.

Instruksi

Presiden

Nomor

2

Tahun

2009

tentang

Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
3.

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

2014

Tentang

Perindustrian, yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri Pasal 85 – 89; dan
4.

Peraturan

Menteri

IND/PER/1/2014

Perindustrian

tentang

Pedoman

Nomor.02/MPeningkatan
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Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam

amanat

Inpres

Nomor

2

tahun

2009

tentang

penggunaan produk dalam negeri dikemukakan bahwa:
1.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan
instansi pemerintah agar melakukan langkah-langkah sesuai
kewenangan masing-masing dan memberikan preferensi
harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia
jasa pemborong nasional kepada perusahaan penyedia
barang/jasa;

2.

Mengoptimalkan penggunaan barang/jasa produksi dalam
negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

3.

Untuk memaksimalkan kebijakan penggunaan barang/jasa
hasil produksi dalam negeri pemerintah membentuk Tim
yang disebut Timnas P3DN.

Di sisi lain, kebijakan penggunaan P3DN terkait oleh 3 (tiga)
hal, yaitu: (1) Pengguna Wajib P3DN; (2) Kewajiban Pengguna
Wajib; dan (3) Kewajiban Produsen.
Pengguna wajib P3DN meliputi:
1. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non
kementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam
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pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya
berasal dari anggaran
anggaran

pendapatan dan belanja negara,

pendapatan dan belanja

daerah, termasuk

pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri;
2. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan
badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang
pembiayaannya

berasal dari anggaran pendapatan dan

belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan/atau pekerjaannya dilakukan

melalui pola kerjasama

antara Pemerintah dengan badan usaha.
Sedangkan Kewajiban Pengguna Wajib antara lain:
1. Wajib menggunakan barang produksi dalam negeri, apabila
terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan
nilai TKDN barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) minimal 40% (empat puluh perseratus) dengan nilai
TKDN Barang minimal 25% (dua puluh lima perseratus);
2. Wajib mencantumkan persyaratan Produk dalam negeri yang
wajib digunakan; dan
3. Wajib memberikan preferensi harga atas produk dalam
negeri

untuk

jasa konstruksi yang dikerjakan oleh

perusahaan jasa dalam negeri

paling tinggi 7,5% (tujuh

koma lima perseratus) di atas harga penawaran terendah
dari perusahaan jasa asing.
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Adapun beberapa kewajiban dari produsen, yaitu:
1. Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) atas produksi dalam negeri yang diserahkan harus
sesuai dengan besaran nilai yang ada pada Daftar
inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang di
terbitkan oleh kementerian Perindustrian;
2. Perusahaan Industri selaku produsen barang mencantumkan
besaran nilai TKDN yang sudah di tandasahkan pada label
produk; dan
3. Produsen dan/atau Penyedia barang wajib menjamin Barang
produksi dalam negeri yang diserahkan dalam pengadaan
produk dalam negeri diproduksi di dalam negeri.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam rangka peningkatan P3DN terdapat beberapa proyek –
proyek infrastruktur yang menggunakan P3DN, antara lain:
1. Usaha Hulu Migas yang dikoordinasikan oleh SKK Migas
dan di lakukan oleh

Kontrak Karya Kerjasama (K3S)

dibawah Kementerian ESDM;
2. Pembangunan Power Plant & Transmisi, Energi,

PT. PLN,

PT. PGN dibawah Kementerian BUMN;
3. Pembangunan Infrastruktur
gedung

perumahan

jalan, bendungan,

dibawah

Kementerian

jembatan,
PU

&

Perumahan Rakyat;
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4. Pembangunan Jalan Kereta Api, Pelabuhan, Bandara,
Transportasi,

poros

maritim,

dibawah

Kementerian

Perhubungan; dan
5. Pembangunan Telekomunikasi & IT PT. Telkom dibawah
Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Untuk mendukung pengembangan proyek- proyek Infrastruktur,
industri dalam negeri perlu ditingkatkan pembinaannya melalui
program/ kegiatan strategis, melalui insentif, kemudahan dan
fasilitasi meliputi:
1. Industri Mesin dan Peralatan Kelistrikan;
2. Industri Mesin dan Peralatan Migas;
3. Industri Mesin dan Peralatan Pabrik;
4. Industri Mesin dan Peralatan Pertambangan;
5. Industri Alat Berat, Konstruksi dan Material handling;
6. Industri AlatTtranportasi;
7. Industri Bahan Bangunan dan konstruksi;
8. Industri Logam dan Barang Logam;
9. Industri peralatan Telekomunikasi;
10. Industri Sarana Pertahanan; dan
11. Industri Peralatan Elektronika
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Guna

mensukseskan

program

P3DN

dilakukan

pula

Pengawasan Pelaksanaan P3DN yaitu:
1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi
mengetahui

pemenuhan

pelaksanaan

kebijakan

komitmen

pengguna

dan

kepatuhan

P3DN

produk

serta audit untuk

termasuk
dalam

terhadap
konsistensi

negeri

dan/atau

Produsen dan/atau Penyedia Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri;
2. Produsen dan/atau Penyedia barang/Jasa dapat dikenai
sanksi apabila: (a) Membuat dan/atau menyampaikan
dokumen dan/atau nilai TKDN; dan/atau (b) berdasarkan
hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam
pengadaan barang/jasa produksi Dalam negeri;
3. Pengawasan

melibatkan

Aparatur

Pengawas

Internal

Pemerintah (BPKP) dan Pejabat Pengawas Internal dan Tim
P3DN di masing-masing instansi dan institusi, dari Kelompok
Kerja Timnas P3DN; dan
4. Pemberian Penghargaan

Cinta Karya Bangsa

bagi

Pengguna yang Komit dan konsisten.
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Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, maka
dapat kita simpulkan beberapa hal:
1. Dasar Hukum dan Komitmen Pemerintah sangat jelas dalam
rangka

pemberdayaan

industri

dalam

negeri

melalui

kebijakan P3DN untuk menuju Kemenadirian ekonomi
nasional;
2. Dalam memaksimalkan peningkatan penggunaan produk
dalam

negeri

perlu

terus

dilakukan

pembinaan

dan

konsolidasi kemampuan atau kapabilitas Industri nasional
sebagai sisi supply agar mampu memenuhi persyaratan
kebutuhan demand dengan berbagai program strategis dan
prioritas yang dilakukan unit kerja dibawah Menteri sesuai
Tugas dan fungsinya;
3. Dalam memaksimalkan peningkatan penggunaan produk
dalam negeri

perlu terus di lakukan Pengawasan dan

Appresiasi atas komitmen dan konsistensi dari sisi demand
untuk

terus mengoptimalkan penggunaan produk dalam

negeri oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah
(BPKP) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi nasional
melalui pemberdayaan industri;
4. Perlu dilakukan harmonisasi antara kebijakan dengan sisi
Supply dan Demand

untuk menuju komitmen dan

konsistensi dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
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Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD dan Badan Usaha
Swasta yang mengunakan APBN/APBD, atau Publik Private
Partnership

PPP)

Pemerintah-

BUMN/BUMD,

PPP

Pemerintah – Swasta, dan PPP yang mengusahakan
Sumber Daya yang dikuasai Negara;
5. Target Peningkatan Capaian Nilai TKDN harus terus
diupayakan dalam rangka

penguatan

struktur industri

nasional melalui peningkatan keterkaitan antar industri; dan
6. Data kemampuan industri dalam negeri perlu di upayakan
secara lengkap, akurat dan mutakhir untuk dapat dibantu
peningkatan
manajemen

kemampaun
produksi,

baik

dari

kerjasama

segi

teknologi,

produksi

maupun

peningkatan SDM industrinya.
Melalui diskusi terbatas dengan tema “Tingkat Kandungan
Dalam Negeri (TKDN) Dalam Proyek-Proyek Infrastruktur” Saya
berharap

Saudara-Saudara

dapat

memaksimalkan

pemanfaatan barang-barang dalam negeri yang mempunyai
TKDN tinggi, seperti halnya beberapa kelompok barang yang
kami tampilkan dalam lampiran.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
10

