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Assalaamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat Pagi 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 Musyawarah Propinsi VI Tahun 2015

KADIN

dengan

tema

“Membangun

Profesionalisme

dan

Kemandirian Dalam Menghadapi Era Globalisasi”.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Mengawali sambutan ini, saya akan menyampaikan sekilas
mengenai kinerja sektor industri sampai dengan Triwulan I
Tahun 2015. Di tengah kondisi perekonomian yang masih
belum stabil, industri pengolahan non-migas mampu tumbuh
sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
yang sebesar 4,71 persen. Apabila dilihat pada tahun 2011
hingga triwulan I tahun 2015 pertumbuhan industri non migas
selalu diatas pertumbuhan ekonomi, hanya pada tahun 2013
pertumbuhan industri non migas sedikit dibawah pertumbuhan
ekonomi.
Cabang industri yang tumbuh tinggi pada triwulan I tahun 2015
di antaranya Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
sebesar 9,05%, Industri Logam Dasar sebesar 8,66%, Industri
Makanan dan Minuman sebesar 8,16%, Industri Barang
Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan
Listrik sebesar 8,14%, serta yang mengalami penurunan
terbesar yaitu industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik yaitu
sebesar 3,49%.
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Cabang industri yang memberikan kontribusi terbesar masih
industri

makanan

dan

minuman

yaitu

sebesar

5,47%,

sedangkan industri pengolahan sendiri memberikan kontribusi
sebesar 21,14% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sementara itu, ekspor produk industri hingga bulan Januari
Tahun 2015 sebesar US$ 9,07 milyar, mengalami sedikit
penurunan sebesar 4,69% dibandingkan periode yang sama
tahun 2014. Ekspor produk industri memberikan kontribusi
sebesar 68,17% dari total ekspor nasional.
Impor produk industri pada Januari tahun 2015 sebesar
US$ 9,70 miliar turun sebesar 8,29% dibandingkan periode
yang sama tahun 2014 sebesar US$ 10,58 miliar. Neraca
ekspor-impor Hasil Industri Non Migas pada Januari tahun 2015
adalah USD -0,63 miliar (neraca defisit). Defisit ini telah
menurun 40,44% dibandingkan Januari tahun 2014 yang
sebesar USD -1,06 miliar. Dengan berbagai upaya yang
dilakukan Pemerintah dan para stakeholder industri, kita cukup
optimis bahwa kinerja perdagangan produk industri akan
semakin positif di masa-masa yang akan datang.
Di sisi lain, kinerja investasi sektor industri mengalami
peningkatan yang cukup baik. Investasi PMDN pada triwulan I
tahun 2015 mencapai Rp 17,45 triliun atau meningkat sebesar
57,01% dari periode yang sama tahun 2014. Sedangkan
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investasi PMA sebesar US$ 2,87 milyar atau menurun 17,92%
dibandingkan periode yang sama tahun 2013. Hal ini tentu
harus menjadi perhatian kita, mengingat investasi menjadi
salah satu motor pendorong pertumbuhan yang sekaligus
menyerap tenaga kerja di sektor industri.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam

rangka

pengembangan

industri,

maka

tujuan

Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 adalah
terbangunnya industri yang tangguh dan berdaya saing melalui:
1. Penguatan struktur Industri nasional;
2. Peningkatan nilai tambah di dalam negeri;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan
kerja; dan
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah
Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan
nasional.
Sasaran

kuantitatif

pembangunan

industri

diharapkan

pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas pada akhir
tahun 2015 sebesar 6,83 persen dimana nantinya pada tahun
2019 diharapkan dapat mencapai 8,38 persen. Peningkatan
pertumbuhan industri disertai dengan meningkatnya kontribusi
sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional
tahun 2015 sebesar 21,22 persen dan pada tahun 2019 dapat
mencapai 24,15 persen.
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Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri juga dilakukan
melalui 6 (enam) hal, yaitu:
1. Penetapan industri prioritas, dilakukan melalui 10 industri
prioritas;
2. Pembangunan Sumber Daya Industri;
3. Pemberdayaan Industri;
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
5. Pengembangan IKM; dan
6. Perwilayahan Industri.
Sedangkan

untuk

arah

kebijakan

dan

strategi

industri

manufaktur dilakukan melalui:
1. Pengembangan Perwilayahan Industri.
Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:
a. Fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) di luar
pulau Jawa.
b. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah
(SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia
khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara
Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan
Barat Indonesia.
2. Penumbuhan Populasi Industri.
Penumbuhan Populasi Industri dilakukan dengan menambah
paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan
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sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya
Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha.
Strategi

utama

penumbuhan

populasi adalah

dengan

mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing
maupun modal dalam negeri.
3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas.
Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan
nilai tambah per tenaga kerja) dilakukan melalui beberapa
strategi yaitu:
a. Peningkatan efisiensi teknis.
b. Peningkatan penguasaan IPTEK / inovasi.
c. Peningkatan

penguasaan

dan

pelaksanaan

pengembangan produk baru (new product development)
oleh industri domestik.
d. Pembangunan faktor input.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Salah satu tantangan bagi sektor industri yang menjadi
perhatian

kita adalah

akan diberlakukannya

Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015.
Pemberlakuan MEA tersebut di satu sisi dapat memberi
peluang bagi terbukanya pasar produk Indonesia di kawasan
ASEAN, tetapi disisi lain jika tidak diwaspadai Indonesia hanya
akan menjadi pasar yang besar bagi produk-produk negara
6

ASEAN lainnya. Untuk itu, Pemerintah mengajak seluruh
stakeholder industri nasional terutama KADIN untuk bersamasama menyiapkan pelaku usaha yang memiliki daya saing yang
tinggi dan siap untuk berkompetisi secara ketat dengan para
pelaku usaha dari negara lain.
Hal ini penting mengingat potensi bangsa Indonesia yang
sangat besar baik dari jumlah dan kualitas sumber daya
manusia, kekayaan sumber daya alam, maupun penguasaan
teknologi yang masih bisa terus berkembang melalui kegiatan
R&D maupun kerja sama alih teknologi dengan negara-negara
lain. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mendorong
tumbuh dan berkembangnya para wirausaha baru maupun
pelaku usaha yang telah ada agar mampu bersaing khususnya
di kawasan ASEAN.
Dalam menghadapi MEA yang sudah semakin dekat, langkahlangkah Kementerian Perindustrian secara umum dapat dibagi
ke dalam 2 (dua) bidang, yaitu: (1) bidang Trade in Goods
(Perdagangan Barang), dan (2) bidang Trade in Services
(Perdagangan Jasa).
Di bidang perdagangan barang, Kementerian Perindustrian
melakukan langkah-langkah berupa: (1) Peningkatan daya
saing industri; dan (2) Mendorong investasi di sektor industri.
Peningkatan

daya

saing

industri

dilakukan

melalui:

(1) Penguatan struktur industri dengan melengkapi struktur
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industri yang masih kosong; serta (2) Menyiapkan strategi
ofensif dan defensif dalam akses pasar.
Untuk menguasai pasar ASEAN, Kementerian Perindustrian
mempunyai strategi ofensif melalui fokus pengembangan
9 (sembilan) sektor industri, yaitu: (1) Industri berbasis agro
(CPO, kakao, dan karet); (2) ikan & produk olahannya;
(3) tekstil & produk tekstil; (4) alas kaki & produk kulit;
(5) furnitur; (6) makanan & minuman; (7) pupuk & petrokimia;
(8) mesin & peralatannya, serta (9) logam dasar besi & baja.
Pada fokus penguatan sektor IKM dilakukan Implementasi
Strategi Ofensif melalui beberapa program pelaksanaan,
diantaranya antara lain:
1) Pemberian Insentif bagi IKM;
2) Penumbuhan Wirausaha Industri;
3) Pembinaan Sentra IKM;
4) Pengembangan Klaster IKM;
5) Pembinaan IKM melalui pendekatan OVOP;
6) Fasilitasi pendaftaran HKI;
7) Fasilitasi Sertifikasi bagi IKM; dan
8) Fasilitasi akses permodalan bagi IKM.
Sedangkan strategi defensif dengan cara penyusunan Standar
Nasional Indonesia (SNI) untuk produk-produk manufaktur.
Sampai saat ini sudah tersusun 50 SKKNI sektor industri serta
25 LSP dan TUK. Secara progresif diupayakan penambahan 15
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SKKNI dan 10 LSP sektor industri setiap tahunnya, diutamakan
bidang industri prioritas.
Untuk

itu,

melalui

“Membangun

musyawarah

Profesionalisme

KADIN

dan

dengan

Kemandirian

tema
Dalam

Menghadapi Era Globalisasi” Saya berharap Saudara-Saudara
dapat menghasilkan program-program dan langkah aksi yang
positif, yang tidak hanya untuk mendukung kemajuan usaha
yang

Saudara

pimpin,

tetapi

juga

untuk

mendorong

pertumbuhan, perkuatan dan peningkatan daya saing industri
nasional.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 15 Mei 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN

9

