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Yang terhormat,
Ketua dan Anggota Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA),
Ketua dan Anggota Asosiasi Produsen Aluminium Ekstrusi Indonesia
(APRALEX),
Ketua dan Anggota Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia (APKABEL),
Ketua dan Anggota Asosiasi Produsen Kompor Gas Indonesia (APKOGI),
Ketua dan Anggota Asosiasi Industri Tabung Baja (ASITAB),
Perwakilan dari Para Peserta Pameran Produk Logam,
Hadirin serta tamu undangan yang saya muliakan,

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan karuniaNya pada hari ini kita dapat berkumpul
bersama pada acara Pembukaan Pameran Produk Logam tahun 2015
yangdilaksanakan oleh Direktorat
Direktorat

JenderalIndustri

Industri

Logam,

Mesin,

Material Dasar Logam
Alat

Transportasi

dan

Elektronika, Kementerian Perindustrian pada tanggal 23 – 26Juni 2015di
Plasa Pameran Industri. Kegiatanini dilaksanakan sebagailangkah konkrit
yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian bersama dunia usaha dan
asosiasi dalam upaya meningkatkan promosi dan penyebaran informasi
kemampuan industri logam dalam negeri.

Hadirin yang saya hormati,
Sebagai

salah satu industri dasar yang menunjang produksi barang

modal dengan logam sebagai bahan baku utamanya, industri logam
memiliki peranan yang cukup besar dalam hal pengembangan industri
nasional.Hampir seluruh komponen utama, yaitu sekitar 85% dari
peralatan atau mesin yang digunakan dalam kegiatan industri disuplai
oleh industri logam.
Secara statistik, pada tahun 2014 pertumbuhan sektor Industri Material
DasarLogam

adalah

sebesar

5,89%,sedangkan

pada

tahun

2013mencapai 11,63%.Penurunan pertumbuhan industri logam dalam
negeri ini dipengaruhi oleh adanya perlambatan terhadap pertumbuhan
ekonomi

nasional. Tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat

mengalami penurunan karena harga jual yang meningkat. Ditambah lagi,
tingginya penggunaan barang impordi Indonesia dikarenakan harga jual
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yang lebih rendah, mengakibatkan rendahnya kinerja dan utilitas industri
nasional.
Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya upaya yang
menyeluruh dan bersifat terpadu dari berbagai pihak terkait, baik
masyarakat, pemerintah dan pengusaha, maka industri nasional tidak
akan mampu tumbuh dan bersaing dengan industri luar negeri.
Untuk menekan penggunaan jumlah produk impor dan mendorong
tumbuhnya Industri Dalam Negeri, diperlukan adanya keberpihakan
pemerintah terhadap produk yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri,
khususnya sektor industri material dasar logam.
Oleh karenanya,Pemerintah melalui Program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN), memberikan dukungan yang diharapkan
agar mampu menjadi pemicu penggunaan produk logam dalam negeri,
terutama terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.
Program

P3DN

merupakan

upaya

pemerintah

untuk

mendorong

masyarakat maupun badan usaha agar lebih menggunakan produk
dalam

negeri,

memberdayakan

industri

dalam

negeri

melalui

pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada
produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Salah
satu bentuknya adalah dengan mewajibkan instansi pemerintah untuk
memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan
pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.
Jika dilihat dari indeks daya saing, Indonesia masih lebih rendah
dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Korea Selatan, China
dan Brazil yang menerapkan tarif bea masuk yang relatif lebih tinggi dari
Indonesia. Indeks daya saing Indonesia berada pada nomor urut 34,
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sedangkan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, masing – masing
menempati nomor urut 6, 26, dan 28.Hal ini menunjukkan bahwa
negara-negara yang dengan daya saing yang cukup tinggi pun masih
merasa perlu untuk melindungi pasar dalam negerinya.
Hadirin yang saya hormati,
Jaminan ketersediaan pasokan bahan baku industri dalam negeri juga
diperkuat dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2014 beserta pembuatan 6
usulan

RPP

yang

sedang

diproses

saat

ini

oleh

Kementerian

Perindustrian.
Minimnya teknologi yang dimiliki industri logamdalam negeri saat ini
menyebabkan ketergantungan bahan baku impor sehingga tidak ada
jaminan

pasokan

dan

stabilitas

harga.

Untuk

itu,

Kementerian

Perindustrian mendukung program pengembangan industri logam
berbasis sumber daya lokal karena prospek industri logam nasional di
masa mendatang sangat baik dilihat dari sisi demand yang seharusnya
direspon dengan meningkatkan suplai melalui optimalisasi utilisasi
maupun investasi baru.
Potensi bahan baku di dalam negeri yang melimpah dan belum
dimanfaatkan secara optimal juga merupakan peluang yang baik untuk
meningkatkan daya saing produk, sehingga beberapa industri nasional
telah memanfaatkan peluang ini untuk melakukan perluasan. Pemerintah
akan terus berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif agar
dunia usaha tetap bergairah melakukan investasinya di Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,
Sebagai salah satu usaha Kementerian Perindustrian dalam membina
industri logam nasional adalah melalui pelaksanaan pameran reguler di
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Plasa Industri. Diharapkan melalui event ini, masyarakat mengetahui
kemampuan industri logam di dalam negeri dan menyadari akan
pentingnya penggunaan produk dalam negeri untuk memajukan industri
logam nasional.
Pameran ini diikuti oleh perusahaan anggota asosiasi IISIA, APRALEX,
APKABEL, APKOGI, ASITAB, serta Balai Besar Logam & Mesin,
Kementerian Perindustrian dan Balai Pengembangan Teknologi IKM
Logam, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan yang menempati total
44 stand/booth pameran.
Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta dan para pihak yang
telah ikut serta dalam mempersiapkan pameran ini, semoga kegiatan ini
dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan industri besi logam
nasional dan kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti
pameran.
Akhirnya

dengan

mengucapkan

Bismillahirrahmanirrahim,

Pameran

Produk Logam secara resmi dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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