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Yth. :
Para Pimpinan Redaksi dan hadirin yang hormati;
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 hari ini kita
dapat menghadiri acara Forum Dialog Dengan Pimpinan
Redaksi dengan topik “Urgensi Pengembangan Industri Hulu
Melalui Kebijakan Yang Komprehensif”.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Mengawali speech 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 tumbuh sebesar
5,21%, lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun
2015 sebesar 4,71%. Cabang industri yang tumbuh tinggi di
antaranya Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisonal sebesar
9,05%, Industri Logam Dasar sebesar 8,66%, serta Industri
Makanan dan Minuman sebesar 8,16%.
Sementara itu, ekspor produk industri s.d Triwulan I tahun 2015
sebesar

US$

26,83

miliar.

Ekspor

produk

industri

ini

memberikan kontribusi sebesar 68,73% dari total ekspor
nasional yang sebesar US$ 39,02 miliar, sedangkan impor
produk industri s.d Triwulan I tahun 2015 sebesar US$ 28,15
miliar. Neraca ekspor-impor Hasil Industri Non Migas s.d
Triwulan I tahun 2015 sebesar USD -1,320 miliar (neraca
defisit).
Di sisi lain, investasi PMDN mencapai Rp 17,45 triliun atau
meningkat sebesar 57,01%. Sedangkan investasi PMA sebesar
US$ 2,87 milyar. Sehingga nilai total investasi yang masuk
pada triwulan I pada tahun 2015 mencapai US$ 20,32 juta.
Angka realisasi tersebut menurut data BKPM merupakan
tertinggi sejak lima tahun terakhir.
Hal ini tentu harus menjadi perhatian kita, mengingat investasi
menjadi salah satu motor pendorong pertumbuhan yang
sekaligus menyerap tenaga kerja di sektor industri.
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Saudara-Saudara Sekalian,
Pembangunan industri petrokimia di teluk bintuni mempunyai
beberapa alasan, antara lain:
1. Potensi gas bumi di Kab. Teluk Bintuni yang sudah
diidentifikasi sebesar 23,8 TSCF, dimana sebesar 12,9
TSCF sudah dialokasikan untuk 2 train LNG, dan sisanya
sebesar 10,9 TSCF untuk 1 train LNG. Selain itu, ditemukan
juga cadangan baru sebesar 6-8 TSCF.
2. Potensi gas bumi tersebut dapat digunakan sebagai bahan
baku industri ammonia untuk mendukung industri urea dan
bahan baku industri methanol untuk mendukung industri
pusat olefin.
3. Pembangunan industri melalui program hilirisasi serta
kompleks industri petrokimia akan berdampak terhadap
pengembangan daerah, meliputi infrastruktur, pendidikan
dan kesejahteraan dalam rangka memperkokoh NKRI, serta
mendorong tumbuhnya berbagai industri turunan petrokimia
yang maju dan berkesinambungan.
Program pembangunan industri petrokimia tersebut dibagi
kedalam 2 (dua) tahap, yaitu:
Tahap I:
1. Pembangunan 2 pabrik pupuk urea kapasitas @1.150.000
ton/tahun (total 2,3 juta ton/tahun) dengan total nilai investasi
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mencapai US$ 2 milyar dan membutuhkan pasokan gas
sebesar 180 mmscfd dengan investor PT. Pupuk Indonesia.
2. Pembangunan

pabrik

polipropilena

kapasitas

400.000

ton/tahun dengan total nilai investasi US$ 1,8 milyar dan
membutuhkan pasokan gas sebesar 202 mmscfd.
Tahap II:
1. Pembangunan
ton/tahun

dan

pabrik

polipropilena

kapasitas

320.000

pabrik

polyethylene

kapasitas

240.000

ton/tahun yang membutuhkan pasokan gas sebesar 236
mmscfd.
2. Pembangunan pabrik dimethyl ether kapasitas 320.000
ton/tahun dan membutuhkan pasokan gas sebesar 81
mmscfd.
Beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan, antara lain:
1. Diperlukan

intervensi pemerintah

terhadap

harga

gas

khususnya terkait penerimaan negara dari sektor hulu migas;
2. Perlu dilakukan joint study antara PT. Pupuk Indonesia
selaku pengguna gas dengan BP Berau selaku penghasil
gas.
3. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga
maupun instansi terkait agar pembangunan pabrik dapat
berjalan dengan lancar.
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Saudara-Saudara Sekalian,
Selain hal tersebut yang telah kami kemukakan, Kementerian
Perindustrian juga telah merencanakan untuk pembangunan
industri

petrokimia

berbasis

gasifikasi

batubara

dengan

beberapa pertimbangan, antara lain:
1. Bahan baku nafta di Indonesia masih diimpor sebesar 1,7
Juta ton, harganya sangat dipengaruhi harga minyak mentah
dunia, sehingga produk turunan industri olefin menjadi tidak
berdaya saing.
2. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing serta
pengamanan pasokan bahan baku, maka Pemerintah
mendorong

pengembangan

industri

berbasis

gasifikasi

batubara jenis kalori rendah (low rank) sebagai bahan dasar
merupakan alternatif yang sangat menarik.
3. Ketersediaan batubara kalori rendah di Indonesia mencapai
29 Milyar ton terutama di Sumatera Selatan, Kalimantan
Timur, dan Kalimantan Selatan, sehingga pemanfaatan
batubara kalori rendah untuk bahan baku industri methanol
dan

ammonia,

menjadi

berdaya

saing

tinggi

serta

menghemat devisa impor.
Pembangunan industri petrokimia berbasis gasifikasi batubara
dilakukan melalui beberapa program, antara lain:
1. Pembangunan industri methanol berbasis gasifikasi batubara
kalori rendah dengan kapasitas 500.000 ton/tahun dengan
kebutuhan batubara kalori rendah sebesar 2,5 juta ton/tahun;
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2. Pembangunan industri tersebut diproyeksikan menggunakan
APBN 2017 sebesar US$ 700 juta, didahului penyusunan
Feasibility Study (FS) pada APBN-P 2015 dan penyusunan
Front-End Engineering Design (FEED) pada APBN 2016;
3. Pada umumnya, kebijakan pembangunan industri kimia hulu
di negara-negara maju maupun berkembang dilakukan oleh
Pemerintah. Sementara sektor swasta lebih memegang
peranan pada industri kimia antara dan hilirnya.
4. Lokasi pembangunan industri tersebut terletak di Sumatera
Selatan atau Kalimantan Timur
Beberapa rekomendasi terkait yang dapat kami berikan, antara
lain:
1. Pada umumnya, kebijakan pembangunan industri kimia hulu
di negara-negara maju maupun berkembang dilakukan oleh
Pemerintah. Sementara sektor swasta lebih memegang
peranan pada industri kimia antara dan hilirnya.
2. Lokasi pembangunan industri tersebut terletak di Sumatera
Selatan atau Kalimantan Timur.
3. Diperlukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian,
Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian
Keuangan dan Bappenas.
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Saudara-Saudara Sekalian,
Kementerian

Perindustrian

juga

telah

melakukan

pengembangan industri material dasar logam hulu dalam
rangka optimalisasi nilai tambah industri. Industri material dasar
logam masuk dalam industri prioritas, karena:
1. Industri vital dan strategis yang menopang industri di
berbagai bidang khususnya industri manufaktur berbasis
industri

logam

serta

penunjang

pembangunan

sektor

konstruksi/ infrastruktur dan lain sebagainya. Berbagai
kegiatan industri selalu berhubungan dengan peralatan yang
berupa mesin dimana komponen utamanya (sekitar >85%)
adalah berupa logam.
2. Industri yang digunakan dalam mendukung industrialisasi
yang penggunaannya sangat luas seperti dermaga, kapal
laut, landasan airport, jembatan antar pulau, rel kereta api,
pipa bawah laut, jalan tol, jaringan listrik, telekomunikasi, dll
Tren pertumbuhan industri material dasar logam hulu mulai
tahun 2008-2013 sebesar 3,17 persen dengan utilisasi sebesar
64,58 persen. Pertumbuhan industri tersebut pada Triwulan I
sebesar 4,73 persen dengan total investasi Rp. 129,7 triliun.
Kondisi industri logam hulu nasional dipengaruhi beberapa
faktor, antara lain:
1. Faktor Global.
a. Kelebihan Pasokan Baja
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b. Penurunan Harga Baja
c. Unfair Trade, Dumping & Subsidi
2. Faktor Domestik.
a. Kenaikan Harga Gas Alam
b. Kenaikan UPMK
c. Kenaikan Harga Listrik
d. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah
3. Faktor Internal Industri.
a. Jumlah Karyawan Tinggi
b. Proyek Sedang Berjalan
c. Teknologi berbasis Gas Alam & Listrik
Pengembangan industri material dasar logam diprioritaskan
pada upaya pemenuhan kebutuhan industri hilir dalam negeri.
Bapak/Ibu yang terhormat,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami
sampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikumWr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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