POINTER
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA
FORUM PERTEMUAN SAUDAGAR BUGIS
MAKASSAR KE XV
Makassar, 28 Juli 2015
------------------------------------------------------------------Yth. Bapak Jusuf Kalla Wakil Presiden RI;
Hadirin sekalian peserta Forum Saudagar Bugis
Makassar ke XV
Assalamu’alaikum Wr. Wb;
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
1. Pertama-tama marilah kita memanjatkan
segala puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang
Maha Esa karena atas perkenanNya,sehingga
kita dapat berkumpul bersama pada hari ini
untuk mengikuti Forum Saudagar Bugis
Makassar ke XV.
2. Pada
kesempatan
perkenankan
kami
menyampaikan beberapa poin tentang strategi
pembangunan industri perkapalan untuk
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mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim
dunia.
3. Pada pidato pelantikan presiden ke-7 Republik
Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, beliau
menyampaikan
bahwa
sebagai
negara
maritim, bangsa Indonesia telah terlalu lama
memunggungi laut, samudra, selat dan teluk
sehingga ini saatnya kita mengembalikan
kejayaan bangsa Indonesia di laut, samudra
selat dan teluk seperti semboyan ‘Jalesveva
Jayamahe’.
4. Dalam 9 agenda prioritas (Nawa Cita)
Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, ada
4 agenda yang sangat terkait dengan
kemaritiman yaitu: memperkuat jati diri sebagai
negara
maritim;
pemberantasan
illegal
unreported
unregulated
(IUU)
fishing;
akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional;
dan kedaulatan pangan dan pengembangan
ekonomi maritim dan kelautan.
5. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,
Indonesia memiliki potensi sumber daya
kelautan yang sangat besar diantaranya
cadangan minyak bumi yang mencapai 9,1
milliar barel di laut, dan sekitar 8500 species
ikan, 555 species rumput laut, dan 950 species
biota terumbu karang hidup di perairan
Indonesia.
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6. Maka dari itu, program prioritas Nawa Cita
diharapkan akan mampu membawa Indonesia
menjadi bangsa yang berdaulat, memiliki
sumber daya yang berkelanjutan, serta
mensejahterakan segenap rakyat Indonesia.
7. Industri perkapalan memiliki beberapa karakter
khusus antara lain: proses produksi yang
komplek dan simultan, berdasarkan pesanan,
struktur
organisasi
jaringan
dengan
mengandalkan outsourcing untuk penyediaan
komponen dan tenaga kerja, dan aktifitas
utamanya adalah pembangunan kapal baru
dan reparasi.
8. Dari karakter – karakter tersebut dapat
disimpulkan bahwa stakeholder industri terdiri
dari berbagai pihak, diantaranya: industri
pelayaran, industri komponen, pemerintah, biro
klasifikasi, perbankan, dan asuransi.
9. Perkembangan
industri
perkapalan
di
Indonesia dalam satu dekade ini barjalan
cukup mengembirakan. Hal ini selain
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain
status Indonesia sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia, keberpihakan Pemerintahan
Joko
Widodo
–
Jusuf
Kalla
dalam
pengembangan industri maritim, serta amanat
perundang – undangan seperti UU 17/2008
tentang Pelayaran, INPRES 5/2005 tentang
Pemberdayaan Industri Pelayaran, dan
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Perpres 8/2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional (KIN).
10. Sejak diterapkannya INPRES 5/2005 tantang
azas cabotage, terjadi peningkatan jumlah
armada kapal berbendera Indonesia dari
sekitar 6.041 unit pada Juni 2005 menjadi
13.224
pada
Bulan
Februari
2014.
Peningkatan jumlah armada kapal nasional
berdampak pada peningkatan utilisasi fasilitas
reparasi kapal.
11. Saat ini jumlah galangan kapal di Indonesia
telah mencapai 250 perusahaan, yang 5 (lima)
diantaranya
berstatus
sebagai
BUMN.
Galangan kapal nasional saat ini telah mampu
membangun berbagai jenis dan ukuran kapal
sampai dengan 50.000 DWT dan mereparasi
kapal sampai dengan kapasitas 150.000 DWT.
Namun demikian dari 250 galangan kapal
nasional, hanya sekitar 10 perusahaan yang
memiliki kapasitas produksi diatas 10.000
DWT dengan fasilitas graving dock terbesar
yaitu 300.000 DWT yang berlokasi di Batam
dan Banten.
12. Kinerja Industri perkapalan nasional dalam 5
(lima) tahun terakhir terus mengalami
peningkatan. Tercatat pada tahun 2013,
pembangunan kapal baru mecapai 859,9 ribu
DWT dan reparasi kapal mencapai 8,437 juta
DWT.
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13. Namun demikian, industri perkapalan nasional
masih menghadapi beberapa permasalahan
diantaranya
tingginya
ketergantungan
terhadap komponen impor yang mencapai 70
persen dari nilai total pembangunan sebuah
kapal. Disamping itu, galangan kapal nasional
ketika membangun sebuah kapal masih
dibebani dengan bea masuk impor komponen
(sekitar 5 – 12 persen), PPN (sekitar 10
persen), serta suku bunga perbankan yang
relatif masih tinggi (sekitar 13 persen)
14. Dalam roadmap industri perkapalan yang telah
kami susun, pada tahun 2025 industri
perkapalan nasional ditargetkan akan mampu
membangun berbagai jenis kapal sampai
dengan ukuran 200.000 DWT dan didukung
dengan industri komponen kapal yang tangguh
dan berdaya saing tinggi.
15. Strategi yang kami lakukan dalam mencapai
roadmap tersebut antara lain: peningkatan
daya saing industri perkapalan nasional
melalui pemberian insentif fiskal; peningkatan
kemampuan desain dan rekayasa kapal
melalui pemberdayaan Pusat Desain dan
Rekayasa
Kapal
Nasional
(PDRKN);
penguatan struktur industri perkapalan melalui
program bimbingan teknis dan sertifikasi untuk
industri komponen kapal; pengembangan
kemampuan
SDM
perkapalan
melalui
5

pelatihan dan sertifikasi; dan peningkatan
kapasitas produksi melalui pengembangan
kawasan khusus industri maritim.
Terima Kasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Menteri Perindustrian

Saleh Husin
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