Menteri Perindustrian Republik Indonesia
SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PEMBUKAAN
PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2015
SURABAYA, 6 AGUSTUS 2015
Yang Saya Hormati:
1. Saudara Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi
Jawa Timur;
2. Para Pejabat Eselon Idan Eselon II Kementerian
Perindustrian;
3. Para Pimpinan dan Anggota KADIN;
4. Para Pimpinan dan Anggota Asosiasi Industri;
5. Para Peserta PPI 2015, Para Undangan, serta Hadirin
Sekalian yang Berbahagia.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagidan Salam Sejahtera untuk kita semua,
Mengawali sambutan ini marilah kita bersyukur kepada Allah
SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita
dapat menghadiri acara Pameran Produksi Indonesia (PPI)
2015

dengan

Indonesia”,

tema
yang

“Bangga

Menggunakan

diselenggarakan

oleh

Produk

Kementerian

Perindustrian pada tanggal 6-9 Agustus 2015 di Grand City
Convention and Exhibition Hall, Surabaya.
Saya sangat bangga dan mengapresiasi penyelenggaraan
PPI 2015, karena acara ini merupakan salah satu langkah
strategis

yang

dilakukan

Kementerian

Perindustrian

untukterus mendorong pengembangan inovasi dan kreativitas
anak bangsa dalam menciptakan produk-produk berdaya
saing dan bernilai tambahtinggi.
Pameran ini juga bertujuan meningkatkan kebanggaan dan
kecintaan masyarakat untuk menggunakan produk buatan
dalam negeri ditengah membanjirnya barang-barang impor
sebagai akibat dari perdagangan dunia yang semakin
terbuka, serta sebagai sarana unjuk kemampuan industri
dalam negeri.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Di tengah persaingan dunia yang semakin ketat, salah
satunya yaitu pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) pada akhir 2015, Pemerintah senantiasa mendorong
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),
sebagai sebuah upaya kolektif bangsa untuk meningkatkan
daya saing dan produktivitas industri dalam negeri, yang akan
memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
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Upaya ini telah menjadi program nasional berdasarkan
Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan
Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Selanjutnya, P3DN diperkuat melalui UU Nomor
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian khususnya pada Pasal
85-89 mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri, yang bertujuan untuk: memberdayakan industri dalam
negeri, memperkuat struktur industri, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa produk dalam
negeri wajib digunakan dalam pengadaan barang/jasa oleh
seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang
sumber pembiayaannya menggunakan APBN dan APBD.
Saudara-Saudara Sekalian,
Secara lebih operasional, ketentuan mengenai P3DN dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah diatur di dalam Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Untuk itu, saya mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh
instansi pemerintah untuk terus menjalankan kebijakan P3DN
dalam rangka mendukung pengembangan industri dan
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mengoptimalkan pemanfaatan pasar di dalam negeri. Dan
bagi para pelaku usaha industri, saya mendorong Saudara
untuk

terus

meningkatkan

kemampuan

dan

kapasitas

produksi, sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa
yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi, serta dapat
memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
Pemerintah tidak akan sungkan untuk mempromosikan
kemampuanindustri
produk-produk

yang

dalam

negeri

berkualitas

dalam
dan

menghasilkan

memiliki

Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi, agar semakin
dikenal masyarakat dan mampu bersaing dengan produkproduk impor di pasar yang sangat kompetitif.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Penyelenggaraan pameran produk dalam negeri sebagai
upaya untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan dan
karya inovasi anak bangsa perlu untuk terus dikembangkan.
Salah satunya adalah melalui PPI 2015 ini, dimana produkproduk yang dipamerkan merupakan produk-produk andalan
nasional yang perlu didorong untuk ditumbuhkembangkan.
Melalui penyelenggaraan pameran ini, kami berharap bahwa
produk-produk unggulan tersebut dapat lebih dikenal luas
oleh para

potential buyer, baik dari kalangan pemerintah
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pusat maupun daerah, dunia usaha, serta masyarakat luas.
Hal ini tentunya dapat meningkatkan penetrasi pasar dalam
negeri, termasuk untuk menggalakkan program P3DN.
Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada SaudaraSaudara Peserta Pameran dan Tamu Undangan yang telah
hadir pada acara PPI 2015 ini. Selamat mengikuti pameran,
semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
Tidak lupa pada kesempatan ini saya juga menyampaikan
penghargaan
penyelenggara

yang
dan

setinggi-tingginya
pihak-pihak

kepada

terkait

yang

panitia
telah

menyukseskanpenyelenggaraan pameran ini.
Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillaahirrohmaanirrohiim,
acara Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2015 di Grand City
Convention and Exhibition Hall, Surabaya ini secara resmi
saya nyatakan dibuka.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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