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Yth. Dewan Penasehat INACOM;
Yth. Bapak/Ibu perwakilan Kementerian/LPNK;
Yth. Bapak/Ibu Ketua dan Pengurus INACOM;
Yth. Para Pejabat di Lingkungan Kementerian
Perindustrian; dan
Yth. Para Undangan dan Hadirin sekalian
berbahagia.

yang

Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT,atas rahmat, hidayah dan
perkenan-Nya,pada hari yang berbahagia ini kita dapat
berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal’afiat pada
acara Pengukuhan INACOM dan sarasehan industri
kedirgantaraan nasional.

Mengawali pembukaan ini, saya mengucapkan
selamat datang dan terima kasih kepada Anggota Dewan
Penasehat, Para Pengurus INACOM, para narasumber
seminar serta hadirin sekalian, yang telah meluang waktu
untuk

menghadiri

acara

ini,

sehingga

dapat

menyumbangkan ide, saran maupun pemikiran dalam
rangka pengembangan Industri Kedirgantaraan Nasional.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Tonggak awal perkembangan industri pesawat
udara nasional, saat pesawat udara nasional N250 mampu
mengudara

pada

tanggal

10

Agustus

1995.

Itu

membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu dan
menguasai

teknologi

tinggi.

Namun,

setelah

itu

pengembangan pesawat udara berjalan lambat. Saat ini,
adalah momentum yang tepat untuk menggerakan
kembali

Industri

terbentuknya

Kedirgantaraan

Indonesia

Aircraft

Nasional
and

dengan

Component

Manufacturer Association (INACOM).
Saat

ini,

Pemerintah

sedang

membangun

purwarupa Pesawat N-219, yang diharapkan akan menjadi

sarana dalam membangun konektifitas pada daerahdaerah terpencil, dan yang lebih penting lagi adalah
sebagai penggerak tumbuhnya industri komponen di
dalam negeri, karena pesawat tersebut direncanakan
mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
dapat mencapai lebih dari 60%, Hal ini memberikan
peluang yang sangat besar bagi tumbuhnya industri
komponen/pendukung pesawat udara nasional serta
membuka peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Hadirin Yang Saya Hormati,
Dalam

mendukung

pengembangan

industri

pesawat udara nasional, Kementerian Perindustrian telah
melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya
melakukan identifikasi industri nasional yang memiliki
potensi sebagai industri komponen pesawat udara,
melaksanakan

bimbingan

teknis

kepada

industri

komponen agar memiliki kompetensi dalam pembuatan
komponen-komponen pesawat. Hingga saat ini, telah
dilaksanakan beberapa bimtek antara lain bimtek rubber
seal, interior, komponen metal, tools dan jig.

Kementerian

Perindustrian

juga

memfasilitasi

sinergi industri komponen nasional yang berpotensi
membuat komponen pesawat udara dengan PTDI, dalam
upaya mendorong industri nasional untuk terlibat dalam
pembuatan komponen pesawat N219. Hal ini sebagai
upaya dalam mewujudkan target TKDN pada pesawat
N219 sebesar 60%. Selain upaya-upaya yang telah kami
sampaikan tadi, Kementerian Perindustrian juga sedang
berupaya

memfasilitasi

komponen

pesawat

udara

nasional untuk mendapatkan sertifikasi/approval baik dari
dalam

negeri

negeri,Monitoring

maupun

sertifikasi

konsorsium

dari

luar

pengembangan

komponen pesawat N219, dan upaya dalam membangun
kerjasama luar negeri untuk mengembangkan kapasitas
industri komponen pesawat udara nasional.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Kami melihat, semangat pendirian INACOM ini
adalah

dalam

kedirgantaraan

rangka
nasional

mengembalikan
serta

upaya

kejayaan
untuk

mengembalikan kemampuan teknologi kedirgantaraan

nasional. Para pelaku industri di bidang pesawat udara ini
berhimpun diri dalam sebuah ikatan persatuan untuk
mewujudkan

cita-cita

demi

kemandirian

industri

kedirgantaraan nasional. Kementerian Perindustrian akan
terus mendukung dan membangun kerjasama demi
terwujudnya cita-cita kita bersama, kemandirian industri
kedirgantaraan nasional.
Hadirin Yang Saya Hormati,
Dengan berdirinya Asosiasi INACOM ini, diharapkan
mampu mempercepat penumbuhan dan pengembangan
industri pesawat udara nasional serta berdampak pada
peningkatan penumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga
kerja, peningkatan kesejahteraan, penumbuhan investasi,
serta

penguasaan

Kementerian

teknologi

Perindustrian

tinggi.

akan

terus

Sekali

lagi,

mendukung

INACOM dalam mewujudkan mimpi bersama, yatu
mewujdukan
nasional.

kemandirian

industrikedirgantaraan

Akhirnya,dengan

mengucapkan

Bismillahirohmannirrohim, acara “Pengukuhan INACOM
dan sarasehan industri kedirgantaraan nasional” secara
resmi saya buka. Semoga dengan diselenggarakannya
acara ini, dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi
pengembangan Industri Kedirgantaraan Nasional.

Terima kasih.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
Menteri Perindustrian

Saleh Husin

