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Yang Terhormat:
1. Rektor Universitas Indo Global Mandiri;
2. Para Dosen;
3. Para Mahasiswa; dan
4. Para Bapak/Ibu yang saya hormati,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Selamat Pagi, dan Salam Sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan
karunia-NYA kita dapat menghadiri acara Kuliah Umum
Universitas Indo Global Mandiri dengan tema “Gerakan
Nasional Dalam Rangka Memasuki Era Masyarakat Ekonomi
ASEAN”.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati
Peluang Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain:
mampu meningkatkan diri sebagai negara pengekspor, nilai
ekspor industri Indonesia s.d bulan Juli 2015 ke Negara
ASEAN plus (Jepang dan Tiongkok) saat ini mencapai 46,75
persen, sedangkan untuk negara lainnya mencapai 53,25
persen dari total ekspor. Di sisi lain, pemberlakuan MEA 2015
juga akan menjadi tantangan, mengingat penduduk Indonesia
yang sangat besar, tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi
produk-produk Negara ASEAN lainnya.
Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang
sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak
tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan dan
keahlian yang beraneka ragam. Akses keluar negeri dalam
rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa
jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi
kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk
mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
Dari data BPS tahun 2014 terdapat 3.505.064 unit usaha IKM
yang dapat menyerap tenaga kerja sebesar 8.412.746 orang.
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Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang
mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang
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pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan
akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati
Tantangan sektor Industri nasional dalam menghadapi MEA
antara lain : pasokan bahan baku dan bahan penolong industri,
pasokan energi, infrastruktur, permasalahan ketenagakerjaan,
lingkungan hidup, teknologi, pembiayaan dan akses pasar.
Dalam menjawab tantangan tersebut, Pemerintah telah
mengatur arah dan pengembangan industri melalui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang di
dalamnya terdapat 4 cara pengembangan industri dalam
negeri yaitu :
1) Pembangunan sumber daya industri yang meliputi:
pembangunan

SDM,

pemanfaatan

SDA,

pengembangan teknologi industri, pengembangan dan
pemanfaatan kreativitas dan inovasi serta penyediaan
sumber pembiayaan;
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2) Pembangunan sarana dan prasarana industri yang
meliputi : standardisasi industri, infrastruktur industri,
sistem informasi industri nasional, dan pengembangan
perwilayahan industri;
3) Pemberdayaan industri yang meliputi : Penguatan IKM,
P3DN, dan kerjasama internasional bidang industri; dan
4) Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri
Sedangkan
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yang

bersifat

teknis

dan

operasional dalam menghadapi MEA, Presiden mengeluarkan
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan
Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat
Ekonomi Association of Southeast Asian Nations dimana
pengembangan industri nasional diamanatkan difokuskan
pada:
1. Pengembangan industri
memenuhi pasar ASEAN;

prioritas

dalam

rangka

2. Pengembangan Industri dalam rangka mengamankan
pasar dalam negeri;
3. Pengembangan industri kecil dan menengah;
4. Pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
5. Penerapan Standar Nasional Indonesia.
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Sejalan dengan Instruksi Presiden tersebut, Pemerintah telah
mengeluarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
atau RIPIN yang diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2015.
RIPIN disusun sebagai peraturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dimana di
dalamnya telah ditentukan tahapan pembangunan industri
nasional

dan

industri

prioritas

yang

akan

didorong

pengembangannya di masa yang akan datang agar proses
pembangunan industri nasional dapat lebih fokus dan lebih
mudah dalam mengukur kriteria keberhasilannya.
Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
tersebut Pemerintah mencanangkan tahapan pembangunan
industri nasional 2015-2035 melalui 3 Fokus tahapan yaitu :
1. Fokus tahap I pada tahun 2015 – 2019 yaitu meningkatkan
nilai tambah dan sumber daya alam;
2. Fokus tahap II pada tahun 2020 - 2024 yaitu keunggulan
kompetitif dan berwawasan lingkungan; dan
3. Pada tahap III tahun 2025 – 2035 diharapkan Indonesia
sebagai negara industri tangguh.
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Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam bangun industri nasional, Pemerintah telah
menetapkan industri prioritas yang terdiri dari industri andalan
masa depan, industri pendukung, dan industri hulu. Dimana
ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar
berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta
teknologi, inovasi dan kreativitas. Pembangunan industri di
masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa
ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai,
serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.
Adapun 10 industri prioritas tersebut adalah :
1. Industri Pangan
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Elektronika dan Telematika / ICT
6. Industri Pembangkit Energi
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan
Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
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Hadirin Yang Saya Hormati,
Dalam menghadapi persaingan MEA, Pemerintah telah
mempersiapkan program dan kebijakan sektor industri antara
lain :
a. Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan penolong
b. Peningkatan peran lembaga litbang untuk peningkatan
mutu produk dan proses kegiatan industri
c. Restrukturisasi peralatan permesinan
d. Peningkatan kompetensi SDM industri
e. Pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal
f. Penerapan standar industri dan kebijakan non-tariff barrier,
g. Fasilitasi pusat desain dan innovation centre
h. Optimalisasi P3DN di instansi pemerintah/BUMD/BUMN,
dan;
i.

Fasilitasi dalam kegiatan promosi/pameran.

Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan langkah-langkah
lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing
Indonesia pada sektor industri yaitu :

1. memperkuat struktur industri serta meningkatkan dukungan
iklim industri melalui pengembangan kemampuan sektor
industri dan membentuk pasar dalam negeri dan ASEAN
sebagai base-load.
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2. meningkatkan dukungan iklim industri melalui peningkatan
daya saing baik itu jangka pendek, menengah maupun
jangka panjang.

Hadirin Yang Saya Hormati,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini. Semoga dapat memberikan gambaran
kepada Saudara-Saudari sebagai bekal dalam persiapan
menghadapi MEA 2015. Dan tidak lupa saya mengajak
Saudara-Saudari untuk dapat mendukung agar industri
nasional kita dapat maju dan berkembang sebagai industri
yang tangguh dengan sinergi bersama antara Pemerintah,
Dunia usaha, Akademisi dan stakeholder lainnya.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN RI

SALEH HUSIN
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