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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 pagi ini kita
dapat menghadiri yang diselenggarakan oleh KADIN yaitu

acara “3rd Sustainable Business Dialogue In Cooperation With
The Global Practitioners Dialogue On Climate Investment
(PDCI)”.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Mengawali sambutan ini, sekilas akan saya sampaikan
mengenai kinerja sektor industri. PDB industri pengolahan non
migas triwulan II tahun 2015 tumbuh sebesar 5,27% lebih
rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun 2015 yang
tumbuh sebesar 5,59%.
Sementara itu, total ekspor bulan Juli 2015 adalah sebesar
US$ 63,27 miliar atau turun 7,65 persen dari bulan yang sama
tahun sebelumnya, sedangkan total impornya adalah sebesar
US$ 63,04 miliar atau turun 12 persen.
Sampai dengan bulan Juli 2015 total neraca perdagangan
adalah surplus sebesar US$ 230 juta sedangkan pada periode
yang sama tahun lalu defisit sebesar US$ 3,13 miliar.
Di sisi lain, investasi PMDN pada triwulan II mencapai Rp 25,56
triliun atau tumbuh sebesar 111,83%. Sedangkan investasi
PMA sebesar US$ 2,51 milyar. Sehingga nilai total investasi
yang masuk pada triwulan II pada tahun 2015 mencapai US$
5,07 milyar.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam rangka pengembangan Industri Nasional berdasarkan
amanat Pasal 9 UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Visi
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pembangunan industri yaitu “Menjadi Negara Industri Tangguh”
yang bercirikan:
1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan
berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut strategi yang ditempuh
antara lain:
1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis
sumber daya alam;
2. Pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber
daya manusia (SDM) industri;
4. Pembangunan sarana dan prasarana Industri;
5. Pembangunan industri strategis;
6. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
7. Kerjasama internasional bidang industri.
Beberapa sasaran kualitatif pembangunan industri antara lain:
1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat
mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035
sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto
(PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu
dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.
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Sedangkan sasaran kuantitatif pembangunan industri antara
lain:
1. Pertumbuhan sektor industri non migas pada tahun 2015
sebesar 6,0% dan tahun 2035 sebesar 10,5%.
2. Kontribusi industri non migas terhadap PDB pada tahun
2015 sebesar 20,8% dan tahun 2035 sebesar 30%.

Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam RIPIN terdapat bangun industri nasional di dalamnya
yang berisikan 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.
Kebijakan dan strategi pembangunan
dikelompokkan menjadi 6 (enam) yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

industri

dapat

Penetapan 10 industri prioritas;
Pembangunan sumber daya industri;
Pembangunan sarana dan prasarana industri;
Pemberdayaan industri;
Perwilayahan industri; dan
Pengembangan IKM
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Sedangkan arah kebijakan
manufaktur antara lain:

dan

strategi

untuk

industri

1. Pengembangan Perwilayahan Industri dengan strategi
membangun 14 Kawasan Industri (KI) di luar Jawa dan 22
Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM);
2. Penumbuhan populasi industri paling tidak sekitar 9 ribu
usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50%
tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar
20 ribu unit usaha; dan
3. Peningkatan daya saing dan produktivitas dengan
meningkatkan nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja.

Saudara-Saudara Sekalian,
Saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah akan selalu
mendukung kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia.
Semua regulasi atau peraturan-peraturan yang menghambat
akan dihapus, dicabut, direvisi atau akan dikaji lagi. Beberapa
paket kebijakan tersebutantara lain:
1. Pengurusan ijin investasi di kawasan industri menjadi hanya
3 jam.
2. Pemangkasan tahap perijinan di Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dari 14 menjadi 6 tahap.
3. Pengurusan tax allowance yang
maksimal 28 hari menjadi 25 hari.

semula

diselesaikan

4. Pengurusan tax holiday diselesaikan maksimal 45 hari.
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5. Penerbitan PP 69/2015 yang membebaskan import alat
angkut kereta api, galangan kapal, pesawat termasuk suku
cadangnya dari PPN.
6. Insentif pengurangan pajak bunga deposito, terutama untuk
eksportir yg memiliki kewajiban laporan Devisa Hasil Ekspor
(DHE) kepada BI.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Melalui acara ini, saya berharap ke depannya akan lebih maju
lagi dan semakin berkembang untuk dapat memberikan
kontribusi yang nyata dalam kemajuan perekonomian Indonesia
melalui iklim investasi yang bagus dan selalu dapat
menghasilkan langkah aksi positif, tidak hanya mendukung
kemajuan usaha yang Saudara pimpin, namun juga untuk
mendorong pertumbuhan, perkuatan dan peningkatan daya
saing industri nasional.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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