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Yang saya hormatl, para hadirin sekalian yang
berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera untuk kita semua dan Selamai
Pagi.

Pertama-tama

marilah

kita

bersama-sama

memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME yang
telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga

kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat

wal'afiat pada "Pameran Foto Industri Hijau" hari ini.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Forum
Wartawan Industri (Forwin) dan Komunitas Fotografer
Kementerian

Perindustrian

yang

telah

menyelenggarakan pameran foto industri hijau ini.
Hadirin sekalian yang saya hormati,

Sektor

industri

mempunyai

misi

mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan
lapangan kerja, melalui pembangunan industri.

Pada

Perpres nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional (KIN) telah ditetapkan bahwa salah
satu tujuan jangka panjang pengembangan industri

adalah pengembangan industri yang berkelanjutan. Hal

ini dilandasi pemikiran, bahwa pada kenyataannya
pembangunan industri membutuhkan ekploitasi sumber

daya alam sebagai bahan baku industri, terutama pada
industri manufaktur, sementara di sisi lain, adanya

keterbatasan ketersediaan sumber daya alam dan
keterbatasan daya dukung lingkungan dalam menerima
limbah dan emisi dari kegiatan industri. Oleh karena

itu perlu dikembangkan pembangunan industri yang
ramah lingkungan atau dikenal sebagai industri

hijau, yaitu industri yang dalam proses produksinya
mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas

penggunaan sumber daya secara berkelanjutan,

sehingga

mampu

menyelaraskan pembangunan

industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hiduo
serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
Saudara-saudara sekalian,

Pengembangan industri hijau dapat dilakukan melalui

beberapa penerapan seperti produksi bersih {cleaner
production), konservasi energi {energy efficiency,
efisiensi sumberdaya {resource efficiency, ecodesign, proses daur ulang, dan low-carbon
technology. Dengan penerapan industri hijau, maka
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akan terjadi efisiensi pemakaian bahan baku, energi
dan air, sehingga limbah maupun emisi yang dihasilkan
menjadi minimal. Dengan demikian, maka proses
produksi akan menjadi lebih efisien yang tentunya akan
meningkatkan daya saing produk industri.

Disamping itu, pengembangan industri hijau
merupakan salah satu upaya untuk mendukung
komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan
emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sebagaimana telah

disampaikan uleh Presiden RI dalam pertemuan
mengenai perubahan iklim di Copenhagen pada tahun
2009, yaitu bahwa Indonesia pada tahun 2020
bertekad untuk menurunkan emisi GRK sebesar

26% apabila dengan upaya sendiri dan 41% apabila
dengan bantuan internasional. Emisi GRK nasional pada
tahun 2000 adalah sebesar 1,3 juta Gigagram C02
equivalen dan sektor industri berkontribusi sebesar

3,12% dari proses produksi, dan 9,63% dari
penggunaan energi. Khusus sektor industri, terdapat 8
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sektor industri yang tergolong memberikan kotribusi
emisi GRK yang besar yaitu industri semen, industri
baja, industri pulp & kertas, industri tekstii,
industri

keramik,

industri

pupuk,

industri

petrokimia serta industri makanan dan minuman
tertentu.

Komitmen

penurunan

emisi

GRK

ini

tentunya

membutuhkan usaha dan tindakan nyata yang

menyeluruh

dari

seluruh sektor

pengemisi

GRK.

Tantangan saat ini adalah bagaimana pemerintah
mampu mendorong pengembangan industri hijau yang

kompetitif dengan

sasaran

pemanfaatan

peluang

ekonomi ramah lingkungan {green economy) serta

mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga
diharapkan

dapat meningkatkan

kontribusi

sektor

industri hijau pada PDB nasional
Saudara-saudara sekalian,

Investasi

yang

diperlukan

untuk

pengembangan

industri hijau cukup besar, salah satunya adalah karena

diperlukan penggantian mesin produksi dengan
teknologi yang ramah lingkungan. Oleh sebab itu
diperlukan insentif dari pemerintah agar industri
hijau bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sebagai langkah awal, sejak tahun 2010 sampai
dengan sekarang Kementerian Perindustrian telah
memberikan Penghargaan Industri Hijau {Green

Industry

Award)

kepada

industri yang

telah

menerapkan pola-pola penghematan sumber daya,
termasuk

pengyunaan

terutama

energi

bahan

yang

baku dan

ramah

energi

lingkungan

serta

terbarukan. Pada tahun 2010 - 2012 tercatat sekitar

160 perusahaan
mengikuti

industri

penghargaan

yang
industri

secara sukarela
hijau

tersebut.

Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk
insentif yang diharapkan dapat mendorong pelaku
industri dalam mewujudkan industri hijau. Meskipun

saya yakin bahwa industri yang telah menerapkan
industri hijau jauh lebih banyak, karena penghargaan
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industri ini sifatnya partisipatif dan tidak
oleh pemerintah.

Bentuk insentif lain yang telah diberikan

oleh

Kemenperin kepada pelaku industri adalah memberikan
keringanan berupa potongan harga untuk
pembelian mesin baru di industri tekstil dan produk
tekstil (TPT), alas kaki, dan gula melalui Program
Restrukturisasi Permesinan.

Program

ini telah

diiaksanakan sejak tahun 2007 dan telah memberikan

dampak

yang

penggunaan

signifikan

energi

sampai

berupa

p& lyhematan

25%,

peningkatan

produktivitas sampai 17%, peningkatan penyerapan

tenaga kerja dan meningkatkan efektivitas giling pada
industri guia.

Hasil

yang telah dicapai

oleh

pelaku

industri

menunjukkan bahwa industri nasional kita sudah
mampu

melakukan

efisiensi

energi

dalam

kegiatan produksinya yang secara tidak langsung
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akan menurunkan emisi GRK, sehingga tuduhan yang

menyatakan

bahwa

industri

merupakan

kontributor utama emisi GRK tidak sepenuhnya

benar. Sebagai contoh industri semen yang selalu
dituduh menimbulkan pencemaran dan mengeluarkan
emisi yang besar, tetapi pada kenyataannya justru

peringkat pertama pada penghargaan industri hijau
adalah

industri

mendapatkan

Semen;

demikian

peringkat emas

juga

pada

yang

penilaian

PROPER adalah industri Semen. Oleh karena itu saya

menaruh harapan besar kepada para wartawan

agar kiranya dapat memberikan informasi kepada
masyarakat luas tentang kegiatan industri khususnya
tentang penerapan industri hijau.
Hadirin sekalian,

Semoga acara pameran "Foto Industri Hijau" ini
dapat

memberi

manfaat

sebesar-besarnya

guna

terwujudnya industri hijau yang pada akhirnya akan
memberikan

dampak

peningkatan

daya

saing

%

produk industri sehingga mampu bersaing di pasar
global sekaligus dapat menjaga keberlanjutan
sumberdaya kelestarian fungsi lingkungan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semoga langkah kita semua mendapat ridho dari
Tuhan Yang Maha Esa.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menteri Perindustrian,

Mohamad S. Hidayat

