SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
PEMBUKAAN PAMERAN

PRODUK KARET DAN PLASTIK
DI PLASA PAMERAN INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

JAKARTA, 10 SEPTEMBER 2013

upaya pengembangan Industri Plastik Hilir dan Industri
Karet Hilir Nasional di tengah kancah situasi dan kondisi
lingkungan usaha yang semakin dinamis dan kompetitif.
Hadirin yang saya hormati,

Sesuai Kebijakan Industri Nasional yang tertuang dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun
2008, Industri karet dan plastik merupakan bagian dari
kelompok industri yang diprioritaskan perkembangannya.

Yang Terhormat:

Hal ini dengan pertimbangan:

1. Saudara para pejabat dari Instansi Pemerintah;

-

2.

Saudara Ketua Asosiasi Produk Karet dan Plastik

3. Para Undangan, Peserta Pameran dan Hadirin yang
saya hormati
Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kita sampaikan ke Hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua

dapat berkumpul bersama pada hah ini dalam acara
Pembukaan Pameran Produk Karet dan Plastik 2013.

Saya sangat menyambut baik kegiatan pameran ini karena
mempunyai arti yang sangat penting sebagai ajang promosi
dan penyebaran informasi atas berbagai produk karet dan
plastik yang telah diproduksi di dalam negeri dan
diharapkan
masyarakat
dapat
lebih
memahami
perkembangan produk karet dan plastik terutama dalam

industri karet dan barang karet merupakan indutri
prioritas yang dikembangkan

-

Memiliki potensi luas lahan perkebunan karet Indonesia
paling luas di dunia, diikuti oleh Thailand, China dan
Malaysia.

Industri plastik merupakan industri petrokimia "hilir yang
didorong pengembangannya karena memiliki potensi
pasar sangat prospektif baik di dalam maupun luar negeri.
Selainsebagai produk perabot rumah tangga, komponen
otomotif dan elektronika, produk plastik juga banyak
digunakan khususnya sebagai kemasan barang-barang
kebutuhan konsumen.

Hadirin yang saya hormati,

Prospek industri karet ke depan cukup baik sejalan
dengan bergesernya konsumsi karet dunia dari Eropa &
Amerika ke Asia (terutama Cina dan India). Indonesia
memiliki areal karet paling luas di dunia 3,4 jt ha yang
sebagian besar adalah perkebunan milik rakyat dengan

produksi karet per tahun Indonesia sebesar 2,7 juta ton.
Produktivitas Indonesia baru mencapai 1 ton/ha, masih
lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga

seperti Malaysia (1,3 ton/ha) dan Thailand (1,9 ton/ha).
Tenaga Kerja yang diserap di sector on farm ± 2,1 juta
orang dan di sector off farm ± 100 ribu orang. Hal ini tentu

saja merupakan peluang bagi industri karet nasional untuk
terus berproduksi

maksimal. Tantangannya

adalah

pembinaan terhadap perkebunan rakyat agar dapat
meningkatkan produktivitas serta hilirisasi produk crumb
rubber dan lateks menjadi produk karet hilir yang bernilai
tambah tinggi.

Hadirin yang terhormat,

Potensi konsumsi produk plastik di Indonesia masih cukup
besar, karena konsumsi nasional perkapita pertahun baru
mencapai 10 kg, relatif lebih rendah dibandingkan Negara-

negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia dan
Thailand yang telah mencapai angka di atas 40
kg/kapita/tahun. Permintaan plastik kemasan terutama
didorong oleh pertumbuhan industri makanan minuman
dan fast moving consumer good (FMCG) sebesar 60%.

Sebagai gambaran dapat diinformasikan bahwa saat ini
industri kemasan plastik berjumlah 892

menghasilkan

rigid

packaging,

flexible

buah yang

packaging,

thermoforming dan extrusion yang tersebar di beberapa

wilayah Indonesia dengan kapasitas terpasang adalah
2,35 juta ton per tahun dan utilisasi sebesar 70% sehingga
produksi rata-rata sebesar 1,65 juta ton. Tenaga kerja
yang diserap mencapai 350 ribu orang pada tahun 2011.

Meskipun struktur industri plastik nasional sudah cukup
lengkap dari hulu sampai hilir, namun demikian masih
ditemui tantangan dalam

pengembangannya,

karena

kapasitas produksi yang terbatas pada bahan baku seperti
Polipropilen dan Polietilena, yang pada tahun 2011 masih
mengimpor sebesar 694 ribu ton dari total kebutuhan
sebesar 1,64 juta ton. Hal lain adalah masih kurangnya
kapasitas oil refinery yang menghasilkan bahan baku

naphta dan kondensat untuk bahan baku industri
petrokimia hulu. Bahan baku yang terbatas membuat kita
masih mengimpor naphta sebesar 1,6 juta ton dan
kondensat sebesar 33 juta barrel pada tahun 2010. Oleh
karena itu, pemerintah terus mendorong pengembangan
industri oil refinery yang terintegrasi dengan industri
Petrokimia dalam rangka memperkuat struktur industri

plastik dari hulu sampai hilir dengan memberikan insentif
seperti tax holiday, tax allowance dan pembebasan Bea
Masuk

untuk

barang

modal

serta

mendorong

pengembangan SDM.
Para hadirin sekalian,

Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
perusahaan dalam asosiasi karet dan plastik serta Balai
Besar

Kementerian

Pehndustrian

yang

telah

ikut

berpartisipasi dalam pameran ini, semoga kegiatan ini
dapat
memberikan
kontribusi
dalam
penelitian,
pengembangan serta promosi produk karet dan plastik
sehingga mampu bersaing di pasar global.

Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Pameran Produk Karet dan Plastik saya nyatakan resmi
dibuka.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Menteri Perindustrian

Mohamad S. Hidayat

