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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita
semua.
Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya kita dapat menghadiri diskusi yang
diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia.
Saya menyampaikan penghargaan kepada semua
pihak yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam
menyukseskan kegiatan ini. Semoga Saudara-Saudara
Gubernur dapat lebih berperan dalam upaya
meningkatkan investasi dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya sektor
industri.
Saudara-Saudara Sekalian,
Di tengah lesunya perekonomian global awal tahun
2015 ini, pembangunan industri nasional khususnya
industri pengolahan non-migas masih mampu tumbuh
dan berkembang di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Sampai dengan triwulan I tahun 2015 sektor industri
pengolahan non migas tumbuh 5,20 persen lebih tinggi
daripada pertumbuhan ekonomi nasional 4,70 persen.
Sektor industri pengolahan non migas masih menjadi
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penyumbang terbesar pada struktur perekonomian
nasional dengan kontribusi sebesar 18,27 %.
Saudara-Saudara Sekalian,
Salah satu misi pembangunan industri ke depan
adalah mendorong penyebaran industri ke seluruh
wilayah Indonesia, dan secara perlahan mulai
menunjukkan pencapaian yang cukup menggembirakan.
Walaupun kontribusi Pulau Jawa dalam sektor industri
pengolahan non-migas masih dominan, namun demikian
menunjukkan kecenderungan yang terus menurun.
Secara perlahan sektor industri pengolahan non migas
mulai bergeser ke luar Pulau Jawa, yaitu dari 24,63
persen pada tahun 2008 menjadi 27,22 persen pada
tahun 2013. Pada tahun 2014, pertumbuhan sektor
industri non migas di luar Jawa sebesar 6,12 persen juga
lebih tinggi dari pertumbuhan di pulau Jawa sebesar 5,42
persen.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dengan telah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian diharapkan dapat memberikan
ruang yang lebih luas untuk peningkatan kinerja sektor
industri, serta lebih memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku industri dan
masyarakat dalam pengembangan Industri nasional.
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UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
merupakan pengganti dari UU Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian yang pada kenyataannya sudah
tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma
pembangunan industri dewasa ini, terutama dipengaruhi
oleh perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat
internal maupun eksternal.
Penyempurnaan UU Perindustrian ini bertujuan untuk
menjawab tantangan, kebutuhan dan perkembangan
kondisional dan situasional akibat perubahan lingkungan
strategis agar mampu menjadi landasan hukum yang
kuat bagi pengaturan, pembinaan dan pengembangan
industri nasional di masa datang.
Saudara-Saudara Sekalian,
Kementerian Perindustrian akan terus berupaya
untuk
melakukan
percepatan
pemerataan
dan
penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia.
Diharapkan ke depan, kontribusi wilayah di luar Pulau
Jawa dalam sumbangannya terhadap nilai tambah sektor
industri akan terus ditingkatkan dari 27.22 persen pada
tahun 2013 menjadi sekitar 40 persen pada tahun 2035.
Untuk itu, peran Pemerintah Provinsi dalam
pengembangan industri di daerah menjadi sangat penting
sebagaimana diamanatkan pada Pasal 10 UU No. 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa setiap
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Gubernur wajib menyusun Rencana Pembangunan
Industri Provinsi yang mengacu kepada Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri
Nasional. Untuk itu, kami telah mengirimkan surat edaran
kepada para Gubernur untuk menyiapkan hal-hal yang
diperlukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan
Industri Provinsi tersebut. Kami saat ini tengah menyusun
Peraturan Menteri Perindustrian tentang pedoman
penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Kementerian Perindustrian akan
melakukan fasilitasi berupa bimbingan teknis kepada
Pemerintah Provinsi dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Industri Provinsi tersebut.
Saudara-Saudara Sekalian,
Amanat Pasal 14 UU No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran
dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui
Perwilayahan Industri yang dilaksanakan melalui:
a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
c. pembangunan Kawasan Industri; dan
d. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri
menengah

5

Perwilayahan industri diharapkan juga dapat
mempercepat pemerataan dan penyebaran investasi
yang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Data
menunjukkan bahwa sebaran investasi PMA di Pulau
Jawa dalam 4 tahun terakhir mencapai 64.54% di tahun
2011, 55.61% di tahun 2012, 60.54% di tahun 2013, dan
53.44% di tahun 2014. Sedangkan sebaran investasi
PMDN di Pulau Jawa dalam 4 tahun terakhir mencapai
60.4% di tahun 2011, 57.2% di tahun 2012, 51.9% di
tahun 2013, dan 62.17% di tahun 2014. Sampai dengan
triwulan I tahun 2015 Pulau Jawa menjadi wilayah
terbesar dalam penyerapan total investasi (PMA dan
PMDN) sebesar 66.1%, disusul oleh Sumatera (16.9%),
Kalimantan (16.4%) dan Sulawesi (5.1%).
.
Pada tahun 2015 ini juga telah ditetapkan Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun
2015-2035 melalui Peraturan Pemerintah No.14/2015.
Dalam RIPIN ini telah ditetapkan fokus pembangunan 10
industri prioritas nasional dan lokusnya melalui
penetapan 22 daerah yang masuk ke dalam Wilayah
Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan
Industri, 47 Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil
Menengah minimal satu di setiap kabupaten/kota. Untuk
itu, kami mengharapkan Saudara Gubernur dapat
mensinergikan Rencana Pembangunan Industri Provinsi-
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nya yang akan disusun dalam bentuk PERDA Provinsi
dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
Saudara-Saudara Sekalian,
Saya berharap dari forum ini dapat lebih
meningkatkan koordinasi antar Pemerintah Provinsi; dan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi.
Sebagai penutup saya tekankan kembali bahwa
dukungan Pemerintah Provinsi dalam bentuk pemberian
insentif dan kemudahan perizinan sangat diperlukan
untuk mendorong masuknya investasi ke seluruh provinsi
di wilayah Republik Indonesia, sehingga dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemerataan
dan penyebaran pembangunan ekonomi ke seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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