SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PadaPenandatanganan MoU Menteri Perindustrian
dengan Kepala BPKP
“Pengawasan Pelaksanaan Program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”
Jakarta, 9Juli 2015

Yang Terhormat,
• Wakil Presiden Republik Indonesia,
Bpk. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla;
• Sdr. Menteri Dalam Negeri;
• Sdri. Menteri Kesehatan;
• Sdr. Menteri Pekerjaan Umum;
• Sdr. Menteri Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM);
• Sdr. Menteri Perhubungan;
• Sdr. Menteri Pertanian;
• Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
• Sdr. Menteri Perdagangan;
• Sdri. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
• Sdr. Menteri Pertahanan;
• Sdr. Menteri Koperasi dan UKM;
• Sdr. Kepala SKK Migas;
• Para Pimpinan BUMN;
• Para Ketua Asosiasi industri;
• Rekan-Rekan Pers, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke
hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa
melindungi kita semua, sehingga pada hari ini yang
bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan, kita dapat
berkumpul bersama dalam acara PenandatangananNota
Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
antaraKementerian
Perindustrian
dengan
Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dalam rangka“Pengawasan Pelaksanaan Program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Bapak Wakil Presiden dan Saudara-saudara sekalian,
Perlambatan ekonomi dunia akhir-akhir ini berdampak
juga terhadap kinerja ekonomi nasional, hal ini terlihat
dari data makro ekonomi Triwulan I tahun 2015 dimana
pertumbuhan industri pengolahan non-migas Triwulan I
tahun 2015 sebesar 5,21% yang mengalami perlambatan
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 lalu
yang
mencapai
5,51%.
Namun
masih
diatas
pertumbuhan ekonomi (PDB) yang sebesar 4,71%
dankontribusi industri pengolahan non-migasterhadap
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PDB masih merupakan yang tertinggi yaitu mencapai
18,3%.
Perlambatan ekonomi dunia juga berdampak pada kinerja
ekspor produk industri, dimana ekspor produk industri
secara
kumulatif
pada
periode
Januari-Maret
2015sebesar US$ 33,43 miliar atau mengalamipenurunan
dari periode yang sama tahun 2014 sebesar8,23%
dengan memberikan kontribusiterhadap total ekspor
nasional
sebesar
85,43%.
Sedangkan
neracaperdagangan (ekspor-impor) produk industri pada
periode Januari-Maret2015 adalah surplus sebesar
US$ 2,83 miliar.
Bapak Wakil Presiden dan Saudara-saudara sekalian,
Dengan kondisi ekonomi dunia saat ini yang mengalami
perlambatan, pasar dalam negeri Indonesia yang besar
dapat merupakan katup penyelamat bagi industri dalam
negeri dengan berkonsentrasi pada pemenuhan pasar
domestik. Namun demikian upaya untuk menjadikan
industri dalam negeri sebagai pemasok utama kebutuhan
dalam negeri banyak mengalami kendala terutama
dengan adanya kesepakatan pasar bebas,terutama
dengan dibukanya ASEAN - China Free Trade
Agreement (ACFTA), dimana Republik Rakyat Tiongkok
sekarang merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia,
maka semakin beratlah upaya bagi industri dalam negeri
untuk dapat bersaing dalam memenuhi kebutuhan pasar
dalam negeri.
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Untuk itu sangat diperlukan keberpihakan pemerintah
kepada industri dalam negerisehingga industri dalam
negeri mampu berdaya saing, yang salah satunya adalah
Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN).
Bapak Wakil Presiden dan Saudara-saudara sekalian,
Penggunaan produk dalam negeri dalam belanja
pemerintah
sangat
potensial
untuk
menumbuhkembangkan dan menguatkan struktur industri
manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
dimana belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2014
mencapai Rp. 407, 6 triliun atau 22,44 persen dari total
anggaran pemerintah pusat. Sedangkan pada tahun 2015
belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2015
sebesar Rp. 290 triliun atau 14,22% dari total anggaran
pemerintah pusat. Demikian pula dengan Kebutuhan
belanja modal (capital expenditure/Capex) seluruh
perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada
tahun 2015 yang mencapai Rp 300 triliun.
Program P3DN sebagai salah satu trigger atau penghela
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan
mampu mendorong kemandirian bangsa, tentunya dapat
dijadikan
sebagai
salah
satu
program
quick
winPemerintah yang berpotensi memberikan kontribusi
nyata bagi perekonomian nasional. Dan untuk itu kami
memandang,
perlu
dilakukan
pengawasan
dan
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optimalisasi
pemanfaatan
penggunaan
produk
barang/jasa dalam negeri serta penegakan aturan dalam
pelaksanaan program P3DN di instansi pemerintah
BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS sebagaimana telah
diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan
Menteri Perindustrian No. 02 dan No. 03 Tahun 2014.
Bapak Wakil Presiden dan Saudara-saudara sekalian,
Pada kesempatan yang baik ini, dalam rangka
meningkatkan pengawasan pelaksanaan penggunaan
produk barang/jasa dalam negeri di lingkungan instansi
pemerintah, BUMN, BUMD, PTNBH dan KKKS agar
efektif dan komprehensif, serta untuk mengoptimalkan
penegakan aturan (law enforcement) berdasarkan
peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,
Kementerian Perindustrian bersama dengan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akan
menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka
pengawasan pelaksanaan program P3DN pada
pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Dan dalam menjamin suksesnya pelaksanaan program ini
ke depan, kami tentunya mengharapkan dukungan dan
arahan dari Bapak Wakil Presiden.
Selanjutnya kamimenyampaikan ucapanterima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh
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stakeholder yang telah dan akan terus mengibarkan
semangat Cinta Produk Dalam Negeri.
Akhirnya,semoga apa yang kita harapkan dan cita-citakan
menjadikan industri dalam negeri yang berdaya saing
baik di pasar dalam negeri, regional maupun internasional
dapat terwujud.

Terima kasih,
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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