PAPARAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
MUNAS IWAPI KE - VIII
JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2015

Yth. :
1. Bapak Wakil Presiden RI;
2. Ketua Umum IWAPI beserta Pengurus Pusat IWAPI;
3. Para Peserta MUNAS IWAPI VIII; serta
4. Para hadirin sekalian yang saya hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat
menghadiri acara MUNAS IWAPI ke VIII di Jakarta dalam
suasana yang penuh semangat dan kekeluargaan.
Pada

kesempatan

ini

saya

akan

menyampaikan

pemaparan singkat mengenai “IKM sebagai kekuatan
Penggerak Ekonomi”.
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Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Mengawali pemaparan ini, saya ingin menyampaikan
kriteria industri kecil dan menengah dimana berdasarkan
Undang – Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian dimana Industri Kecil, Industri Menengah
ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai
investasi, namun besarannya masih akan ditetapkan
dimana dalam draft yang sedang disusun:
1. Industri kecil: Tenaga Kerja 1 - 19 orang,

Nilai

investasi sampai dengan Rp 500 juta
2. Industri menengah: Tenaga Kerja 20 - 99 org, nilai
investasi Rp 500 jt sampai kurang dari Rp 10 M
3. Industri besar: Tenaga kerja > 100 org, nilai investasi
> Rp 10 M
Sampai saat ini, Industri Kecil dan Menengah telah
berkontribusi sebesar 34,56% (terhadap pertumbuhan
industri pengolahan non – migas secara keseluruhan.
Angka ini dapat tercapai karena dukungan lebih kurang
3,5 juta unit usaha, yang merupakan 90 persen dari total
unit usaha industri nasional. Namun harus diakui bahwa
penyebarannya masih tidak merata dimana 65,58 persen
berada di Pulau Jawa. Dan juga jika dilihat dari tingkat
pendidikan baik di Jawa maupun Luar Jawa 65 persen
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unit usaha IKM masih memiliki pendidikan tidak atau
tamat SD. Jumlah unit usaha tersebut telah mampu
menyerap tenaga kerja sebesar 8,4 juta orang, yang
tentunya

berdampak

pada

meningkatnya

ekonomi

nasional serta mengurangi kemiskinan.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 3 tahun 2014
tentang Perindustrian, Pemerintah diamanatkan untuk
memberikan pengaturan pemberdayaan IKM yang terdiri
dari

perumusan

kebijakan,

penguatan

kapasitas

kelembagaan dan pemberian fasilitas. Hal ini dilakukan
untuk mencapai IKM berdaya saing global, berperan
signifikan dalam penguatan struktur industri nasional,
berperan

dalam

pengentasan

kemiskinan

melalui

perluasan kesempatan kerja; dan menghasilkan barang
dan atau jasa industri untuk diekspor.
Dalam meningkatkan usahanya IKM banyak menemukan
permasalahan dan kendala diantaranya:
•

IKM banyak yang belum memiliki izin industri;

•

Keterbatasan persediaan bahan baku seperti kulit,
benang, kayu, rotan, dsb;
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•

Aksesibilitas terhadap sumber permodalan masih
sangat terbatas;

•

Pengembangan produk masih terbatas terutama
dibidang mutu, disain dan kemasan; dan

•

Lemahnya akses pasar dalam negeri maupun pasar
luar negeri.

Saudara-Saudara Sekalian,
Untuk menyelesaikan permasalahn dan kendala yang
dihadapi oleh IKM, Pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian mengambil langkah - langkah strategis
melalui beberapa program pelaksanaan diantaranya:
1. Pengembangan produk IKM;
Dengan

bentuk

kegiatan

seperti

bimbingan

penerapan sistem mutu; fasilitasi sertifikasi SNI;
fasilitasi sertifikasi SVLK; pengembangan produk
OVOP.
2. Pengembangan sentra IKM;
Dengan bentuk kegiatan pelatihan pengetahuan
SDM; fasilitasi mesin/peralatan produksi; bimbingan
teknis produk sentra; magang ke sentra industri
maupun ke industri besar; dan fasilitas kelembagaan
sentra.
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3. Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan;
Pada awal tahun 2015 ini, telah lahir Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor
2 Tahun 2015. Pada RPJMN tersebut, Kementerian
Perindustrian khususnya Direktorat Jenderal Industri
Kecil dan Menengah diberi beberapa target yang
harus dicapai pada tahun 2015 – 2019. Salah satu
target tersebut adalah Target Penumbuhan Populasi
Industri selama lima tahun kedepan yang cukup besar
yaitu menambah paling tidak sekitar 4500 usaha
industri berskala menengah dimana 50 % tumbuh
diluar Jawa, serta tumbuhnya industri berskala kecil
sekitar 20 ribu unit usaha.
4. Fasilitasi UPT;
Untuk membantu pengembangan daya saing produk
utamanya yang di sentra, Kementerian Perindustrian
membantu

untuk

memfasilitasi

pelayanan

peningkatan Unit Pelayanan Teknis (UPT) seperti
bantuan alat uji, bantuan peningkatan SDM, dan
bantuan mesin dan peralatan. UPT yang telah ada
saat ini berada sesuai dengan komoditi unggulan
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dimasing-masing daerah seperti UPT Logam di Tegal,
UPT Keramik di Plered, dan lainnya.
5. Restrukturisasi mesin peralatan IKM;
Merupakan program untuk membantu IKM dalam
melakukan peremajaan/ modernisasi mesin/peralatan
dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi,
teknologi, daya saing, dan efisiensi. Program ini
berupa potongan harga pembelian mesin/peralatan
dengan sistem reimburse. Nilai Keringanan Potongan
Harga :
•

Industri Kecil (IK) =

35% - 45% dari harga

pembelian mesin dan/atau peralatan
•

Industri Menengah (IM) = 25% - 35% dari harga
pembelian mesin

•

Besaran

nilai

dan/atau peralatan
potongan

maksimal

Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minimal
Rp.

10.000.000,-

(sepuluh

juta

rupiah)

per

perusahaan per Tahun Anggaran.
Anggaran yang telah disalurkan untuk program
Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM selama ini
senilai lebih dari 40 milyar rupiah dan disalurkan
kepada lebih dari 400 IKM dan telah mampu
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meningkatkan

investasi

mesin/peralatan

sebesar

lebih dari 130 milyar rupiah.
6. Fasilitas layanan IKM;
•

Peningkatan sumber daya manusia industri

•

Fasilitasi HKI, merek, kemasan, standardisasi

7. Fasilitas promosi dan pameran.
Kementerian Perindustrian menyediakan fasilitas bagi
IKM

unggulan

untuk

mengikuti

pametan

yang

diselenggarakan baik di dalam maupun luar negeri.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Selain itu juga, Kementerian Perindustrian memiliki
program pendukung dalam mengembangkan IKM antara
lain:
1. Fasilitasi pembiayaan IKM melalui program KUR;
Sampai dengan Desember 2014, industri pengolahan
dalam hal ini adalah IKM mampu menyerap 1,14
Triliun Rupiah (sekitar 2,82 % dari total penyerapan
dana KUR).
2. Pembentukan

Balai

Pengembangan

Industri

Persepatuan Indonesia
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BPIPI merupakan Balai dibawah struktur Ditjen IKM
dengan fungsi memberikan pelayanan pendidikan
dan pelatihan, memberikan bantuan konsultasi teknis
dan manajemen, mengembangkan pusat desain
persepatuan, memberikan informasi teknologi dan
promosi persepatuan, dan memberikan pelayanan
pengujian mutu /sertifikasi.
3. Pembentukan

Bali

Creative

Industry

Innovation

Center
BCIC merupakan Center of Excellence industri kreatif
nasional

yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana untuk membangun industri kreatif. Secara
umum BCIC mempunyai lima peran utama, yaitu
sebagai Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual,
Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Promosi dan
Pemasaran, Pusat Pengembangan Industri Software
dan Konten, dan Pusat Inkubasi Bisnis. Tahun 2015
merupakan awal program kegiatan BCIC berjalan.
Untuk itu, tema awareness digunakan sebagai bentuk
perkenalan kepada masyarakat umum agar terjadi
pengertian dan pemahaman awal yang baik tentang
BCIC.
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4. Desa Industri Mandiri
Sebagai program yang memanfaatkan sumber bahan
baku atau sumber daya desa dengan menggunakan
alih teknologi hasil inovasi atau lembaga litbang
sehingga menghasilkan barang atau produk yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
Sebagai contoh pembuatan Pupuk Organik Cair
(POC) dan Nutrisi Organik CAri (NOC) yang berbahan
baku

marolis

(madu

royal

jelly

dan

propolis)

dikombinasikan dengan kotoran hewan, jerami padi,
bongkol pisang dan lainnya. Program ini telah
dibuktikan dengan adanya acara panen raya di
Provinsi

Gorontalo.

Dengan

POC

hasil

pengembangan Ditjen IKM, sawah dengan luas 1 Ha
mampu menghasilkan padi sebanyak 10 – 12 ton padi,
yang biasanya hanya 5 – 6 ton padi.

5. Fasilitasi Promosi dan Pemasaran, Branding Produk
IKM di Doha – Qatar
Dalam rangka menyambut Piala Dunia Tahun 2020,
Ditjen

IKM

menangkap

peluang

pembangunan

akomodasi besar-besaran di Doha. Dimana banyak
pengembang yang akan membangun fasilitas seperti
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hotel yang memerlukan

home

interior product.

Dengan adanya outlet di Doha, harapan kami banyak
produk IKM unggulan mendapatkan permintaan dari
pengembang di Qatar.

Saudara-Saudara Sekalian,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan
pada kesempatan ini. Semoga dapat memberikan
gambaran yang jelas kepada Saudari-Saudari sebagai
bekal dalam menyiapkan diri menjadi pengusaha wanita
yang tangguh, profesional dan negarawan. Dan tidak
lupa saya mengajak Saudari – Saudari untuk dapat
mengembangkan

Indonesia

sebagai

negara

yang

tangguh dengan terus bersinergi dengan Pemerintah dan
stakeholder lainnya.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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