Menteri Perindustrian Republik Indonesia
SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA ACARA
“RAPAT KERJA DAN KONSULTASI NASIONAL KE XXVII”
KUPANG, 14 APRIL 2016
Yang Saya Hormati:
1. Gubernur NTT;
2. Ketua Umum DPN APINDO;
3. Ketua Dewan Pertimbangan DPN APINDO;
4. Jajaran Kepengurusan Nasional APINDO ; serta
5. Para Hadirin Sekalian Yang Dirahmati ALLAH SWT.

Assalaamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat Malam dan Salam Sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kehadirat ALLAH
SWT karena atas karuniaNya pada kesempatan pagi ini kita
dapat menghadiri acara “Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional
ke XXVII” di Kupang.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Pembangunan industri nasional hingga saat ini telah mencapai
kemajuan yang sangat berarti, dimana industri pengolahan nonmigas mampu tumbuh dan berkembang di tengah gejolak
perekonomian nasional dan global.
Di tengah situasi perekonomian nasional yang berat sepanjang
tahun 2015, pertumbuhan industri pengolahan non-migas
mampu mencapai 5,04%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama sebesar
4,79%. Sektor industri pengolahan non migas masih menjadi
penyumbang kontribusi terbesar pada struktur perekonomian
nasional.
Ekspor produk industri tahun 2015 sebesar US$ 106,63 miliar,
ekspor produk industri ini memberikan kontribusi sebesar
70,97% dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 150,25
miliar. Sedangkan impor produk industri tahun 2015 turun
sebesar 12,01% dibandingkan periode yang sama tahun 2014.
Neraca ekspor-impor Hasil Industri Non Migas tahun 2015
masih defisit sebesar US$ 2,31 miliar, lebih kecil bila
dibandingkan tahun lalu yang mengalami defisit sebesar
US$ 6,49 miliar.
Nilai investasi PMDN sektor industri Tahun 2015 sebesar
Rp 89,04 triliun atau tumbuh sebesar 50,84% dibanding Tahun
2014 sebesar Rp 41,84 triliun, sedangkan pada investasi PMA
sektor industri Tahun 2015 mencapai US$ 11,76 miliar atau
menurun sebesar 9,65% dibandingkan Tahun 2014 sebesar
US$ 13,01 miliar.
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Saudara-Saudara Sekalian,
Nilai investasi PMDN sektor industri selama 4 (empat) tahun
terakhir sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 selalu mengalami
peningkatan, pada tahun 2015 investasi mengalami
peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp 89,04
triliun atau tumbuh sebesar 50.84% dibanding tahun 2014
sebesar Rp 59.03 triliun. Akan tetapi peningkatan investasi
PMDN tidak disertai dengan meningkatnya nilai investasi PMA
sektor industri, pada tahun 2015 investasi PMA mencapai
US$ 11.76 miliar atau menurun sebesar 9.65% dibandingkan
tahun 2014 sebesar US$ 13.02 miliar.
Berdasarkan data world bank, sejak tahun 2012 hingga tahun
2016 kemudahan berusaha (ease of doing business) di
Indonesia
terus
mengalami
peningkatan.
Hal
ini
mengindikasikan bahwa, memulai bisnis di Indonesia sudah
menjadi lebih mudah karena adanya berbagai kebijakan dan
reformasi birokrasi dalam menarik minat penanam modal.
Kemudahan bisnis di Indonesia mengalami peningkatan kinerja
dalam hal penyederhanaan perizinan, peningkatan kemudahan
mendapatkan kredit dan pembayaran pajak (sebagai contoh
adanya sistem pembayaran pajak on-line di Jakarta dan
Surabaya).
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Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Pemerintah dalam usahanya untuk menciptakan iklim investasi
yang berdaya saing telah meluncurkan beberapa paket
kebijakan, antara lain melalui paket kebijakan II di tahun 2015
dan Paket Kebijakan X pada tahun 2016.
Pada paket kebijakan II yang diluncurkan pada akhir tahun
2015 berfokus pada upaya untuk meningkatkan investasi.
Beberapa bentuk kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah
pada paket kebijakan II, antara lain:
1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam;
2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat;
3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi;
4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat;
5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito; dan
6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan.
Selanjutnya pada paket kebijakan ekonomi X pemerintah
berfokus pada peningkatan perlindungan terhadap Usaha
Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), dan
perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI). Paket Kebijakan ini
bertujuan
untuk
mempermudah
investasi
sekaligus
meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi.
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Beberapa bentuk kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah
pada paket kebijakan X, antara lain:
1. Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan
untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
(UMKMK).
2. 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas
nilai pekerjaanya dari semula sampai dengan Rp 1 miliar
menjadi sampai dengan Rp 50 miliar;
3. Untuk kemitraan yang ditujukan agar PMDN dan PMA
bekerja sama dengan UMKMK yang semula 48 bidang
usaha, bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110
bidang usaha.
4. 35 bidang usaha dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi
(DNI);
5. Hilangnya rekomendasi pada 83 bidang usaha; dan
6. Membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran
saham tertentu, yang sebelumnya PMDN 100%.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Melalui Acara Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional ke-27 ini,
saya berharap sektor investasi khususnya di bidang industri
akan lebih maju lagi dan semakin berkembang untuk dapat
memberikan kontribusi yang nyata dalam kemajuan
perekonomian Indonesia, melakukan langkah aksi positif, serta
mendorong pertumbuhan, perkuatan dan peningkatan daya
saing industri nasional.
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Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam
kesempatan ini, semoga Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional
ke-27 ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan
hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan perekonomian
Indonesia. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat
mengikuti Raker.
Dengan memohon ridha ALLAH Subhanahu Wata'ala dan
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja
dan Konsultasi Nasional APINDO ke-27 secara resmi saya
buka.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN

6

