SAMBUTAN
Pada Acara
FORUM EKONOMI JAWA BARAT
Bandung, 8 Juni 2013
Yang Saya Hormati:
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas;
3. Ketua Kadin Prov. Jawa Barat;
4. Ketua Forum Ekonomi Jawa Barat;
5. Serta Hadirin sekalian yang berbahagia.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi, 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 Forum Ekonomi Jawa
Barat Tahun 2013.
Saya menyampaikan penghargaan kepada semua pihak
yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan
acara ini. Semoga Saudara-Saudara dapat menjadi motor

penggerak

dalam

melaksanakan

program-program

pembangunan di Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari
upaya pembangunan ekonomi nasional.
Saudara-Saudara Sekalian,
Pertama-tama,

perkenankan

saya

secara

ringkas

menyampaikan perkembangan industri nasional yang sampai
saat ini telah tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan

industri

pengolahan

non-migas

secara

kumulatif pada tahun 2012 mencapai 6,40% dan bahkan
pada triwulan I 2013 tumbuh sebesar 6,69%. Pertumbuhan
ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (PDB) pada
periode yang sama sebesar 6,02%. Cabang-cabang industri
yang mengalami pertumbuhan tertinggi antara lain: Industri
logam dasar besi dan baja sebesar 13,14%, Industri pupuk,
kimia dan barang dari karet 11,41%, dan Industri Industri Alat
Angkut, Mesin & Peralatan sebesar 10,51%.
Pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang tinggi
tersebut ditopang oleh tingginya investasi di sektor industri
serta

konsumsi

dalam

negeri,

sehingga

memberikan

optimisme bahwa di tengah melemahnya pasar ekspor di
negara-negara mitra utama, perekonomian kita masih tetap
tumbuh dengan industri sebagai salah satu penggeraknya.
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Sementara itu, nilai investasi PMA sektor industri non
migas pada sepanjang tahun 2012 mencapai US$ 11,8
milyar, atau meningkat sebesar 73,4% terhadap nilai
investasi pada tahun 2011. Sedangkan nilai investasi PMDN
sektor industri non migas mencapai Rp 49,9 triliun, atau
meningkat sebesar 29,5%.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam rangka menapaki tahun 2013 yang penuh
tantangan dan masih adanya ketidakpastian ekonomi global,
kita masih memiliki pekerjaan besar untuk melaksanakan
pembangunan industri nasional, dengan sasaran utama
antara lain: pertumbuhan industri pengolahan non-migas
sebesar 6,5%, penyerapan tenaga kerja sektor industri
sebanyak 400 ribu orang, meningkatnya ekspor sektor
industri hingga mencapai US$ 125 miliar, serta investasi
PMA sebesar US$ 12 miliar dan investasi PMDN sebesar Rp
42 Triliun.
Untuk mencapai sasaran pembangunan industri tahun
2013 tersebut sebagai bagian dari pembangunan industri
nasional jangka panjang, diperlukan upaya yang maksimal
dan tidak sekedar “business as usual”. Untuk itu, sejak
tahun 2012 kita bertekad untuk melakukan percepatan
pertumbuhan industri melalui “Akselerasi Industrialisasi
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2012-2014”. Percepatan ini bertujuan untuk mendorong
pertumbuhan sektor industri sebagai katalis utama dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Akselerasi Industrialisasi dilaksanakan melalui 5 (lima)
strategi utama, yaitu:
1. Mendorong

Partisipasi

Dunia

Usaha

Dalam

Keputusan

untuk

Pembangunan Infrastruktur;
2. Percepatan

Proses

Pengambilan

Menyelesaikan Hambatan Birokrasi (Debottlenecking);
3. Reorientasi Kebijakan Ekspor Bahan Mentah dan Sumber
Energi;
4. Mendorong Peningkatan Produktivitas & Daya Saing;
5. Meningkatkan Integrasi Pasar Domestik.
Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan
industri

sebagai

implementasi

Akselerasi

Industrialisasi

tersebut, Kementerian Perindustrian menjalankan empat
program prioritas utama pada tahun 2013, yaitu: (1) Hilirisasi
Industri Berbasis Agro, Migas dan Bahan Tambang Mineral;
(2) Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis SDM, Pasar
Domestik dan Ekspor; (3) Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah (IKM); dan (4) Pemerataan dan penyebaran
industri.
Sasaran utama dari program tersebut adalah adanya
peningkatan nilai tambah industri dalam negeri melalui
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hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penguasaan
pasar baik domestik maupun ekspor untuk produk-produk
hasil industri dalam negeri, serta perluasan penyerapan
tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.
Saudara-Saudara Sekalian,
Selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai ASEAN
Economic Community (AEC), yang akan mulai diberlakukan
pada bulan Desember 2015. Tujuan AEC 2015 adalah untuk
menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan
kesatuan basis produksi, dimana terjadi free flow atas
barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta
penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN.
AEC 2015 merupakan momen yang penting bagi
Indonesia, karena akan memberikan peluang kepada kita
untuk

memperluas

pasar

bagi

produk-produk

industri

nasional. Namun di lain pihak, pemberlakuan AEC 2015 juga
akan menjadi tantangan mengingat penduduk Indonesia
yang sangat besar tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi
produk-produk Negara ASEAN lainnya.
Dalam melakukan persiapan menghadapi AEC 2015,
Pemerintah telah memprioritaskan 9 (sembilan) sektor
industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar
ASEAN, seperti: industri berbasis agro (CPO, kakao, karet),
industri produk olahan ikan, industri TPT, industri alas kaki,
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kulit dan barang kulit, industri furniture, industri makanan dan
minuman, industri pupuk dan petrokimia, industri mesin dan
peralatannya serta industri logam dasar, besi dan baja.
Industri tersebut di atas diprioritaskan untuk dikembangkan
karena

memiliki

daya

saing

yang

relatif

lebih

baik

dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Selain itu, untuk mengamankan pasar dalam negeri
terhadap masuknya produk sejenis dari negara-negara
ASEAN lainnya, juga perlu ditingkatkan daya saing terhadap
7 (tujuh) sektor industri lainnya, seperti industri otomotif,
industri elektronika, industri semen, industri pakaian jadi,
industri alas kaki, industri makanan dan minuman, serta
industri furniture.
Untuk

itu,

dalam

rangka

menghadapi AEC 2015,

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah dan kebijakan
yang bersifat lintas sektoral, antara lain mengintensifkan
sosialisasi

AEC

2015

kepada

stakeholder

industri,

mengusulkan percepatan pemberlakuan safeguard dan antidumping bagi produk impor tertentu, menambah fasilitas
laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri,
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI)

pada

masing-masing

sektor

industri,

serta

penguatan IKM dan pengembangan wirausaha baru industri.
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Sedangkan khusus untuk 9 (sembilan) industri prioritas
yang akan dikembangkan untuk mengisi pasar ASEAN dan 7
(tujuh) industri prioritas dalam rangka mengamankan pasar
dalam negeri, perlu disiapkan program dan kebijakan untuk
mendorong peningkatan daya saing masing-masing industri
tersebut.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional,
tentunya peran pemerintah daerah sangat besar, baik
pemerintah

pusat

maupun

pemerintah

kabupaten/kota.

Ketika berbicara mengenai Provinsi Jawa Barat,

Provinsi

Jawa Barat memiliki keunggulan dan peran strategis baik
yang bersifat geografis maupun ekonomis. Dari sisi geografi,
Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta
sebagai pusat pemerintah dan ekonomi nasional yang dapat
dijadikan sebagai pasar, pusat keuangan dan permodalan
dan pengembangan teknologi. Dari sisi ekonomi, Provinsi
Jawa Barat merupakan penyumbang ekonomi terbesar ketiga
(14,30%) setelah Provinsi DKI Jakarta (16,32%) dan Jawa
Timur (14,68%).
Di

samping

itu,

Provinsi

Jawa

Barat

mempunyai

keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu jumlah
penduduk Jawa Barat adalah yang terbesar di Indonesia
sehingga merupakan potensi yang besar baik sebagai faktor
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produksi maupun pasar. Kualitas sumber daya manusia yang
mencukupi, khususnya di tingkat pendidikan tinggi karena
ditunjang oleh banyaknya perguruan tinggi baik negeri
maupun swasta yang berkualitas di Jawa Barat. Keunggulankeunggulan tersebut harus terus dimanfaatkan dalam rangka
mendorong pembangunan ekonomi di Jawa Barat.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam

beberapa

tahun

terakhir

ini

perkembangan

ekonomi Jawa Barat cenderung melambat, walaupun tetap
tumbuh, namun pertumbuhannya masih belum optimal
dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya. Pertumbuhan
ekonomi Jawa Barat mengalami fluktuasi yang cukup tajam,
dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun
2007 yaitu sebesar 6.48 persen. Sementara itu, pertumbuhan
ekonomi terendah pada tahun 2009 yaitu 4.19 persen.
Secara rata-rata selama periode 2000-2012, pertumbuhan
ekonomi Jawa Barat hanya mencapai 5.23 persen, di bawah
rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai
6.04 persen.
Penurunan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut
berdampak pada turunnya kontribusi perekonomian Jawa
Barat dalam perekonomian nasional.

Pada tahun 2008,

peranan Jawa Barat terhadap perekonomian nasional
mencapai 14.83 persen. Sementara itu, pada tahun 2011
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peranan Jawa Barat terhadap perekonomian nasional
mengalami penurunan menjadi 14.30 persen.
Saudara-Saudara Sekalian,
Struktur

perekonomian Jawa Barat pada tahun 2012

masih didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar
35.79 persen, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan
restoran 23.90 persen dan sektor pertanian 11.52 persen.
Peranan sektor industri pengolahan cenderung menurun
dalam 6 tahun terakhir ini. Pada tahun 2007, peranan sektor
industri pengolahan mencapai 44.97 persen.
Pada

periode

2007

sampai

dengan

2012,

terjadi

perubahan struktur perekonomian yang cukup signifikan. Di
satu

sisi,

peranan

sektor

industri

pengolahan

terus

mengalami penurunan, sementara di sisi lain peranan sektor
jasa-jasa mengalami peningkatan dari 6.85 persen pada
tahun 2007 menjadi 9.4 persen pada tahun 2012. Penurunan
peranan sektor industri pengolahan dikhawatirkan akan
mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor industri
sehingga akan berdampak terhadap tingkat pengangguran di
Jawa Barat. Sektor industri pengolahan umumnya banyak
menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor jasa.
Struktur industri pengolahan non-migas Jawa Barat
menunjukkan dominasi yang kuat oleh cabang industri alat
angkut, mesin dan peralatan serta cabang industri tekstil,
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barang kulit dan alas kaki masing-masing sebesar 46.69
persen dan 23.25 persen.

Ketergantungan yang tinggi

terhadap kedua cabang industri tersebut sangat riskan dan
rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada
kedua cabang industri tersebut.

Jika terjadi sesuatu yang

menyebabkan kedua cabang industri tersebut mengalami
masalah, dampaknya akan langsung terasa pada sektor
industri pengolahan yang pada akhirnya berdampak pula
terhadap perekonomian Jawa Barat.
Saudara-Saudara Sekalian,
Pembangunan ekonomi Jawa Barat selama ini tidak
merata atau terjadi disparitas pembangunan ekonomi antara
Jawa Barat bagian selatan dengan Jawa Barat bagian utara.
Hal ini terlihat dari 7 (tujuh) kabupaten/kota mampu
menguasai 63.18 persen perekonomian Jawa Barat. Ketujuh
daerah tersebut umumnya adalah daerah-daerah yang
berada Jawa Barat bagian utara dan tengah. Sementara itu
daerah-daerah yang berada di bagian selatan seperti
Kabupaten Sukabumi, Kabupate Cianjur, Kabupaten Garut,
Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis kontribusinya
masih relatif kecil dibandingkan dengan 7 daerah tersebut.
Berdasarkan kinerja ekonomi khususnya pada sektor
industri Provinsi Jawa Barat yang mengalami menurunan dan
adanya disparitas pembangunan ekonomi antara Jawa Barat
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bagian selatan dengan Jawa Barat bagian utara, maka perlu
dilakukan upaya-upaya untuk mengakselerasi pembangunan
ekonomi di Jawa Barat. Akselerasi pembangunan ekonomi di
Jawa Barat akan memberikan kontribusi pada peningkatan
pertumbuhan

ekonomi,

penciptaan

lapangan

kerja,

pendapatan per kapita dan pengurangan angka kemiskinan.
Akselerasi pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak dapat
sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Peran
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
provinsi/ kabupaten/kota di Jawa Barat sangat diperlukan
untuk

mendorong

pembangunan

ekonomi

yang

lebih

berkeadilan dan merata di seluruh wilayah. Keseimbangan
antara peran pemerintah dan kekuatan internal yang dimiliki
Jawa

Barat

menjadi

kekuatan

pengungkit

akselerasi

pembangunan ekonomi. Dari banyak kebijakan pemerintah
berkaitan

dengan

Percepatan

dan

pembangunan
Perluasan

ekonomi,

Masterplan

Pembangunan

Ekonomi

Indonesia (MP3EI) dan Kebijakan Industri Nasional akan
banyak

berperan

dalam

menentukan

perkembangan

ekonomi Jawa Barat di masa depan.
Akselerasi

pembangunan

ekonomi

Jawa

Barat

memerlukan percepatan pertumbuhan investasi di segala
sektor,

dan

karenanya

masing-masing

syarat

seperti

tersedianya infrastruktur pendukung produksi dan distribusi
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barang yang memadai, terdapat jaminan pasokan bahan
baku dan sumber energi pada harga kompetitif, tersedia
sumber

daya

manusia

yang

handal,

peningkatan

penggunaan teknologi, peningkatan akses pada pembiayaan
investasi dan peningkatan akses ke pasar domestik dan
pasar ekspor harus dihadirkan dengan intensitas lebih tinggi.
Akselerasi pembangunan ekonomi Jawa Barat memerlukan
perubahan pola pikir, proses dan perilaku birokrasi, serta
orientasi kebijakan dan regulasi.
Lima strategi utama untuk mempercepat pembangunan
ekonomi Jawa Barat : (1) Pengembangan Pusat-Pusat
Pertumbuhan Ekonomi Baru; (2) Mendorong partisipasi dunia
usaha dalam pembangunan infrastruktur; (3) Percepatan
proses pengambilan keputusan pemerintah; (4) Mendorong
peningkatan

daya

saing

Kabupaten/Kota;

dan

(5)

Meningkatkan integrasi pasar domestik. Untuk menjalankan
strategi tersebut, akselerasi pembangunan ekonomi tersebut
difokuskan pada :
1. Penataan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan yang
Lebih Baik. Penataan ini dilakukan melalui pembangunan
pemukiman/RUSUNAWA beserta fasilitas pendukungnya
seperti air bersih, sarana dan prasarana lingkungan,
pengolahan air limbah, drainase perkotaan, tempat
pembuangan sampah. Penataan lingkungan perkotaan
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juga dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi banjir
di beberapa daerah.
2. Pengembangan

Pusat-Pusat

Pertumbuhan

Ekonomi,

melalui :


Revitalisasi Kawasan Industri di Bekasi, Karawang/
Purwakarta



Pengembangan Kawasan Industri Majalengka



Pengembangan Kawasan Industri Subang



Pengembangan Kawasan Industri Sukabumi



Pengembangan Kawasan Industri di Jabar Selatan

3. Pembangunan Sistem Logistik yang Efektif dan Efisien,
dengan membangun infrastruktur meliputi pembangunan
palabuhan Cilamaya, Bandara Kertajati dan berbagai
jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi.
4. Pengembangan Teknologi dan Kualitas SDM melalui
pegembangan teknologi yang dilakukan pada pusat-pusat
pertumbuhan industri yang dilengkapi dengan Pusat
Inovasi seperti : Pusat Inovasi Industri Mesin Peralatan
(Bekasi), Pusat Inovasi ICT (Bandung-Cimahi), Pusat
Inovasi

Pertanian

(Bogor),Pusat

Inovasi

Tekstil

(Majalengka). Di samping itu, dilakukan peningkatan
kemampuan SDM dengan mempersiapkan SDM yang
kompeten dan profesional dalam menghadapi ASEAN
Economic Community (AEC) tahun 2015 dan memenuhi
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kebutuhan SDM melalui pendirian politeknik dan akademi
komunitas.
5. Peningkatan

Daya

Saing

Kabupaten/Kota

melalui

pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota.
6. Reformasi Birokrasi untuk Mendukung Investasi dan
Pengembangan Usaha
Saudara-saudara sekalian,
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa
peningkatan ekonomi Jawa Barat melalui kegiatan akselerasi
pembangunan ekonomi akan berhasil jika terjadi sinergi yang
melibatkan unsur-unsur Akademisi, Bisnis dan Government.
Partisipasi sektor swasta diharapkan lebih dominan (80
persen),

sementara

pemerintah

lebih

bersifat

sebagai

fasilitator dalam penyediaan berbagai infrastruktur dan
berbagai regulasi untuk mendukung iklim usaha yang
kondusif.
Demikian sambutan saya, sekali lagi saya mengharapkan
seluruh stakeholder Forum Ekonomi Jawa Barat dapat
mengawal

program-program

akselerasi

pembangunan

ekonomi Jawa Barat sehingga hasil dari program tersebut
dapat mendorong peningkatan peranan dan pertumbuhan
ekonomi Jawa Barat tahun 2013-2018.
Terakhir melalui forum ini, Kementerian Perindustrian dan
Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan Buku Akselerasi
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Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2013-2018
kepada Ketua Forum Ekonomi Jawa Barat, semoga dapat
menjadi

pedoman

bagi

seluruh

stakeholder

dalam

pengembangan ekonomi Jawa Barat selama lima tahun ke
depan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

MOHAMAD S. HIDAYAT
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