Menteri Perindustrian Republik Indonesia
ARAHAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2015
JAKARTA, 5 FEBRUARI 2015
Yth. :
1. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian
Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Para Narasumber dari Instansi Terkait;
3. Para Pimpinan KADIN, Asosiasi Industri, dan Pelaku
Usaha, serta;
4. Para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah
Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri
acara Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015

dengan tema "Terbangunnya Industri yang Tangguh dan
Berdaya Saing Menuju Kemandirian Ekonomi ".
Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan
acara Rapat Kerja ini. Semoga Saudara - Saudara dapat
menjadi motor penggerak dalam melaksanakan program
pengembangan industri serta membangun sinergi dengan
para pelaku usaha dan instansi terkait lainnya dalam rangka
mengakselerasi pertumbuhan industri untuk menjadikan
Indonesia sebagai negara industri tangguh.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015 ini
merupakan

upaya

kita

untuk

mengawali

kerja

besar

pembangunan sektor industri selama satu tahun ke depan.
Tahun ini merupakan awal dari tahapan pembangunan
jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Untuk itu,
perkenankan saya secara ringkas menyampaikan apa yang
menjadi arah dan tujuan pembangunan industri nasional.
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Saudara-Saudara Sekalian,
Tujuan Pembangunan Industri Tahun 2015-2019 adalah
Terbangunnya industri yang tangguh dan berdaya saing.
Tujuan tersebut akan dicapai melalui :
1. Penguatan struktur Industri nasional,
2. Peningkatan nilai tambah di dalam negeri,
3. Membuka

kesempatan

berusaha

dan

perluasan

kesempatan kerja, dan
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah
Indonesia

guna

memperkuat

dan

memperkukuh

ketahanan nasional.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Pembangunan industri nasional hingga saat ini telah
mencapai kemajuan yang sangat berarti dimana industri
pengolahan non-migas mampu tumbuh dan berkembang
secara signifikan, dengan capaian sebagai berikut.
Pertumbuhan

industri

pengolahan

non-migas

secara

kumulatif hingga triwulan III tahun 2014 mencapai 5,30%.
Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
(PDB) pada periode yang sama sebesar 5,11%.
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Cabang-cabang

industri

yang

mengalami

pertumbuhan

tertinggi antara lain: Industri Barang Lainnya sebesar
10,77%, Industri Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar
8,80%, Industri Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya sebesar
7,27%, serta Industri Kertas dan Barang Cetakan sebesar
6,02%.
Kontribusi sektor industri pengolahan non-migas mencapai
20,65% dari total PDB nasional, yang tertinggi dibandingkan
sektor-sektor lainnya. Nilai ekspor industri non-migas pada
Januari-Oktober 2014 mencapai US$ 98,43 miliar atau
memberikan kontribusi sebesar 66,48% dari total ekspor
nasional. Meskipun impor produk industri masih lebih tinggi
dari ekspor, defisit neraca perdagangan industri telah ditekan
dari USD 17,49 miliar pada Januari-Oktober 2013 menjadi
USD 5,47 miliar pada Januari- Oktober 2014.
Sementara itu, nilai investasi PMDN sektor industri nonmigas pada sepanjang tahun 2014 mencapai Rp 59,03 triliun
atau meningkat sebesar 15,37% dari tahun 2013 dan
memberikan kontribusi sebesar 39,93% dari total investasi
PMDN tahun 2014. Sedangkan nilai investasi PMA sektor
industri non-migas mencapai US$ 13,02 milyar atau menurun
sebesar 17,9% dan memberikan kontribusi sebesar 45,63%
dari total investasi PMA tahun 2014.
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Selain itu, Kementerian Perindustrian juga telah meraih
beberapa prestasi yang membanggakan dalam Capaian
Kinerja Kelembagaan, antara lain:
1. Berhasil

mempertahankan

predikat

Wajar

Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan
Keuangan tahun 2013, yang telah diraih secara berturutturut selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2008.
2. Penghargaan “E-Transparency Award 2014” sebagai
Ranking 4 (Empat) dari 10 pemenang utama situs
Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik yang diikuti oleh 47
K/L.
3. Penghargaan peringkat kedua dari 10 Badan Publik
Pemerintahan terbaik dalam pelaksanaan UU No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Penghargaan

sebagai

Kementerian

Terbaik

dalam

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tingkat
Kementerian, dengan aplikasi unggulan antara lain:
sistem

e-licensing,

Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik (LPSE), sistem aplikasi dan penetapan standar
waktu

layanan

anggaran

dan

kepada
kegiatan,

masyarakat,
serta

e-monitoring

sistem

informasi

kepegawaian (SiPeg).
Saya ucapkan selamat kepada Saudara-Saudara sekalian,
karena

berbagai

capaian

kinerja

dan

prestasi
5

membanggakan tersebut merupakan hasil dari kerja keras
kita semua, yang telah bersinergi secara positif dengan para
stakeholder industri lainnya, baik pemerintah, pelaku usaha,
kalangan pendidikan, maupun masyarakat secara luas.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam rangka menapaki tahun 2015 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 6,16,8%, jumlah tenaga kerja sektor industri sebanyak 15,5 juta
orang, kontribusi ekspor sektor industri mencapai 67,3%,
serta nilai investasi sektor industri sebesar Rp 270 Triliun.
Untuk mencapai sasaran pembangunan industri tahun 2015
tersebut sebagai bagian dari pembangunan industri nasional
jangka panjang, diperlukan upaya yang maksimal. Berbagai
permasalahan dan tantangan yang kita hadapi antara lain:
(1) Masih lemahnya daya saing industri nasional; (2) Belum
kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional; (3)
Belum optimalnya alokasi sumber daya energi dan bahan
baku serta pembiayaan industri; (4) Masih banyaknya ekspor
komoditi primer (gas, batu bara, mineral logam, minyak sawit,
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kakao, karet, kulit); serta (5) Belum memadainya dukungan
sarana prasarana industri seperti kawasan industri, jaringan
energi dan telekomunikasi, transportasi dan distribusi.
Untuk itu, arah kebijakan pembangunan industri nasional
akan difokuskan pada:
1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau
Jawa melalui fasilitasi pembangunan 14 Kawasan
Industri (KI) , fasilitasi pembangunan 22 Sentra Industri
Kecil dan Menengah (SIKIM), dan berkoordinasi dengan
para

pemangku

infrastruktur
telekomunikasi,

kepentingan

utama

(jalan,

pengolah

dalam

membangun

listrik,

limbah,

air
dan

bersih,
logistik),

infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana
pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja,
2. Penumbuhan

Populasi

Industri

dengan

target

penambahan sebesar 9 ribu usaha industri berskala
besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar
Jawa, serta 20 ribu unit Industri Kecil yang dilakukan
melalui

mendorong

investasi

untuk

industri,

memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi
global, pembinaan industri kecil dan menengah (IKM)
agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri
pemegang merek di dalam negeri,
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3. Peningkatan

Daya

Saing

dan

Produktivitas,

khususnya peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah per
tenaga

kerja

melalui

peningkatan

efisiensi

teknis,

peningkatan penguasaan IPTEK / inovasi, peningkatan
penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk
baru (new product development) oleh industri domestik,
serta pembangunan faktor input (peningkatan kualitas
SDM industri dan akses ke sumber pembiayaan yang
terjangkau), serta fasilitasi dan insentif dalam rangka
peningkatan daya saing dan produktivitas.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Pembangunan sektor industri tahun 2015 – 2019 akan
diarahkan

untuk

sebagaimana

mendukung

dinyatakan

Visi

dalam
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Misi

Presiden

(sembilan)

RI

agenda

prioritas Nawa Cita. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui
10 (sepuluh) Program Quick Wins Kementerian Perindustrian
Tahun 2015 – 2019 yaitu :
1. Pembangunan 14 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa
kerja sama Pemerintah dan Swasta,
2. Re-disain Road Map Industrialisasi sejalan dengan
Trisakti dan Nawa Cita,
3. Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri,
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4. Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro
industri,
5. Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi
produk-produk industri,
6. Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan
apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri,
7. Peningkatan pendidikan dan skill terutama berkaitan
dengan operasionalisasi barang modal dan mesin-mesin,
8. Fasilitasi terhadap industri dalam negeri dari dampak
perjanjian-perjanjian internasional,
9. Penurunan Rezim Impor, dan
10. Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara
industri hulu (dasar), industri intermediate dan industri
hilir (light).
Disamping program quick wins yang menjadi perhatian
utama

pemerintah,

Kementerian
pembangunan
Kementerian

juga

Perindustrian

terdapat
untuk

program
mewujudkan

prioritas
tujuan

industri baik prioritas nasional maupun
antara

lain

Revitalisasi

Industri

Pupuk,

Revitalisasi Industri Gula, Pengembangan Klaster Industri
Hilir Kelapa Sawit, Fasilitasi Pengembangan Kawasan
Industri sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Hilirisasi
Industri Berbasis Agro, Migas, dan Bahan Tambang Mineral,
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Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis SDM, Pasar
Domestik, dan Ekspor; serta Pengembangan IKM.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan agenda
pembangunan industri nasional tersebut, maka melalui Rapat
Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015 ini saya
berharap kita dapat menyamakan persepsi dan saling
bersinergi, baik antar sesama instansi pemerintah maupun
antara pemerintah dengan pelaku usaha dan stakeholder
industri terkait lainnya. Semoga kerja sama yang baik ini
dapat terus terjalin secara erat dan berkesinambungan dalam
rangka

mengakselerasi

pertumbuhan

industri

untuk

menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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