SAMBUTANMENTERI
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PELANTIKANPEJABAT JPT PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, 29 FEBRUARI2016

Yang Saya Hormati,
1. Para Pejabat Eselon I&
& II di lingkungan Kementerian
Perindustrian,
Perindustrian
2. Pengurus Dharma Wanita Kementerian Perindustrian,
3. Panitia Seleksi JPT Pratama,
4. Para Pejabat JPT Pratama yang baru saja dilantik, serta
5. Para Hadirin dan Undangan sekalian.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi,
Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan
anjatkan kehadirat Allah SWT,
karena atas rahmat dan karunia-Nya,, pada pagi hari ini, kita
dapat hadir bersama di ruangan ini untuk mengikuti acara
Pelantikan Pejabat JPT Pratama di lingkungan Kementerian

Perindustrian.Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik
dan lancar serta mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.
Saudara-Saudara yang Saya Hormati,
Untuk kedua kalinya, pada tahun 2016 ini kita melaksanakan
pelantikan Pejabat JPT Pratama (Eselon II) di lingkungan
Kementerian Perindustrian. Berbeda dengan pelantikan
sebelumnya dimana yang dilantik adalah Pejabat JPT
Pratama yang sebelumnya telah menduduki jabatan Eselon 2,
akan tetapi yang dilantik hari ini adalah Pejabat JPT Pratama
baru, yang telah mengikuti seleksi pengisian JPT Pratama
secara terbuka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
Proses seleksi ini harus dilewati karena selain merupakan
prosedur

perundang-undangan,

juga

diharapkan

agar

Pejabat JPT Pratama yang terpilih adalah mereka yang
cakap,

memiliki

kompetensi

yang

sesuai,

kualifikasi

pendidikan yang baik, rekam jejak yang bagus serta memiliki
integritas yang tinggi. Pejabat yang terpilih adalah merupakan
pejabat yang diharapkan mampu mengemban tugas-tugas
Kementerian dalam membangun industri nasional.
Dan Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah memilih dan
melantik 11 (sebelas) Pejabat JPT Pratama yang baru yang
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akan mengisi jabatan JPT Pratama yang telah kosong baik
karena pejabatnya mengundurkan diri, memasuki batas usia
pensiun maupun promosi ke JPT Madya.
Pada pelantikan hari ini,terdapatpejabat yang berasal dari
luar Kementerian Perindustrian. Hal tersebut menunjukan
bahwa

Kementerian

Perindustrian

membuka

diri

dan

memberikan kesempatan kepada pejabat diluar Kementerian
yang mempunyai kompetensi dan komitmen untuk bergabung
dan memperkuat jajaran Kementerian Perindustrian.
Dengan telah dilantiknya 11 (sebelas) Pejabat JPT Pratama
yang baru, maka organisasi Kementerian bisa bekerja
dengan lebih baik dan lebih kuat. Kami berharap agar para
Pejabat yang telah dilantik dapat segera melaksanakan
tugasnya

dan

mempercepat

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan industri nasional.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Tantangan industri ke depan akan semakin berat. Hal
tersebut ditandai dengan masih berlanjutnya perlambatan
ekonomiglobal, pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi
Asean)

serta

sumberdaya

masih

manusia

rendahnya
industri.

tingkat

produktivitas

Walaupun

pertumbuhan

industri non migas pada tahun 2015 mencapai 5,04%, lebih
3

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional
yang hanya mencapai 4,79%, kita tidak boleh lengah. Kondisi
tersebut

harus

terus

diwaspadai.

Kita

berharap

agar

pertumbuhan industri nasional dapat terus ditingkatkan.
Jika upaya-upaya maksimal bisa kita lakukan, bukan tidak
mungkin industri nasional pada tahun 2016 akan tumbuh
lebih dari 6%.
Untuk mendorong pertumbuhan industri nasional mencapai
rata-rata diatas 6%, dibutuhkan pejabat-pejabat yang peka
dan responsive terhadap dinamika perubahan yang terjadi.
Para Pejabat dan seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian
Perindustrian harusmampu mengantisipasi dan memberikan
jalan keluar terhadap berbagai hal yang mengganggu kinerja
industri. Tugas-tugas Kementerian harus dilakukan dengan
kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas. Semboyan Bapak
Presiden..”Ayo Kerja, Kerja dan Kerja” adalah semboyan
untuk menggugah mental dansemangat kitauntuk bekerja
keras menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan kepada
Kementerian Perindustrian.
Oleh karenanya, saya berpesan kepada para Pejabat yang
telah dilantik, agar :
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1. Segera

bekerja

dan

membuat

langkah-langkah

strategissesuai dengan bidang Saudara masing-masing.
Lakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan
soliditas dan mempermudah pelaksanaan tugas Saudara.
2. Rubah mindset dan pola pikir bekerja Saudara kearah
yang positif dan terus semangat dan berusaha mencari
ide-ide

baru

yang inovatif

demi peningkatan

dan

percepatan pertumbuhan industri.
3. Tingkatkan

terus

kompetensi

dan

profesionalisme

Saudara agar mampu mengikuti dinamika perubahan
global.

Pangkas

hambatan

birokrasi

yang

adadan

pastikan dunia usaha industri mendapat pelayanan yang
cepat dengan kualitas yang tinggi.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Akhirnya, sebagai penutup, saya mengucapkan Selamat
kepada para pejabat yang baru dilantik. Semoga Saudara
dapat

mengemban

tugas-tugasdengan

sebaik-baiknya

dengan penuh rasa tanggung jawab.
Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada
Panitia Seleksi yang telah melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya. Saya menyadari bahwa Pansel kali ini telah
5

bekerja sangat luar biasa karena besarnya jumlah peserta
yang mengikuti seleksi dan hampir seluruhnya memiliki
kemampuan yang baik, sehingga penilaian yang diberikan
Pansel menjadi sangat ketat.
Semoga Allah SWT tetap memberikan kekuatan dan
semangat kepada kita untuk terus melanjutkan perjuangan
dalam membangun negara Indonesia yang kita cintai. Amin.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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