SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA KUNJUNGAN MISI EKONOMI
FEDERASI EKONOMI KANSAI (KANKEIREN)
JAKARTA, 08 MARET 2016

Yang terhormat Mr. Shosuke Mori, Chairman Kansai
Economic Federation, Jepang;
Rekan-rekan Para Pejabat Eselon I (satu) Kementerian
Perindustrian;
Para Pimpinan dan Perwakilan dari Perusahaan Jepang;
dan
Para hadirin sekalian;

Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada
seluruh anggota delegasi Kankeiren Jepang ke Indonesia. Saya
berharap dengan kunjungan ini kita tidak hanya dapat
mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, namun
juga

akan

semakin

memperkuat

kerja

peningkatan investasi di Industri Manufaktur.

sama

melalui

Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati,
Perlu kami sampaikan bahwa, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
tahun 2015 tumbuh 4,70 persen. Sedangkan pertumbuhan
industri non-migas selama tahun 2015 sebesar 5,04% atau
lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Perindustrian telah melakukan usaha-usaha untuk
mempercepat

penyelesaian
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deregulasi

yang

terkait

perindustrian. Deregulasi tersebut meliputi 1 (satu) Peraturan
Pemerintah terkait Sarana Penunjang Pengembangan Industri
(Kawasan Industri) serta 14 Peraturan Menteri Perindustrian
terkait rekomendasi izin ekspor dan impor. Pemerintah pada
dasarnya

memperbaiki

cara-cara

pengendalian

dan

pengawasan agar lebih efisien sehingga tidak mempersulit
pelaku usaha seperti dalam proses izin ekspor dan impor.

Terkait dengan kebijakan dan strategi pembangunan industri,
pemerintah telah menetapkan Pembangunan 10 (sepuluh)
Kelompok Industri Prioritas, yaitu: (1) Industri Pangan; (2)
Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; (3) Industri
Tekstil,

Kulit, Alas Kaki dan Aneka; (4) Industri Alat

Transportasi; (5) Industri Elektronika dan Telematika/ICT; (6)
Industri Pembangkit Energi; (7) Industri Barang Modal,
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Komponen, dan Bahan Penolong; (8) Industri Hulu Agro; (9)
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
(10) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Pemerintah juga telah menetapkan arah dan kebijakan yang
menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri, yaitu
melalui Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2015 tentang
Rencana

Induk

Pembangunan

Nasional

2015-2015

yang

dilaksanakan dalam tiga tahap utama. Saat ini kita berada di
tahap pertama dimana arah rencana pembangunan industri
nasional

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

nilai

tambah

sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral
dan

migas,

yang

diikuti

dengan

pembangunan

industri

pendukung dan andalan secara selektif. Hal tersebut antara lain
dilakukan melalui penyiapan Sumber Daya Manusia yang ahli
dan

kompeten

dibidang

industri,

serta

meningkatkan

penguasaan teknologi.

Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati,
Pada kesempatan kali ini, saya ingin menekankan pentingnya
pengembangan kemampuan Tenaga Kerja sebagai Sumber
Daya Industri. Berkaitan dengan hal tersebut, kerja sama dalam
pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

bidang

Industri
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Indonesia dan Jepang sebenarnya telah memiliki pengalaman
cukup panjang, baik melalui peningkatan kapabilitas melalui
pelatihan, maupun pengiriman tenaga ahli Jepang.
Kedepan, kerja sama untuk meningkatkan kemampuan tenaga
kerja

dibidang

industri

akan

semakin

penting

dalam

menghadapi tantangan dan meraih peluang investasi dibidang
industri

manufaktur.

Hal

ini

menjadi

perhatian

khusus

Kementerian Perindustrian karena akan sangat berpengaruh
pada keberhasilan dalam pengembangan dan penguasaan
teknologi yang dibutuhkan agar industri menufaktur Indonesia
dapat berpartisipasi penuh dalam jaringan produk global (global
production network).

Sebagai informasi, permasalahan yang dihadapi Indonesia
adalah: kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang masih
rendah, yang berpengaruh pada daya saing sektor industri
manufaktur. Keadaan ini tentu tidak menguntungkan posisi
Indonesia ketika menghadapi berbagai inisiatif liberalisasi di
regional maupun bilateral.

Oleh karena itu, tahun 2016 Kementerian Perindustrian telah
menetapkan beberapa sasaran pembangunan Sumber Daya
Manusia dibidang Industri, antara lain: tersedianya 1600 orang
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tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten, tersedianya
2600 orang tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten,
tersedianya 30 standar kompetensi bidang industri, tersedianya
10 Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi,
tersedianya 150 orang tenaga asesor kompetensi dan asesor
lisensi, pembentukan 2 (dua) lembaga pendidikan vokasi
industri berbasis kompetensi, serta pembentukan 3 (tiga)
inkobator bisnis untuk wirausaha industri.

Tercapainya target tersebut yang antara lain diharapkan melalui
kerja sama dengan pihak Jepang, akan sangat mendukung
peningkatan investasi Jepang disektor industri manufaktur,
disamping untuk mendukung peningkatan partisipasi industri
Indonesia dalam jaringan produksi global (gobal production
network).

Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati,
Saya berharap bahwa sambutan singkat yang mengangkat
salah satu aspek penting dalam mendukung investasi dapat
sedikit memberikan gambaran tentang rencana pengembangan
Sumber Daya Manusia dibidang Industri manufaktur Indonesia.
Memperhatikan kerja sama yang telah berjalan selama ini dan
melihat tantangan yang dihadapi, saya percaya kedua pihak
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dapat lebih memperdalam peningkatan kerja sama antara lain
melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Industri.

Saya

mengundang

Anda

semua

untuk

memanfaatkan

kesempatan berharga pada kunjungan ke Indonesia kali ini
untuk terus menggali peluang investasi, sekaligus membantu
peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Industri.
Terima kasih.
Saleh Husin
Minister Industry
of the Republic of Indonesia
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