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2. Para Dosen dan Seluruh Civitas Academika Universitas
Nusa Cendana
Assalaamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat Siang 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 ………………………………….
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,
Dalam rangka pembangunan industri periode 2015-2019,
Kementerian Perindustrian melalui Kebijakan Industri Nasional
telah menetapkan sasaran pembangunan industri, beberapa
diantaranya :
1. Meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan non migas
sebesar 8,4% pada tahun 2019;
2. Meningkatkan kontribusi industri pengolahan non migas
terhadap PDB sebesar 19,4% pada tahun 2019;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri
sebesar 17,8 juta orang pada tahun 2019; dan
4. Meningkatnya nilai investasi sektor industri
sebesar Rp. 448 Triliun pada tahun 2019;

menjadi

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong
pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri
nasional.

Kebijakan

pengembangan

industri

nasional

difokuskan pada:
1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri
hulu berbasis agro, mineral, serta migas dan batubara
dalam

rangka

penguatan

struktur

industri

melalui

pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan
industri antara dan industri hilirnya;
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2. Peningkatan

kapabilitas

industri

melalui

peningkatan

kompetensi SDM dan penguasaan teknologi; dan
3. Pembangunan industri di seluruh wilayah indonesia melalui
pembangunan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI),
kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri,dan
sentra industri kecil dan industri menengah (Sentra IKM).
Pelaksanaan pembangunan industri dalam bentuk antara lain:
1. Pembangunan sumber daya industri melalui:
a. Pembangunan SDM Industri
b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber
Daya Alam
c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan
Inovasi
e. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri
2. Pengembangan sarana dan prasarana industri melalui:
a. Standardisasi Industri
b. Pembangunan Infrastruktur Industri
c. Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional
3. Pemberdayaan industri;
a. Industri Hijau
b. Industri Strategis
c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
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d. Kerjasama Internasional
e. Pengamanan dan Penyelamatan Industri
4. Perwilayahan industri melalui:
a.

pengembangan WPPI,

b.

pengembangan KPI,

c.

pembangunan kawasan industri,

d.

pengembangan dan pembangunan sentra IKM

5. Kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah
Kebijakan Pengembangan 10 Industri Prioritas meliputi: Industri
Pangan; Farmasi,kosmetik, alat kesehatan; Tekstil, Kulit, Alas
Kaki dan Aneka; Alat Transportasi; Elektronika dan Telematika;
Pembangkit

Energi;

Barang

Modal,

Komponen,

Bahan

Penolong dan Jasa Industri; Industri Hulu Agro Logam Dasar
dan Bahan Galian Bukan Logam; serta Kimia Dasar Berbasis
Migas dan Batubara.
Saudara-Saudara Sekalian,
Indonesia

memiliki

kekayaan

alam

berlimpah

dan

keanekaragaman budaya yang berkontribusi dalam mendukung
pembangunan industri. Sebagai contoh di Provinsi Nusa
Tenggara Timur, terdapat beragam potensi industri yang dapat
dikembangkan, diantaranya :
1.

Industri Perbengkelan Kapal,

2.

Industri Produk Sandang dengan Pewarna Alam,
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3.

Industri Pangan (Kacang Mete, Gula, daging sapi, jagung),

4.

Industri Garam, serta

5.

Industri Kerajinan (batu akik, sasando, anyaman bambu)

Guna mendukung pembangunan industri tersebut, Kementerian
Perindustrian telah mendorong pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara
Timur, diantaranya
1.

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Berbasis Agro melalui
Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan Industri Agro Unggulan di Provinsi NTT.

2.

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah di Provinsi NTT melalui :
a.

Penumbuhan Wirausaha Industri melalui bimbingan
teknis dan bantuan alat,

b.

Pengembangan Produk IKM,

c.

Peningkatan Kemampuan / Revitalisasi Sentra IKM,

d.

Peningkatan Kemampuan Unit Pelayanan Teknis
(UPT), dan

e.

Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor utama
dalam mendukung pembangunan industri. Permasalahan dan
tantangan SDM Industri yang harus kita hadapi pada saat ini
antara lain:
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1. Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Masih Rendah
2. Tingkat pengangguran yang masih tinggi
3. Penyebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan
4. Tantangan pelaksanaan ASEAN Economic Community
dimana terjadi pasar bebas tenaga kerja terampil (free flow
of skilled labor).
Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut,
dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait, termasuk
perguruang tinggi. Perguruan Tinggi memiliki peranan penting
dalam membangun daya saing daerah antara lain dengan :
1.

Menerapkan skenario pengembangan link-and match
antara dunia pendidikan dan dunia usaha sehingga
kebutuhan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi oleh
lulusan perguruan tinggi

2.

Mentransformasi perkembangan yang pesat di bidang ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
dan
menghasilkan
”entrepreneurship”

3.

Menciptakan ilmuwan-ilmuwan yang siap menyumbangkan
atau mempersembahkan hasil penelitiannya, sebagai kunci
dalam menciptakan daya saing di pasar global.

Bapak/Ibu yang terhormat,
Dengan memperhatikan uraian tersebut, saya punya keyakinan
bahwa Universitas Nusa cendana ini berkeinginan untuk dapat
menghasilkan tenaga–tenaga yang kompeten, profesional dan
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berjiwa

wirausaha

berkontribusi

bagi

sehingga

dapat

pembangunan

berpartisipasi
bangsa,

dan

termasuk

pembangunan daerah. Jadi ukuran keberhasilan Universitas
bukan lagi karena mempunyai gedung yang megah atau
mahasiswanya berjubel, tetapi pada dampak positif riil bagi
kemajuan masyarakat dan perekonomian.
Demikian, kiranya bisa menjadi bekal kita semua, dalam
menata hari depan bangsa ini lebih baik lagi.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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