SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL XIV ASOSIASI
PERTEKSTILAN INDONESIA, PEMBUKAAN PAMERAN
INDO INTERTEX, INDO DYECHEM, INDO TEXPRINT DAN
INATEX 2016

JAKARTA,27 APRIL 2016

Yth. :
1. Para Menteri dan Ketua Lembaga PemerintahKabinet Kerja;
2. Ketua Umum KADIN;
3. Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API);
4. Direktur Utama PT. Peraga Nusantara Jaya Sakti;
5. Para peserta Munas API dan peserta pameran serta hadirin
yang kami hormati.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan
syukurkehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada acara
Musyawarah Nasional API ke XIVdan penyelenggaraan Pameran
Indo Intertex, Pameran Inatex, Pameran Indo Dyechem, dan
Pameran Indo Texprint.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan I 2016
berpotensi terus membaik, terutama didukung oleh akselerasi
stimulus fiskal dan aspek paket-paket kebijakan ekonomi yang
selama ini diterbitkan oleh pemerintah. Secara keseluruhan,
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diperkirakantumbuh
sebesar 5,2% sampai dengan 5,6% (year on year), lebih tinggi
dari pertumbuhan pada tahun sebelumnyasebesar 4,79%.
Secara umum, total ekspor industri di Indonesia mengalami
peningkatan pertumbuhan, dimana pada bulan Februari 2016
ekspor industri mencapai US$ 8,69 miliar, atau naik sebesar
0,97% dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya (year on year) sebesar US$ 8,61 miliar. Sementara
jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (month on
month), mengalami kenaikan sebesar 11,21%. Khusus ekspor
industri TPT pada Februari 2016 meningkat sebesar 6,81% bila
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dibandingkan periode sebelumnya (month on month). Industri
TPT merupakan industri padatkarya, yang mampu menyerap
tenaga kerja sebanyak 1,5 juta orang atau sekitar 10,36%
tenaga kerja di sektor industri.

Saudara-saudara yang saya hormati,
Saya yakin pasar global terutama industri TPT akan
terusmembaik dan akan diikutikenaikan permintaan,hal tersebut
tentunya perlu kita sikapi secara bijaksanaagarpeluang yang
ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan terus
melakukan peningkatan daya saing dan perluasan pasar ke
pasar non tradisional.
Industri tekstil saat ini tidak hanya menghasilkan produk untuk
kebutuhan sandang/ pakaian, tetapitelahberkembang menjadi
industri tekstilnon sandangyang digunakan untuk material
pembangunan infrastruktur jalan tol, agro-textiles, medis,
industri makanan & minuman sampai industri otomotif serta
industri manufaktur konsumsi lainnya. Jenis industri ini poluler
disebut komoditi industrinon wovenyang pasarnya luas dan
permintaannya besar, rata-rata meningkat dalam periode 5
tahun terakhir sebesar 9,9% per tahun, dimana Indonesia baru
bisa mensuplai 0,47% dari kebutuhan dunia.

Saudara-saudara yang saya hormati,
Industri TPT nasional yang telah terintegrasi dari hulu sampai
hilir dan produknya dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar
internasional, sehingga dapat menjadi modal yang kuat guna
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menembus pasar global.Oleh karena itu penting bagi Indonesia
untuk memposisikan diri pada segmen menengah ke atas
secara lebih agresif dengan mulai memperkenalkan branding
Indonesia.
Sisi penting utama, potensi pasar dalam negeri juga harus tetap
dijaga.Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke
empat di dunia dan tingkat pendapatan per kapita yang terus
meningkat, akan menjadi pasar yang sangat potensial bagi
industri TPT nasional.

Saudara-saudara yang saya hormati,
Agar produk industri kita dapat lebih memiliki daya saing, maka
suatu produk harus memiliki mutu yang baik, standar produk
yang menjamin kesehatan, keselamatan, keamanan bagi
penggunanya,aman bagi lingkungan, danharga yang kompetitif
serta dapat diterima pasar.
Tercapainya daya saing, dibutuhkan peran Kementerian/
Lembaga lain, untuk itu saya harapkan keterlibatan semua
elemen pemerintahan baik pusat maupun daerah, serta seluruh
stake holders terkait, termasuk dunia usaha dan asosiasi,
karena untuk menghadapi era globalisasi ini bukan lagi
masanya membicarakan dominasi sektoral.
Untuk maksud tersebut, pemerintahtelah mengeluarkan
berbagai paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang antara lain, melakukan deregulasi dengan
memangkas berbagai peraturan, perizinan, dan birokrasi yang
masih dirasa menghambat di berbagai kementerian dan
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lembaga,menyusun peraturan mengenai sistem pengupahan
untuk menjamin kepastian dalam sistem pengupahan,
penurunan harga gas, diskon dan penundaan pembayaran
rekening listrik bagi industri, pengembangan pusat logistik
berikat yang menyediakan barang-barang kebutuhan industri
dan penyangga ekspor, dan lain–lain, yang dilaksanakan
dengan koordinasi semua instansi pemerintah, walaupun dalam
implementasinya masih terdapat kekurangan dan memerlukan
koordinasi yang lebih baik lagi.

Saudara-saudara yang sayahormati,
Melalui kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi
kepadaAsosiasi Pertekstilan Indonesia yang merupakan mitra
Pemerintahkhususnya
Kementerian
Perindustrian
dalam
membina dan mengembangkan industri TPT nasional, saya
berharap melalui Munas yang akan segera diselenggarakan ini,
akan melahirkan kepengurusan API yang lebih solid dan
mampu menjadi wadah komunikasi antara dunia usaha dan
pemerintah dalam rangka menciptakan iklim usaha yang
kondusif.
Kepada PT. Peraga Nusantara Jaya Sakti selaku pelaksana
Pameran Indo Intertex, Pameran Inatex, Pameran Indo
Dyechem dan Pameran Indo Texprint 2016 yang pesertanya
dari berbagai negara, semoga pameran ini dapat menjadi
ajangtemu bisnis antar stakeholder industri TPT,sehingga dapat
terjalinkomunikasi dan kerjasama untuk memberikan kontribusi
dalam menjawab tantangan industri TPT menghadapi
persaingan global.
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Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Munas API ke
XIV, Pameran Indo Intertex, Pameran Inatex, Pameran Indo
Dyechem dan Pameran Indo Texprint 2016 dengan resmi saya
nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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