SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PEMBUKAAN
PAMERAN HASIL LITBANG DAN LAYANAN JASA
TEKNIS INDUSTRI TAHUN 2016
JAKARTA, 10 MEI 2016
Yth. Ketua KADIN atau yang mewakili
Yth. Para Ketua Asosiasi atau yang mewakili
Yth. Para tamu undangan dari berbagai kementerian
dan lembaga terkait
Yth. Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian
Perindustrian
Yth. Para Akademisi, Peserta Pameran dan Hadirin yang
berbahagia
Assalaamu ’alaikum Wr. Wb
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita
semua.
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME,
atas berkat dan rahmatNya kita dapat hadir bersama sama pada acara Pembukaan ”Pameran Hasil Litbang
dan Layanan Jasa Teknis Tahun 2016” di Plaza
Pameran Industri Kementerian Perindustrian dengan tema
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“Peran BPPI dalam Meningkatkan Daya Saing
Industri melalui Inovasi Teknologi”.
Pada kesempatan ini, saya menyambut baik dan
memberi dukungan atas terselenggaranya kegiatan
pameran ini, karena mempunyai arti yang sangat penting
sebagai ajang promosi, komersialisasi dan penyebaran
informasi untuk berbagai teknologi dan layanan jasa teknis
yang telah dihasilkan oleh Lembaga Litbang di lingkungan
Kementerian Perindustrian. Melalui penyelenggaraan
pameran ini, diharapkan akan dapat menjembatani
kebutuhan masyarakat untuk membuka akses teknologi
dan layanan jasa teknis serta dapat lebih memahami
perkembangan teknologi di tengah situasi dan kondisi
lingkungan usaha yang semakin dinamis dan kompetitif.
Hadirin yang berbahagia,
Visi Pembangunan Industri Nasional yang tercatat
dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) 2015-2035 adalah Indonesia menjadi Negara
Industri Tangguh yang bercirikan: i) struktur industri
nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; ii)
industri yang berdaya saing di tingkat global; dan iii)
industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Hal tersebut
juga sejalan dengan amanat RPJM tahun 2015-2019,
dimana menyebutkan bahwa salah satu pilar arah
kebijakan dan strategi pembangunan bidang industri
nasional adalah peningkatan daya saing dan produktivitas.
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Menurut data dari hasil laporan World Economic
Forum tahun 2015, menyebutkan bahwa indeks daya saing
Indonesia pada tahun 2015 berada pada peringkat ke-37
dari 140 negara yang dinilai, turun 3 peringkat
dibandingkan
tahun
meskipun
kecenderungannya
mengalami stagnasi semenjak tahun 2013. Diantara
Negara mitra ASEAN, posisi indeks daya saing Indonesia
masih berada di bawah Singapura (2), Malaysia (18) dan
Thailand (32).
Inovasi sebagai salah satu indikator penilaian indeks
daya saing, menempatkan Indonesia dalam peringkat ke33, turun 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mendorong percepatan ekonomi nasional,
Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi
dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional
melalui deregulasi, debirokratisasi serta penegakan hukum
dan kepastian usaha serta memberikan kemudahan
berbisnis di Indonesia seperti yang telah dituangkan dalam
Paket Kebijakan Ekonomi XII.
Semangat yang terkandung dalam Paket-paket
Kebijakan tersebut haruslah dijalankan dalam segala
sektor, termasuk memperkuat peran litbang di dalamnya.
Lembaga litbang harus berpacu untuk dapat meningkatkan
penguasaan teknologi dan inovasi sehingga bersama –
sama dengan industri membangun industri yang berdaya
saing kuat dan produktif.
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Hadirin yang berbahagia,
Daya saing suatu negara ditentukan oleh banyak
faktor, diantaranya adalah kesiapan dalam penerapan dan
penguasaan teknologi serta kemampuan untuk berinovasi.
Peran litbang sangat penting dalam mendukung program
pengembangan industri. Melalui inovasi, transfer teknologi
dan komersialisasi hasil litbang, diharapkan dapat
memberikan
kontribusi
yang
signifikan
dalam
meningkatkan daya saing dan produktivitas industri,
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)
sebagai Badan Litbang di Kementerian Perindustrian
mempunyai peranan yang penting dalam mendorong dan
mendukung industri nasional melalui layanan jasa teknik
serta komersialisasi hasil litbang yang inovatif dan aplikatif.
Dengan dukungan para peneliti dan perekayasa
yang handal, diharapkan Badan Litbang dapat menjawab
persoalan – persoalan di industri dan memberikan solusi
guna meningkatkan daya saing dan produktivitas industri
nasional.
Hadirin yang berbahagia,
Melalui pameran hasil litbang dan layanan jasa
industri ini, diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi
bagi para peneliti, lembaga litbang, dunia industri dan
akademisi dalam mensinergikan kegiatan litbang yang
4

akan dilakukan di masa mendatang. Terutama dalam
mendukung arah kebijakan dan strategi pembangunan
bidang industri nasional, serta memperkuat dan
memperdalam struktur industri nasional
Akhir kata, saya sampaikan terima kasih dan
memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
semua pihak yang telah berpartisipasi dan mensukseskan
pelaksanaan Pameran ini. Semoga pameran ini dapat
menjadi pendorong semangat kita dalam berkarya dan
berinovasi untuk mewujudkan Industri Nasional yang
mandiri, kuat dan berdaya saing.
Dengan mengucapkan Bismillahhirrohmannirrohhim,
Pameran Hasil Litbang dan Layanan Jasa Teknis Industri
Tahun 2016 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga
Allah SWT meridhoi upaya kita semua.
Terima kasih
Wabilahi taufik wal hidayah, wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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