SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA PENANDATANGANAN UNIDO-INDONESIA
COUNTRY PROGRAMME 2016-2020
JAKARTA, SENIN, 16 MEI 2016

Yang Mulia,
•

Direktur

Jenderal

United

Nations

Industrial

Development Organization, Mr. Li Yong;

Yang Terhormat,
•

UNIDO Representative Jakarta, Madame Shadia
Yousif Hajarabi;

•

Para Undangan dari Kementerian/ Lembaga terkait;

•

Bapak dan Ibu serta Saudara-Saudara yang saya
hormati.

Assalamu ’alaikum Wr. Wb.,
Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi Kita Semua,
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Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan
syukur ke hadirat Tuhan YME atas karuniaNya kepada
kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat
mengikuti

acara

UNIDO-Indonesia

”Penandatanganan
Country

Dokumen

Programme

2016-

2020”.
Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan
”Selamat Datang kepada Dirjen UNIDO, Mr. Li Yong”
untuk kunjungan kerja kesekian kalinya ke Jakarta,
Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga, Kementerian
Perindustrian

mengucapkan

UNIDO

Representative

Yousif

Hajararabi,

penandatanganan

terima

Jakarta,
atas

kasih

kepada

Madame

Shadia

terselenggaranya

UNIDO-Indonesia

Country

Programme 2016-2020 dan proyek-proyek yang telah
dikerjasamakan selama ini, khususnya yang berkaitan
dengan

perkembangan,

dan manfaat 5 (lima) on-

going Projects yang masih berlangsung hingga saat ini.
Kementerian Perindustrian sebagai National Focal Point
UNIDO di Indonesia, dan kementerian/ lembaga terkait
mengharapkan bahwa 8 (delapan) Pipeline Projects
yang telah ditandatangani dokumen proyeknya pada
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pagi hari ini, diharapkan komitmen donor country untuk
proyek-proyek

tersebut

perlu

didukung

dengan

komunikasi yang intensif seluruh stakeholders terkait,
UNIDO

Representative

kementerian/lembaga

dan

Indonesia,

pelaku

usaha

industri,

dengan memperkuat dukungan SDM yang memadai.
Tidak lupa juga, saya menyampaikan terima
kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Chief of Statistic
Unit of UNIDO Head Quarter, Vienna, Dr. Shyam
Upadhyaya,

atas

paparan

dan

sekaligus

telah

mensosialisasikan berbagai capaian akhir pembangunan
industri di Indonesia berdasarkan data-data dalam
International Yearbook of Industrial Statistics 2016.
Berdasarkan

laporan

statistik

tersebut,

industri

manufaktur di Indonesia dilaporkan telah memberikan
kontribusi hampir seperempat (1/4) bagian dari GDP
nasional. Disebutkan pula bahwa Indonesia mampu
mempertahankan pertumbuhan positif, bahkan pada
saat tahun-tahun krisis finansial global yaitu ketika
kondisi

ekonomi

kebanyakan

negara-negara

maju

mengalami penurunan. Berdasarkan laporan UNIDO
tersebut, saat ini Indonesia berhasil mencapai rangking
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10 besar negara industri manufaktur di dunia (top ten
manufacturers of the world).
Yang Mulia, Mr. Li Yong,
Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Proyek-proyek dalam UNIDO Country Program
tersebut diharapkan dan hendaknya sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025
(RPJP

2005-2025)

dan

Kebijakan

Pengembangan

Industri Nasional (National Industrial Policy) tahun
2015-2019.
Selama ini proyek-proyek kerjasama UNIDO di
Indonesia

lebih

banyak

terkait

dengan

aspek

lingkungan dan konservasi energi, tentunya kami dari
Kementerian

Perindustrian

menginginkan

selain

mendukung beberapa program bidang perindustrian
tersebut

diatas,

adanya

juga

kerjasama

dalam

mendapatkan negara donor melalui konsep Triangular
Cooperation Scheme yang berkontribusi pada thematic
priority project UNIDO yang lain, seperti : Poverty
Reduction,

Industrial

Technology

Upgrading,

dan

South-South Cooperation yang kesemuanya merupakan
bagian dalam program Nawacita dan RPJP 2005-2025
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Yang Mulia, Mr. Li Yong,
Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Demikian,

sambutan

saya.

Sekali

lagi

kami

menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi
kepada 1) Dirjen UNIDO, Mr. Li Yong, 2) UNIDO
Representative

Jakarta,

Hajarabi,

serta

undangan

dan

Madame

Shadia

Bapak/Ibu/Saudara
juga

kepada

Yousif

sekalian

para

panitia

atas

terselenggaranya penandatanganan UNIDO –Indonesia
Country Program 2016-2020 pada hari ini. Sekali lagi,
kami mengharapkan semoga 5 (lima) On-going Projects
terus

ditingkatkan

sehingga

manfaat

pengembangan
proyek

dan

tersebut

progresnya
benar-benar

dirasakan oleh sektor industri, dan saya harapkan juga
8 (delapan) Pipeline Projects yang telah dilaporkan oleh
Saudara Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses
Industri

Internasional

pada

laporannya

dapat

diusahakan dengan segera donor countrynya oleh
UNIDO sehingga proyek-proyek tersebut dapat segera
diimplementasikan di Indonesia.
Sekian terima kasih.
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Selamat Pagi,
Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 16 Mei 2016
Menteri Perindustrian

Saleh Husin

6

