SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA KUNJUNGAN PARLIAMENTARY
STATE SECRETARY (DEPUTY MINISTER)
JERMAN
JAKARTA, RABU 18 MEI 2016

Yang Mulia,
•

H.E. Uwe Beckmeyer, Parliamentary State
Secretary, Ministry for Economic Affairs and
Energy;

•

H.E. Dr. Witschel, Germany Ambassador in
Indonesia.

Yang Terhormat,
•

Delegasi Pemerintahan Jerman dan Para Pelaku
Usaha Jerman;

•

Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan
Kementerian Perindustrian;
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Assalamu ’alaikum Wr. Wb.,
Selamat
Semua,

Sore,

Salam

Sejahtera

bagi

Kita

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan
syukur ke hadirat Tuhan YME atas karuniaNya
kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita
dapat berjumpa dalam kesempatan yang sangat
strategis ini.
Pada
kesempatan
ini,
perkenankan
saya
menyampaikan
”Selamat
Datang
kepada
Parliamentary State Secretary, Republik Federasi
Jerman, Mr. Uwe Beckmeyer serta para pelaku usaha
dan industri Federasi Jerman pada hari ini yang
berkunjung ke Kementerian Perindustrian”. Semoga
melalui pertemuan ini, kita dapat bertukar pikiran
untuk secara bersama sama melihat peluang bisnis
antara Indonesia-Jerman.
Hadirin yang terhormat,
Hubungan diplomatik dan ekonomi antara IndonesiaJerman telah berjalan lebih dari 60 tahun dan
tentunya akan semakin erat setelah dilakukannya
kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Berlin
pada tanggal 18 April 2016 yang lalu. Kita tentunya
sama-sama berharap bahwa hubungan bilateral yang
baik ini dapat terus berlanjut.
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Perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan
gambaran tentang perkembangan kondisi makro
perekonomian dan juga kebijakan serta strategi
pembangunan
industri,
Pertumbuhan
Ekonomi
Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,70 persen.
Sedangkan Pertumbuhan industri non migas selama
tahun 2015 sebesar 5,04 persen atau lebih tinggi
dibanding pertumbuhan ekonomi.
Selama 5 tahun terakhir yaitu pada periode 20112015, hampir seluruh cabang-cabang sektor industri
pengolahan non migas mengalami pertumbuhan
positif dan kinerja selama 5 tahun terakhir telah
menjadi unsur kekuatan sektor industri untuk lebih
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional
dimasa mendatang.
Pertumbuhan Industri pengolahan non migas yang
cukup menggembirakan tersebut ditopang oleh
tingginya produksi dan kontribusi cabang industri
makanan minuman dan tembakau, industri alat
angkut, mesin dan peralatannya.

Hadirin yang saya hormati,
Kebijakan dan strategi pembangunan industri,
pemerintah telah menetapkan Pembangunan 10
(sepuluh) Kelompok Industri Prioritas, yaitu: (1)
Industri Pangan; (2) Industri Farmasi, Kosmetik dan
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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,
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 2015-2019 yang
dilaksanakan dalam tiga tahap utama.
Saudara-Saudara yang saya hormati,
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.
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Hadirin 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 Indonesia dan Jerman sebenarnya telah
memiliki pengalaman cukup panjang, baik melalui
peningkatan kapabilitas melalui pelatihan, maupun
penyediaan tenaga ahli.
Kedepan,
kerja
sama
untuk
meningkatkan
kemampuan tenaga kerja dibidang industri akan
semakin penting dalam menghadapi tantangan dan
meraih
peluang
investasi
dibidang
industri
manufaktur.
Saudara-Saudara yang saya hormati,
Sebelum menutup sambutan singkat ini, saya ingin
menyampaikan
apresiasi
atas
investasi
yang
dilakukan oleh Perusahaan-Perusahaan Jerman di
Indonesia. Kedepan, saya mendorong Perusahaan
yang telah telah berinvestasi agar dapat lebih
meningkatkan peran serta perusahaan lokal dalam
pasokan rantai suplainya, seperti yang telah
dilakukan oleh Perusahaan Jerman di bidang
Pembangkit Listrik, Otomotif dan lain-lain.
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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.
Sekian terima kasih.
Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 18 Mei 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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