SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI
PROKLAMASIREPUBLIK AZERBAIJAN KE-98
JAKARTA, 23 MEI 2016
Yang Mulia, Duta Besar Republik Azerbaijan, Bapak
TamerlanGarayev
Yang Terhormat Para Hadirin sekalian
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Malam,
Pertama-tama, dalam kesempatan ini perkenankan
saya mewakiliPemerintahdan Rakyat Republik
Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada
Pemerintah dan Rakyat Republik Azerbaijan atas
Peringatan Hari Proklamasi Republik Azerbaijanke98.
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Perkenankan juga, saya sampaikan penghargaan
yang setinggi-tingginya atas undangan dari Bapak
Duta Besar untuk menghadiri acara peringatan ini.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Padahariini,
kita
juga
diingatkanatashubunganpersahabatanIndonesia
dan
Azerbaijansejaktahun
1992.
Kita
bersyukurkeduanegaratelahmenikmatihubunganda
nkerjasamabilateral yang salingmenguntungkandi
bidangpolitikdankeamanan,
ekonomi,
dansosialbudayasejakpembukaanhubungandiploma
tikkeduanegara.
Sejakbeberapatahunterakhirtelahdilakukanbeberap
a kali kunjunganpejabattinggidanparlemen yang
diikutidenganpenandatangansejumlahperjanjiansep
ertikonsultasi
bilateral,
kerjasamateknik,
promosiperdagangandaninvestasi, danpendidikan.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Selama
lebih
dari
24tahun
hubungan
ekonomiantara
Indonesia
dan
Azerbaijan
tumbuhsemakinmenguat.Apabiladilihatdariperdaga
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ngan bilateral maka total perdaganganbilateral
tahun 2015 sebesar US$1,29 milyaratauturun
83,86% dibandingkantahun 2014 sebesar US$ 2,4
milyar. Dimana defisit tahun 2015 akibat impor
migas Indonesia mencapai US$1,28milyar (dan
sisanya dari non-migas). Perdagangan kedua negara
masih didominasi sektor migas, dan belum
mencerminkan potensi riil yang dimiliki, baik
disebabkan oleh perdagangan selama ini masih
melalui negara ketiga sehubungan tidak adanya
jalur laut/udara langsung, ataupun kurangnya
penetrasi pasar oleh industri manufaktur Indonesia.
Disamping itu, pengusaha kedua negara belum
mengenal produk-produk unggulan dari masingmasing
negara.Sebagaisesamanegaradenganpendudukmay
oritasberagama
Islam,
Indonesia
memilikikeunggulanuntukproduk-produk
halal
sepertimakanan kemasan, kosmetika, tekstil dan
produk
tekstil.
Selainitu,kami
juga
berharapeksporuntukproduk
Indonesia
yang
selamainisudahmasukke
Azerbaijan
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sepertiprodukkayudanpermesinandapatterusditing
katkan.
Kami
harapupayainidapatmenjadijalandalammenyeimba
ngkanneracaperdagangankeduanegara.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Kita
juga
perlumensyukuriperkembanganpositifdalamhubung
ansosialbudaya
yang
ditandaidenganberdirinyaPusatStudi Indonesia di
Azerbaijan University of LanguagesdanPojok
Azerbaijan
di
Universitas
Islam
NegeriSyarifHidayatullah.
SejakOktober
2015,
Pemerintah
Indonesia
juga
memberikanpembebasan visa bagiwarga Azerbaijan
yang
akanberkunjungke
Indonesia
untukjangkawaktu
30
hari.
Kami
percayaupayainiakanmendorongkontakantarpendu
dukdansalingpengertian di antarakeduanegara
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
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Sebagaitanggapanatasmeningkatnyakebutuhanener
gidalamrangkamenjagakeberlangsunganpertumbuh
anekonomi,
kami
percayakeduanegaraperlumemperkuatkerjasama di
bidangketahananenergi.
Kami
sangatyakinkerjasamainiakanmemberikanmanfaatb
agikeduanegara.
Sayapercayabahwakitaakanmampumengembangka
nhubunganpersahabatankeduanegaraketingkat
yang lebihtinggi demi kesejahteraan yang
lebihluasbagipenduduk Indonesia dan Azerbaijan.
Sekalilagi, kami haturkanterimakasihkepadaBapak
Duta Besarsebagaituanrumah acara ini. Saya juga
ucapkanselamat Hari Proklamasi Azerbaijan ke-98.
Terimakasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saleh Husin
MenteriPerindustrian
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