SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA LAUNCHING PROGRAM REVITALISASI DAN
PENUMBUHAN INDUSTRI MELALUI RESTRUKTURISASI
MESIN/PERALATAN INDUSTRI TPT SERTA
INDUSTRI ALAS KAKI TAHUN ANGGARAN 2015
JAKARTA, 4 MARET 2015

Yth. :
1. Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perindustrian;
2. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau yang
mewakilinya;
3. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia atau yang
mewakilinya;
4. Ketua Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia atau yang
mewakilinya;
5. Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan Puji syukur ke
Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini pada acara
Launching Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri
Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil
dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki Tahun Anggaran
2015.
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Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,
Perekonomian nasional pada tahun 2014 yang lalu memang
tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan periode tahun
2013. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi (PDB)
hingga triwulan III tahun 2014 mencapai 5,11% dibawah
pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang sebesar 5,78%.
Namun, patut kita syukuri bahwa pertumbuhan industri
pengolahan non-migas secara kumulatif hingga triwulan III
tahun 2014 mampu mencapai 5,30%,lebih besar diatas
pertumbuhan ekonomi.
Perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada akhir tahun
2014 tersebut disebabkan antara lain oleh menurunnya
tingkat konsumsi dan investasi serta melemahnya ekspor
komoditas primer.
Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,
Industri TPT, Alas kaki dan Penyamakan Kulit merupakan
salah satu industri strategis, mengingat peranannya dalam
perolehan devisa ekspor non migas dan penyerapan tenaga
kerja sebesar 15,1% dari total tenaga kerja industri
manufaktur serta memberikan kontribusi terhadap PDB
nasional sebesar 1,89%. Namun demikian, neraca
perdagangan TPT cenderung mengalami penurunan yang
sejak tahun 2011 dan kita juga dituntut untuk
memanfaatkan dan mengamankan pasar dalam negeri
dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Globalisasi perdagangan yang lambat diwujudkan oleh
WTO mendorong beberapa negara untuk melakukan
kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
Perjanjian kerjasama yang dilakukan Indonesia semula
diharapkan dapat memberikan pasar baru di luar negeri,
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namun pada kenyataannya belum memberikan hasil yang
menggembirakan, oleh karena itu perlu dilakukan
evaluasi, apakah menguntungkan atau tidak bagi industri
kita. Menurut pandangan saya, kita perlu melakukan
kerjasama dengan negara-negara yang produknya adalah
komplemen dengan produk kita seperti Amerika dan Uni
Eropa.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Beberapa upaya telah dan akan terus dilakukan dalam
rangka menumbuhkan industri TPT, alas kaki dan
penyamakan kulit seperti :
1) Melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan
Industri TPT, alas kaki dan penyamakan kulit pada
Tahun Anggaran 2015 . Program ini telah mendapat
sambutan yang positif dari berbagai pihak baik DPR,
BPK, dan lembaga pemerintah lainnya serta dunia
usaha mengingat kemampuan Program ini yang dapat
mendorong
peningkatan
kinerja
industri
dan
penyerapan tenaga kerja serta pada gilirannya dapat
memajukan perekonomian nasional. Program ini
merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap
dunia usaha, sehingga diharapkan dunia usaha terus
melakukan investasi.
2) Memfasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri
TPT dan alas kaki. Program ini menjadi perhatian kami
juga mengingat adanya peningkatan teknologi pada
industri yang harus diimbangi dengan peningkatan
kemampuan dari tenaga kerja yang ada;
3) Meningkatkan upaya pengelolaan impor secara
bijaksana dan pengamanan pasar dalam negeri melalui
kebijakan non-tariff measures, SNI Wajib dan P3DN;
4) Mendorong industri untuk dapat melakukan diversifikasi
produk dengan mengembangkan technical textile,
home textile, geo textile atau medical textile;
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5) Menjamin ketersediaan bahan baku melalui fasilitasi
pendirian logistic base for cotton serta mendorong
investasi industri zat warna dan bahan penolong.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Melalui kesempatan ini, saya juga memberikan apresiasi
kepada Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi
Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan Asosiasi Penyamak
Kulit Indonesia (APKI) serta para pelaku usaha industri
TPT, Alas kaki dan penyamak kulit yang terus
meningkatkan komitmen dalam melakukan investasi yang
yang pada gilirannya turut meningkatkan kinerja industri
TPT nasional.
Akhirnya dengan mengucapkan Bissmillahirohmanirrohim
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui
Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan
Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki Tahun Anggaran
2015 secara resmi saya Launching. Semoga usaha-usaha
yang kita lakukan untuk mengembangkan industri Nasional
mendapat Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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