MENTERI PERINDUSTRIAN RI
SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA
KESEPAHAMAN PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN
AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TPT
SURAKARTA, 13 FEBRUARI 2015

Yth. Walikota Solo
Yth. Para

Pejabat

Eselon

I

dan

II

di

lingkungan

Kementerian Perindustrian
Yth. Para pimpinan SKPD Pemerintah Kota Solo
Yth. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Yth. Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat
dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama-sama pada hari
ini dalam rangka Penandatangan Nota Kesepahaman

Pendirian dan Pengembangan Akademi Komunitas Industri
TPT antara Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah
Kota Surakarta.
Hadirin yang saya hormati,
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Industri
Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu
komoditi andalan industri manufaktur dan salah satu
penggerak pembangunan Ekonomi Nasional. Hal ini
dikarenakan industri TPT kontribusinya sangat signifikan
dalam perolehan devisa ekspor dan penyerapan tenaga
kerja, serta pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri.
Industri TPT memiliki peranan yang strategis dalam
proses industrialisasi, karena produk yang dihasilkan mulai
dari bahan baku (serat) sampai dengan barang konsumsi
(pakaian jadi dan barang jadi), mempunyai keterkaitan baik
antar industri maupun sektor ekonomi lainnya.
Seiring dengan meningkatnya kinerja industri TPT,
terjadi pula peningkatan kebutuhan tenaga kerja sektor
industri TPT, tidak saja pada tingkat operator tetapi juga
untuk tingkat ahli Diploma I sampai dengan Diploma IV. Hal
ini tercermin dari data permintaan tenaga kerja tingkat ahli
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ke Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Kementerian
Perindustrian yang setiap tahun mencapai 500 orang
sementara STTT Bandung hanya mampu meluluskan 300
orang per tahun yang hampir seluruhnya terserap di
Provinsi Jawa Barat, sehingga permintaan lulusan STTT dari
Jawa Tengah dan Jawa Timur belum dapat dipenuhi.
Untuk memenuhi sebagian permintaan atas tenaga
kerja tingkat ahli bidang TPT khususnya dari Provinsi Jawa
Tengah dan Jawa Timur, sejak tahun 2012 Kementerian
Perindustrian

menyelenggarakan

program

pendidikan

Diploma 1 dan Diploma 2 bidang tekstil di Surabaya dan
Semarang, bekerjasama dengan STTT Bandung, PT. APAC
Inti Corpora dan Asosiasi serta perusahaan industri tekstil
di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pertumbuhan Industri TPT di Solo dan sekitarnya
akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang cukup pesat
sehingga secara langsung berdampak pada meningkatnya
kebutuhan tenaga kerja industri TPT yang kompeten.
Berdasarkan kajian kebutuhan tenaga kerja Industri TPT di
Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diperkirakan
kebutuhan untuk tingkat kepala regu yang dapat dipenuhi
dari lulusan Program Diploma I dan Diploma II untuk Kota
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Surakarta mencapai 4.670 orang dan untuk provinsi Jawa
Tengah mencapai 8.496 orang.
Untuk
Perindustrian

itulah,
akan

pada

tahun

mendirikan

ini

Akademi

Kementerian
Komunitas

Industri (TPT) yang menyelenggarakan program diploma I
dan Diploma II, berlokasi di Solo Techno Park Kota
Surakarta, yang baru saja kita saksikan penandatanganan
Nota Kesepahamannya antara Kementerian Perindustrian
dengan Pemerintah Kota Surakarta.
Sebagai dasar hukum penyelenggaraan Akademi
Komunitas Industri, Kementerian Perindustrian pada Tahun
2014 telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan
Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan

tentang

Pendirian dan Pengembangan Akademi Komunitas di
lingkungan Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan MoU
tersebut, Kementerian Perindustrian diberikan kewenangan
untuk mendirikan Akademi Komunitas dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor industri.
Hadirin yang saya hormati,
Konsep pengembangan Akademi Komunitas yang
akan kita bangun ini adalah sepenuhnya untuk kepentingan
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industri. Oleh sebab itu, meskipun secara kelembagaan
Akademi Komunitas ini berada di bawah Kementerian
Perindustrian, namun Akademi Komunitas Industri TPT ini
merupakan

milik

bersama

antara

Pemerintah

Kota

Surakarta, Perusahaan dan Asosiasi Industri TPT.
Untuk itu penyelenggaraan Akademi Komunitas,
mulai dari penyusunan kurikulum, program pembelajaran,
praktik dan magang industri telah dirancang bersama
dengan Perusahaan dan Asosiasi Industri. Oleh sebab itu,
perusahaan dan asosiasi industri juga harus memiliki
komitmen untuk menempatkan lulusan Akademi Komunitas
ini pada perusahaan industri TPT.
Akademi Komunitas Industri TPT ini merupakan
pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, sehingga
dalam penyelenggaraan pendidikan akan dilengkapi dengan
saranan

prasarana

pendidikan

berupa

laboratorium,

workshop dan teaching factory, dan dilengkapi juga dengan
Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi.
Untuk pengadaan sarana prasarana pendidikan tersebut,
Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 ini telah
menyediakan

dukungan

anggaran

Kementerian Perindustrian.
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melalui

DIPA

Saudara-saudara yang saya hormati,
Demikianlah

beberapa

hal

yang

ingin

saya

sampaikan, saya berharap Nota Kesepahaman yang baru
saja ditandatangani, dapat diimplementasikan dengan
penuh komitmen oleh kedua belah pihak sehingga Akademi
Komunitas Industri TPT di Solo Techno Park kota Surakarta
dapat berdiri dan mulai operasional tahun akademik 2015
ini.
Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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