SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM KUNJUNGAN KEIDANREN JEPANG
Jakarta, 9 April 2015

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Ketua Keidanren Jepang, Bapak Sadayuki
Sakakibara;
Yang saya hormati, Yang Mulia Duta Besar Jepang untuk
Indonesia, Bapak Tanizaki Yasuaki;
Yang saya hormati, Yang Mulia Duta Besar Indonesia untuk
Jepang, Bapak Yusron Ihza Mahendra;
Yang saya hormati, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia, Saudara Suryo Bambang Sulisto;
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Yang saya hormati, para pejabat Kementerian Perindustrian
Republik Indonesia;
Yang saya hormati, para pimpinan perusahaan dari Jepang
yang tergabung dalam Keidanren;
Yang

saya

hormati,

para

pimpinan

dan

perwakilan

perusahaan dari Indonesia;
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan
selamat datang kepada seluruh anggota Keidanren dalam
kunjungannya ke Indonesia. Saya sangat berharap bahwa
kesempatan yang berharga ini tidak hanya untuk menjaga
hubungan baik kedua negara, tetapi juga untuk membangun
kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan dalam
hubungan bisnis antara Indonesia-Jepang.
Dalam kesempatan ini, saya juga mengundang para pimpinan
perusahaan Indonesia agar dapat bertemu lebih dekat dengan
para anggota Keidanren dalam sesi Business Networking di akhir
acara ini.
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Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berharga ini, kiranya dapat saya
sampaikan bahwa prioritas pembangunan oleh Pemerintah
Republik Indonesia saat ini meliputi sektor-sektor seperti
pembangunan infrastruktur, tenaga listrik, maritim (pelabuhan
dan

perikanan),

industrialisasi

berorientasi

ekspor,

serta

percepatan pembangunan di daerah.
Kunjungan Keidanren ke Indonesia kali ini membawa kesempatan
yang baik bagi para pengusaha Jepang dalam melihat secara
langsung dinamika perekonomian Indonesia serta berbagai
peluang kerja sama yang ada di bidang ekonomi, perdagangan,
dan investasi.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sebagai informasi, salah satu strategi pembangunan yang telah
ditetapkan oleh Kabinet Presiden Joko Widodo adalah dimensi
pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan,
kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kedaulatan kemaritiman,
serta kedaulatan pariwisata dan industri.
Telah ditetapkan pula bahwa arah kebijakan pembangunan
bidang industri meliputi (1) pengembangan perwilayahan industri
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di luar Pulau Jawa, (2) penumbuhan populasi industri sebanyak
9.000 unit industri menengah dan besar, serta (3) peningkatan
daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per
tenaga kerja).
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Dalam rangka pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau
Jawa, Kementerian Perindustrian dalam lima tahun ke depan akan
membangun 14 Kawasan Industri (KI), yaitu:
1.

KI Bintuni, Papua Barat, untuk industri migas dan pupuk;

2.

KI Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara, untuk industri
smelter ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless
steel;

3.

KI Bitung, Sulawesi Utara, untuk industri agro dan logistik;

4.

KI Palu, Sulawesi Tengah, untuk industri rotan, karet, kakao
(agro), dan smelter;

5.

KI Morowali, Sulawesi Tengah, untuk industri smelter
ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel;

6.

KI Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk industri smelter
ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel;
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7.

KI Bantaeng, Sulawesi Selatan, untuk industri smelter
ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel ;

8.

KI Batulicin, Kalimantan Selatan untuk industri besi baja;

9.

KI Jorong, Kalimantan Selatan, untuk industri hilirisasi sumber
daya mineral (bauksit), kelapa sawit;

10. KI Ketapang, Kalimantan Barat, untuk industri alumina;
11. KI Landak, Kalimantan Barat, untuk industri karet, CPO;
12. KI Kuala Tanjung, Sumatera Utara, untuk industri aluminium,
CPO;
13. KI Sei Mangke, Sumatera Utara, untuk industri pengolahan
CPO; dan,
14. KI Tanggamus, Lampung, untuk industri maritim dan logistik.
Sebagai ilustrasi, perusahaan dari Republik Rakyat Tiongkok
sudah menanamkan modalnya di Kawasan Industri Morowali.
Nilai investasi pada kawasan industri tersebut adalah sekitar Rp
49,7 triliun atau setara dengan US$ 36,9 milyar.
Dengan kehadiran delegasi Keidanren hari ini, saya sangat
berharap perusahaan-perusahaan Jepang menaruh minat dan
menanamkan modalnya di kawasan-kawasan industri yang
sedang dibangun di Indonesia.
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Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Dewasa ini investasi Jepang yang menonjol adalah di bidang
industri otomotif. Khusus dalam rangka memperkuat struktur
industri

otomotif

di

Indonesia,

kami

memandang

perlu

pengembangan industri baja hilir di dalam negeri. Untuk itu, kami
sangat mengharapkan komitmen investasi pengusaha Jepang
pada industri baja hilir nasional.
Secara umum, saya juga mengharapkan investasi Jepang di
Indonesia dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan
lokal agar dapat turut serta dalam pengembangan industri
Indonesia.
Disamping itu, baik untuk otomotif maupun sektor lainnya,
khusus di sektor otomotif, saya juga menghimbau agar investor
Jepang dapat bermitra dengan investor lokal dan menjadikan
Indonesia sebagai basis produksi untuk diekspor.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Akhir kata, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, besar harapan
bahwa penjelasan saya dapat memberikan gambaran yang lebih
baik mengenai program unggulan Kementerian Perindustrian
saat ini. Saya percaya kesempatan masih terbuka luas bagi para
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pengusaha Jepang untuk menanamkan modal di Indonesia
maupun bermitra bisnis dengan pengusaha-pengusaha Indonesia.
Saya mengundang para pengusaha Jepang untuk memanfaatkan
kesempatan emas ini dan saya yakinkan Anda sekalian bahwa
masih

tersedia

ruang

untuk

perbaikan

dalam

rangka

meningkatkan kerja sama industri dan bisnis antara Indonesia
dan Jepang.
Sekali lagi, kami sangat siap dan menginginkan Anda sekalian
untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri di Indonesia.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saleh Husin
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
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