SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM KUNJUNGAN
CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY
Jakarta, 28 April 2015

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Ketua Delegasi Confederation of Indian
Industry, Bapak Anoop Seth;
Yang saya hormati, Yang Mulia Duta Besar India untuk Indonesia,
Bapak Gurjit Singh;
Yang saya hormati, para pejabat Kementerian Perindustrian
Republik Indonesia;
Yang saya hormati, para pimpinan perusahaan dari India yang
tergabung dalam Confederation of Indian Industry;
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Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan selamat
datang kepada seluruh anggota Confederation of Indian Industry dalam
kunjungannya ke Indonesia. Saya sangat berharap bahwa pada
kesempatan yang berharga ini, pertemuan kita tidak hanya untuk
menjaga hubungan baik kedua negara, tetapi juga untuk membangun
kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan dalam
hubungan bisnis antara Indonesia-India.
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 pembangunan infrastruktur, tenaga
listrik, maritim (pelabuhan dan perikanan), industrialisasi berorientasi
ekspor, serta percepatan pembangunan di daerah.
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 di luar Pulau
Jawa, (2) penumbuhan populasi industri sebanyak 9.000 unit industri
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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), diantaranya adalah:
1.

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

2.

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

3.

KI Sei Mangke, Sumatera Utara, untuk industri pengolahan CPO.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Terkait prosedur investasi, Pemerintah Indonesia mengizinkan investasi
asing di sektor-sektor yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39
tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Adapun, secara umum, insentif yang diberikan berupa tax holiday, tax
allowance, serta pembebasan bea masuk dalam importasi mesin dan
bahan baku untuk industri tertentu.
Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total
jumlah investasi India di Indonesia pada tahun 2014 sebesar US$ 37,1
juta yang merupakan urutan ke-24. Sedangkan, nilai investasi India di
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sektor industri mencapai US$ 12,8 juta (34,7% dari total investasi India
di Indonesia), dan nilai investasi tertinggi pada sektor industri adalah
investasi di industri makanan sebesar US$ 9,1 juta. Peluang bagi
investor India masih terbuka luas, khususnya pada industri maritim dan
industri permesinan.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Akhir

kata,

saya

mengundang

para

pengusaha

India

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 India.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saleh Husin
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
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