Menteri Perindustrian Republik Indonesia
SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA BREAKFAST MEETING PADA KUNJUNGAN
DELEGASI FORUM OF SMALL MEDIUM ENTERPRISES
AFRICA ASEAN (FORSEAA)
JAKARTA, 14 MEI 2015
Yang Saya Hormati:
1. Para Menteri Perindustrian dan UMKM dari Negara – Negara
Sahabat
2. Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan
UMKM dari Negara – Negara Sahabat
3. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan
Kementerian Perindustrian
4. Hadirin sekalian yang berbahagia.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama – tama saya ingin memberikan penghargaan yang
sebasar – besarnya dengan tulus dan sambutan yang hangat
untuk semua anggota delegasi negara – negara sahabat yang
tergabung dalam FORSEAA pada acara breakfast meeting kali ini
di Hotel Borobudur. Saya percaya acara ini tidak hanya dapat
mempertahankan hubungan yang lebih dekat antara kita, tetapi
juga membangun hubungan jangka panjang yang saling
menguntungkan antara kita semua.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Perkenankan saya secara ringkas menyampaikan perkembangan
kondisi ekonomi dan industri Indonesia yang menjadi salah satu
penopang utama ekonomi Indonesia. Produk Domestik Bruto
(PDB) Indonesia di kuartal pertama tahun 2015 tumbuh sebesar
4.71 persen, sangat sedikit menurun dibandingkan dengan
pertumbuhan PDB tahun 2014.
Indonesia merupakan negara dengan ekonomi dan pasar terbesar
di Asia Tenggara sekitar US$ 846 miliar dan 250 juta penduduk.
Di masa yang akan datang pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari
PDB per kapita diperkirakan mengalami peningkatan empat kali
pada tahun 2020. Pertumbuhan sektor industri manufaktur di
2014 (tidak termasuk minyak dan gas) mencapai 4,99 persen.
Kontribusi industri manufaktur (baik minyak & gas dan non minyak
& gas) menyumbang 23.38 persen dari total PDB, sementara
kontribusi industri manufaktur (non minyak & gas industri)
berkontribusi sebanyak 20.58 persen dari total PDB.
Sedangkan kontribusi industri kecil dan menengah (IKM)
Indonesia sekitar 34,56 persen dari total industri manufaktur (nonminyak dan gas manufaktur). Kondisi saat ini, jumlah IKM sebesar
3,5 juta unit usaha yang melibatkan 8,4 juta orang pekerja .
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Beberapa kerjasama yang telah kita lakukan dalam
pengembangan IKM dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan
dalam beberapa tahun yang terakhir, diantaranya:
1. Indonesia dengan Liberia khususnya dalam peningkatan
kapasitas di industri agro melalui pelatihan diversifikasi ubi
kayu, kelapa dan pengolahan buah-buahan pada tahun 2013
2. Indonesia dengan Mozambik dalam peningkatan kapasitas
SDM industri melalui pelatihan diversifikasi singkong
pengolahan di industri makanan di 2012
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3. Indonesia dengan Laos pada program peningkatan kapasitas
tekstil untuk memberdayakan sumber daya manusia Laos
pada tahun 2014
4. Indonesia dengan Afrika Selatan pada peningkatan kapasitas
pada desain perhiasan untuk industri kecil menengah di 2012
5. Indonesia dengan Timor Leste dalam transfer informasi di
bidang standardisasi, desain dan pengembangan teknologi
pada IKM tahun 2008
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Pemerintah Indonesia telah melakukan pengembangan IKM
dalam kurun waktu yang lama, upaya tersebut telah menghasilkan
kinerja yang baik, terutama dalam lima tahun terakhir.
Untuk itu, Saya mengundang Anda semua untuk memanfaatkan
kesempatan yang berharga ini dan saya yakin masih banyak
peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang industri
antara Indonesia dengan negara anggota FORSEAA.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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