KEYNOTE SPEECH
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
DISAMPAIKAN PADA
FORUM INOVASI TEKNOLOGI DAN KONFERENSI NASIONAL INOVASI
& TECHNOPRENEURSHIP TAHUN 2015

Yth. Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau
yang mewakili;
Yth. Dewan Pengurus Yayasan INOTEK;
Yth. Rektor Institut Pertanian Bogor;
Yth. Para Undangan serta Saudara-saudara Peserta Forum
Assalammualaikum Wr.Wb.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan
puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita
dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal’afiat untuk
melaksanakan Forum Inovasi Teknologi dan Konferensi Nasional

Inovasi Technopreneurship Tahun 2015.
Saya menyambut baik diadakannya kegiatan ini sebagai
momen yang tepat untuk membangun sinergi untuk mendorong
tumbuhnya ekosistem yang mendukung perkembangan Iptek
yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya
petani, nelayan dan masyarakat pedesaan dan tumbuhnya usaha
pemula kecil dan menengah berbasis Iptek di Indonesia.

Saudara-saudara yang saya hormati,
Sebagaimana
kita
ketahui
bersama,
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-

2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 2 Tahun
2015. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) disebutkan bahwa pembangunan periode 2015-2019
ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
meningkat.
Selain itu, Kementerian Perindustrian telah menyusun
kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai
penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional.
Untuk
mewujudkan
tujuan
penyelenggaraan
Perindustrian sebagaimana diamanatkan UU Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan PP Nomor 14 Tahun
2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) 2015-2035.
Visi dari RIPIN adalah “menjadi Negara industri Tangguh
yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat
dan berkeadilan; industri yang berdaya saing tinggi di tingkat
global; dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Saudara-saudara sekalian,
Pertumbuhan industri non-migas pada tahun 2014 secara
kumulatif sebesar 5,36%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
(PDB) pada periode yang sama sebesar 5,01%. Cabang-cabang
industri yang mengalami pertumbuhan tinggi pada Tahun 2014
adalah Industri Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya sebesar
7,33%, Industri Makanan, Minuman 2 & Tembakau sebesar
7,24%, Industri Kertas & Barang Cetakan sebesar 6,15%, serta
Alat Angkut, Mesin & Peralatannya sebesar 6,05%.
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Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan
industri non-migas pada tahun 2015 mencapai 6,90%, kemudian
tahun 2020 menjadi 8,73%, naik menjadi 9,53%, pada tahun
2025, dan 9.03% pada tahun 2035. Kontribusi industri non-migas
terhadap PDB Nasional ditargetkan mencapai 20,94% pada tahun
2015, 21,78% pada tahun 2020, 23,26% pada tahun 2025, dan
menjadi 29,09% pada tahun 2035.
Kebijakan
pembangunan
industri
tentu
saja
mengedepankan poin-poin Nawa Cita dalam rangka mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.

Saudara-saudara sekalian,
Dalam Global Competitiveness Index dengan aspek
penilaian basic requirements, efficiency enhancers, dan
innovation, Indonesia pada periode 2014 – 2015 menduduki
peringkat 34. Posisi ini dirasa kurang menggembirakan,
mengingat Indonesia masih dibawah negara-ASEAN lainnya
seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Hal ini menjadi
tantangan bagi kita karena hanya bangsa yang memiliki daya
saing yang akan mampu mensejajarkan diri dengan bangsabangsa lain di dunia yang sudah lebih dulu maju dalam berbagai
aspek kehidupan terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi.
Dua pilar penting dalam mendukung peningkatan daya
saing ekonomi diantaranya adalah daya saing inovasi dan
kesiapan teknologi. Tingkat inovasi Indonesia dipandang cukup
baik (posisi 31 dari 144 negara), namun kesiapan teknologi
Indonesia masih tertinggal (posisi 77). Hal ini mencerminkan
bahwa banyak riset telah dilakukan lembaga litbang, namun
kebanyakan hasilnya masih berujung pada laporan dan publikasi.
Sementara teknologi yang dihasilkan belum siap untuk digunakan
oleh penggunanya, yaitu industri.
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Saudara-saudara yang saya hormati,
Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penguatan
struktur industri dengan pengembangan industri prioritas sesuai
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
Kementerian Perindustrian c.q BPPI dalam mengatasi
permasalahan di industri telah menetapkan arah kegiatan
litbangyasa yang difokuskan untuk mendukung :
1. Pengembangan industri substitusi impor dalam rangka
mengurangi impor bahan baku dan barang modal serta
mendukung akselerasi hilirisasi industri.
2. Pemanfaatan energi secara efisien dan diversifikasi energi.
3. Minimalisasi dan pemanfaatan kembali limbah industri.

Hadirin sekalian,
Tuntutan peran litbang dalam meningkatkan daya saing
industri di masa yang akan datang semakin strategis sesuai
dengan dinamika persaingan antar negara yang semakin ketat,
khususnya di bidang industri dan perdagangan.
Untuk itu saya harapkan kepada seluruh lembaga/unit yang
melakukan litbang industri dapat terus melakukan upaya antara
lain :
- Pelaksanaan inovasi dan riset-riset yang dibutuhkan industri.
- Penyediaan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh
dunia industri.
- Revitalisasi fungsi litbang teknologi dalam rangka peningkatan
penguasaan teknologi/percepatan alih teknologi dan
kemandirian bangsa.
- Peningkatan penerapan hasil-hasil litbang nasional dan
perlindungan HKI.
Guna menghasilkan litbang yang dapat diaplikasikan dan
benar-benar dibutuhkan industri perlu komitmen dari stakeholder
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litbang melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pembagian
peran yang jelas.

Saudara-saudara yang saya hormati,
Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan sinergitas
antar berbagai unsur kelembagaan iptek untuk mendukung
strategi pengembangan dan kebijakan industri. Melalui kegiatan
ini, diharapkan kebijakan industri nasional dapat berjalan sinergi
dengan kebijakan dan program dari sektor lainnya utamanya dari
daya dukung SDM dan IPTEK.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,
semoga dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemikiran
konstruktif untuk menjadikan Iptek sebagai pengungkit
pertumbuhan ekonomi nasional.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.,

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALEH HUSIN
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