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Yang Saya Hormati :
1. Ketua Umum KADIN, Bapak Suryo Bambang Sulisto;
2. Ketua Komite Taiwan KADIN Indonesia, Bapak Agum
Gumelar;
3. Dr. Wenent P. Pan, Ketua Komite Indonesia, Chinese
International Economic Cooperation Association,
4. Dr. Pin-Kun Chiang, Ketua Third Wednesday Club,
5. Mr. Liang-jen Chang, Kepala Perwakilan Taipei Economic
and Trade Office di Jakarta,
6. Para undangan dan hadirin sekalian.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih
kepada panitia penyelenggara 20th Joint Economic
Cooperation Conference Between Indonesia And Taiwan,
yang telah bekerja keras sehingga kita dapat berkumpul
disini untuk membicarakan sesuatu yang menurut pandangan
saya adalah penting untuk kelanjutan kerja sama

pengembangan ekonomi Indonesia dan Taiwan di masa yang
akan datang, khususnya kerja sama jangka panjang yang
saling menguntungkan dalam hubungan bisnis, utamanya
sektor industri.
Dalam kunjungan terakhir saya ke Taipei pada Maret yang
lalu bersama Kepala BKPM, kami telah memaparkan peluangpeluang bisnis di beberapa sektor industri di Indonesia
termasuk industri berbasis teknologi tinggi dan kawasan
industri, pencapaian investasi Taiwan di Indonesia, hingga
Rencana Strategis Investasi 2015-2019; serta perkembangan
terakhir terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Dengan demikian, pada kesempatan ini perkenankanlah saya
meng-update dengan informasi terkini.
Hadirin yang saya hormati,
Sebagai informasi umum, sektor industri manufaktur
Indonesia pada Triwulan I 2015 mampu tumbuh sebesar
5,21 persen atau lebih besar dari pertumbuhan ekonominya.
Sektor industri pengolahan juga masih merupakan
kontributor utama perekonomian Indonesia dengan peran
sebesar 21,1 persen. Industri pendorong pertumbuhan
utama sektor industri manufaktur diantaranya :
1. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional yang
tumbuh sebesar 9,1 persen;
2. Industri Logam Dasar yang tumbuh sebesar 8,7 persen;
3. Industri Makanan dan Minuman tumbuh sebesar 8,2
persen; dan
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4. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik,
Optik; dan Peralatan Listrik yang tumbuh sebesar 8,1
persen;
Perlu diketahui bahwa kontribusi keempat industri tersebut
mencapai 55 persen dari total industri manufaktur
Indonesia. Lebih lanjut, proyeksi pertumbuhan sektor
industri Indonesia pada tahun 2020 sendiri diperkirakan
akan mencapai 8,5 persen dan kontribusi industri
manufaktur terhadap perekonomian Indonesia akan
mencapai 24,9 persen.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Bila melihat neraca perdagangan antara Indonesia dan
Taiwan, Indonesia masih menikmati surplus perdagangan.
Dapat dilihat juga bahwa masih terbuka peluang yang
sangat besar untuk meningkatkan perdagangan Indonesia
dan Taiwan lebih lanjut dengan saling mengoptimalkan
sumber daya industrinya sehingga dapat saling melengkapi.
Lebih lanjut, pada tahun 2014, Investasi Taiwan di Indonesia
mencapai USD 114,7 Juta menduduki posisi ke-8
dibandingkan perekonomian Asia lainnya dibawah Hong
Kong dan Thailand. Jika dibandingkan nilai investasi Taiwan
di negara-negara Asia Tenggara lainnya, nilai investasi
Taiwan di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di
sektor industri, dan masih didominasi oleh industri tekstil
dibandingkan industri elektronik dan peralatan elektronik
dimana Taiwan merupakan salah satu investor terbesar di
dunia di sektor ini.
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Hadirin yang saya hormati,
Terkait dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, dalam rangka pencapaian tujuan
pengembangan industri, hal-hal seperti pengembangan
sumber daya industri, pengembangan infrastruktur,
pemberdayaan industri, serta langkah-langkah untuk
menjaga dan menyelamatkan industri, sangat perlu didukung
oleh kebijakan pemerintah terkait perindustrian dan
instrumen-instrumen pendukung lainnya.
Perlu saya sampaikan bahwa perekonomian Indonesia hingga
saat ini masih sangat menggantungkan diri pada konsumsi
dalam negeri dan sangat sedikit sekali memiliki
ketergantungan terhadap ekspor. Di samping itu, rata-rata
tarif bea masuk Indonesia sudah lebih rendah dibandingkan
negara-negara industri yang setara atau lebih maju seperti
China, India, Brazil, dan Korea.
Dalam hal ini, saya mendorong para pengusaha Taiwan
untuk menanamkan investasinya di Indonesia maupun
bermitra bisnis dengan pengusaha-pengusaha di Indonesia
untuk dapat memanfaatkan Indonesia sebagai basis produksi
baik untuk kebutuhan pasar dalam negeri maupun untuk
membantu ekspor Indonesia, khususnya untuk produkproduk telekomunikasi.
Disamping itu saya juga tengah mendorong pengembangan
industri dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan
atau yang sering disebut Green Industry. Saya paham bahwa
banyak lembaga riset di Taiwan yang sangat aktif
mengembangkan teknologi untuk hal tersebut. Oleh
karenanya saya mengharapkan adanya kerjasama antara
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Indonesia dan Taiwan di pengembangan industri tersebut
baik oleh para pengusaha maupun lembaga riset.

Hadirin yang saya muliakan,
Sebagai penutup, saya harap Joint Economic Cooperation
Conference Between Indonesia And Taiwan yang telah
memasuki pertemuan yang ke-20 ini dapat memberikan
masukan yang berharga kepada kedua belah pihak berupa
solusi dan langkah-langkah kongkrit yang dapat diterapkan
dalam waktu yang relatif singkat sehingga kita bisa saling
melengkapi
dan
berkolaborasi
untuk
mendorong
pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor industri, antara
Indonesia dan Taiwan.
Sekali lagi, kami berkomitmen dan sangat siap untuk
memfasilitasi kebutuhan investasi anda dan menginginkan
anda sekalian untuk berpartisipasi dalam pengembangan
industri kami.
Terima Kasih
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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