SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PELANTIKAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
JAKARTA, 16 JUNI 2015

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,

Yang Saya Hormati,
1. Saudara Sekretaris Jenderal yang baru saja dilantik;
2. Para

Pejabat

Eselon

I

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian;
3. Para Pejabat Eselon

II di lingkungan Kementerian

Perindustrian; serta
4. Para Undangan sekalian.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kita dapat hadir di
tempat ini dalam acara Pelantikan Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian dalam keadaan sehat walafiat.

Saudara-Saudara sekalian yang Saya Hormati,
Pelantikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
yang dilaksanakan pada hari ini merupakan acara yang sudah
lama dinantikan, karena Pejabat sebelumnya yaitu Saudara Ir.
Ansari Bukhari, MBA telah memasuki masa usia pensiun
beberapa bulan yang lalu. Dengan kosongnya jabatan Sekjen,
maka kami segera melakukan proses seleksi karena Jabatan
Sekjen merupakan jabatan strategis dan tidak boleh kosong
terlalu lama.
Proses pengisian Jabatan Sekjen Kementerian Perindustrian
telah dilaksanakan melalui seleksi terbuka sesuai amanat
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN), guna menerapkan prinsip merit sistem yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
Dalam melaksanakan seleksi ini, kami telah memperoleh
persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan telah
membentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang telah melakukan
tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, assesmen,
penulisan makalah sampai dengan presentasi dan wawancara
sesuai kompetensi calon peserta.
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Saudara-Saudara Sekalian yang Saya hormati,
Jabatan Sekjen merupakan jabatan yang sangat penting
karena

Sekjen

harus

mampu

mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas-tugas Kementerian baik yang bersifat
teknis maupun non teknis.
Beberapa tugas Sekjen saat ini sudah sangat ditunggu,
terutama dalam masa transisi perubahan struktur organisasi
Kementerian

Perindustrian

yang

baru

dan

dalam

mempersiapkan peraturan pelaksanaan pasca terbitnya UU
Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
Adapun beberapa tugas yang perlu segera diselesaikan yaitu :
1. Menyelesaikan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Struktur Organisasi Eselon II, III, dan IV Kementerian
Perindustrian pasca diterbitkannya PP Nomor 29 Tahun
2015 tentang Kementerian Perindustrian.
2. Menata

kembali

Kementerian

pejabat

Eselon

Perindustrian

I,

sesuai

II,

III

dengan

dan

IV

struktur

organisasi yang baru agar tidak mengganggu kinerja
Kementerian

Perindustrian

dalam

merealisasikan

pembangunan industri yang sedang kita laksanakan.
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3. Menyelesaikan

beberapa

Rancangan

Peraturan

Pemerintah yang masing pending, yaitu : a) RPP tentang
Sumber Daya Industri. b) RPP tentang Sarana dan
Prasarana Industri. c) RPP tentang Izin Usaha Industri
dan Izin Usaha Kawasan Industri. d) RPP Perwilayahan
Industri.

e) RPP tentang Pemberdayaan, Tindakan

Pengamanan dan Penyelamatan Industri. f) RPP tentang
Kewenangan Pengaturan Bidang Usaha Industri Tertentu.
Untuk itu, kami berharap agar Sdr. Sekjen yang baru dapat
segera memulai tugasnya dan menyelesaikan tugas-tugas
yang masih pending diatas.
Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati.
Dalam

rangka

nasional,

pembinaan

Kementerian

dan

pengembangan

Perindustrian

telah

industri

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 “menjadi Negara industri
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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.
Di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional,
Kementerian Perindustrian merancang 5 (lima) strategi
pembangunan

industri

nasional,

yaitu:

mengembangkan

industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam (SDA),
mengendalikan ekspor bahan mentah dan sumber energi,
meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber
daya manusia (SDM) industri, mengembangkan wilayah pusat
pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri
kecil dan menengah (IKM), serta menyediakan langkahlangkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan
kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas.
Kementerian
industri

Perindustrian

non-migas

pada

mentargetkan
tahun

2015

pertumbuhan

mencapai

6,8%,

kemudian tahun 2020 menjadi 8,5%, naik menjadi 9,1% tahun
2025, dan 10.5% pada tahun 2035. Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB Nasional ditargetkan mencapai 21,2%
pada tahun 2015, 24,9% pada tahun 2020, 27,4% pada tahun
2025, dan menjadi 30,0% pada tahun 2035.
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Kinerja pertumbuhan industri non migas sampai triwulan I
tahun 2015 mencapai 5,21% atau mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan triwulan I 2014 sebesar 5,51%. Namun
pertumbuhan industri tersebut

masih lebih tinggi bila

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun
2015 yang hanya mencapai 4,71%.

Saudara sekalian yang Saya hormati,
Saya mengharapkan agar Saudara-Saudara sekalian terutama
Saudara Sekretaris Jenderal yang baru dilantik dapat segera
bekerja melaksanakan tugasnya dalam mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Perindustrian dengan
baik.
Disamping itu saya juga meminta kepada seluruh jajaran
pimpinan

Kementerian

Perindustrian

untuk

terus

meningkatkan kinerjanya dan melakukan kerja sama dengan
berbagai

stakeholder

terkait,

baik

dengan

Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, asosiasi industri
guna meningkatkan daya saing industri nasional.
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Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada

pejabat lama

atas sumbangan pikiran dan tenaga yang telah diberikan
kepada Kementerian Perindustrian, dan saya mengucapkan
selamat bertugas kepada pejabat yang baru dilantik.
Semoga

Saudara dapat lebih meningkatkan kinerjanya

sehingga dapat mewujudkan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan terutama sasaran dalam program prioritas industri
nasional Kementerian Perindustrian.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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