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Yth. :
Bapak/Ibu/Saudara sekalian yang saya hormati;
Assalaamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera,
Pertama-tama

marilah

kita

panjatkan

puji

syukur

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan
rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menghadiri acara Rapat
Koordinasi Nasional Bidang Kewirausahaan serta Seminar
Nasional dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) dengan tema “Spirit Wirausaha Menuju Pelajar
Berjaya”.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Pertumbuhan Industri non migas pada triwulan I tahun
2015 sebesar 5,21%, pertumbuhan industri non migas tersebut
lebih besar dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yaitu
sebesar 4,71%.
Ekspor produk industri s.d Februari tahun 2015 sebesar
US$ 17,57 miliar, ekspor tersebut memberikan kontribusi
sebesar 69,16% dari total ekspor nasional yang sebesar
US$ 25,41 miliar. Sedangkan impor produk industri s.d Februari
tahun 2015 sebesar US$ 18,65 miliar turun sebesar 7,13%
dibandingkan

periode

yang

sama

tahun

2014

sebesar

US$ 20,08 miliar.
Total investasi yang masuk pada triwulan I pada tahun
2015 mencapai US$ 20,32 juta. Angka realisasi tersebut
menurut data BKPM merupakan tertinggi sejak lima tahun
terakhir.
Berdasarkan berita resmi statistik, angkatan kerja
Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang yaitu
bertambah sebanyak 3 juta orang dibanding Februari 2014.
Sedangkan penduduk yang bekerja pada Februari 2015
sebanyak 120,8 juta orang yaitu bertambah 2,7 juta orang
dibanding keadaan Februari 2014.
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Pada tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2015
sebesar 5,81 persen, atau meningkat dibandingkan Februari
2014 yang sebesar 5,70 persen. Selama setahun terakhir
(Febuari 2014 s.d Februari 2015) kenaikan penyerapan tenaga
kerja terbanyak terjadi di Sektor Industri sebanyak 1 juta orang,
Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang, dan
Sektor Perdagangan sebanyak 840 ribu orang.
Saudara-Saudara Sekalian,
Pada akhir tahun ini Indonesia akan menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tantangan yang kita
hadapi semakin besar, khususnya sektor industri. Untuk itu
Kementerian Perindustrian telah menyiapkan langkah-langkah
dalam menghadapi MEA 2015 yang secara umum dapat dibagi
kedalam 2 (dua) bidang, yaitu: (1) bidang Trade in Goods
(Perdagangan Barang), dan (2) bidang Trade in Services
(Perdagangan Jasa). Pada bidang perdagangan barang,
Kementerian Perindustrian melakukan langkah-langkah berupa
peningkatan daya saing industri dan mendorong investasi di
sektor industri.
Peningkatan daya saing industri dilakukan melalui
penguatan struktur industri dengan melengkapi struktur industri
yang masih kosong dan menyiapkan strategi ofensif dan
defensif dalam akses pasar.
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Strategi ofensif dilakukan dengan Pembangunan pusat
pendidikan dan pelatihan industri. Implementasi yang dilakukan
berkaitan dengan penguatan sektor Industri Kecil Menengah
(IKM) antara lain : 1) Pemberian insentif bagi IKM melalui
Program Restrukturisasi mesin/peralatan IKM; 2) Penumbuhan
wirausaha industri melalui pelatihan Wirausaha baru dan
bantuan start up capital; 3) Pembinaan sentra IKM melalui
Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) - IKM Program Beasiswa,
Pengembangan Klaster

IKM; 4) Pembinaan IKM melalui

pendekatan OVOP; 5) Fasilitasi pendaftaran HKI; 6) Fasilitasi
sertifikasi bagi IKM melalui penyusunan RSNI, SNI Wajib dan
SNI lainnya; dan 7) Fasilitasi akses permodalan bagi IKM
melalui Kredit Usaha Rakyat, Program Kemitraan Bina
Lingkungan (PKBL), Modal Ventura dan Corporate Service of
Responsibility (CSR).
Sedangkan strategi defensif dilakukan dengan cara
penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produkproduk manufaktur. Saat ini sudah tersusun 50 SKKNI sektor
industri serta 25 LSP dan TUK. Secara progresif diupayakan
penambahan 15 SKKNI dan 10 LSP sektor industri setiap
tahunnya, diutamakan bidang industri prioritas
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Hadirin yang saya hormati,
Dalam rangka memperkuat basis kewirausahaan yang
akan menjadi cikal bakal terbentuknya pelaku usaha industri
yang kuat dan pemerataan kesempatan berusaha, Pemerintah
membina dan memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
(IKM). IKM telah terbukti mampu bertahan di tengah krisis
ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, dan memiliki
kedudukan

yang

strategis

untuk

mendukung

ketahanan

ekonomi nasional. Menurut data BPS, hingga tahun 2013,
jumlah unit usaha IKM mencapai 3,4 juta unit dan menyerap 9,7
juta orang tenaga kerja. Ini tentu merupakan potensi yang
besar yang masih bisa dikembangkan lagi.
Sebagai langkah untuk menghadapi MEA dan wujud
dukungan

serta

pengembangan

IKM,

Kementerian

Perindustrian saat ini sedang fokus melaksanakan Program
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan, yaitu suatu
program untuk mempercepat pertumbuhan wirausaha baru
serta meningkatkan kualitas dan kompetensi wirausaha Industri
agar tumbuh menjadi wirausaha yang tangguh, bertanggung
jawab dan mampu bersaing di pasar global yaitu melalui antara
lain :
1) Penumbuhan Wirausaha Industri di daerah tertinggal dan
daerah potensial
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2) Penumbuhan Wirausaha Industri yang sejalan dengan
program MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pengurangan Kemiskinan Indonesia)
3) Penumbuhan Wirausaha Industri melalui program TPL
Beasiswa
4) Penumbuhan Wirausaha Industri melalui kerjasama dengan
lembaga pendidikan.
5) Penumbuhan Wirausaha Industri melalui kerjasama dengan
lembaga keagamaan.
6) Penumbuhan Wirausaha Industri melalui BCIC.
7) Penumbuhan Wirausaha Industri melalui kerjasama dengan
Balai Penelitian
Bapak/Ibu yang terhormat,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan
pada kesempatan ini. Melalui Seminar Nasional ini saya
berharap dapat memberikan motivasi, semangat dan bekal
kepada Saudara-Saudara untuk menjadi wirausahawan muda
yang

tangguh,

profesional

dan

negarawan

sehingga

mendorong pertumbuhan, penguatan dan peningkatan daya
saing industri nasional terutama dalam menghadapi pasar
bebas.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN
SALEH HUSIN
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