KEYNOTE SPEECH
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PERESMIAN PABRIK
PT. ECO SMART GARMENT INDONESIA
BOYOLALI, 26 AGUSTUS 2015
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Gurbenur Jawa Tengah;
Menteri Perdagangan;
Bupati Boyolali;
Ketua DPRD Boyolali;
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia;
Pimpinan PT. Eco Smart Garment Indonesia;
Pimpinan PT. Pan Bothers, Tbk;
Para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu
per satu.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan Puji syukur ke
Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini, suatu kebahagiaan
tersendiri bagi saya dapat hadir pada acara “Peresmian Pabrik
PT. Eco Smart Garment Indonesia” yang merupakan salah
satuanak perusahaan dari PT. Pan Brothers, Tbk.

Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati
Patut kita syukuri bahwa pertumbuhan industri pengolahan
non-migas secara kumulatif hingga Triwulan II tahun 2015 ini
mampu mencapai 5,26%, dimanaindustri non-migas mampu
tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%.
Belum maksimalnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi hingga
semester I tahun 2015 ini disebabkan antara lain oleh
menurunnya tingkat daya beli masyarakat dan investasi baru
yang masih dalam proses serta melemahnya pasar global.
Menyikapi hal tersebut, kita perlu tetap optimis bahwa kondisi
ini hanya bersifat sementara. Optimisme saya antara lain
diyakinkan bahwa dalam semester Itahun 2015 ini cukup
banyak investasi baru yang saya resmikan, sejumlah 15 industri
yang tersebar di Bekasi, Cikarang, Cilegon, Bogor, Karawang,
Garut, Gresik, Semarang, Boyolali, Palu hingga Morowali
termasuk investasi baru PT. Eco Smart Garment ini, sebagai
informasi sampai dengan Agustus ini di BKPM telah terdaftar
investasi baru senilai Rp. 2.500 triliun, ini menunjukan bahwa
Indonesia merupakan negara yang sangat potensial secara
ekonomi
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Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,
Industri Tekstil dan Produk Tekstil(TPT) mengemban peranan
sebagai penyumbang devisa, penyedia sandang nasional dan
menyerap tenaga kerjasebesar 10,6% dari total tenaga kerja
industri manufaktur.
Investasi PMDN industri TPTsampai dengan triwulan Itahun
2015telah mencapai senilai Rp 455,1 miliar, lebih tinggi dari
periode yang sama tahun sebelumnya Rp 362,8 miliar.
Sedangkan untuk PMA sampai dengan triwulan I tahun 2015
investasinya mencapai US$63 juta, masih belum sebesarperiode
yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$99,9 juta.
Pangsa pasar industri TPT di dunia baru mencapai 1,8 % dan
perlu diupayakan untuk ditingkatkan keposisi yang lebih baik,
mengingat Industri TPT nasional memiliki keunggulan yaitu
struktur industrinya yang lengkap dari hulu hingga ke hilir.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Menurut informasi yang saya dapatkan, PT. Pan Brothers tbk
memiliki 10 Anak perusahaan, yang bergerak di beberapa
sektor usaha, diantaranya: 4 perusahaan di bidang garment

industry, 3 perusahaan dibidang product development & buying
agent, 1 perusahaan dibidang textile industry, 1 perusahaan
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dibidang

sewing & embroidery thread industry dan 1

perusahaan dibidang retail holding company. Total karyawan
sampai dengan saat ini 35.493 orang dengan nilai investasi 951
Milyar Rupiahdan US$5.3 Juta
PT. Eco Smart Garment Indonesia yang berlokasi di Klego dan
di

Sambimerupakan

pabrik

garmen

modern

dan

dapat

menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yaitu 12.000 orang
dengan

nilai

investasi

kurang

lebih

US$34

juta.

Saya

mendukung investasi Pan Brothers yang selanjutnya di Jawa
tengah dan bila dimungkinkan juga dibangun industri pakaian
jadi di luar pulau Jawa, mengingat Pan Brothers group
merupakan industri terintegrasi dari hulu hingga hilir.Apabila
sudah didirikan 7 pabrik di Jawa tengah, maka akan dapat
menyerap tenaga kerja sejumlah 21.000 orang dengan nilai
investasi mencapai USD 60 Juta.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Menurut pandangan saya, kita perlu mengikuti langkah-langkah
strategis PT. Pan Brothers, Tbk dengan melakukan penguatan
kerjasama selain dengan negara-negara Asia juga dengan
negara-negara Eropa dan Amerikaagar kerjasama tersebut
dapatsaling melengkapi kedalaman struktur industri Nasional.
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Khusus industri TPT, secara histori Amerika dan Eropa masih
menjadi negara tujuan ekspor utama Indonesia.
Diversifikasi pasar tujuan ekspor perlu terus dikembangkan
untuk

dapat

mendongkrak

pertumbuhan

ekspor

secara

signifikan.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Melalui kesempatan ini, saya memberikan apresiasi dan ucapan
selamat kepada PT. Pan Brother, Tbk yang telah melakukan
ekspansi dengan mendirikan PT. Eco Smart Garment Indonesia
yangtelahmelakukan penyerapan tenaga kerja lokal, dengan ini
telah turut mengurangi urbanisasi dari desa ke kota.
Saya berharap PT. Pan Brother, Tbk untuk selalu melakukan
peningkatan kinerja industrinya dan turut berperan dalam
mensejahterakan masyarakat.
Akhirnya

dengan

mengucapkan

Bissmillahirohmanirrohim,

dengan ini saya resmikan Pabrik PT. Eco Smart Garment
Indonesia. Semoga usaha-usaha yang kita lakukan untuk
mengembangkan industri Nasional mendapat Ridho dari Tuhan
Yang Maha Esa.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN
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SALEH HUSIN
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