SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA TEMU INVESTOR PURWAKARTA
PURWAKARTA, 12 OKTOBER 2015
Yang Saya Hormati :
1. Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heryawan;
2. Bupati Purwakarta, Bapak Dedi Mulyadi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta; serta
4. Para Undangan dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.
Assalaamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya pada hari ini kita dapat menghadiri acara forum temu
Investor Purwakarta, yang dalam hal ini diprakarsai oleh
Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengetahui lebih
dalam pertumbuhan industri dan investasi di Purwakarta.

Dan saya sangat mengapresiasi Bupati Purwakarta yang secara
aktif memfasilitasi kebutuhan dunia industri di Purwakarta
dengan

menjembatani

pertemuan

antara

Kementerian

Perindustrian dengan dunia industri Purwakarta sebagaimana
yang kita laksanakan pagi ini.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Pada

kesempatan

ini

saya

akan

menyampaikan

sekilas

mengenai kinerja sektor industri sampai dengan Triwulan I
Tahun 2015. Di tengah kondisi perekonomian yang masih
belum stabil, industri pengolahan non-migas tumbuh sebesar
5,21%, lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun
2015 sebesar 4,71%.
Pada bulan Mei 2015 total neraca perdagangan (migas & non
migas) adalah surplus sebesar US$ 954,9 juta (surplus naik
sebesar 1.691,73 persen dibandingkan bulan Mei tahun lalu)
sedangkan neraca perdagangan industri bulan Mei 2015 surplus
sebesar US$ 271 juta atau meningkat sebesar 300,58 persen
dari bulan yang sama tahun sebelumnya yang mengalami
surplus sebesar US$ 67,6 juta.
Di sisi lain, investasi PMDN mencapai Rp 17,45 triliun atau
meningkat sebesar 57,01%. Sedangkan investasi PMA sebesar
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US$ 2,87 milyar. Sehingga nilai total investasi yang masuk pada
triwulan I pada tahun 2015 mencapai US$ 20,32 juta. Angka
realisasi tersebut menurut data BKPM merupakan yang tertinggi
sejak lima tahun terakhir.
Saudara-Saudara Sekalian,
Purwakarta merupakan salah satu daerah tujuan utama
investasi

di

pencanangan

Indonesia.
prioritas

Hal

tersebut

pembangunan

didukung
daerah

dengan

Purwakarta

dimana salah satunya dapat mewujudkan pengembangan
program investasi melalui penguatan dan pembukaan kawasan
industri baru di beberapa wilayah Kabupaten Purwakarta.
Selain

dukungan

Pemerintah,

kondisi

makro

ekonomi

Purwakarta juga sangat mendukung Purwakarta menjadi pusat
pertumbuhan industri dan investasi, dimana sampai dengan
pertengahan

tahun

2015

tercatat pertumbuhan

ekonomi

Purwakarta sebesar 5,90%. Sementara itu angkatan kerja di
Kabupaten Purwakarta sebesar 404.900 orang dengan sekitar
20% bekerja di bidang industri, serta sebanyak 382.000 orang
lainnya siap untuk bekerja pada berbagai sektor.
Kementerian Perindustrian tentunya sangat mendukung upaya
penumbuhan industri dan investasi di Kabupaten Purwakarta
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khususnya dan Provinsi Jawa Barat pada umumnya. Berbagai
kegiatan peningkatan daya saing industri siap dikoordinasikan
antara Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta yang tentunya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya
bagi kalangan industri.
Saudara-Saudara Sekalian,
Upaya penumbuhan industri dan investasi tentunya tidak serta
merta dapat diwujudkan. Berbagai kendala dan tantangan
dihadapi, baik dari sisi pemenuhan bahan baku, jaminan
ketersediaan energy, maupun tantangan terhadap kompetisi
yang semakin ketat dengan adanya globalisasi perdagangan
internasional.
Untuk itu Kementerian Perindustrian telah menyiapkan langkahlangkah

khusus

dalam

menghadapi

tantangan-tantangan

tersebut, antara lain Program Restrukturisasi mesin/peralatan,
Pembinaan sentra IKM melalui Tenaga Penyuluh Lapangan
(TPL), Fasilitasi akses permodalan, dan upaya-upaya lainnya.
Selain itu, secara kontinu juga disusun Standar Nasional
Indonesia (SNI) untuk produk-produk manufaktur dan Standar
Kompetensi kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta terus
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menggalakkan kampanye optimalisasi penggunaan produk
dalam negeri pada belanja barang/jasa Pemerintah.
Dan tentunya kami pun secara terbuka menerima masukan dari
dunia industri terkait upaya-upaya yang perlu untuk terus
dilakukan dalam rangka secara bersama-sama meningkatkan
daya saing industri nasional.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Pada kesempatan ini, sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan
penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang
sesuai

kewenangannya

senantiasa

memfasilitasi

segala

kebutuhan dunia industry di Purwakarta ini.
Akhirnya, semoga apa yang kita harapkan dan cita-citakan
menjadikan industri dalam negeri yang berdaya saing, baik di
pasar dalam negeri, regional maupun internasional dapat
terwujud.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikumWr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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