SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PERESMIAN PERLUASAN
PT. INDO BHARAT RAYON
PURWAKARTA, 12 OKTOBER 2015

Yth. Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili;
Yth. Bupati Kabupaten Purwakarta;
Yth. Pimpinan PT. Indo Bharat Rayon;
Yth. Pimpinan Aditya Birla Group;
Serta Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.
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, dalam rangka
“Peresmian Perluasan Pabrik PT. Indo Bharat Rayon” di
Purwakarta, salah satu daerah tujuan utama investasi di
Indonesia.
Dan saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan PT.
Indo Bharat Rayon dalam rangka meningkatkan daya saing
industri melalui perluasan

pabrik dan fasilitas produksi

1

yang tentunya mampu memberikan kontribusi positif bagi
perekonomian nasional.

Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah
satu industri strategis, mengingat peranannya dalam
perolehan devisa ekspor non migas sebesar USD 12,74 Juta
serta menyerap tenaga kerja sebesar 10,6% dari total
tenaga kerja industri manufaktur. Dan saat ini, industri
tekstil dan produk tekstil mampu memberikan kontribusi
terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sebesar
1,22%.
Perekonomian nasional pada tahun 2015 ini memang
tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan periode tahun
2013 dan 2014. Dan secara kumulatif, pertumbuhan
ekonomi (PDB) hingga triwulan II tahun 2015 mencapai
4,67% dibawah pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang
sebesar 5,11%.
Namun, patut kita syukuri juga bahwa pertumbuhan
industri manufaktur secara kumulatif hingga triwulan II
tahun 2015 mampu mencapai 5,26% diatas pertumbuhan
ekonomi.
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Perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada pertengahan
tahun

2015

tersebut

disebabkan

antara

lain

oleh

menurunnya tingkat konsumsi, menurunnya daya beli
masyarakat, melemahnya ekspor komoditas primer serta
realisasi belanja Pemerintah (Government Expenditure)
yang belum optimal.

Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,
Meskipun

terjadi

perlambatan

pertumbuhan

ekonomi,

namun investasi industri di sektor TPT cenderung naik
setiap tahunnya dimana untuk tahun 2015 sampai dengan
triwulan

II,

investasi

disektor

TPT

telah

mencapai

Rp.3.947,5 milyar dengan komposisi 55,8% untuk PMA dan
44,2% untuk PMDN.
Pertumbuhan investasi tersebut tentunya diharapkan dapat
menumbuhkan optimisme, bahwa sektor ITPT masih
memiliki

peluang

ditingkatkan

dan

yang
mampu

sangat

besar

berkompetisi

untuk

terus

secara

global

ditengah pola perdagangan dunia yang semakin terbuka
dengan implementasi berbagai free trade agreement, baik
secara regional maupun multilateral.
Dan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, Pemerintah berkewajiban menjadi jembatan
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bagi peningkatan kinerja sektor industri melalui berbagai
upaya.
Adapun

upaya

yang

dilakukan

diantaranya

dengan

meningkatkan upaya pengendalian impor dan pengamanan
pasar dalam negeri melalui kebijakan non-tariff seperti
penerapan SNI Wajib, P3DN, dan perlindungan yang
diperlukan melalui trade remedies (safeguard, bea masuk

anti dumping) maupun instrumen perdagangan lainnya.
Selain itu, dalam rangka peningkatan daya saing industri,
terus dilakukan program-program seperti restrukturisasi
permesinan industri tekstil dan alas kaki, peningkatan
kemampuan SDM industri, membangun national branding
untuk meningkatkan nilai tambah industri, membangun

logistic

base

for

cotton

dalam

rangka

menjamin

ketersediaan bahan baku kapas, serta upaya-upaya lainnya
yang dilakukan bersama dunia industri.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Pada hari ini saya bangga bahwa PT. Indo Bharat Rayon
mampu untuk terus mengembangkan bisnisnya dengan
investasi baru pada line 7 senilai USD 60 juta dengan
teknologi yang ramah lingkungan, walaupun direalisasikan
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di

tengah

kondisi

perekonomian

yang

kurang

diharapkan

dapat

menguntungkan.
Dengan

penambahan

investasi

ini

menjawab kesulitan industri hilir TPT untuk mendapatkan
bahan baku rayon.
Kementerian Perindustrian akan senantiasa mendukung dan
memfasilitasi segala kebutuhan dunia industri dalam rangka
meningkatkan daya saing industri nasional.
Akhirnya dengan mengucapkan Bissmillahirohmanirrohim,
dengan ini saya resmikan Line 7 perluasan Pabrik PT. Indo
Bharat Rayon di Purwakarta. Dan saya mengharapkan
segala upaya yang telah dilakukan PT. Indo Bharat Rayon
ini dapat berjalan lancar dan mampu berdaya saing, serta
memberikan

manfaat

yang

sebesar-besarnya

bagi

perekonomian nasional.

Terimakasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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