SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA ACARA PERESMIAN PENDIRIAN PABRIK
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE
JAKARTA, 28 OKTOBER 2015

Yth. Pimpinan Dynic Textile Prestige;
Yth. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
Yth.

Para Undangan yang berbahagia serta;

Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan yang berbahagia 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. Dynic Textile Prestige” yang merupakan investasi
baru sektor Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia.
Apresiasi dan penghargaan saya sampaikan kepada
PT Dynic Textile Prestige atas realisasi investasi yang
dilakukan pada sektor non-woven textile, yang
tentunya menambah kedalaman struktur industri
Tekstil dan Produk Tekstil Nasional.
Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,
Perekonomian nasional pada tahun 2015 ini memang
tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan periode
tahun

2013

dan

2014.

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% di atas
pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Industri Tekstil dan Produk Tekstil
(TPT) sebagai salah satu sektor industri strategis,
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secara kumulatif mampu memberikan kontribusi
sebesar 1,22% terhadap perekonomian nasional
serta berperan terhadap perolehan devisa ekspor non
migas

sebesar

USD

12,74

Juta.

Dan

dengan

statusnya sebagai salah satu industri padat karya
utama,

industri

TPT

juga

berperan

terhadap

penyerapan tenaga kerja sebesar 10,6% dari total
tenaga kerja industri manufaktur.
Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,
Meskipun

secara

global

terjadi

perlambatan

pertumbuhan ekonomi, namun investasi industri TPT
cenderung naik setiap tahunnya dimana untuk tahun
2015 sampai dengan triwulan II investasi disektor
TPT telah mencapai Rp. 3.947,5 milyar baik PMA
maupun PMDN.
Upaya-upaya peningkatan investasi dan daya saing
industri

TPT

dilaksanakan,

perlu

secara

mengingat

berkesinambungan

peranan

dan

pangsa

pasar industri TPT dalam negeri di dunia baru
mencapai

1,8

%.

Hal

tersebut

penting

untuk

mempertahankan kinerja baik industri TPT sebagai
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salah satu komponen penting perekonomian nasional
yang telah memiliki kedalam struktur dari hulu ke hilir
dengan diversifikasi produk yang beragam.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Pertumbuhan industri sangat erat kaitannya dengan
daya saing industri. Dalam mendorong pertumbuhan
industri, Pemerintah telah mengeluarkan langkahlangkah konkrit dan strategis melalui Paket Kebijakan
Ekonomi

yang

diantaranya

terkait

dengan

peningkatan daya saing industri, deregulasi perizinan,
solusi permasalahan energi hingga penyelesaian
dinamika permasalahan ketenagakerjaan.
Implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut
secara konsisten, diharapkan dapat memberikan
angin

segar

bagi

dunia

industri

untuk

terus

upaya

yang

meningkatkan daya saing dan investasi.
Dan

saya

dilakukan

sangat
PT.

mengapresiasi

Dynic

Textile

Prestige

untuk

berinvestasi di Indonesia pada sektor non-woven
textile yang diaplikasikan untuk keperluan otomotif.
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Dengan demikian
memperkuat

PT. Dynic Textile Prestige turut

struktur

industri

otomotif

yang

memberikan nilai tambah lebih besar di dalam
negeri.
Hal ini patut diberikan dukungan karena sejalan
dengan

upaya

pemerintah

dalam

mendorong

pengembangan advanced textile di dalam negeri.
Kami berharap semakin banyak produsen TPT dalam
negeri yang dapat melakukan diversifikasi pada
produknya sehingga industri TPT berbasis teknologi
tinggi dapat berkembang dengan baik, mengingat
semakin

meningkatnya

kebutuhan

akan

produk

advanced textile baik di pasar nasional maupun pasar
global.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya
memberikan apresiasi kepada PT. Dynic Textile
Prestige atas investasinya dalam mengembangkan
produk non woven textile yang tentunya sejalan
dengan penyerapan tenaga kerja baru yang pada
akhirnya

mampu

memberikan

kontribusi

bagi
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perekonomian nasional. Semoga dengan semakin
bertambahnya investasi di sektor technical textile ini
akan memberikan nilai tambah positif bagi industri
TPT dalam negeri.
Akhirnya

dengan

mengucapkan

Bismillahirohmanirrohim, dengan ini saya resmikan
pendirian PT. Dynic Textile Prestige dan semoga
usaha-usaha

yang

kita

lakukan

untuk

mengembangkan industri Nasional mendapat Ridho
dari Tuhan Yang Maha Esa.
Terima Kasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN
SALEH HUSIN
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