SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA PENYERAHAN LISENSI OLEH BNSP KEPADA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI – ELEKTRONIKA
INDONESIA (LSP-EI)
Jakarta, 04 November 2015
Yang terhormat,
Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta
jajarannya,
Sdr. Ketua BNSP dan jajaranya,
Sdr. Ketua Federasi Gabel/Ketua Dewan Pengarah LSPEI beserta jajaranya,
Para hadirin sekalian yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pertama-tama

marilah

kita

panjatkan

puji

syukur

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan
Rahmat dan HidayahNya kita semua dapat berkumpul
disini dalam keadaan sehat wal’afiat untuk bersama-sama
menghadiri acara penyerahan lisensi oleh BNSP kepada

LSP-EI sebagai wujud kesadaran akan pentingnya SDM
yang berkualitas sebagai kunci daya saing menuju
pembangunan SDM yang berkelanjutan.
Saudara-saudara sekalian,
Era

globalisasi

telah

membawa

dampak

terjadinya

perubahan tatanan baik di bidang politik, ekonomi, sosial,
budaya dan tidak terkecuali di bidang manajemen
sumberdaya manusia.
Perubahan tersebut menuntut setiap negara untuk
mempunyai

daya

adaptasi

yang

tinggi

terhadap

perubahan global ini, apabila tidak ingin tertinggal dan
tersisih dari pergaulan global termasuk dalam meraih
keuntungan ekonomi yang kemudian digunakan untuk
mensejahterakan rakyatnya. Kemampuan beradaptasi ini
sangat ditentukan oleh daya saing yang dimiliki oleh SDM
suatu bangsa atau negara.
Dewasa

ini

sertifikat

pembicaraan/diskusi

kompetensi

dikalangan

menjadi

professional

topik
akibat

perannya yang sangat penting dan strategis pada era
globalisasi,
manapun

tenaga
asalkan

kerja

bebas

dapat

bekerja
memenuhi

di negara
standar

keterampilan/kompetensi yang telah ditetapkan, yang
dapat

dibuktikan

dengan

kepemilikan

sertifikat

keterampilan/kompetensi tersebut.
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Saudara-saudara sekalian,
Dengan adanya MEA tidak ada perubahan dalam
perdagangan barang, sudah sejak tahun 2010 kita
menghadapi free trade, bahkan untuk sektor elektronika
sudah sejak 2002 ketika penurunan tarif dilakukan.
Saat ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah
sektor industri jasa, dimana melalui kerangka ASEAN
Framework Agreement on Services (AFAS) Indonesia secara
bertahap sejak tahun 1995 hingga tahun 2015 telah
melakukan liberalisasi industri jasa hingga 70% pada 120
subsektor, selain sektor jasa keuangan (2020).
Sektor industri jasa di ASEAN didominasi oleh Philipina,
dan menjadi tantangan bagi Indonesia yang posisinya
selaludefisit sejak tahun 2009 hingga 2013.
Berdasarkan

data

Indonesia

dibandingkan

dengan

negara-negara ASEAN, untuk sektor produk elektronika
konsumsi (consumer goods) daya saing Indonesia hanya
lebih unggul dari Brunei dan Myanmar. Sedangkan untuk
sektor komponen elektronika, Malaysia, Thailand, Philipina
dan Singapura lebih unggul daripada Indonesia.
Saudara-saudara sekalian,
Sektor industri elektronika merupakan salah satu dari 7
(tujuh) sektor industri yang harus diterapkan strategi
defensif guna pengamanan pasar dalam negeri selain
3

sektor

industri otomotif, semen, garmen, alas kaki,

makanan dan minuman, dan furniture.
Pemerintah

Indonesia

telah

menerbitkan

Instruksi

Presiden Nomor : 6 Tahun 2014 (tanggal 1 September
2014) tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam
Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan
fokus utama: Pengembangan Industri Prioritas Dalam
Rangka Memenuhi Pasar ASEAN; Pengembangan Industri
Dalam Rangka Mengamankan Pasar Dalam Negeri;
Pengembangan

IKM;

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia dan Penelitian; serta Penerapan Standar Nasional
Indonesia (SNI).
Saudara-saudara sekalian,
Dalam

rangka

pengembangan

industri

nasional,

pemerintah mempunyai kebijakan pembangunan industri
nasional yang tertuang dalam Perpres No.28 Tahun 2008
tentangKebijakan

Industri

Nasional

dan

dan

telah

disempurnakan melalui Perpres 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pengembangan Industri nasional (RIPIN)
dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi
dan peran saling melengkapi dengan instansi lain
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, BNSP serta
asosiasi-asosiasi

industri

elektronika,

agar

mampu
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menghadapi

berbagai tantangan-tantangan

tersebut,

salah satunya melalui peningkatan dan pengembangan
sumber daya manusia penunjang industri dan sertifikasi
kompetensi.
Saudara-saudara sekalian,
Kita

patut

bersyukur

atas

penyelenggaraanacara

penyerahan lisensi oleh BNSP kepada LSP-EI hari ini
sebagai salah satu langkah mempererat silaturahmi dan
merumuskan visi bersama pemerintah dalam hal ini
Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan
dengan Federasi Gabel khususnya LSP-EI.
Dan semoga dengan makin eratnya hubungan tersebut,
cita-cita bangsa indonesia pada umumnya dan Industri
dalam negeri pada khususnya, dapat makin berkembang
dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Menteri Perindustrian RI

Saleh Husin
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