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SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
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Yang Terhormat:
• Para Pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian
Perindustrian,
• Para Pengurus Asosiasi dan Dunia Usaha,
• Para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi, Para Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten/ Kota,
• Para penerima Penghargaan Produk OVOP Tahun 2015,
• Para hadirin dan undangan sekalian yang saya hormati.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Dengan berkumpulnya kita bersama-sama di sini
dalam rangka menghadiri acara Penganugerahan Piagam
OVOP kepada para pengusaha IKM, marilah kita panjatkan
kehadirat Allah SWT atas wujud rasa syukur kita yang telah

mendapatkan perlindungan serta nikmat kesehatan dari NYA
sehingga kita dapat hadir dalam keadaan selamat dan sehat
walafiat.
Sebelum saya memulai sambutan saya, kepada seluruh
hadirin, izinkanlah saya mengucapkankan Selamat Hari Ibu,
22 Desember 2015.

Saudara-saudara sekalian,
Saya

menyambut

gembira

dengan

diselenggarakannya salah satu program Pengembangan
IKM, yaitu program yang didasari oleh Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Perbedayaan Usaha Mikro,
Kecil

dan

Peraturan

Menengah,
Menteri

IND/PER/9/2007

yang

diimplementasi

Perindustrian

tentang

dengan

Nomor

Peningkatan

78/M-

Efektifitas

Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu
Produk (OVOP).

Hadirin yang saya hormati,
Program OVOP merupakan Gerakan Ekonomi bersifat
kebijakan

bottom-up

yaitu

masyarakat

setiap

daerah

mengolah potensi alam yang dimiliki menjadi produk yang
spesifik dan khas dan selanjutnya di pasarkan baik di daerah
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lokal sendiri, maupun tujuan ekspor. Kita akui bahwa
Indonesia memiliki aneka-ragam produk spesifik dan khas
yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa potensi
sumber daya alam yang melimpah dan berbagai produk
berbasis kekayaan budaya atau kearifan lokal yang apabila
diolah dengan baik oleh para pelaku usaha IKM serta
didukung oleh sumber daya manusia yang terampil maka
potensi produk OVOP Indonesia akan mampu bersaing di
pasar global.

Saudara-saudara sekalian,
Pemberdayaan IKM saat ini di arahkan untuk memiliki
tujuan jangka menengah guna mewujudkan

industri kecil

dan industri menengah yang berdaya saing, berperan
signifikan dalam penguatan

struktur industri nasional,

pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja,
serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk
keperluan ekspor. Arahan pemberdayaan IKM dimaksud,
juga diamanatkan dalam mencapai tujuan program OVOP.
Pembinaan dan pengembangan IKM yang dilakukan
oleh Kementerian Perindustrian sepanjang tahun 2014 telah
menghasilkan

kontribusi

IKM

terhadap

PDB

industri

pengolahan non-migas secara keseluruhan sebesar 34,56% .
Angka persentasi ini dapat dicapai berkat dukungan dari
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sekitar

3,522 juta unit usaha IKM (yang merupakan 90

persen dari total unit usaha industri nasional). Dengan
jumlah unit usaha tersebut dapat terserap

tenaga kerja

sebanyak 9,02 juta orang. Sedangkan nilai ekspor yang
dicapai pada tahun yang sama adalah sebesar US$.19,62
Milyar sebagai proses dari investasi yang ditanam sebesar
Rp. 34,94 Triliyun, nilai bahan baku sebesar Rp. 288,39
Triliyun, nilai produksi sebesar Rp. 615,02 Triliyun, dan nilai
tambah sebesar Rp. 252,53 Triliyun. Hal ini berdampak pada
meningkatnya

ekonomi

Nasional

serta

mengurangi

kemiskinan.

Saudara-saudara sekalian,
Melalui program OVOP, para pelaku IKM dituntut
untuk lebih kreatif, inovatif, dan tekun dalam mengolah
potensi sumber daya daerah, sehingga produk-produk dari
daerah masing-masing yang dihasilkan dapat menjadi produk
satu-satunya daerah tersebut (Only One)
produk

atau

menjadi

nomor satu (Number One). Produk Only One

maksudnya adalah produk yang dihasilkan hanya satusatunya dimiliki oleh di suatu daerah, sedang produk Number
One dimaksudkan adalah jumlah yang dihasilkan terdapat di
lebih dari satu tempat dan si pelaku usaha IKM menjadikan
kualitas produknya nomor satu diantara produk sejenis
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lainnya. Mengkategorikan produk di daerah berbentuk Only
One atau Number One tergantung kepada bagaimana
masyarakat/ pelaku usaha IKM mengolah potensi daerah
masing-masing, baik potensi sumberdaya alam, sumber daya
manusia serta penerapan kreativitas, inovasi dan teknologi
yang dimiliki.
Penganugerahan Produk OVOP (Ranking Bintang
yang dicapai) diberikan kepada pelaku usaha IKM yang telah
memenuhi kriteria yang ditentukan selanjutnya mengusulkan
produknya ke Tim Seleksi Produk OVOP Kementerian
Perindustrian untuk dinilai dan diuji di laboratorium sesuai
dengan jenis produk maka pelaku IKM suatu daerah dapat
mengetahui sejauhmana kualitas produk yang dihasilkan.

Saudara-saudara sekalian
Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, pasal 75, pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian memberikan berbagai fasilitas kepada IKM
dalam bentuk: (1) peningkatan kompetensi sumber daya
manusia dan sertifikasi kompetensi; (2) bantuan dan
bimbingan teknis; (3) bantuan bahan baku dan bahan
penolong;

(4)

bantuan

mesin

atau

pengembangan

produk;

(6)

bantuan

peralatan;

(5)

pencegahan

pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri
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hijau. Disamping itu, IKM difasilitasi juga dengan (7) bantuan
informasi pasar, dan pemasaran; (8) akses pembiayaan,
termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi
Wirausaha Baru; (9) penyediaan Kawasan Industri untuk IKM
yang

berpotensi

pengembangan,

mencemari
penguatan

lingkungan;

keterkaitan

dan

dan

(10)

hubungan

kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah,
industri kecil dengan industri besar, dan industri menengah
dengan industri besar, serta IKM dengan sector ekonominya
lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.
Fasilitas-fasilitas ini dimaksudkan bertujuan untuk
mewujudkan IKM yang (a) berdaya saing; (b) berperan
signifikan dalam penguatan struktur Industri Nasional; (c)
berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan
kesempatan kerja; dan (d) menghasilkan barang dan/atau
jasa indutri untuk diekspor.
Dimasa yang akan datang fasilitasi untuk pembinaan
dan pengembangan IKM akan terus ditingkatkan mengingat
persaingan baik di tingkat nasional maupun di tingkat
internasional semakin ketat.

Saudara-saudara sekalian,
Demikian sambutan saya, kepada seluruh pelaku usaha IKM
yang telah mendapatkan bintang terbaik saya ucapkan
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Selamat atas upayanya dalam meraih penghargaan produk
OVOP, dan kepada para pelaku usaha industri yang meraih
bintang 1, 2, dan 3 agar dapat meningkatkan kinerja sesuai
dengan tuntutan pasar yang terbuka luas. Kepada para
Pembina

di

daerah

saya

mengharapkan

upayanya

mendorong para pelaku IKM agar dapat meningkatkan daya
saingnya sehingga mampu mengelola sumber daya yang
ada.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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