KEYNOTE SPEECH
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PERESMIAN PABRIK PT. INDO KORDSA, TBK
JAKARTA, 06 JANUARI 2015

Yang Mulia Duta Besar Turki;
Yth. Menteri Perdagangan atau yang mewakili;
Yth. Kepala BKPM atau yang mewakili;
Yth. Bupati Kabupaten Bogor;
Yth. Pimpinan PT. Indo Kordsa, Tbk;
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, suatu
kebahagiaan tersendiri bagi saya dapat hadir pada acara
“Peresmian Pabrik Tyre Cord Fabric (TCF) ke 2 PT. Indo
Kordsa,Tbk”.
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 serta menyerap tenaga
kerja sebesar 10,6% dari total tenaga kerja industri
manufaktur, dan memberikan kontribusi terhadap (Produk
Domestik Bruto) PDB nasional sebesar 1,8%.
Investasi industri TPT cenderung naik setiap tahunnya
dimana untuk tahun 2014 sampai dengan triwulan III
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investasi disektor TPT telah mencapai US$ 359 Juta untuk
PMA dan Rp 887 miliar untuk PMDN, namun pangsa pasar
industri TPT di dunia baru mencapai 1,8 % dan perlu
diupayakan
untuk ditingkatkan,
sehingga
surplus
perdagangan yang mengalami penurunan pada tahun 2011
hingga sekarang menjadi USD 4 milyar dari USD 5 milyar
pada lima tahun sebelumnya dapat kembali ke posisi yang
lebih baik, mengingat Industri TPT nasional masih sangat
potensial untuk terus ditingkatkan karena memiliki
keunggulan yaitu struktur industri yang lengkap dari hulu
hingga ke hilir.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Industri TPT dalam perjalanannya terus mengalami
perkembangan, selama ini di Indonesia secara umum
masih mengenal tekstil sebatas pada produk tekstil
standar (ordinary textile) yang berbasis teknologi rendah
hingga menengah sedangkan advanced textile atau tekstil
yang berbasis teknologi tinggi perkembangannya masih
sangat terbatas.
Dalam aplikasinya penggunaan produk TPT berbasis
teknologi tinggi lebih luas jika dibandingkan dengan
produk TPT standar. Selain pada pakaian jadi, produk TPT
berbasis teknologi tinggi juga dapat diaplikasikan pada
bidang pertanian, pembangunan konstruksi, pembangunan
infrastruktur,
kesehatan,
pertahanan,
kesehatan,
transportasi dan lain sebagainya.
Kami sangat mengapresiasi atas usaha PT. Indo Kordsa,
Tbk yang telah menerapkan advanced textile sejak tahun
1985 untuk keperluan otomotif dan terus melakukan
pengembangan
usaha,
peningkatan
investasi
melalui pembangunan pabrik TCF-2 sebesar kurang lebih
USD 100 juta, memberi tambahan 2 (dua) line produksi
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yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi
TCF dari 24 kilo ton menjadi 42 kilo ton per tahun.
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
berkembangnya
pembangunan
infrastruktur di dalam negeri serta semakin meningkatnya
kebutuhan akan produk advanced textile yang dapat
menjadi peluang pasar bagi produk TPT berbasis teknologi
tinggi.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Globalisasi perdagangan multilateral (WTO) yang lambat
mendorong beberapa negara untuk melakukan inisiatif
kerjasama bilateral dan regional.
Indonesia telah melakukan
beberapa perjanjian
kerjasama perdagangan/Free Trade Agreement (FTA)
seperti Asean Free Trade Area (AFTA), Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), IndonesiaKorea
Comprehensive
Economic
Partnership
Agreement (IK-CEPA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA),
ASEAN-Australia-New
Zealand
Free
Trade
Agreement (AANZ-FTA), yang terkini adalah Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Negaranegara yang tergabung dalam kerjasama ini adalah negaranegara yang memiliki daya saing tinggi.
Perjanjian-perjanjian kerjasama yang semula diharapkan
dapat memberikan pasar baru di luar negeri, pada
kenyataannya belum optimal memberikan dampak yang
menggembirakan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi
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dan
pertimbangansecara
menyeluruh
pertumbuhan ekonomi Nasional.

terhadap

Menurut pandangan saya, kita perlu melakukan kerjasama
dengan negara-negara yang saling melengkapi kedalaman
struktur industri Nasional. Khusus industri TPT, secara
histori Amerika dan Eropa masih menjadi negara tujuan
ekspor utama Indonesia.
Oleh karenanya diversifikasi pasar tujuan ekspor perlu
terus
dikembangkan
untuk
dapat
mendongkrak
pertumbuhan ekspor secara signifikan.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Disamping itu pula kita juga dituntut untuk mampu
memanfaatkan dan mengamankan pasar dalam negeri yang
potensial dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta
jiwa. Penguasaan pasar dalam negeri sangat penting dan
strategis, namun saat ini baru mencapai 70% untuk seluruh
produk TPT.
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.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Kerjasama perdagangan dengan mitra asing memerlukan
daya saing untuk dapat menembus pasar mereka.
Beberapa upaya memang telah dan akan dilakukan seperti:
1) “Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT
dan alas kaki”, mengingat peranannya dalam
peningkatan kapasitas produksi sebesar 14-25%,
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2)
3)
4)
5)
6)

peningkatan produktivitas sebesar 4-10%, peningkatan
efisiensi energi sebesar 2-7% dan penyerapan tenaga
kerja sebesar 123.000 orang selama 7 (tujuh) tahun
terakhir;
Memfasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri
TPT, guna menyeimbangkan dengan peningkatan
teknologi yang terjadi akibat Program Restrukturisasi.
Meningkatkan penguasaan pasar ekspor maupun
domestik melalui fasilitasi pameran luar negeri;
Meningkatkan keterkaitan antar hulu dan hilir agar nilai
tambah yang diberikan dapat lebih maksimal.
Mendorong industri untuk dapat melakukan diversifikasi
produk dengan mengembangkan technical textile,
home textile, geo textile atau medical textile;
Menjamin ketersediaan bahan baku kapas melalui
fasilitasi pendirian logistic base for cotton serta
mendorong investasi industri zat pewarna dan bahan
penolong di dalam negeri yang ramah lingkungan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Untuk
terwujudnya
daya
saing,
ada
beberapa
permasalahan internal yang perlu dicarikan jalan
penyelesaian, antara lain :
1. Mesin dan Teknologi yang masih tergantung dari Impor;
2. Bahan baku kapas, zat warna dan zat pembantu yang
hampir seluruhnya masih harus diimpor;
3. Produktivitas dan kemampuan SDM serta kemampuan
Research and Design yang masih rendah;
4. Ketergantungan pada pemegang merk yang selalu
mempersyaratkan persyaratan bahan baku tekstil impor
(buyer nominated) terutama untuk industri Garment;
5. Persaingan yang semakin ketat dengan munculnya
negara-negara pesaing baru yang sudah mengadopsi
teknologi baru serta mendapat preferensi khusus;
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6. Kenaikan biaya energi khususnya Tarif Dasar Listrik
(TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kenaikan
UMP/UMR.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Kementerian
Perindustrian akan memberikan dukungan yang maksimal
untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Melalui kesempatan ini, saya memberikan apresiasi dan
ucapan selamat kepada PT. Indo Kordsa, Tbk yang telah
melakukan ekspansi serta secara tidak langsung juga telah
melakukan penyerapan tenaga kerja baru. Saya berharap
komitmen PT. Indo Kordsa, Tbk untuk selalu melakukan
akselerasi peningkatan kinerja industrinya, yang juga
berdampak pada kinerja industri TPT nasional dapat terus
konsisten dilaksanakan dan dapat menjadi contoh bagi
industri lainnya.
Akhirnya dengan mengucapkan Bissmillahirohmanirrohim,
dengan ini saya resmikan Pabrik TCF-2 PT. Indo Kordsa,
Tbk. Semoga usaha-usaha yang kita lakukan untuk
mengembangkan industri Nasional mendapat Ridho dari
Tuhan Yang Maha Esa.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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