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NARASI PADA ACARA TEMU USAHA DALAM
RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL
MENENGAH DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Parigi, 4 Mei 2015
Yth.:
1. Bupati Parigi Moutong;
2. Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian;
3. Para undangan dan hadirin sekalian yang saya

hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara
Temu Usaha dalam rangka Pemberdayaan Industri Kecil
Menengah di Kabupaten Parigi Moutong. Pada
kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang telah hadir dan ikut
berpartisipasi dalam Acara Temu Usaha ini.
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Saudara-saudara sekalian,
Pada kesempatan yang baik ini saya akan
menyampaikan secara ringkas mengenai arah dan tujuan
pembangunan industri nasional serta kinerja sektor
industri nasional. Tujuan Pembangunan Industri Tahun
2015-2019 adalah Terbangunnya industri yang
tangguh dan berdaya saing. Tujuan tersebut akan
dicapai melalui:
1. Penguatan struktur Industri nasional,
2. Peningkatan nilai tambah di dalam negeri,
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan
kesempatan kerja, dan
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah
Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh
ketahanan nasional.
Pembangunan industri nasional hingga saat ini
telah mencapai kemajuan yang sangat berarti dimana
industri pengolahan non-migas mampu tumbuh dan
berkembang secara signifikan, dengan capaian sebagai
berikut.
Pertumbuhan industri pengolahan non-migas
secara kumulatif tahun 2014 mencapai 5,34%.
Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
(PDB) pada periode yang sama sebesar 5,06%. Sektor
industri pengolahan non migas masih menjadi
penyumbang kontribusi terbesar pada struktur PDB
nasional dengan kontribusi sebesar 20,84%. Hanya saja,
sepanjang periode tahun 2008-2014, kontribusi sektor
industri pengolahan non migas secara perlahan
mengalami penurunan, meskipun nilai nominalnya terus
meningkat.
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Hadirin yang saya hormati,
Salah satu misi pembangunan industri ke depan
adalah mempercepat penyebaran dan pemerataan
pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia,
khususnya ke luar pulau Jawa. Tantangan penyebaran
dan pemerataan tersebut sangat berat karena dari sisi
perekonomian secara nasional, peran pulau Jawa
cenderung meningkat dalam 4 tahun terakhir ini.
Pada tahun 2011, peran pulau Jawa dalam
perekonomian nasional mencapai 57,59 persen
meningkat menjadi 58,51 persen pada tahun 2014.
Namun, secara perlahan sektor industri pengolahan non
migas mulai bergeser ke luar pulau Jawa, yaitu dari 24,63
persen pada tahun 2008 menjadi 27,22 persen di tahun
2013. Di samping itu, pertumbuhan sektor industri non
migas pada tahun 2013 di luar pulau Jawa sebesar 6,56
persen lebih tinggi dari pertumbuhan di pulau Jawa
sebesar 5,99 persen.
Saudara-saudara sekalian,
Dari beberapa indikator ekonomi nasional terlihat
adanya ketimpangan kontribusi wilayah Papua, Maluku,
Nusa Tenggara, dan Sulawesi terhadap perekonomian
nasional, termasuk nilai tambah sektor industri non-migas
nasional relatif sangat kecil yaitu sekitar 2,78 persen,
dibandingkan kontribusi pulau Jawa sebesar 72,78
persen dan Sumatra dan Kalimantan sebesar 24,44
persen.
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Sangat
disadari
belum
berkembangnya
infrastruktur pendukung industri di luar pulau Jawa
menyebabkan biaya logistik yang tinggi, sedangkan
kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas,
penerapan dan penguasaan teknologi yang terbatas,
kemampuan pembiayaan pembangunan terbatas,
pasokan energi yang terbatas menyebabkan penyebaran
dan pemerataan industri relatif berjalan lambat.
Hadirin yang saya hormati,
Arah kebijakan yang diambil dalam upaya
percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan
industri oleh Kementerian Perindustrian dilaksanakan
melalui Perwilayahan Industri dan penumbuhan populasi
industri dengan target penambahan sebesar 9 ribu usaha
industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen
tumbuh di luar Jawa, serta 20 ribu unit Industri Kecil;
serta peningkatan daya saing dan produktivitas,
khususnya peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah per
tenaga kerja.
Pemerintah sangat berharap dengan terbangunnya
7 (tujuh) kawasan industri baru dan 11 (sebelas) sentra
industri kecil menengah di Kawasan Timur Indonesia ini
berdampak pada terserapnya tenaga kerja kurang lebih
sebanyak 600.000 tenaga kerja dan prakiraan masuknya
investasi sebesar 155 triliun.
Saudara-saudara sekalian,
Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peranan
yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi
Indonesia, selain sebagai sektor penyerap tenaga kerja,
IKM juga
berperan
mendistribusikan
hasil-hasil
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pembangunan di Indonesia sehingga mengurangi
kemiskinan dan kesenjangan sosial. IKM terbukti lebih
tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di
Indonesia, dimana pada saat itu industri besar banyak
yang mengalami kelumpuhan.
Selain itu, dalam kenyataannya 50 % tenaga kerja
di Indonesia terserap oleh sektor IKM. Namun demikian
dalam
praktiknya
pengembangan
usaha
kecil
menghadapi
beberapa
kendala
seperti
tingkat
kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber
daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan
keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan
sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil
tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.
Hadirin yang saya hormati,
Begitu pentingnya pengembangan IKM, oleh
Pemerintah diamanahkan melalui Pasal 72 Undangundang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang
menjelaskan pentingnya pemberdayaan IKM dalam
rangka menciptakan IKM berdaya saing global, mampu
berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri
Nasional, mampu berperan dalam pengentasan
kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan
mampu menghasilkan barang dan atau jasa industri
untuk diekspor.
Kementerian Perindustrian melaksanakan program
dalam mendukung pemberdayaan IKM melalui revitalisasi
IKM dan penumbuhan wirausaha baru. Dalam rangka
revitalisasi IKM dan penumbuhan wirausaha baru di
kawasan timur tersebut, pada tahun anggaran 2015
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terdapat beberapa program yang dirancang yaitu
pengembangan produk untuk 100 IKM, bantuan bahan
baku dan bahan penolong untuk 24 IKM, bantuan
bimbingan teknis sebanyak 400 IKM, bantuan
pencegahan pencemaran lingkungan untuk 10 IKM,
penguatan kelembagaan 20 IKM, bantuan mesin dan
peralatan untuk 12 IKM, revitalisasi dan pembangunan 6
UPT, fasilitasi SDM melalui sertifikasi kompetensi untuk
20 UKM, dan fasilitasi kemitraan untuk 6 IKM. Sedangkan
untuk penumbuhan wira usaha baru terdapat program
penumbuhan industri kecil sebanyak 400 orang dan
industri menengah sebanyak 100 orang.
Hadirin yang saya hormati,
Dengan segala upaya yang kita lakukan bersama
dalam rangka memajukan industri di Indonesia dan
kawasan timur khususnya, pada kesempatan yang baik
ini saya ingin mendorong pengembangan potensi industri
kecil menengah di Kabupaten Parigi Moutong yang
dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya
alam yang melimpah berupa rumput laut, perikanan dan
kakao.
Selain itu, mengingat adanya rencana pembangunan
jalan lingkar luar tol Palu-Parigi, menjadi suatu peluang
bagi sektor industri di Kabupatan Parigi Moutong untuk
dikembangkan sebagai Sentra IKM di sepanjang jalur
tersebut. Demikian pula dengan keberadaan KEK Palu,
maka diharapkan kegiatan industri di Kabupaten Parigi
Moutong, khususnya Sentra IKM dapat berperan sebagai
pemasok bahan antara untuk industri hilir di dalam KEK
Palu.
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Saudara-saudara sekalian,
Dengan terselenggarakannya Temu Usaha dalam
rangka Pemberdayaan Industri Kecil Menengah di
Kabupaten Parigi Moutong ini, maka secara seksama
marilah kita petakan sejumlah permasalahan mendasar
yang dihadapi dalam memajukan dan mengembangkan
industri di kabupaten ini.
Harapan kami bahwa industri kecil menengah
dapat tumbuh dengan memanfaatkan peluang dari
pembangunan infrastruktur dan pengembangan KEK di
Palu. Pemerintah meyakini bahwa IKM dapat menjadi
penggerak perekonomian daerah terutama untuk
masyarakat golongan menengah ke bawah. Akhir kata
kami sampaikan dukungan terhadap para pelaku usaha
di Kabupaten Parigi Moutong, semoga temu usaha ini
dapat memberikan manfaat dan pemikiran yang
konstruktif bagi pengembangan ekonomi dan industri
nasional.
Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Menteri Perindustrian RI

Saleh Husin
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