SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.
PADA ACARA
PEMBUKAAN PAMERAN PRODUK KARET HILIR
JAKARTA, 11 MEI 2015
Kepada Yang Terhormat ;
1. Perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat;
2. Saudara para pejabat dari Instansi Pemerintah;
3. Saudara Ketua Dewan Karet Indonesia;
4. Saudara Ketua Asosiasi-asosiasi Produk Karet Hilir
Nasional;
5. Para Undangan, Peserta Pameran dan Hadirin yang
saya hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat rahmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita
dapat berkumpul bersama pada acara Pembukaan
Pameran Produk Karet Hilir. Pameran ini mempunyai nilai
dan arti yang sangat penting bagi perkembangan industri
barang-barang karet di Indonesia yang perlu mendapat
dukungan
sepenuhnya
dari
seluruh
pemangku
kepentingan (stakeholder) mengingat produk karet hilir
merupakan salah satu jenis industri yang bertumpu pada
kekuatan potensi sumber daya alam sehingga mampu
mendukung pembangunan nasional. Di samping itu,

pameran ini sebagai tindak lanjut Joint Statement
tentang peningkatan konsumsi karet alam di Indonesia
yang dilaksanakan di Kementerian Perdagangan pada
tanggal 9 April 2015.
Hadirin yang saya hormati,
Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah
satu negara utama penghasil karet alam dengan produksi
per tahunnya melebihi 3 juta ton. Produksi karet alam
nasional masih dapat ditingkatkan mengingat potensi
lahan yang ada, mencapai 3,5 juta hektar, serta
didukung oleh program-program penelitian dan
pengembangan yang dilakukan baik oleh Pemerintah,
institusi pendidikan maupun pihak swasta.
Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang perindustrian dan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035,
industri karet merupakan salah satu industri prioritas
untuk dikembangkan, dengan pertimbangan besarnya
potensi lahan yang akan mendukung pemenuhan
kebutuhan bahan baku industri barang-barang karet
untuk jangka panjang, serta masih terbukanya pasar baik
lokal maupun ekspor untuk produk-produk bernilai tinggi
seperti ban, sarung tangan, komponen otomotif,
komponen elektronika, bahan pendukung infrastruktur,
maupun barang-barang keperluan rumah tangga.
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Hadirin yang saya hormati,
Konsumsi karet alam domestik untuk memproduksi
barang-barang karet hanya mencapai sekitar 18 persen
dari total produksi nasional. Tingkat konsumsi domestik
ini masih jauh dibawah Malaysia, China dan India yang
telah menyerap lebih dari 40 persen. Berkaitan dengan
hal tersebut, Pemerintah memandang perlu dilakukan
langkah-langkah untuk peningkatan konsumsi karet alam
dalam negeri dalam rangka meningkatkan nilai tambah
potensi sumber daya alam nasional.
Industri pengguna karet alam di Indonesia sebesar 55%
dimanfaatkan oleh industri ban, 17% oleh industri sarung
tangan karet, benang karet, dan kondom, 11% oleh
industri alas kaki, dan 9% barang-barang karet. Di
samping itu, penggunaan karet sintetis dan kimia karet
memegang peranan penting dalam menghasilkan produk
karet
hilir.
Mempertimbangkan
hal
tersebut,
pengembangan industri barang karet dan hilirisasi
industri karet memiliki potensi untuk dikembangkan lebih
lanjut dalam rangka mendukung pembangunan
infrastruktur.
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Kementerian Perindustrian memberikan dukungan dan
mendorong pertumbuhan industri barang-barang karet
dalam rangka merealisasikan program peningkatan
konsumsi karet alam dalam negeri melalui kebijakankebijakan antara lain:
-

Penguatan struktur industri barang-barang karet;
Pemberian insentif untuk industri berteknologi tinggi
maupun industri berorientasi ekspor; serta
Pengembangan kawasan industri.
Mendorong investasi karet sintetis dan kimia karet

Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini, kami menyambut baik adanya
pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema
”Pengembangan Industri Karet Non-Konvensional Bernilai
Tambah Tinggi Sebagai Komitmen Peningkatan Konsumsi
Karet Alam Dalam Negeri” yang mengambil tempat di
Ruang Garuda, Lantai 2 Gedung Kementerian
Perindustrian. FGD ini yang bekerjasama dengan BPPT,
kami harapkan dapat menjadi ajang pertemuan lintas
sektoral yang menghasilkan masukan atau usulan baru
dan
tepat sasaran
dalam
rangka
mendorong
pengembangan industri karet hilir nasional khususnya
produk karet non-konvensional seperti dock fender,
rubber bridge, asphalt rubber, ban retread.
Akhir kata, saya menyampaikan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada instansi pemerintah,
BUMN, lembaga penelitian, balai industri, asosiasi, dan
produsen barang karet yang telah ikut serta dalam
mempersiapkan pameran ini, semoga kegiatan ini dapat
mendukung program peningkatan konsumsi karet alam
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dalam negeri nasional yang akan bermanfaat bagi
kemajuan seluruh Bangsa Indonesia khususnya untuk
pembangunan infrastruktur nasional.
Selanjutnya,
dengan
mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim, pameran Produk Karet Hilir
secara resmi dibuka.
Sekian dan Terima Kasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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