SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
Acara Penandatanganan

Technical Arrangement on Cooperation
on Leather and Footwear Sector
dan
Technical Arrangement on Cooperation
on Textile Sector
Milan, 7 September 2015

Yang terhormat, Duta Besar Republik
Indonesia Untuk Italia, Bapak August
Parengkuan;
Yang terhormat, Mr. ....., mewakili
pemerintah Italia;
Yang terhormat, Presiden Italian Trade
Agency, Mr. Riccardo Monti;
Yang saya hormati Para Pebisnis dan
Perwakilan Industri di Italia;
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Para Eselon I dan hadirin sekalian yang
saya muliakan.
Assalamualaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera,
Buongiorno!
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima
kasih

kepada

KBRI

Roma,

Kementerian

Pembangunan Ekonomi India, Kedutaan Besar
Italia dan Indonesia, Kementerian Luar Negeri,
ITA (Italian Trade Agency), ITPC (Indonesian
Trade Promotion Center) serta Paviliun Indonesia
yang

mewujudkan

terlaksananya

Technical

Arrangement on Cooperation on Leather and
Footwear Sector dan Technical Arrangement on
Cooperation On Textile Sector selanjutnya saya
juga

mengucapkan

selamat

datang

kepada

delegasi Italia di Pavilion Indonesia.
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Meskipun pertemuan ini berjalan singkat, saya
sangat berharap bahwa kesempatan ini tidak
hanya dapat menjaga hubungan baik kedua
negara, tetapi juga dapat meningkatkan kerja
sama jangka menengah dan panjang yang saling
menguntungkan khususnya dalam hubungan
kerjasama industri antara Indonesia dan Italia.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin
menyampaikan bahwa inisiasi kerjasama industri
antara Indonesia – Italia telah ini telah dilakukan
sejak tahun 2003 dengan mendirikan Pusat
Pelayanan Persepatuan Indonesia yang diberi
nama Indonesian Footwear Service Centre (IFSC).
Salah

satu

tujuan

awal

pendirian

pusat

pelayanan tersebut adalah untuk mendukung
pengembangan desain dan teknologi sepatu di
Indonesia,

namun

karena

adanya

bencana
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lumpur Lapindo di Sidoarjo maka rencana proyek
bantuan

Italia

tersebut

belum

dapat

diimplementasikan.
Proyek tersebut akhirnya dibiayai oleh Direktorat
Jenderal

Industri

Kecil

dan

Menengah

Kementerian Perindustrian dan berganti nama
menjadi

Balai

Pengembangan

Perindustrian

Persepatuan Indonesia (BPIPI).

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sebagai

informasi,

Pemerintah

Italia

dan

Indonesia

telah

melakukan

serangkaian

pertemuan

untuk

menjajaki

kemungkinan

kerjasama

di

bidang

industri

dengan

Kementerian Perindustrian sejak tahun 2012.
Bentuk kerjasama Indonesia – Italia bidang
industri tersebut difokuskan di bidang kerjasama
teknik dan investasi untuk produk sektor tekstil,
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kulit, komponen serta suku cadang dan industri
teknologi tinggi.
Bentuk-bentuk
dituangkan

kerjasama
dalam

tersebut

Memorandum

telah

of

Understanding on Cooperation In The Field Of
The Development Of Industrial Sectors yang
ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2014.
Penandatanganan

MoU

tersebut

diharapkan

dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan
kerjasama teknik dan investasi bidang industri
Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah
Italia yang saat ini tengah kita bangun.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa
Italia telah berhasil menggerakkan bisnis yang
berorientasi industri berbasis kulit. Dari bisnis
yang hanya merupakan salah satu lini dari
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industri kulit dan produk kulit tersebut terdiri dari
usaha kecil dan menengah, yang sebagian besar
berada di daerah Vigenano, Tuskany, dan
Marches.

Pada sektor ini, Indonesia juga mulai percaya diri
akan mutu produk kulitnya dan telah dipasarkan
ke berbagai negara tujuan ekspor utama seperti
Amerika Serikat, Belgia, Jerman, Inggris dan
Jepang.

Industri alas kaki nasional saat ini

berjumlah 394 perusahaan dengan investasi
mencapai

Rp11,3

triliun

pada

2014

dan

menyerap tenaga kerja sekitar 643 ribu orang.
Ekspor industri alas kaki terus meningkat, di
mana pada 2014 nilai ekspor produksi alas kaki
nasional mencapai USD4,11 miliar atau naik 6,44
persen dari tahun sebelumnya sebesar USD3,86
miliar.
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Selain itu, untuk industri penyamak kulit saat ini
berjumlah 67 perusahaan, dengan kapasitas
terpasang industri penyamak kulit sebesar 250
juta square feet dengan tingkat utilisasi 48% dan
tenaga kerja yang diserap 7.230 orang.

Begitu pula dengan sektor tekstil dan produk
tekstil Indonesia memiliki peranan penting dalam
penyumbang

devisa

dan

penyedia

sandang

nasional. Industri padat karya ini juga telah
menyerap tenaga kerja sebesar 10,6persen dari
total tenaga kerja industri manufaktur.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Seperti kita ketahui, baik industri kulit, alas kaki
maupun tekstil memiliki karakteristik padat karya,
padat

modal,

karenanya

dan

padat

industri-industri

teknologi.

Oleh

tersebut

patut
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dikembangkan karena dapat berpotensi secara
internasional dan diharapkan dapat memainkan
peran

penting

dalam

peningkatan

kinerja

perdagangan nasional yang pada akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
luas.

Saya harap melalui penandatanganan Technical

Arrangement ini, kedepannya asosiasi dan para
pengusaha

Italia

dapat

menindaklanjuti

Technical Arrangement ini dengan menanamkan
modalnya di sektor-sektor kulit, alas kaki dan
tekstil di Indonesia.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Saleh Husin
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
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