KEYNOTE SPEECH
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PELETAKAN BATU PERTAMA
PERLUASAN PABRIK PT. SRITEX TBK.
SOLO, 13 FEBRUARI 2015

Yth. Ibu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
Yth. Walikota Surakarta;
Yth. Pimpinan PT. Sritex Tbk.;
Yth. Para Pimpinan Industri Tekstil di Solo dan sekitarnya;
serta Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, atas rahmat dan ridho-Nya pada hari ini kita dapat
menghadiri acara “Peletakan Batu Pertama Perluasan Pabrik
PT. Sritex Tbk.”.
Kami sangat mengapresiasi perluasan pabrik PT. Sritex Tbk. ini
yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi
dan daya saing industri, baik dalam skala nasional maupun
global serta mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian
nasional.
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Hadirin yang saya hormati,
Perekonomian nasional pada tahun 2014 yang lalu memang
tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan periode tahun 2013.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi (PDB) hingga triwulan
III tahun 2014 mencapai 5,11% dibawah pertumbuhan ekonomi
tahun 2013 yang sebesar 5,78%.
Namun, patut kita syukuri juga bahwa pertumbuhan industri
pengolahan non-migas secara kumulatif hingga triwulan III tahun
2014 mampu mencapai 5,30% yang diatas pertumbuhan
ekonomi.
Perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada akhir tahun 2014
tersebut disebabkan antara lain oleh menurunnya tingkat
konsumsi dan investasi serta melemahnya ekspor komoditas
primer.

Hadirin yang saya hormati,
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan industri
strategis yang memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja,
pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri serta sebagai
penghasil devisa ekspor non migas dengan nilai yang cukup
signifikan.
Saya cukup bangga bahwa Industri TPT pada umumnya dan
PT.
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sumbangan positif pada neraca perdagangan nasional. Dan
ditengah pemberlakuan berbagai kesepakatan perdagangan
(FTA) baik yang bersifat bilateral maupun regional serta berbagai
kendala yang dihadapi industri, PT. Sritex Tbk. dapat bertahan
dan melewati kondisi sulit tersebut. Bahkan, menurut informasi
yang saya terima, laporan penjualannya dari tahun ke tahun
selalu meningkat, dengan share ekspor diatas 65 % dalam 4
tahun terakhir.
Selain itu, PT. Sritex Tbk. juga mampu menyerap tenaga kerja
yang cukup besar yaitu sekitar 50 ribu orang atau sekitar 3,5 %
dari total penyerapan tenaga kerja sektor TPT.

Hadirin yang saya hormati,
Dalam

perkembangannya,

PT.

Sritex

Tbk.

tidak

hanya

memenuhi permintaan kebutuhan tekstil dan pakaian jadi secara
umum, namun PT. Sritex Tbk. juga mampu menyuplai kebutuhan
tekstil di bidang pertahanan, diantaranya tenda, tas ransel, serta
seragam militer, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun
ekspor.
Saat ini negara Jerman dan beberapa negara anggota NATO
juga telah menggunakan produk dari PT. Sritex Tbk. yang diakui
memiliki teknologi tinggi dengan spesifikasi yang sesuai dengan
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kebutuhan negara tersebut, seperti teknologi anti inframerah,
anti api, anti peluru dan anti serangga.
Dan dengan teknologi yang diterapkan dan terus dikembangkan
oleh PT. Sritex Tbk. dalam memproduksi smart textile, maka
akan menciptakan nilai tambah yang tinggi pada sektor industri
TPT yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja,
meningkatkan nilai ekspor dan tentu saja menambah devisa
negara.

Hadirin yang saya hormati,
Sejalan

dengan

upaya

pemerintah

dalam

mendorong

pengembangan technical textile di dalam negeri, saya berharap
PT. Sritex Tbk. juga memberikan kontribusi dengan melakukan
diversifikasi pada produknya serta menjadi pionir untuk produsen
technical textile.
Pengembangan technical textile tersebut perlu terus diupayakan
mengingat semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur
di dalam negeri serta semakin meningkatnya kebutuhan akan
produk technical textile. Hal ini merupakan peluang pasar yang
besar bagi produk TPT berbasis Teknologi Tinggi sebagaimana
yang diterapkan oleh PT. Sritex Tbk..
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Hadirin sekalian yang saya hormati,
Akhirnya pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat
kepada PT. Sritex Tbk. yang telah melakukan perluasan pabrik,
khususnya spinning dan finishing, yang kami harapkan dapat
memenuhi kebutuhan benang di dalam negeri dan ekspor
dengan tetap mengutamakan bahan baku lokal. Kementerian
perindustrian akan senantiasa mendukung dan memfasilitasi
segala kebutuhan dunia industri dalam rangka meningkatkan
daya saing industri nasional.
Kami mengharapkan segala upaya yang telah dilakukan PT.
Sritex Tbk. ini dapat berjalan lancar dan mampu berdaya saing,
serta

memberikan

manfaat

yang

sebesar-besarnya

bagi

perekonomian nasional.
Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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