SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA PELANTIKAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
MADYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, 6 MEI 2015
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera dan Selamat Sore,

Yang Saya Hormati,
1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian
Perindustrian;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian
Perindustrian; serta
3. Para Undangan sekalian.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kita dapat
hadir di ruangan ini dalam rangka Pelantikan Pejabat Eselon I
di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Saudara-Saudara yang Saya Hormati,
Pelantikan Pejabat Eselon I yang dilaksanakan pada sore ini
untuk mengisi jabatan yang semula; Direktur Jenderal Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi yang telah berubah
nomenklaturnya menjadi Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; Direktur Jenderal
Kerja sama Industri Internasional yang telah berubah
nomenklaturnya menjadi Direktur Jenderal Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri Internasional; dan Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri yang
telah berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri. Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di
lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan secara
terbuka sesuai dengan amanat Undang Undang No. 5 tahun
2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya melalui sistem seleksi
terbuka guna menerapkan prinsip merit sistem di lingkungan
Kementerian Perindustrian. Sistem merit adalah kebijakan
dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
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membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,
asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi
kecacatan.
Seleksi terbuka dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
diharapkan dapat mengubah budaya PNS dari comfort zone
menjadi competitive zone. Selain itu, seleksi terbuka ini
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh
PNS untuk dapat memberikan ide-ide dan pengalamannya
bagi yang ingin berkarir di Kementerian Perindustrian dan
memajukan Industri Nasional.
Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri
nasional,

Kementerian

Perindustrian

telah

menyusun

kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri
sebagai penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional.
Program

prioritas

pengembangan

industri

nasional

difokuskan pada 3 (tiga) Kelompok Industri Prioritas, yaitu:
(1) Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas dan Bahan
Tambang Mineral; (2) Peningkatan Daya Saing Industri
Berbasis SDM, Pasar Domestik dan Ekspor; dan (3)
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
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Demikian juga untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan
Perindustrian sebagaimana diamanatkan UU Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Visi dari
RIPIN “menjadi Negara industri Tangguh yang bercirikan
struktur industri nasional yang kuat, sehat dan berkeadilan;
industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
industri

yang

mendorong

berbasis

pertumbuhan

inovasi

dan

industri

teknologi.

dan

Untuk

meningkatkan

kontribusi sektor industri dalam PDB, arah kebijakan
pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, ditetapkan
beberapa hal yaitu pengembangan perwilayahan industri
dimana ditargetkan penyebaran industri Tahun 2035 60% :
40% (Jawa : luar jawa) dari kondisi saat ini 73% ; 27%
(Jawa : luar jawa); pertumbuhan populasi industri dengan
menambah sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan
sedang; serta peningkatan daya saing dan produktivitas.
Sehubungan program dan kegiatan pembangunan industri
nasional

tersebut

saya

mengharapkan

agar

Saudara-

Saudara sekalian terutama para pejabat yang baru dilantik
dapat segera bekerja dan melaksanakan berbagai kegiatan
yang menjadi tanggung jawab unit kerja dimana saudara
ditugaskan. Disamping itu saya juga meminta kepada seluruh
jajaran pimpinan Kementerian Perindustrian untuk terus
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meningkatkan upaya kerja sama dan sinergi dengan berbagai
stakeholder terkait, baik dengan Kementerian/Lembaga lain,
pelaku usaha, asosiasi industri lain, dan stakeholder terkait
lainnya guna meningkatkan daya saing industri nasional.

Saudara-Saudara yang Saya Hormati,
Saat

ini

Kementerian

Perindustrian

terus

menerus

melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan pemantapan
tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Good Governance
dan Clean Government) melalui Program Reformasi Birokrasi
di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Perindustrian
dalam

program

melakukan

Reformasi

pembinaan

Birokrasi

secara

adalah

dengan

terus-menerus

dan

berkelanjutan terhadap kinerja aparatur, tata kelola keuangan,
akuntabilitas,

sistem

pengawasan,

serta

pemberian

remunerasi yang sesuai.

Saudara-Saudara sekalian,
Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pejabat
lama atas sumbangan pikiran dan tenaga yang telah
diberikan kepada Kementerian Perindustrian, dan saya
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mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang
baru dilantik.
Semoga Saudara-Saudara dapat lebih meningkatkan kinerja
sehingga dapat mewujudkan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan

terutama

sasaran

dalam

program

prioritas

nasional Kementerian Perindustrian.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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