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Resepsi Hari Nasional Konfederasi Swiss
Jakarta, 31 Juli 2015

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang Mulia Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Ibu Yvonne
Baumann dan Suami,

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME atas rahmat dan
karunianya kita dapat berkumpul pada hari ini.
Atas nama Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, saya
mengucapkan selamat kepada rakyat Swiss atas perayaan hari
nasional Swiss yang akan jatuh pada tanggal 1 Agustus 2015
besok.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Indonesia dan Swiss
telah

memulai

hubungan

diplomatik

sejak

1952.

Seiring

berjalannya waktu, hubungan kedua negara ternyata menjadi
semakin kuat. Keterlibatan Indonesia dan Swiss dalam forum
bilateral dan forum multilateral lainnya seperti WTO, G-20, dan
lain sebagainya telah menjadi tali pengikat yang makin kuat
antara kedua negara.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Tentu saja saya sangat mengharapkan agar hubungan baik ini
dapat terus berlanjut dan dapat menjadi landasan yang kokoh
bagi hubungan kedua Negara, khususnya di bidang ekonomi.
Hingga saat ini, hubungan kedua negara di bidang ekonomi
tercatat cukup baik dengan nilai total perdagangan mencapai
nilai 761 juta US$ pada tahun 2014.
Di bidang investasi, investasi Swiss di Indonesia menempati
urutan ke 13 pada periode 2010 – 2014 dengan total investasi
sebesar 669 Juta US$. Pencapaian ini sangat kami apresiasi
seiring juga dengan cukup besarnya kontribusi perusahaan
Swiss, seperti, Nestle, Holcim, dan lain-lain, terhadap sektor
industri di Indonesia.
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Kami mengharapkan angka ini belum mencerminkan potensi
sepenuhnya mengingat masih besarnya potensi kerjasama yang
dapat dikembangkan antara Indonesia dan Swiss. Oleh karena
itu, Indonesia mengharapkan adanya peningkatan investasi
Swiss, khususnya di bidang manufaktur sehingga dapat semakin
berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Akhir kata, saya ingin mengatakan bahwa peluang kerjasama
antara

kedua

Negara

sangatlah

menjanjikan

untuk

lebih

dikembangkan di masa yang akan datang. Selaku Menteri
Perindustrian saya ingin melihat bertambahnya perusahaan
Indonesia dan Swiss yang dapat bermitra di sektor manufaktur
baik dalam bentuk penanaman modal maupun keikutsertaan
dalam jaringan suplai global.
Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saleh Husin
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
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