LAPORAN MENTERI PERDAGANGAN
PADA ACARA PEMBUKAAN
THE FIRST IORA BUSINESS SUMMIT 2017
JAKARTA, 6 MARET 2017
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia,
Bapak Joko Widodo.
Yang terhormat Presiden Republik Afrika
Selatan, Mr. Jacob Zuma.
Yang kami hormati:
1.
Para Menteri Kabinet Kerja;
2.
Para Duta Besar;
3.
Para Ketua Kamar Dagang dan Industri;
4.
Para Pemimpin Bisnis;
5.
Para Pembicara;
6.
Para Undangan, dan seluruh Peserta the First
IORA Business Summit 2017.
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Assalammu’alaikum Warrahmatullahi
Wabarakatuh
Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita
semua,
Bapak Presiden yang kami hormati,
Merupakan kebanggaan dan kebahagiaan
tersendiri bagi kami, di tengah berbagai
kesibukan dalam menjalankan tugas-tugas
kenegaraan,
Bapak
Presiden
berkenan
memberikan
pengarahan
dan
sekaligus
membuka secara resmi “Pertemuan Puncak
Bisnis IORA yang Pertama tahun 2017”. Presiden
Afrika Selatan yang juga turut hadir dalam
kegiatan ini, juga merupakan kehormatan bagi
kami.
Bapak Presiden dan Para Hadirin yang kami
hormati,
Mewakili Kementerian Perdagangan dan seluruh
pihak penyelenggara, saya ucapkan salam hangat
dan selamat datang di Indonesia, kepada Para
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Menteri, Anggota Kamar Dagang dan Industri
negara anggota IORA, para CEO, pemimpin bisnis
dan pejabat pemerintahan, atas partisipasinya
pada Pertemuan Puncak IORA, yang diadakan
untuk pertama kalinya, setelah 20 tahun IORA
didirikan.
Ada sekitar 300 peserta pada Pertemuan ini,
yang mewakili berbagai sektor bisnis di kawasan
IORA. Hadir pula peserta dari Tiongkok, Jerman,
Jepang dan Inggris–ini merupakan bukti dari
kuatnya daya tarik kawasan IORA bagi pelaku
bisnis.
Bapak Presiden dan Para Hadirin yang kami
hormati,
Kawasan IORA mewakili populasi yang tengah
berkembang secara pesat yang menawarkan
potensi besar dalam hal perdagangan dan
investasi. Negara-negara di kawasan telah
terhubung selama berabad-abad melalui
perdagangan,
penyebaran
agama
dan
pertukaran budaya. Singkatnya, kita telah kenal
satu sama lain selama ratusan tahun, dengan
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laut sebagai pemersatu, namun sayangnya
potensi kawasan IORA telah kita abaikan terlalu
lama.
Oleh karena itu berkumpulnya perwakilan bisnis
dari 21 negara anggota IORA pada hari ini,
sebagaimana mandat Bapak Presiden, untuk
segera membahas upaya strategis guna
membuka potensi ekonomi kawasan ini,
merupakan langkah yang tepat. Mengingat
tantangan dari dinamika perekonomian dan
pertumbuhan global yang bergerak secara cepat
dan dinamis, dalam beberapa waktu terakhir ini.
Pertemuan Puncak Bisnis IORA akan membahas
isu-isu khusus yang menjadi perhatian kita dan
masyarakat internasional, diantaranya meliputi
isu pemberdayaan dan globalisasi UKM,
pemberdayaan perempuan melalui inovasi,
digitalisasi dan akses keuangan, pariwisata,
konektivitas dan infrastruktur.
Inti dari Pertemuan Puncak ini adalah
kesempatan untuk mendengarkan arahan dan
pandangan secara langsung dari Kepala Negara
atau Kepala Pemerintahan, negara kunci IORA,
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mengenai langkah-langkah terbaik untuk
mendorong pertumbuhan yang adil dan
berkelanjutan di kawasan IORA.
Isu yang akan diangkat bukan merupakan isu
baru, dan mungkin terdengar “ketinggalan
zaman”, namun sebenarnya, hal tersebutlah
yang saat ini kita hadapi, yaitu: bagaimana
globalisasi
bisa
berjalan
beriringan,
memperkuat satu sama lain, dengan prinsip
memajukan pertumbuhan ekonomi yang adil
dan berkelanjutan.
Pertemuan Puncak telah didahului oleh
pertemuan kecil yang dihadiri perwakilan Kamar
Dagang dan Industri di kawasan IORA. Tujuannya
adalah untuk menyiapkan konsep Deklarasi
Bersama Komunitas Bisnis IORA dalam rangka
memajukan pertumbuhan ekonomi yang adil dan
berkelanjutan. Elemen-elemen dari Deklarasi
Bersama akan dibahas dan difinalisasi sore ini
untuk kemudian, besok, tanggal 7 Maret 2017,
dilaporkan kepada para Pemimpin IORA.
Bapak Presiden dan Para Hadirin yang kami
hormati,
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Sebagai penutup, komunitas bisnis IORA–diwakili
oleh masing-masing Kamar Dagang dan Industri–
datang bersama, mengambil proses kepimpinan,
dan sepakat untuk bekerja sama secara erat
dengan pemerintahan IORA untuk membangun
masa depan yang lebih baik dari kawasan yang
luas ini.
Hari ini, sejarah tengah terukir. Hari ini kita
semua dapat berkata, bahwa pada ulang tahun
IORA ke-20, pemerintah dan bisnis berjanji untuk
mempererat kerja sama, untuk mewujudkan
semua cita-cita kita bersama.
Akhirnya, kami mohon perkenan kesediaan
Bapak Presiden Joko Widodo untuk kiranya
dapat memberikan kata sambutan, sekaligus
membuka Pertemuan Puncak Bisnis IORA yang
pertama secara resmi. Atas perkenan Bapak
Presiden, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum
Wabarrakatuh

Warrahmatullahi

ENGGARTIASTO LUKITA
Menteri Perdagangan Republik Indonesia
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