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Salam damai sejahtera bagi kita semua
Yang saya hormati :
● Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta;
● Segenap pengurus dan anggota KADIN DIY;
● Para tamu undangan dan hadirin yang
berbahagia.
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Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan
kesempatan bersilaturahmi pada acara Pelantikan
Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia DIY
Masa Bakti 2020-2025 dalam keadaan sehat tanpa
kurang satu apapun.

Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati,
Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang
signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk
Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan
sosial ekonomi masyarakat telah mengubah pola
transaksi dan interaksi bisnis. Beberapa industri
mengalami keterpurukan yang sangat dalam, dan
beberapa lainnya mendapat keuntungan. Dapat
dikatakan, secara umum, keseluruhan perekonomian
Indonesia mengalami kontraksi yang cukup kuat.
Berbagai strategi sudah dan akan diterapkan
untuk membangkitkan perekonomian sekaligus tetap
mempertahankan tingkat kesehatan publik sebagai
prioritas. Saat inilah dibutuhkan sinergitas lintas sektor
untuk pemulihan ekonomi nasional, karena pemulihan
ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Seluruh
sektor harus bersinergi.
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Kadin sebagai mitra pemerintah dapat mengambil
peran dalam memulai sinergi pemulihan ekonomi
nasional dan daerah. Sinergitas diperlukan untuk
menentukan sektor usaha mana yang perlu
dimaksimalkan, merujuk pada potensi daerah, atas dasar
prinsip inklusif dan kolaboratif. Inklusif, artinya Kadin
harus bisa merangkul setiap pelaku usaha dengan
berbagai skala dan jenis industri. Kolaboratif, artinya
menjadikan Kadin sebagai tempat bekerja sama untuk
membantu sektor kesehatan dan perekonomian
Indonesia.

Hadirin sekalian yang kami hormati,
Pada hari ini kita akan bersama-sama menjadi
saksi pelantikan Pelantikan Pengurus Kamar Dagang
dan Industri Indonesia DIY Masa Bakti 2020-2025.
Saya mengucapkan Selamat Bekerja! kepada para
pengurus terlantik, semoga proses estafet kepengurusan
ini dapat membawa angin segar sekaligus energi
inspiratif dalam menggugah greget perekonomian
daerah yang sedang terseok. Saya yakin, dengan
kepengurusan baru, KADIN DIY akan lebih mampu
berperan dan membantu pertumbuhan ekonomi daerah,
regional dan ekonomi nasional yang lebih baik.
Selain itu, KADIN DIY dapat mengambil peran
sebagai mitra dialog dalam menyusun kebijakan tentang
UMKM guna meningkatkan produk unggulan daerah.
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Rencana Program Kolaborasi Akselerasi Mencetak 500
Ribu Eksportir Baru pada 2030 yang digagas
pemerintah pusat menjadi tantangan besar bagi KADIN
dan Pemerintah Daerah DIY. Untuk itu, perlu kerja
keras dan semangat kolaborasi menyukseskan program
tersebut.
Kadin juga dapat menjadi katalisator bagi
pertumbuhan pengusaha nasional dan UMKM serta
pengembangan kompetensinya. Hal ini bisa dicapai
antara lain dengan mendirikan innovation hub untuk
berbagi ilmu, pengalaman dan melakukan program
mentoring kepada UMKM dan pengusaha muda.
Kemudian, juga mendorong peningkatan kualitas dan
kapasitas pengusaha kita melalui program vocational
training. Perlu sebentuk upaya untuk mengakselerasi
ekosistem usaha yang berbasiskan data dan ekonomi
digital.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Demikian yang dapat Saya sampaikan dalam
kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat
kepada Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia
DIY Masa Bakti 2020-2025, semoga segera dapat
beradaptasi dengan atmosfer baru, tantangan dan
tanggung jawab baru. Terima kasih.

4

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yogyakarta, 5 Mei 2021
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X
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