SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA OPENING CEREMONY
PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY
22 April 2016

Yang terhormat,
Sdr. Bupati Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat,
dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin
Sdr. Presiden Direktur PT. Indonesia Epson Industry,
Mr. Eiichi Abe
Sdr. Duta Besar Jepang, Tanizaki Yasuaki
Sdr. Anggota DPR Komisi IX, Ir. Daniel Lumban Tobing,
M.Eng.
Para Pejabat lembaga dan Kementerian
Para hadirin yang saya hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke
Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah, Rakhmat
dan Karunia-Nya kita semua dapat berkumpul disini untuk
menghadiri acara Peresmian Pabrik

PT. Indonesia Epson

Industry pada hari ini di Kawasan Industri EJIP CikarangBekasi, Jawa Barat.
Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggitingginya kepada PT. Indonesia Epson Industry yang telah
berperan serta dalam membangun dan mengembangkan
industri yang berbasis teknologi tinggi berupa industri pecitraan
dan informasi (Imaging and Information) diantaranya berupa
printer dan perlengkapannya.

Kesungguhan

PT. Indonesia

Epson Industry dalam membangun industri di Indonesia telah
ditunjukkan dengan terus dikembangkannya pabrik dan fasilitas
produksinya dimana sebentar lagi akan kita lihat bersama
peresmiannya setelah terakhir tahun 2012 lalu dan sekarang di
tahun 2016 dengan total investasi sudah mencapai 94,6 Juta
Dollar US.
Perlu diketahui bersama bahwa, dengan menempati kawasan
seluas lebih dari 255,000 m2, menyerap tenaga kerja hingga
10.495 orang, dan direncanakan terus bertambah, yang berarti
perusahaan ikut memberikan kesempatan penyerapan tenaga
kerja yang lebih banyak sekaligus memberikan andil dalam
peningkatan pengembangan sumber daya manusia serta
kesejahteraan masyarakat.
Kandungan lokal produk yang dihasilkan perusahaan telah
mencapai 70% sehingga memberikan ruang bagi tumbuhnya
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industri penunjang dalam negeri dimana saat ini telah
melibatkan sekitar 129 perusahaan. Hasil produksi tahun 2015
mencapai 8,15 Juta unit /tahun dimana sebagian besar
orientasi ekspor sehingga memberikan kontribusi penting bagi
pertumbuhan ekspor produk industri manufaktur. Dan Kami
sepenuhnya mendukung langkah EPSON untuk terus mencapai
cita-cita sebagai manufaktur printer nomor 1 di dunia.
Saudara-saudara sekalian,
Dalam rangka pengembangan industri nasional, pemerintah
mempunyai kebijakan pembangunan industri nasional yang
tertuang dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun
2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional Tahun 20152019.
Sebagai Industri andalan masa depan, industri elektronika dan
telematika

termasuk

industri

yang

terus

didorong

perkembangan dengan memberikan berbagai kemudahan dan
insentif berupa pengurangan pajak maupun bea masuk yang
ditanggung

pemerintah

Diharapkan

industri

serta

elektronika

bentuk

insentif

didalam

negeri

lainnya.
terus

berkembang dan berperan penting dan menjadi bagian dari
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Supply Chain produk elektronika dunia. Untuk diketahui
bersama, saat ini terdapat kurang lebih 250 perusahaan yang
menghasilkan produk elektronika dan komponen baik dalam
rangka ekspor maupun dalam negeri.
Saudara-saudara sekalian,
Dilain

pihak

perlu

kita

sadari

bahwa

perkembangan

perdagangan dunia semakin memberikan ruang gerak yang
terbatas untuk melakukan proteksi-proteksi yang ketat, adanya
komitmen di WTO yang terus mendorong terbentuknya pasar
yang terbuka melalui pengurangan hambatan tarif secara
bertahap, adanya perjanjian perdagangan regional seperti
ASEAN dan perjanjian perdagangan bilateral lainnya menuntut
kita untuk meningkatkan keunggulan kompetitif agar industri
kita dapat bertahan dan unggul dalam persaingan.
Share ekspor Indonesia ke ASEAN saat ini mencapai 23%
(tumbuh

11,39%)

dan

ke

luar

ASEAN

sebesar

77%.

Pertumbuhan ini ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 1 %
pertahun sehingga pada tahun 2030 share ekspor Indonesia ke
ASEAN diharapkan dapat mencapai sebesar 40%.
Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus
mengambil langkah pengembangan fasilitas yang mendukung
pertumbuhan

industri

seperti

pembangunan

infrastruktur,
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energi dan transportasi serta fasilitasi lainnya yang dapat
meningkatkan daya saing industri.
Saudara-saudara sekalian,
Dengan

keberhasilan

PT.

Indonesia

Epson

Industry

mengembangkan industri dan terus menambah investasinya di
Indonesia, telah menunjukkan kepada kita semua bahwa
Indonesia

merupakan

pilihan

menarik

dan

tepat

untuk

berinvestasi.
Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pimpinan dan
karyawan PT.Indonesia Epson Industry serta harapan kami
tentunya perusahaan ini dapat terus meningkatkan kandungan
lokal dengan melibatkan lebih banyak lagi industri dalam
negeri. Dengan jumlah produksi yang sedemikian besar kami
nilai EPSON sudah waktunya juga untuk mempertimbangkan
penguatan pusat R&D di Indonesia serta terus memberikan
pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerjanya agar tenaga kerja
yang mendukung perusahaan semakin terampil dan meningkat
kemampuannya.
Untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, kami harapkan
pula pimpinan perusahaan, manajemen dan karyawan dapat
bekerjasama dengan baik untuk membangun hubungan yang
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harmonis sehingga tercipta suasana kerja yang baik guna
mendorong peningkatan produktivitas.
Sebagai

penutup

kami

ucapkan

terima

kasih

kepada

PT.Indonesia Epson Industry atas kepercayaan menempatkan
industri dan investasinya yang besar dan menjadikan Indonesia
sebagai basis untuk melakukan kegiatan produksi.
Wassallamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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