SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
PERESMIANPROVING GROUND PT. GAJAH TUNGGAL, TBK.
KARAWANG, 19 MEI 2016

Yang terhormat:
Saudara Gubernur Jawa Barat dan jajarannya;
Saudara-Saudara para Pimpinan PT. Gajah Tunggal, Tbk.;
Para Jurnalis dan Rekan media massa,
Serta Para Undangan dan hadirin yang berbahagia.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Puji dan syukur patut kita sampaikan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya kita
dapat berkumpul bersama hari ini untuk hadir dalam acara
Peresmian Proving Ground PT. Gajah Tunggal, Tbk.Kami
berpendapat bahwa acara hari ini mempunyai nilai dan arti
yang sangat penting bagi perkembangan industri di Indonesia
khususnya industri ban, dan merupakan salah satu simbol
kemajuan industri ban di tanah air yang telah mampu
melakukan riset dan pengembangan produk ban secara
mandiri.

Hadirin yang saya hormati,
Industri ban merupakan salah satu andalan sektor
industri manufaktur yang mampu menyerap bahan baku karet
alam dalam negeri. Di tengah kondisi oversupply karet alam
yang menyebabkan turunnya harga karet secara signifikan
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indonesia sebagai salah
satu Negara utama penghasil karet alam perlu berupaya
meningkatkan penyerapan karet alam di dalam negeri untuk
mengurangi ekspor karet alam.
Industri ban merupakan salah satu andalan sector
industri manufaktur yang mampu berkembang lebih baik dari
segi kemampuan produksi maupun ekspor. Selama ini industri
ban mampu menyerap sekitar 50% karet alam untuk diolah
menjadi produk berkualitas dan bernilai tambah tinggi.
Produsen ban nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam
negeri, secara kualitas, maupun kuantitas. Khusus ban mobil
penumpang, sekitar 70% hasil produksi diekspor ke berbagai
negara di seluruh penjuru dunia dengan nilai ekspor US$ 1,6
milyar pada tahun 2015, sangat baik untuk devisa negara. Nilai
ekspor tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat
terbukanya peluang yang besar seiring globalisasi perdagangan
yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya
baik dari Pemerintah maupun para pelaku usaha untuk
meningkatkan daya saing industri ban nasional, sehingga
mampu meraih kepercayaan pasar dengan mengembangkan
produk-produk berteknologi tinggi.
Hadirin yang saya hormati,
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun
2015-2035 menyebutkan bahwa industri hilir berbasis karet
merupakan salah satu industri prioritas yang akan
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dikembangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Berbekal hal tersebut, Pemerintah telah memiliki landasan yang
kuat untuk mengambil kebijakan-kebijakan untuk semakin
mendorong pertumbuhan industri ban, sebagai salah satu
industri berbasis karet, dengan mengoptimalkan iklim usaha,
maupun pemberian berbagai macam fasilitas bagi industri dan
calon investor. Selain itu, Pemerintah juga terus memberikan
dukungan kepada industri-industri yang telah ada dengan
memberikan proteksi, menciptakan iklim usaha yang sehat,
serta berbagai macam insentif untuk mendorong kemajuan
industri tersebut.
Di era globalisasi yang terjadi saat ini, akses pasar
semakin terbuka. Hal ini merupakan peluang sekaligus
tantangan bagi industri dalam negeri untuk berupaya
memenangkan persaingan dalam mengambil porsi pasar yang
tersedia. Oleh karena itu, berbagai macam terobosan perlu
dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar, sehingga
industri ban dalam negeri dapat memposisikan diri sebagai
pemain kelas dunia. Sebagai salah satu Negara utama produsen
ban di dunia, Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan
langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan industri ban
dalam negeri, dengan mendorong peningkatan efisiensi, serta
pengembangan dan inovasi produk.
Hadirin yang saya hormati,
Bagi industri ban di Indonesia, keberadaan fasilitas
penelitian dan pengembangan sangat diperlukan mengingat
70 persen produksi ban dalam negeri diperuntukkan bagi
pasar ekspor. Proving Ground merupakan sarana untuk
mendukung aktivitas penelitian dan pengembangan dalam
menciptakan inovasi produk-produk baru yang mampu
memperoleh kepercayaan pasar. Berdasarkan hal tersebut,
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saya mengharapkan agar pembangunan fasilitas penelitian dan
pengembangan menjadi salah satu prioritas bagi produsen ban
dalam rangka meningkatkan daya saing industri ban nasional.
Selanjutnya, saya juga menghimbau bagi seluruh produsen ban
dalam negeri agar dapat:
1. Lebih lanjut mengembangkan produk-produk
berteknologi dan bernilai tambah tinggi;

yang

2. Semakin banyak menggunakan bahan baku dan bahan
penolong yang berasal dari dalam negeri;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia; dan
4. Tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan
produksi bersih.
Pemerintah
sangat
mendukung
upaya-upaya
pengembangan yang dilakukan PT. Gajah Tunggal, Tbk.
sebagai pertanda bahwa peluang usaha di Indonesia sangat
terbuka. Untuk itu kami menyampaikan ucapan “Selamat dan
Sukses” kepada Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan PT.
Gajah Tunggal yang telah berhasil meningkatkan kinerja
bahkan melakukan pengembangan industri ban nasional.
Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi
kepada PT. Gajah Tunggal, Tbk. yang selama puluhan tahun
telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan
ekonomi Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja, pajak,
dan perolehan devisa. Saya harapkan pada masa mendatang
PT. Gajah Tunggal, Tbk. dapat terus berkomitmen untuk
menghasilkan produk-produk ban yang teruji dan terpercaya
dengan terobosan teknologi terkini.
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Sebagai akhir kata, saya ucapkanselamat kepada PT.
Gajah Tunggal, Tbk. Semoga Proving Ground ini dapat menjadi
sarana untuk menghasilkan produk-produk ban berteknologi
tinggi yang berkualitas, teruji dan dapat diterima pasar. Kita
semua berharap perkembangan industri ban akan berjalan
dengan sukses tanpa adanya hambatan atau rintangan,
sehingga perolehan devisa melalui ekspor akan terus
meningkat. Selanjutnya pada kesempatan ini, dengan ini saya
nyatakan bahwa Fasilitas Proving Ground PT. Gajah Tunggal,
Tbk dibuka dengan resmi.

Terima kasih,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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