SAMBUTAN MENTERl PERlNDUSTRlAN PADA ACARA GROUND BREAKING PROYEK
PEMBANGUNAN PABRlK PT. SEMEN BOSOWA BANYUWANGI
BANYUWANGl, 7 MEl 2012 /

Yang terhormat: Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati Banyuwangi,
Pimpinan Bosowa Group, Para Jurnalis dan Rekan media massa, Serta Para
Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWf karena berkat rahmat dan karuniaNya,
I

pada hari ini kita dapat berkumpul besama pada acara ground breaking pembangunan pabrik

penggilingan semen PT. Semen Bosowa Banyuwangi. Acara ini rnempunyai nilai dan arti yang
sangat penting dan merupakan wujud komitmen dan kontribusi Grup Bosowa untuk
mengembangkan industri semen di Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,
Industri semen merupakan industri strategis yang dibutuhkan untul< pembangunan fisik
berupa sarana dan prasarana infrastruktur yang kebutuhannya semakin meningkat sejalan
dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional. Ketersediaan
semen sebagai bahan untuk pembangunan perumahan, jalan, gedung, serta infrastruktur
merupakan kunci kelancaran roda pembangunan secara fisik yang sangat dibutuhkan guna
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, jaminan kontinuitas pasokan
semen di pasar dalam negeri dengan harga yang relatif stabil merupakan salah satu faktor
kuncf kelangsungan pembangunan nasional.
Industri semen di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan, baik dari segi
jumlah pabrik, kapasitas, maupun produksi. Selama beberapa tahun terakhir, kebutuhan semen
dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup tajam, sehingga diperlukan penambahan
kapasitas produksi secara nasional. Pada tahun 2011, kebutuhan semen nasional sebesar 48
juta ton, atau meningkat sebesar 17,7%,

dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 40,8 juta ton. Potensi peningkatan di tahun-tahun
mendatang diperkirakan akan tetap tinggi mengingat konsumsi semen per kapita Indonesia saat
ini sebesar 200 kg/kapita, yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, khususnya
di kawasan ASEAN yang sebagian besar lebih dari 300 kg/kapita.

Hadirin yang saya hormati,
Pertumbuhan konsumsi semen yang saat ini mulai bergeser ke luar Jawa serta berjalan
paralel dengan pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut mengingat target pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 6,4%-7,5% pada tahun 2011-2014 dan 8%-9% pada periode 20152025 melalui program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia) yang dicanangkan Pemerintah. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan semen
dan pergeseran permintaan ke luar Jawa, maka diperlukan kontribusi dan strategi dari produsell
semen nasional untuk menjamin ketersediaan semen di seluruh pelosok tanah air melalui
peningkatan kapasitas, baik melalui perluasan, optimalisasi, maupun pembangunan pabrik
baru. Pemerintah akan terus mendukung terlaksananya hal tersebut melalui kebijakankebijakJn yang mendorong mengalirnya investasi pada industri semen, serta dengan
memberikan insentif untuk pembangunan pabrik semen di wilayah-wilayah tertentu, khususnya
Kawasan Timur Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,
PT. Semen Bosowa merupakan produsen semen swasta nasional yang telah ilkut
berkontribusi

dai~am

mengembangkan industri semen nasional selailla lebih dari 10 tahun dan

saat ini memiliki pabrik pada 2 lokasi, yaitu di Maros (Sulawesi Selatan) dan Batam dengan total
kapasitas produksi lebih dari 3 juta ton per tahun. Pembangunan pabrlk penggilingan semen
baru dengan kapasitas 1,2 juta ton semen per tahun ini membutuhkan investasi sebesar Rp.
900 milyar dan diharapkan akan mernbantu pemenuhan kebutuhan pasok semen di wilayah
Jawa baglan Timur serta Bali dan Nusa Tenggara, serta meningkatkan efektifitas distribusi
semen di wilayah tersebut yang akan berdampak positif pada stabilitas harga semen. Sebagai
langkah selanjutnya, diharapkan PT. Semen Basowa dapat membangun pabrik semen
terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku maupun tenaga kerja lakal.

Hadirin yang saya hormati, Untuk mendorong kelancaran pembangunan pabrik baru ini
diperlukan dukungan dari berbagai macam pihak, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur maupun instansl terkait lainnya. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan

terima kasih kepada Pemerintah Daerah maupun ·pihak-pihak terkait lainnya atas dukungan
dalam pelaksanaan proyek pembangunan pabrik penggilingan semen PT. Semen Bosowa
Banyuwangi. Proyek pembangunan pabrik ini diharapkan akan mendorong kegiatan ekonomi
daerah, mengurangi beban pengangguran di lingkungan masyarakat

dan sekaligus

merangsang pembangunan infrastruktur daerah. Disamping itu, harapan kami agar Pemerintah
Daerah setempat dapat menciptakan iklim kemitraan yang saling menguntungkan antara pihak
industri dengan masyarakat guna membawa kemajuan bersama dan memberikan dampak
langsung pada pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat.
Hadirin yang saya hormati, Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PT.
Semen Bosowa atas prestasi dan kontribusi terhadap pengembangan industri semen
nasional. Pada tahun-tahun yang akan datang diharapkan pengembangan industri semen
dapat diperluas cakupannya searah dengan pengembangan teknologi persemenan
dengan tetap memperhatikan faktorfaktor penting antara lain ketersediaan energi dan
bahan baku yang terbatas, lingkungan yang bersih, serta persaingan di tingkat regional
maupun internasional. Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa seraya
mengucapkan Bismi//ahkrahmanirrahim dengan ini saya nyatakan Proyek Pernbangunan
Pabrik PT. Semen Bosowa Banyuwangi secara resmi d'imulai.
Semoga pembangunan pabrik akan berjalan dengan sukses tanpa adanya hambatan atau
rintangan, sehingga keberadaan pabrik ini bermanfaat bagi peningkatan kegiatan ekonomi di
Provinsi Jawa Timur khususnya dan ekonomi nasional umumnya.
Sekian,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

MENTERI PERINDUSTRIAN

MOHAMAD S. HIDAYAT

