SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA GROUNDBREAKING ORANGE COUNTY
BEKASI, 12 FEBRUARI 2015
Yang Terhormat:
1. Bupati Bekasi, Ibu Neneng Hasanah Yasin;
2. Presiden Lippo Group, Bapak Theo L. Sambuaga
3. Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang Tbk., Mr. Meow
Ching Loh;
4. Dirjen Basis Industri Manufaktur, Bapak Harjanto;
5. Inspektur Jenderal kementerian Perindustrian, Bapak
Syarif Hidayat;
6. Serta Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati.
Asalamualaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya pada hari ini kita dapat
menghadiri acara Ground Breaking Orange County – Irvine &
Westwood Suites yang dikembangkan oleh PT. Lippo
Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Momen ini adalah momen yang sangat membahagiakan dan
patut kita syukuri, dimana eksistensi Lippo Group dalam dunia
property dan sosial terus ditunjukkan dengan terus berkarya
dan

membangun,

berkontribusi

yang

dan

tentunya

memberikan

diharapkan
nilai

tambah

dapat
bagi

perekonomian nasional secara umum.
Hadirin yang saya hormati,
Perekonomian nasional pada tahun 2014 yang lalu memang
tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan periode tahun 2013.
Secara

kumulatif,

pertumbuhan

ekonomi (PDB)

hingga

triwulan III tahun 2014 mencapai 5,11% dibawah pertumbuhan
ekonomi tahun 2013 yang sebesar 5,78%.
Namun, patut kita syukuri juga bahwa pertumbuhan industri
pengolahan non-migas secara kumulatif hingga triwulan III
tahun

2014

mampu

mencapai

5,30%

yang

diatas

pertumbuhan ekonomi.
Perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada akhir tahun 2014
tersebut disebabkan antara lain oleh menurunnya tingkat
konsumsi dan investasi serta melemahnya ekspor komoditas
primer.
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Hadirin yang saya hormati,
Pembangunan fasilitas property terpadu sebagaimana yang
dilakukan PT. Lippo Cikarang Tbk. di kawasan Lippo Cikarang
ini kami pandang sebagai sebuah langkah strategis dalam
pengembangan ekonomi, khususnya di Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini memiliki memiliki economic
base yang sangat kuat yaitu kawasan industri dan infrastruktur
memadai yang tentunya memberikan multiplier effect sebagai
kawasan yang mandiri dan terintegrasi.
Kami juga mengapresiasi konsep pengembangan Orange
County ini yang sangat ramah lingkungan. Dari data yang kami
terima, dengan konsep “Globally Connected”, Orange County
menyediakan 53% lahan hijau dari total development dengan
pengelolaan yang hemat energi serta lingkungan low carbon
footprint.
Dan

sejalan

dengan

program

Pemerintah

dalam

pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa,
kami

juga

mengundang

mempertimbangkan

Lippo

pembangunan

Group

fasilitas

untuk

infrastruktur

seperti ini sebagai pendukung pertumbuhan industri, dan
sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja di 14
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kawasan industri yang akan dikembangkan di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,
Dengan segala potensi ekonomi dan konsep pengembangan
yang

dimiliki

pembangunan

oleh

Lippo

fasilitas

Group,

Orange

khususnya

County,

melalui

Kementerian

Perindustrian mengharapkan dalam proses pembangunan dan
pengembangan

kedepan,

pihak

Lippo

Group

dapat

mempertimbangkan optimalisasi penggunaan produk dalam
negeri sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Hal tersebut kami himbau tak lepas sebagai wujud peran serta
Lippo Group dalam membangun kecintaan bangsa Indonesia
terhadap produk dalam negeri.
Dapat

kami

sampaikan

bahwa

industri

dalam

negeri

khususnya industri penunjang konstruksi sebagai komponen
utama pembangunan, sudah mampu memenuhi spesifikasi
kebutuhan dan mampu bersaing dengan produk-produk asing.
Kementerian Perindustrian tentu butuh dukungan semua pihak
untuk terus mengkampanyekan penggunaan produk dalam
negeri di setiap lini kehidupan, sesuai moto “Kalau Bukan Kita
Siapa Lagi, Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi”.
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Hadirin yang saya hormati,
Selanjutnya, saya ucapkan selamat atas Ground Breaking
Orange

County

–

Irvine

&

Westwood

Suites

yang

dikembangkan oleh PT. Lippo Cikarang Tbk.
Saya berharap pembangunan ini dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat baik regional maupun nasional.
Terimakasih.
Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb,
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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