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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yang saya hormati,
1. Bupati Purwakarta – Bp. Deddy Mulyadi,
2. Perwakilan BKPM,
3. Presiden Direktur Furukawa Battery Co, Ltd Japan – Mr. Tokuyama,
4. Presiden Direktur PT. Indomobil Group – Bp. Yusak Kertowidjojo,
5. Para Direksi dan Karyawan PT. Furukawa Indomobil Battery Manufacturing,
6. Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Wr.Wb dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat
wal’afiat, untuk menyaksikan Peresmian Pabrik PT. Furukawa Indomobil

Battery

Manufacturing pada hari ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama Pemerintah
Indonesia mengucapkan selamat kepada Furukawa Battery Co, Ltd Japan dan PT.
Central Sole Agency selaku pemegang saham atas dilaksanakannya peresmian
pabrik aki PT. Furukawa Indomobil Battery Manufacturing ini. Sekaligus, saya juga
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT. Indomobil Sukses
Internasional Tbk yang secara terus menerus telah mengajak mitra usahanya di luar
negeri untuk berinvestasi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu
basis produk otomotif di ASEAN bahkan di dunia hingga saat ini.
Pembangunan pabrik aki PT. Furukawa Indomobil Battery Manufacturing yang akan
memproduksi aki untuk mobil maupun motor dengan total investasi pada tahap awal
mencapai Rp.216 Miliar, kami nilai sangat berarti bagi perekonomian Indonesia.
Tidak saja karena pabrik ini akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup
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signifikan, tetapi juga karena pabrik ini akan melibatkan sumber daya lokal termasuk
suplier bahan baku dan komponen lokal sehingga sekaligus akan memperkuat
struktur industri otomotif nasional.

Disamping itu, pembangunan pabrik ini juga akan mengurangi ketergantungan
Indonesia terhadap impor aki yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun
seiring dengan semakin meningkatnya produksi maupun jumlah kendaraan bermotor
roda-4 maupun roda-2 yang beroperasi di Indonesia.

Saudara-saudara sekalian,

Kami mengamati, investasi di sektor industri otomotif dan komponen serta suku
cadang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa iklim usaha industri otomotif di Indonesia sudah semakin
baik dan mampu bersaing dengan negara produsen kendaraan bermotor lainnya di
ASEAN.

Pemerintah

bertekad

untuk

senantiasa

menjaga,

meningkatkan

dan

menyempurnakan iklim usaha yang kondusif tersebut agar para investor terus
mendapatkan kepastian berusaha yang lebih baik dalam menyusun pengembangan
industrinya secara lebih terukur dan terencana di Indonesia.

Hal tersebut telah

tercermin dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan guna meningkatkan iklim
ivestasi dan iklim usaha secara keseluruhan seperti tax alowance, tax holiday,
BMDTP, serta berbagai kebijakan lain guna menjaga momentum investasi dan
meningkatkan daya saing industri.

Sejalan dengan semakin meningkatnya iklim usaha tersebut, maka industri
kendaraan bermotor dalam negeri pun sudah semakin berkembang dan terus
mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

Produksi dan penjualan kendaraan

bermotor Roda-4 tahun 2014 mencapai 1,2 juta unit sedangkan produksi dan
penjualan kendaraan bermotor roda-2 (sepeda motor) mencapai 7,9 juta unit.

2

Sementara itu, pada periode yang sama tahun 2014 ekspor kendaraan utuh (CBU)
telah mencapai angka 202.273 unit, meningkat 18% dibanding ekspor CBU tahun
2013 sebesar 170.907 unit.
Volume produksi dan penjualan ini akan terus meningkat sesuai dengan peningkatan
ekonomi Indonesia. Harapan Saya, semoga dengan dibangunnya pabrik ini akan
semakin memperkuat struktur industri otomotif dan pada akhirnya akan memperkuat
daya saing sehingga industri otomotif nasional semakin mampu berkiprah di pasar
dalam negeri maupun manca negara.

Saudara-saudara sekalian,

Untuk membangun industri otomotif yang berkelanjutan dan mampu bertahan di
tengah ketatnya persaingan global dewasa ini, maka industri otomotif dituntut harus
mampu melakukan prinsip-prinsip manajemen produksi yang ramah lingkungan serta
menghasilkan produk yang aman dan nyaman bagi penggunanya.

Oleh karena itu saya mengharapkan agar PT. Furukawa Indomobil Battery
Manufacturing dalam kegiatan produksinya senantiasa memperhatikan penanganan
lingkungan, baik pra maupun pasca produksi, apalagi mengingat aki merupakan
salah satu produk yang termasuk kategori produk B3 yang harus dikelola secara baik
dan benar.

Faktor lain yang menjadi kunci persaingan global dewasa ini adalah ”adanya upayaupaya kreatif dan inovatif yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan”, yang
bisa dicapai melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
Oleh karena itu, saya mengharapkan PT. Furukawa Indomobil Battery Manufacturing
agar terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia lokal serta
semaksimal mungkin melibatkan sumber daya lokal dalam kegiatan produksinya agar
produk yang dihasilkan semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI PERINDUSTRIAN
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