SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
CELEBRATION OF LOCALLY ASSEMBLED “ALLNEW BMW X5 ADVANCED DIESEL” PRODUKSI BMW
INDONESIA
----------------------------------------------------------------------------Yang terhormat :
Ibu Karen Lim – President Directors of BMW Group
Indonesia;
Mr. Bernhard Kuhnt - Sales Director BMW AG;
Mr. Axel Pannes – Managing Dircetor of BMW Group
Asia;
Mr. Albert Reichl

– BMW
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Management Production Partner Indonesia;
Bp. Ary Mariano – President Director Gaya Motor;
Bp. Eric Wirawan – President Director PT. Tjahja Sakti
Motor .
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Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama

marilah

kita

panjatkan

puji

syukur

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat
dan karunia-Nya maka pada hari ini kita dapat berkumpul
di tempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat, untuk
menyaksikan

Perayaan

Produksi

Lokal

(locally

assembled) All-New BMW X5 Advanced Diesel di
Indonesia.

Perayaan ini tentu memiliki makna penting dan patut
disyukuri oleh kita semua, tidak hanya oleh BMW dan
masyarakat konsumen mobil BMW tetapi juga oleh
Pemerintah Indonesia.

Bagi Pemerintah Indonesia,

produksi All-New BMW X5 Advanced Diesel di dalam
negeri, meskipun hingga saat ini baru sampai pada
proses perakitan, namun memiliki arti penting karena hal
ini menunjukkan bahwa BMW tidak hanya sekedar
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menyasar Indonesia sebagai pasar semata, tetapi masih
memperhitungkan sebagai salah satu basis produksi
kendaraan BMW di dunia.

Kepercayaan BMW tersebut, juga sekaligus menunjukkan
bahwa kualitas kendaraan bermotor hasil produksi
Indonesia telah memiliki daya saing yang semakin
meningkat,

apalagi

kita

ketahui

bahwa

kendaraan

bermotor BMW memiliki persyaratan kualitas sangat
sangat ketat.

Saudara-saudara sekalian,
Pemerintah Indonesia, akan terus meminta kepada setiap
Prinsipal dan produsen kendaraan bermotor agar tidak
hanya menyasar pasar dalam negeri sebagai tujuan
pemasaran, melainkan menjadikan Indonesia sebagai
basis produksi untuk tujuan ekspor. Oleh karena itu, saya
menghimbau supaya para produsen di Indonesia mulai
memproduksi kendaraan global.
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Hal ini penting mengingat Indonesia hingga saat ini
mengalami defisit perdagangan luar negeri yang cukup
besar, dimana otomotif merupakan salah satu sektor
penyumbang defisit yang cukup signifikan.

Disamping itu, Pemerintah juga terus meminta kepada
Prinsipal agar terus meningkatkan tingkat kandungan
dalam negeri atas kendaraan yang diproduksi serta
memperkuat struktur industri komponen otomotif yang
sudah ada.

Industri komponen harus menjadi kekuatan industri
otomotif

nasional,

karena

dengan

kuatnya

industri

komponen maka ketergantungan Indonesia terhadap
komponen impor akan semakin kecil, dan industri
otomotif akan semakin memberikan nilai tambah tinggi
bagi perekonomian nasional Indonesia.

Melalui kesempatan ini, saya menghimbau kepada BMW,
agar dalam menggarap pasar di Indonesia, BMW Group
mulai mempersiapkan fasilitas perakitan untuk jangka
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panjang di Indonesia dan pada saat yang bersamaan
secara

bertahap

meningkatkan

kandungan

lokal

kendaraan merek BMW yang diproduksi.
Akhirnya, sebagai penutup sekali lagi saya ucapkan
selamat kepada BMW Group atas dilaksanakannya
perayaan produksi lokal All-New BMW X5, semoga
dengan telah dirakitnya All-New BMW X5 dalam negeri
akan memberikan dampak positif bagi perkembangan
bisnis BMW di Indonesia dan juga bagi perekonomian
nasional.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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