SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
Pada Kunjungan Kerja ke PT. Wilmar Nabati Indonesia
Gresik, 17 April 2015

Bismillahirrohmanirrahim
Yth.Pimpinan dan Karyawan PT. Wilmar Nabati Indonesia
Yth. Pejabat Pemerintah Daerah Kota Gresik dan Provinsi
Jawa Timur,
Hadirin sekalian yang berbahagia
Assalamualaikum Wr.Wb
Salam sejahtera bagi kita semua
Syukur Alhamdulillah kita ucapkan ke hadirat Allah SWT atas
berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat
berkumpul di PT. Wilmar Nabati Indonesia, salah satu pabrik
minyak goreng kelapa sawit yang terkemuka di Indonesia.
Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih
yang sebesar – besarnya kepada pimpinan perusahaan PT.
Wilmar Nabati Indonesia yang telah memberikan kesempatan
kepada kami beserta jajaran Kementerian Perindustrian
untuk melaksanakan Kunjungan Kerja ini.
Saudara – saudara yang saya hormati
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Sebagaimana kita ketahui, Indonesia mempunyai
keunggulan

pada

industri

perkelapasawitan

baik

hulu

perkebunan maupun hilir pengolahan minyak sawit.Pada
tahun 2014 lalu, produksi CPO/ minyak sawit mentah
Indonesia sekitar 32 Juta Ton, dan sebagian besar diolah
menjadi minyak goreng sawit, lemak padatan pangan, produk
oleokimia,

hingga

biodiesel

sebagai

sumber

energy

terbarukan.
Kami mencatat ekspor minyak goreng, baik curah
maupun kemasan pada tahun 2014 lalu mencapai 13,7 Juta
Ton dengan nilai ekspor sekitar USD 10,6 Miliar. Di sisi lain,
rakyat Indonesia merasakan adanya stabilitas pasokan dan
harga minyak goreng di dalam negeri, sehingga keberadaan
industri ini membawa manfaat besar bagi ketahanan pangan.
Untuk

itu,

Pemerintah

Indonesia

menjadikan

industri

pengolahan minyak sawit sebagai Sektor Prioritas Nasional
untuk menciptakan nilai tambah industri di dalam negeri
Pemerintah telah menetapkan kebijakan Hilirisasi
Industri Kelapa Sawit untuk meningkatkan value minyak sawit
mentahmenjadi

aneka

produk

hilir

bernilai

tambah

tinggi.Sekitar lima hingga sepuluh tahun lalu, bangsa
Indonesia masih mengandalkan ekspor komoditas primer
minyak sawit mentah. Program Hilirisasi Industri akan
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mengubah mental tradisional menjadi mental produktif
modern berupa penoingkatan eksport produk hilir minyak
sawit bernilai tinggi, sebagaihasil olah cipta, rasa, dan karsa
Intelektual Indonesia yang produktif, dan inovatif.
Hadirin sekalian,
Kebijakan

Hilirisasi

Industri

Kelapa

Sawit

telah

mencatat berbagai keberhasilan, antara lain masuknya
investasi hingga USD 3,1 Miliar s.d. akhir tahun 2014. Selain
itu, rasio ekspor produk hulu vs produk hilir yang semula 60%
vs 40% pada tahun 2011 berubah menjadi 40% vs 60% pada
tahun 2014. Jumlah jenis produk hilir juga berkembang pesat,
pada tahun 2014 sekitar 150 jenis produk hilir; dari semula
tahun 2011 hanya 54 jenis produk hilir.
Pemerintah menyadari bahwa upaya menumbuhkan
sektor industri juga mencakup pada soft aspect yaitu inovasi
produk baru, teknologi proses canggih, pengembangan SDM
spesialis Industri, hingga kesadaran pada praktek bisnis
lestari

berkelanjutan

dan

ramah

lingkungan.

Kami

memperkirakan lingkungan persaingan bisnis komoditas agro
tingkat global ke depan akan semakin dinamis sehingga
perusahaan industri perlu mengantisipasinya dengan respon
adaptif terhadap perubahan.
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Hadirin yang saya hormati,
Dari informasi awal yang saya terima, dari jajaran
saya, PT Wilmar Nabati Indonesia Pabrik Gresik ini mengolah
sawit mentah (CPO dan CPKO) dan menghasilkan aneka
produk hilir oleofood, oleokimia, biofuel, hingga Biolefin serta
Bioavtur bahan bakar mesin jet terbarukan. Saya juga
merasakan

bahwa

infrastruktur

di

aspek

kawasan

lokasi
industri

dan
wilayah

ketersediaan
Gresikjuga

menunjang operasional industri pengolahan kelapa sawit,
termasuk adanya fasilitas pelabuhan ekspor milik sendiri.
Menurut

saya,

keberadaan

PT.

Wilmar

Nabati

Indonesia di Pabrik Gresik ini adalah bagian dari kesuksesan
Program Nasional Hilirisasi Industri.Produk minyak goreng
sawit yang dihasilkan pabrik ini juga dipasarkan di dalam
negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Selain
itu, produk oleofood, oleochemical, hingga biofuel yang
diproduksi juga diekspor ke berbagai Negara tujuan sehingga
memperkuat devisa Negara. Sekilas saya juga melihat pabrik
pengolahan minyak sawit milik Wilmar Group ini dibangun
secara terencana, rapi dan dioperasikan dengan standar
keamanan proses yang tinggi. Kami mengharapkan agar
pencapaian

industri

yang

gemilang

ini

dapat

dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa mendatang.
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terus

Saudara – saudara sekalian
Saya berpesan kepada pimpinan PT. Wilmar Nabati
Indonesia untuk menjaga operasional industri dan perluasan
pasar ekspor agar senantiasa memberikan manfaat bagi
seluruh pemangku kepentingan, khususnya karyawan dan
lingkungan sekitar.Saya menginginkan agar perusahaan
terus meningkatkan kemampuan inovasi teknologi produk
baru, efisiensi proses produksi, dan menjalankan prinsip
industri hijau ramah lingkungan. Proses perbaikan hendaknya
selalu dilakukan dalam berbagai aspek komersial industri
termasuk efisiensi sumber daya dan pengurangan biaya
logistik. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian
Perindustrian siap memberikan dukungan agar Perusahaan
dapat beroperasi, bertumbuh, dan berkembang dengan baik
dan gemilang saat ini dan masa mendatang.
Sukses untuk PT. WIlmar Nabati Indonesia
Sekian dan terima kasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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