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--------------------------------------------------------------Yang saya hormati,
1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia – Bp. Rachmat
Gobel,
2. Duta Besar Jepang untuk Indonesia atau yang mewakili,
3. Presiden Direktur PT. Astra Daihatsu Motor

– Bp.

Sudirman M.R.,
4. President Director Daihatsu Motor Co. Japan – Mr. Mitsui,
5. 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
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sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan
sehat wal’afiat, untuk menyaksikan Peresmian Peluncuran
Produksi kendaraan ke 4 juta unit PT. Astra Daihatsu Motor
pada hari ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas
nama Pemerintah mengucapkan selamat kepada PT. Astra
Daihatsu Motor atas dilaksanakannya peresmian pencapaian
produksi kendaraan ke 4 juta unit pada hari ini. Hal ini,
tentunya

merupakan

sebuah

capaian

yang

cukup

membanggakan bagi PT. Astra Daihatsu Motor, Pemerintah
Indonesia bahkan bagi kita semua.

Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada PT. Astra
Daihatsu Motor bersama Prinsipalnya Daihatsu Motor Co.
Japan atas komitmennya untuk terus menerus berinvestasi
dan meningkatkan volume kendaraan yang diproduksi di
Indonesia hingga saat ini.

Dengan meningkatnya produksi tersebut, akan semakin
meningkatkan kontribusi PT. Astra Daihatsu Motor dalam
mendukung perekonomian Indonesia, melalui penambahan
investasi dan penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan
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jumlah dan kepemilikan pemasok (supplier) lokal dalam
kegiatan produksinya.

Tidak hanya itu, kami juga mencatat bahwa PT. Astra
Daihatsu Motor telah melakukan langkah-langkah terobosan
untuk melakukan ekspor. Pemerintah mengapresisi langkah
tersebut, karena sangat sejalan dengan misi Pemerintah
dalam mengembangkan industri otomotif.

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 melakukan langkah-langkah
terobosan

untuk

memproduksi

kendaraan

global

dan

meningkatkan ekspor.

Pengembangan ekspor penting untuk terus dilakukan karena
selain dapat mempercepat pengembalian investasi yang telah
ditanamkan juga dapat membantu Indonesia mengurangi
defisit perdagangan otomotif yang hingga saat ini jumlahnya
cukup besar dan membebani perekonomian Indonesia.
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Untuk meningkatkan peran di pasar global, maka industri
otomotif dalam negeri selain harus dapat memproduksi
kendaraan global juga harus memiliki struktur dan daya saing
yang kuat. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya juga
menghimbau supaya para APM/perakit kendaraan dalam
negeri membantu industri komponen dalam meningkatkan
kemampuannya serta memberdayakan mereka dengan cara
memberikan akses seluas-luasnya untuk dapat memasok
komponen sesuai standar yang dipersyaratkan oleh industri
perakitan.

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.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa untuk
mengembangkan industri yang berdaya saing di pasar dalam
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negeri maupun global, maka dukungan sumber daya manusia
(SDM) yang berkualitas mutlak diperlukan. Oleh karena itu,
saya mengharapkan agar PT. Astra Daihatsu Motor dan
produsen kendaraan bermotor lainnya dalam negeri dapat
terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia lokal

dengan

cara melibatkan

mereka secara

langsung dalam kegiatan produksi, termasuk dibidang disain.
Akhirnya,
manajemen

sekali
PT.

lagi
Astra

saya

sampaikan

Daihatsu

Motor

selamat
atas

kepada

peresmian

peluncuran produksi ke 4 juta unit ini, semoga PT. Astra
Daihatsu Motor semakin sukses pada masa yang akan datang.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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