SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
Pada Peresmian Pabrik Pelapisan Pipa
Dan Laboratorium Services
PT. Bakrie Pipe Industries
21 Mei 2015
Yang Saya Hormati:
1. Walikota Bekasi;
2. CEO dan Direksi PT. Bakrie Pipe Industries;
3. CEO Bakrie Brothers & Brothers;
4. Serta Hadirin sekalian yang berbahagia.
Assalamualaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua
Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena berkat, rahmat dan karunia Nya kita dapat berkumpul
bersama, hari ini, pada acara Peresmian Pabrik Pelapisan Pipa
dan Laboratorium Services PT. Bakrie Pipe Industries.

Hadirin yang saya hormati,
Berdasarkan data di Kementerian Perindustrian, PT. Bakrie Pipe
Industries memproduksi pipa baja las lurus dengan kapasitas
sekitar 300.000 Ton dan mempunyai karyawan sekitar 550 Orang.
Kami berharap dengan penambahan lini produksi berupa pelapisan
pipa

serta

pengembangan

laboratorium

services

dapat

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga produknya
dapat semakin diterima pasar domestik dan internasional.
Hadirin yang saya hormati,
Industri sebagai bagian dari Industri besi dan baja sebagai salah
satu

industri

prioritas

memegang

peranan

penting

bagi

pengembangan industri lainnya mengingat besi dan baja adalah
bahan baku dasar bagi industri lainnya antara lain industri
galangan kapal (marine construction), industri di sektor oil and

gas, industri alat berat (heavy equipment), otomotif, dan
eletronika. Selain itu, industri besi dan baja adalah salah satu
pendukung utama dalam rangka pembangunan infrastruktur di
Indonesia yang saat ini sedang berkembang yang ditandai dengan
dibangunnya antara lain jalan, bandara, pelabuhan, rel kereta api,
dan beberapa fasilitas lainnya. PT. Bakrie Pipe Industries adalah
salah satu pendukung industri lainnya khususnya industri oil and

gas dan konstruksi.
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Hadirin yang saya hormati,
Jumlah perusahaan industri baja nasional sebanyak 352 yang
tersebar di beberapa daerah antara lain Pulau Jawa, Sumatera,
Kalimantan dan Sulawesi

dimana sebagian besar industri ini

berpusat di Pulau Jawa,

dengan penyerapan tenaga kerja

sebanyak 200.000 orang serta kapasitas industri sebesar 14 Juta
ton /tahun.
Ekspor baja pada tahun 2014 sebesar 2,23 Miliar USD naik
16,91 % dibanding tahun 2013 sebesar 1,91 Miliar USD
sedangkan nilai impor baja pada tahun 2014 sebesar 12,58 Miliar
USD menurun 0,19 % dibanding tahun 2013 sebesar 12,6 Miliar
USD.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 mengalami
sedikit perlambatan, yaitu sebesar 5,02%, perlambatan ekonomi
nasional ini juga berimbas kepada perlambatan sektor industri
logam nasional sebesar 8,38 %, namun demikian pertumbuhan
industri logam dasar tahun 2014 tetap tumbuh lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi nasional.
Hadirin yang saya hormati,
Kebutuhan baja domestik meningkat tajam dari 7,4 juta
ton pada tahun 2009 menjadi 12,7 Juta ton pada tahun 2014 dan
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akan meningkat terus seiring dengan pertumbuhan ekonomi
nasional. Oleh karena itu, untuk memenuhi

permintaan

baja

domestik dan menghindari ketergantungan yang tinggi terhadap
baja impor, produsen baja dalam negeri perlu terus meningkatkan
kualitas dan kapasitas produksinya. Hal ini diperlukan juga untuk
dapat memenuhi kebutuhan pembangunan

infrastruktur di

Indonesia yang diperkirakan mencapai 5.519 triliun Rupiah sampai
dengan tahun 2019 dan membutuhkan 17,46 Juta ton/tahun .
Hadirin yang saya hormati,
Dalam rangka pengembangan industri besi baja nasional
pemerintah berupaya melakukan beberapa hal yaitu dengan
memberlakukan penerapan SNI wajib, trade remedies, kenaikan
tarif bea masuk , Program Peningkatan Penggunaan Produksi
Dalam Negeri, serta usulan penurunan harga gas dan komponen
kenaikan dasar listrik (TDL) , sehingga

dapat mendorong dan

meningkatkan kapasitas dan kinerja industri baja nasional.
Walaupun demikian, perlu kita sadari bahwa, saat ini masih
banyak kelemahan dan kendala yang dihadapi industri baja dalam
negeri, diantaranya daya saing masih rendah, ketergantungan
bahan baku, komponen impor masih tinggi, penerapan dan sanksi
SNI masih terbatas dan harga belum bersaing dengan produk
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impor serta adanya berbagai tantangan

kerjasama luar negeri

yang menyebabkan industri baja dalam negeri harus lebih
kompetitif

dan

berdaya

saing

sehingga

mampu

kebutuhan dalam negeri dari sisi Quality, Cost

and

melayani

Delivery

(QCD).

Hadirin yang saya hormati,
Untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional
jangka panjang, diperlukan upaya yang maksimal. Oleh karena itu,
kita bertekad melakukan percepatan pertumbuhan industri.
Percepatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor
industri sebagai katalis utama dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional.
Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah luas dengan
pertumbuhan ekonomi yang stabil pada 3 (tiga) tahun terakhir ini
dan diperkirakan ke depan akan tetap stabil, menjadikan
Indonesia sebagai salah satu negara yang paling diminati sebagai
negara tujuan ekspor, untuk itu perlu kita jaga semaksimal
mungkin sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati
oleh industri dalam negeri.
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Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada PT. Bakrie Pipe Industries atas
kontribusi

dan

peran

sertanya

dalam

meningkatkan

dan

memajukan Industri Besi Baja Nasional.

Sekian dan terima kasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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