SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PERESMIAN PABRIK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR –
CIKARANG PLANT
Bekasi, 29 Mei 2015
----------------------------------------------------------------------------------Yang terhormat :
- Menteri Perdagangan, atau yang mewakili;
- Kepala BKPM, atau yang mewakili;
- Duta Besar Jepang untuk Indonesia – Mr. Tanizaki Yasuaki;
- Presiden Komisaris PT. Indomobil Sukses International - Bp.
Soebronto Laras;
- Chairman Suzuki Motor Corporation - Jepang, Mr. Osamu
Suzuki;
- Presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor, Mr. Shuji
Oishi;
- Para Direksi PT. Suzuki Indomobil Motor;
- Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.
Assalamu’alaikum

Warahmatullahi

Wabarakatuh,

dan

Salam Sejahtera bagi kita semua.
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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 Peresmian Pabrik
Baru (Pabrik ke-4) PT Suzuki Indomobil Motor – Cikarang
Plant.

Perayaan ini tentu memiliki makna penting dan patut disyukuri
oleh kita semua, tidak hanya oleh PT. Suzuki Indomobil Motor
(PT.SIM) tetapi juga oleh seluruh masyarakat konsumen mobil
Suzuki bahkan oleh Pemerintah Indonesia.
Atas nama Pemerintah Indonesia, saya mengucapkan selamat
serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada PT. SIM dan Prinsipalnya Suzuki Motor Corporation –
Japan atas peresmian pabrik ke-4 ini.

Saya yakin bahwa pembangunan pabrik baru PT. Suzuki
Indomobil Motor – Cikarang Plant, dengan kapasitas produksi
mencapai

120.000

unit/tahun

untuk

perakitan

CBU/

Assembling Body, 106 pcs/tahun untuk Engine, dan 240.000
unit/tahun untuk Transmisi ini, tentunya akan memberikan
kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian Indonesia.
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Melalui pembangunan pabrik baru ini maka PT. SIM tidak
hanya menambah investasinya di Indonesia, tetapi juga akan
menambah karyawan baru, akan meningkatkan jumlah dan
kepemilikan

pemasok

(supplier)

lokal

dalam

kegiatan

produksinya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Presiden
Direktur PT. SIM, bahwa pembangunan pabrik ini menyerap
tenaga kerja baru sekitar 1.222 orang dan tentunya melibatkan
banyak pemasok komponen baik komponen tier-1, tier-2 dan
seterusnya.

Pemerintah sangat mendukung upaya ini, karena sebagaimana
dilaporkan bahwa produk yang dihasilkan, tidak hanya untuk
kebutuhan pasar dalam negeri tetapi juga untuk diekspor
berbagai negara tujuan ekspor ke Thailand, Brunei, dan
Pakistan.

Langkah ini sangat sejalan dengan kebijakan

pengembangan industri ototmotif yang dikehendaki Pemerintah
Indonesia yaitu membangun industri otomotif yang memiliki
struktur yang kuat, berdaya saing tinggi serta memberikan nilai
tambah tinggi bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu
maka pada kesempatan ini saya meminta supaya Suzuki terus
meningkatkan mengekspor kalau bisa hingga mencapai lebih
dari 50% dari produk yang dihasilkan.
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Hal ini penting dilakukan karena selain dapat mempercepat
pengembalian investasi yang telah ditanamkan oleh Suzuki,
juga

dapat

membantu

Indonesia

mengurangi

defisit

perdagangan otomotif yang hingga saat ini jumlahnya cukup
besar dan membebani perekonomian Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Investasi di sektor industri otomotif dalam beberapa tahun
terakhir terus mengalami peningkatan, salah satunya ditandai
dengan dilakukannya peresmian pabrik baru PT.SIM –
Cikarang Plant ini.
Tingginya minat investasi tersebut menandakan bahwa iklim
investasi di Indonesia sudah semakin meningkat dan telah
mampu bersaing dengan negara-negara produsen otomotif
lainnya di ASEAN.

Pemerintah Indonesia bertekad akan senantiasa menjaga,
meningkatkan dan menyempurnakan iklim usaha tersebut
sehingga para investor memiliki kepastian berusaha yang lebih
baik dalam menyusun pengembangan industrinya secara lebih
terukur dan terencana.
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Saudara-saudara sekalian,
Disamping

memproduksi

mobil

global

dalam

rangka

meningkatkan ekspor, 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 memiliki struktur yang
semakin kuat sehingga pada akhirnya akan memberikan nilai
tambah yang semakin tinggi bagi perekonomian nasional
Indonesia.

Disamping itu, melalui kesempatan ini saya juga menghimbau
kepada

Suzuki

Motor

Corporation-Japan,

agar

dalam

mengembangkan industri otomotif di Indonesia, bekerjasama
dengan PT. SIM mulai melakukan perencanaan jangka
panjang dengan membangun infrastruktur industri termasuk
melakukan kegiatan R&D di Indonesia untuk meningkatkan
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kandungan lokal serta daya saing kendaraan merek Suzuki
yang diproduksi.
Akhirnya, sebagai penutup sekali lagi saya ucapkan selamat
kepada PT. Suzuki Indonesia Motor atas dilaksanakannya
peresmian pabrik baru ini, semoga dengan telah dibangunnya
pabrik ini maka kontribusi Suzuki terhadap perekonomian
nasional semakin meningkat. Dan semoga dalam waktu yang
tidak terlalu lama kita dapat bertemu kembali dalam perayaan
pembangunan

pabrik

Suzuki

yang

ke-5,

ke-6….dan

seterusnya.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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