SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PERESMIAN OPERASI SMELTER NIKEL
PT SULAWESI MINING INVESTMENT
DI MOROWALI SULAWESI TENGAH,
TANGGAL 29 MEI 2015
Assalamualaikum Warohmatulahi wabarokatuh
1.

Yth. Para Menteri Kabinet Kerja;

2.

Yth. Gubernur Sulawesi Tengah;

3.

Yth. Bupati Morowali;

4.

Yth. Pimpinan dan para karyawan
PT. Sulawesi Mining Investment;

5.

dan hadirin sekalian;

Puji syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa, pada
hari ini saya dapat hadir dalam rangka peresmian Pabrik Nikel
Pig Iron, PT. Sulawesi Mining Investment di Kabupaten
Morowali - Sulawesi Tengah.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Saya bangga dan menyampaikan penghargaan kepada jajaran
direksi PT. Sulawesi Mining Investment, Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Morowali dan
Kementerian Perindustrian yang telah bekerja keras
sehingga pabrik Nikel Pig Iron ini sudah dapat beroperasi dan
sebentar lagi dapat saya resmikan.
Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa dalam
pembangunan industri agar tidak hanya membangun pabrikpabrik saja, tetapi harus dibarengi dengan langkah
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan
juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya
masyarakat lokal. Setiap pembangunan industri seperti ini
harus dilakukan secara terintegrasi antara sektor industri
dengan
sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, saya
menginstruksikan kepada Para Menteri terkait untuk saling
berkoordinasi dalam rangka membangun industri terutama
industri yang memanfaatkan sumber daya alam seperti di
Kabupaten Morowali ini.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Pembangunan industri harus diarahkan untuk meningkatkan
daya saing. Keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
pada saat ini masih terbatas pada potensi sumber daya alam,
oleh karena itu saya sangat menyambut baik atas prakarsa dari
PT. Sulawesi Mining Investment yang bekerjasama dengan
pihak Tiongkok untuk mengolah sumber daya alam nikel
menjadi barang –barang industri hilirnya.
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Memperhatikan
laporan
Menteri
Perindustrian
bahwa
pembangunan pabrik ini bukan hanya satu pabrik tetapi akan
menjadi beberapa pabrik yang saling terkait sampai pada
industri hilir seperti alat-alat rumah tangga, peralatan otomotif,
kontruksi dan lain-lain, sehingga saya mengharapkan di lokasi
ini akan menjadi Kawasan Industri yang terpadu dan akan
menjadi Kota Industri Baru yang Modern. Namun dalam
pelaksanaannya, harus kita pikirkan dan perhatikan masalah
lingkungan, kesenjangan antara pendatang dan masyarakat
lokal sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Untuk
mengatasi hal tersebut rencana yang telah dilakukan oleh
Menteri Perindustrian dengan adanya Politeknik dan Pusat
Inovasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan transformasi
masyarakat dari masyarakat pertanian dan perikanan ke
masyarakat industri sekaligus juga sebagai sarana revolusi
mental. Namun perlu saya ingatkan agar pembangunan industri
seperti ini jangan sampai menghilangkan kearifan dan budaya
lokal.
Saudara-Saudara yang saya hormati,
Pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik termasuk listrik
untuk masyarakat, pelabuhan, pengolahan air, saat ini
dilakukan oleh pihak swasta, tetapi kedepan setelah kawasan
ini menjadi kota baru pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi
dibebankan pada swasta, pemerintah harus berperan aktif.
Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan umum, waduk,
transmisi listrik untuk penerangan masyarakat, dan bandara
akan dibangun oleh pemerintah.
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Peran pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasarana
bagi pembangunan industri hendaknya menjadi perhatian
semua kementerian agar proses percepatan pembangunan
industri dan hilirisasi dapat berjalan dengan baik.
Pembangunan industri Nikel pig iron secara terpadu ini
membutuhkan investasi yang cukup besar. Total investasi yang
akan masuk ke Kabupaten Morowali untuk pembangunan
kawasan industri yang berbasis nikel dari hulu sampai hilir
sebesar 5,6 milyar USD, yang direncanakan akan selesai pada
akhir tahun 2017.
Saudara-Saudara yang saya hormati,
Demikian yang dapat saya sampaikan, dan semoga dengan
berdirinya Pabrik ini dapat memberikan kesejahteraan bagi
kita.
Selamat dan sukses bagi seluruh direksi dan para pemegang
saham PT.Sulawesi Mining Investment. Akhirnya dengan
mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya resmikan pabrik
ini.
Wassalamualaikum Wr.Wb
Morowali, 29 Mei 2015
Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo
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