SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.
PADA ACARA
GOODYEAR 80TH ANNIVERSARY
JAKARTA, 8 JUNI 2015

Kepada Yang Terhormat ;
1. Jajaran Direksi PT. Goodyear Indonesia;
2. Honorary Chairman of Product Business Unit (PBU)
Goodyear ASEAN;
3. Para Undangan dan Hadirin yang saya hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat
dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat
berkumpul bersama pada acara ”Goodyear 80th
Anniversary” ini.
Hadirin yang saya hormati,
Industri ban termasuk salah satu industri karet hilir yang
menjadi industri andalan untuk memenuhi kebutuhan
pasar dalam negeri dan ekspor. Hal ini sejalan dengan
pengembangan industri karet hilir dan hilirisasi industri
karet sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 sebagai

amanatUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian.
Dapat saya sampaikan bahwa saat ini penggunaan karet
alam di Indonesia sebesar 55% dimanfaatkan oleh
industri ban dan diharapkan terus bertambah mengingat
konsumsi karet alam domestik hanya mencapai sekitar
18 persen dari total produksi karet nasional. Sementara
itu tingkat konsumsi domestik ini masih jauh dibawah
Malaysia, China dan India yang telah menyerap lebih dari
40%.
Hadirin yang saya hormati,
Industri ban memegang peranan penting dalam
menggerakkan perekonomian nasional, baik itu
kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto
(PDB), mendorong ekspor, menyerap tenaga kerja, serta
mendukung pertumbuhan sektor industri lainnya sebagai
pengguna bahan baku pada industri kimia maupun
komplementer pada industri otomotif.
Dan dalam menghadapi implementasi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA), industri ban diharapkan terus
meningkatkan penyerapan karet alam dan bahan kimia
domestik serta mampu berdaya saing baik dari segi
kompetensi tenaga kerja, kuantitas, kualitas, maupun
teknologi dan inovasi di Indonesia sehingga mampu
menghasilkan produk ban yang berdaya saing baik di
pasar dalam negeri maupun global.

Hadirin yang saya hormati,
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Saya sangatmengapresiasi komitmen Goodyear atas 80
tahun investasi di Indonesia dimanasejak tahun 1935
telah berkontribusi dalam pengembangan industri ban di
Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam
negeri, mendorong ekspor, serta menyerap tenaga kerja.
Selain itu, saya juga memberikan penghargaan atas
komitmen Goodyear yang mengutamakan keselamatan
(safety)
dalam
proses
produksinya,
serta
mengembangkan inovasi dan teknologi pada produknya.
Saya harapkan Goodyear di masa mendatang mampu
terus berkontribusi dalam melakukan diversifikasi jenis
ban yang belum diproduksi dalam negeri sehingga dapat
memenuhi kebutuhan konsumen yang tentunya akan
mengurangi ketergantungan impor ban dan pada
akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap
pertumbuhan industri dan perekonomian nasional.
Hadirin yang saya hormati,
Akhir kata, saya ucapkan ”Selamat dan Apresiasi”
kepadaGoodyear atas prestasinya dalam memajukan
industri ban di Indonesia. Semoga peringatan Ulang
Tahun ke-80ini akan memacu industri produk karet hilir
dan khususnya industri ban untuk berkembang baik dari
kuantitas, kualitas, teknologi maupun inovasi produk
sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri dan
global.
Terima Kasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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