SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA KUNJUNGAN KERJA
KE BONTANG, KALIMANTAN TIMUR
12 JUNI 2015
Yang terhormat :
• Direksi PT. Pupuk Kalimantan Timur;
• Direksi PT. Kaltim Methanol Industri;
•

Para hadirin sekalian,

Assalamualaikum Wr.Wb
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua

Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat
berkumpul bersama dalam rangka peninjauan perkembangan
pembangunan proyek Pabrik Kaltim-5 serta perkembangan
investasi PT. Kaltim Methanol Industri.

Hadirin yang saya hormati,
Kawasan Industri di Bontang, yaitu Kaltim Industrial
Estate, merupakan salah satu klaster industri petrokimia
unggulan di Indonesia yang berbasis gas bumi (Methane Gas).
Dan tanpa mengecilkan peran perusahaan lain didalam
kawasan industri ini, PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PT.
Pupuk Kaltim) dan PT. Kaltim Methanol Industri (PT. KMI)
merupakan bagian penting dalam pengembangan industri
berbasis gas bumi di Indonesia.
Secara khusus, saya juga meng-apresiasi peranan PT.
Pupuk Kaltim dalam upaya mendukung pemenuhan pupuk
Urea di dalam negeri khususnya untuk sektor pertanian sejak
tahun 1984 sampai sekarang dalam rangka mendukung
program ketahanan pangan nasional.

Hadirin yang saya hormati,
Pembangunan proyek Pabrik Kaltim-5 merupakan
bagian

dari Program

Revitalisasi Industri Pupuk yang

merupakan tindak lanjut dari Inpres No. 2 Tahun 2010 Tentang
Revitalisasi Industri Pupuk dan merupakan program prioritas
nasional.
Dengan beroperasinya pabrik Kaltim-5, maka total
kapasitas produksi Urea akan meningkat menjadi 3.4 juta ton
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per tahun atau meningkat sekitar 15%. Dari kapasitas produksi
Urea

tersebut,

PT.

Pupuk

Kaltim

akan

memberikan

sumbangan untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri
sekitar 40% dari kapasitas produksi pupuk Urea nasional yang
mencapai 8,5 juta ton.
Dan saya menyadari, proses pembangunan Pabrik
Kaltim-5 yang merupakan pembangunan pabrik Amoniak dan
Urea terbesar di Asia Pasifik, tidaklah mudah. Banyak
tantangan dan hambatan dari segi teknik maupun non-teknik
yang dihadapi selama masa pembangunan pabrik Kaltim-5 ini.
Walaupun ada perubahan jadwal proyek pembangunan pabrik
Kaltim-5 tetapi saya melihat PT. Pupuk Kaltim sudah
melakukan banyak upaya agar pembangunan pabrik dapat
berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
Saya berharap pada tahapan akhir Performance Test
dan Plant Acceptance akan berjalan sesuai dengan jadwal
sehingga Pabrik Kaltim-5 dapat segera beroperasi dan
berkontribusi pada pasokan pupuk nasional.

Hadirin yang saya hormati,
Mengingat lokasi pabrik ini berada dalam Kawasan
Timur Indonesia, keberadaan industri ini tentunya akan lebih
mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Timur
Indonesia. Bagi Kalimantan Timur sendiri, keberadaan industri
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ini tentunya akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian
daerah.
Dengan dukungan sumber daya alam yang tersedia di
Kalimantan Timur, khususnya gas bumi,

tentunya akan

menjadi daya tarik sendiri bagi pengembangan industri dan
investasi, khususnya industri petrokimia.
Disamping itu dengan adanya pabrik Methanol yang
telah beroperasi di lokasi ini dan diikuti dengan pabrik-pabrik
industri yang lain seperti Melamine dan Ammonium Nitrat,
menjadikan kawasan industri ini sejajar dengan kawasan
industri petrokimia yang ada di Pulau Jawa. Hal ini sejalan
dengan program Pemerintah untuk mendorong penyebaran
industri keluar Jawa.
Dan tentunya menjadi tugas kita bersama terhadap
kelancaran proses investasi dan produksi di kawasan ini,
khususnya perhatian yang lebih besar dari para pemangku
kepentingan terhadap jaminan energi dan suplai gas bumi
dengan harga yang wajar.

Hadirin yang saya hormati,
Terakhir, sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada PT. Pupuk
Kaltim dan PT. Kaltim Methanol Industri yang turut memajukan
industri

dan

berkontribusi

bagi
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perekonomian

nasional

khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan
nasional.
Dan

Kementerian

Perindustrian

akan

senantiasa

memfasilitasi segala kebutuhan dunia usaha dalam rangka
peningkatan kinerja industri nasional.
Mari kita jadikan momen ini sebagai salah satu pijakan
menuju pembangunan industri Indonesia yang lebih baik.
Semoga upaya yang telah kita lakukan mendapat ridho dari
Allah SWT.

Terima kasih,
Wassalamualaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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