Menteri Perindustrian Republik Indonesia
SAMBUTAN PADA ACARA
“GROUNDBREAKING PLAZA INDONESIA JABABEKA”
Cikarang, 13 Juni 2015
Yth. :
1. Jajaran Direksi PT. Jababeka Tbk;
2. Jajaran Direksi PT. Plaza Indonesia Realty Tbk;
3. Jajaran Direksi PT. Plaza Indonesia Jababeka;
4. Seluruh Tenant Kawasan Industri Jababeka;
5. Hadirin sekalian yang saya hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.
semua.
Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya kita dapat menghadiri acara “Groundbreaking Plaza
Indonesia Jababeka” yang dikembangkan oleh PT Jababeka
bekerjasama dengan PT Plaza Indonesia Reality di Cikarang.
Saya menyampaikan selamat kepada PT. Plaza
Indonesia Indonesia Reality dan PT. Jababeka Tbk. serta

semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara ini dapat
terselenggara dengan sukses.

SaudaraSaudara-saudara sekalian,
sekalian,
Sebagaimana dimaklumi bersama, kemajuan suatu bangsa
salah
satunya
diukur
dengan
melihat
bagaimana
perkembangan dan kontribusi sektor industri terhadap
perekonomian nasional. Makin tinggi kontribusi sektor industri
terhadap PDB suatu negara maka dapat diartikan bahwa
negara tersebut semakin maju dan modern.
Dengan mengingat betapa pentingnya peranan sektor
industri dalam kemajuan bangsa maka pengembangan sektor
industri telah menjadi prioritas pembangunan nasional
Indonesia selama ini.
Kemajuan sektor industri tentunya harus didukung
dengan penyediaan lokasi industri yang dilengkapi dengan
berbagai fasilitas infrastruktur pendukung industri, sehingga
mampu menjadikan industri memiliki daya saing. Untuk itu,
maka penyediaan kawasan-kawasan industri menjadi salah
satu prioritas dalam program pembangunan industri nasional
ke depan.
Peran kawasan industri terhadap perkembangan sektor
industri nasional sangat strategis dan signifikan. Kawasan
industri menyumbang sekitar 40% dari nilai total ekspor nonmigas dan menarik investasi sekitar 60% dari total investasi
sektor industri serta sekaligus memberikan kontribusi yang
sangat besar dalam penerimaan negara dalam bentuk berbagai
macam pajak.
Sampai saat ini jumlah kawasan industri di Indonesia
tercatat sebesar 74 kawasan industri dengan total luas lahan
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mencapai sekitar 30 ribu hektar. Namun lokasi kawasan
industri masih terpusat di Jawa. Kondisi ini tentunya
menimbulkan kesenjangan pembangunan industri antar
wilayah di Indonesia.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan sekaligus
sebagai upaya untuk lebih mendorong percepatan penyebaran
dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia, maka
pemerintah telah mencanangkan program pembangunan
kawasan-kawasan industri baru di luar Jawa dalam lima tahun
ke depan.
SaudaraSaudara-saudara sekalian.
Saya memahami bahwa Jababeka merupakan pelopor
pembangunan kawasan industri di daerah Cikarang ini, yang
telah dimulai sejak tahun 1989. Saya juga mendapat informasi
bahwa saat ini terdapat lebih dari 1700 perusahaan
multinasional dari 30 negara yang beroperasi di Kawasan
Industri Jababeka. Hal ini jelas membuktikan bagaimana
keseriusan dan komitmen yang tinggi serta profesionalisme
dari Direksi PT. Jababeka dalam mengembangkan bisnisnya.
Satu hal yang saya kagum dan apresiasi terhadap Direksi PT.
Jababeka adalah selalu menciptakan inovasi-inovasi yang
kreatif dan terdepan dalam mengembangkan kawasan
industri. Jababeka saat ini bukan lagi semata-mata sebagai
kawasan industri tetapi telah berevolusi secara bertahap dan
konsisten sehingga menjelma menjadi suatu kota industri baru
yang mandiri dan modern. Kawasan Industri Jababeka telah
dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang sangat
lengkap seperti kawasan pemukiman, kawasan komersil,
kawasan pendidikan, kawasan rekreasi, kawasan logistik dan
sebagainya.
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Hari ini kita menyaksikkan bersama inovasi terbaru dari
Jababeka yaitu pencanangan proyek pembangunan terpadu
Plaza Indonesia Jababeka yang terdiri dari pusat perbelanjaan,
apartemen dan perkantoran, bekerjasama dengan PT. Plaza
Indonesia Reality.
Dengan demikian, kota industri baru Jababeka berhasil
memadukan
kawasan
industri
dengan
pemukiman,
perkantoran, komersil, pendidikan, rekreasi secara integrasi
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masa
kini.
Ini menunjukkan bahwa Direksi PT. Jababeka memiliki
arah pengembangan bisnis yang visioner. Untuk itu saya
sangat mengapresiasi langkah bisnis Jababeka.
SaudaraSaudara-saudara sekalian,
sekalian,
Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya
bahwa ke depan ini pemerintah akan bekerja keras untuk
mendorong upaya pembangunan kawasan-kawasan industri
baru terutama di luar Jawa. Pembangunan kawasan industri
baru akan diarahkan untuk bisa tumbuh menjadi kota-kota
industri baru yang mandiri dan modern, seperti halnya yang
kita saksikan bersama di Jababeka ini. Dalam kerangka
tersebut saya mengajak Direksi PT. Jababeka untuk turut
berpartisipasi dalam program pembangunan kawasan industri
baru.
Saya juga mendapat informasi bahwa Jababeka telah
memiliki rencana untuk mengembangkan kawasan-kawasan
industri di luar Jawa. Untuk itu saya sangat berharap bahwa
kehadiran Jababeka dalam proyek pembangunan kawasan
industri baru khususnya di luar Jawa dapat mempercepat
terwujudnya kota-kota industri baru yang mandiri dan
modern.
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SaudaraSaudara-saudara sekalian.
Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses kepada
Direksi PT. Jababeka dan Direksi PT. Plaza Indonesia Reality
atas dimulainya proyek pembangunan Plaza Indonesia
Jababeka yang diawali dengan Groundbreaking Pembangunan
“Mayfair Estate and Parklands” yang diharapkan akan menjadi
ikon baru kota mandiri Jababeka.
Akhir kata saya mengucapkan terima kasih terhadap
seluruh pihak yang terlibat dalam terlaksananya investasi ini.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

SALEH HUSIN
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