SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
PERESMIAN PABRIK SEMEN PT. HOLCIM
INDONESIA, Tbk.
TUBAN, 24 AGUSTUS 2015
Yang terhormat:
Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Sukarwo;
Bupati Tuban, Bapak K.H. Fathul Huda;
Jajaran Dewan Komisaris PT. Holcim Indonesia Tbk.;
Jajaran Dewan Direksi PT. Holcim Indonesia Tbk.;
Serta Para Undangan dan hadirin yang berbahagia.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan
syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
karuniaNya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama
pada acara peresmian pabrik semen PT. Holcim Indonesia,
Tbk. di Tuban, Jawa Timur.

Apresiasi saya sampaikan terhadap upaya yang
dilakukan

PT.

Holcim

Indonesia,

Tbk

dalam

mengembangkan dan meningkatkan kapasitas melalui
pembangunan pabrik ini, sebagai salah satu wujud
kontribusi dan komitmen PT. Holcim Indonesia, Tbk.
terhadap industri semen di Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,
Kondisi makro ekonomi saat ini baik secara regional
maupun

global

mengalami

penurunan,

sehingga

mempengaruhi kegiatan perekonomian secara keseluruhan
sehingga pertumbuhan industri nasional dan pertumbuhan
ekonomi Indonesia juga mengalami dampak penurunan.
Secara umum, pertumbuhan industri non-migas
triwulan II tahun 2015 tumbuh sebesar 5,27%, dan itu
berarti naik dari periode triwulan I yang lalu yaitu sebesar
5,21%. Angka pertumbuhan industri non-migas tersebut
bahkan juga terhitung lebih tinggi dibanding pertumbuhan
ekonomi triwulan II tahun ini yang mencapai 4,67%.
Sementara itu industri semen nasional tahun 2015 ini
mengalami kondisi yang cukup sulit, mengingat adanya
penurunan permintaan hingga bulan Juni 2015 sebesar 3,3
persen. Namun berdasarkan laju pertumbuhan permintaan
dalam 5 tahun terakhir yang rata-rata mencapai 9,1
2

persen pertahun, kami yakin kondisi di masa depan akan
cerah dengan laju pertumbuhan yang cukup baik.
Dan pertumbuhan positif terhadap industri semen
tentunya membutuhkan sinergi antara pemerintah dan
para pemangku kepentingan untuk mewujudkan iklim
usaha dan investasi yang kondusif.

Hadirin yang saya hormati,
Seiring

dengan

perkembangan

teknologi

dan

diversifikasi produk, aspek kualitas serta keselamatan,
keamanan dan lingkungan hidup menjadi faktor penting
yang

perlu

terus

mendapat

perhatian

untuk

dikembangkan.
Dan saya meyakini, kinerja PT. Holcim Indonesia,
Tbk. telah membuktikan bahwa perusahaan ini telah
menerapkan aspek-aspek utama dalam pembangunan
industri tersebut pada setiap lini produksi. Oleh karena itu
berbagai penghargaan yang telah diperoleh PT. Holcim
Indonesia, Tbk. seperti Green Award atas prestasinya
sebagai industri hijau dapat menjadi contoh bagi industri
semen lainnya untuk terus melakukan upaya efisiensi
energi,

pemanfaatan bahan baku dan energi alternatif,

serta melakukan diversifikasi produk.
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Di samping itu, kami harapkan agar manajemen PT.
Holcim

Indonesia,

Tbk.

dapat

secara

konsisten

menerapkan program Pemerintah untuk mengembangkan
industri berwawasan lingkungan (industri hijau) yang
mewujudkan komitmen sustainable development.

Hadirin yang saya hormati,
Dengan berdirinya pabrik baru PT. Holcim Indonesia,
Tbk. dengan kapasitas

3,4 juta ton semen/tahun ini

tentunya akan menambah kapasitas produksi semen
nasional

secara signifikan, yang diharapkan mampu

mendukung kebutuhan dan pasok semen. Peningkatan
kapasitas produksi semen secara nasional ini sejalan
dengan program percepatan pembangunan infrastruktur
terpadu

yang

telah

dicanangkan

Pemerintah

yang

membuat potensi pengembangan industri semen dalam
negeri terus meningkat.
Selain

itu,

dalam

rangka

memperlancar

jalur

distribusi, upaya yang dilakukan PT. Holcim Indonesia,
Tbk. dengan membangun grinding plant, packing plant,

batching plant dan sarana gudang penyimpanan lainnya
terutama diluar pulau Jawa sangat membantu mengurangi
biaya logistik, yang pada akhirnya akan mendukung
ketersediaan semen secara merata khususnya di wilayah
Indonesia Timur.
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Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada
jajaran manajemen PT. Holcim Indonesia, Tbk. untuk terus
berkontribusi

menjadi

salah

satu

motor

penggerak

percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain
dengan penyerapan tenaga kerja lokal, serta keterlibatan
komunitas lokal dalam pemberdayaan rakyat melalui
program-program Corporate Social Responsibility (CSR).
Dan tak kalah penting juga yaitu selalu meng-optimalkan
penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan
barang/jasa di lingkungan perusahaan.
Dan saya juga menyampaikan apresiasi yang sangat
tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban atas dukungan yang
telah diberikan hingga terwujudnya pabrik ini.

Harapan

saya agar Pemerintah Daerah dapat menciptakan iklim
kemitraan yang saling menguntungkan antara pihak
industri dengan masyarakat guna membawa kemajuan
bersama

dan

memberikan

pertumbuhan

industri,

peningkatan

kesejahteraan

dampak

penyerapan

langsung

pada

tenaga

kerja,

masyarakat

melalui

kewirausahaan di lingkungan masyarakat dan sekaligus
meningkatkan infrastruktur sosial masyarakat.
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Akhirnya dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan
Yang

Maha

Kuasa

serta

mengucapkan

Bismillahirrahmanirrahim dengan ini pada tanggal 24
Agustus 2015 saya resmikan pabrik semen PT. Holcim
Indonesia, Tbk. di Tuban.

Terimakasih,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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