SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
Pada
Hari Jadi ke-40 dan Peresmian Pusat Kompetensi Sistem
Tegangan Menengah PT. Siemens Indonesia
Jakarta, 8 October 2015
Yang terhormat,
1. Dr. Georg Witschel (Duta Besar Jerman untuk Indonesia);
2. Mr. Josef Winter (President Director and CEO PT. Siemens
Indonesia);
3. Dr. Roland Busch (Member of Managing Board of Siemens
Germany);
4. Para hadirin sekalian;

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.
Bapak dan Ibu yang terhormat
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita
dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat,
untuk menghadiri Hari Jadi ke-40 dan Peresmian Pusat
Kompetensi Sistem Tegangan Menengah PT. Siemens Indonesia
pada hari ini di Jakarta.

Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintahan yang baru telah
mencanangkan bahwa Indonesia harus terus berkembang,
utamanya

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

nasional.

Indonesia akan mencapai kemakmuran dengan menerapkan
kemerdekaan di bidang politik, ekonomi dan budaya. Untuk itu,
Indonesia membutuhkan dukungan dari seluruh pihak baik
industri, akademisi dan investor luar negeri.

Hadirin yang saya hormati,
Indonesia memiliki target untuk menjadi negara industri baru
pada tahun 2025 dengan mengembangkan industri agro, alat
transportasi dan informasi-komunikasi sebagai industri masa
depan. Untuk mewujudkan target tersebut, Indonesia melalui
Kementerian Perindustrian telah memulai berbagai program
pengembangan industri barang modal melalui kerjasama dengan
sektor bisnis dan akademis. Pengembangan industri barang
modal sendiri harus mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

Technoware, penguasaan teknologi dari sistem konvensional,
menengah hingga tingkat advance baik dalam proses perakitan
maupun pembuatan komponen.

Humanware, memperkuat kualitas tenaga kerja untuk mengisi
kekurangan tenaga kerja berkualitas dengan kapasitas teknik
supervisor.
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Infoware, pengembangan sistem informasi untuk mendukung
kegiatan manajemen, termasuk data dan catatan perkembangan
teknologi serta kegiatan R&D.

Organware, Mempersiapkan struktur organisasi dan institusi
sehingga

menciptakan

organisasi

pembelajar

di

dalam

perusahaan.
Aspek-aspek tersebut sangatlah penting dalam pengelolaan
teknologi

sehingga

industri

barang

modal

dapat

terus

berkembang dan meningkat kualitasnya.

Para hadirin sekalian,
Hari ini, kita dengan berbahagia mengikuti Hari Jadi ke-40 PT.
Siemens Indonesia sekaligus meresmikan Pusat Kompetensi
Sistem Tegangan Menengah PT. Siemens Indonesia, saya
memberikan apresiasi yang tinggi kepada PT. Siemens Indonesia
atas dukungannya dalam mengembangkan industri di Indonesia,
terutama di sektor energi dan permesinan. PT. Siemens
Indonesia telah berkontribusi dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan

di

Indoenesia

dengan

melakukan

transfer

teknologi.
Saya juga memberikan apresiasi terhadap perhatian PT.
Siemens Indonesia untuk meningkatkan investasi dengan
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membangun new assembly line untuk teknologi distribusi energi
demi memenuhi kebutuhan pasar di indonesia.
Seluruh upaya tersebut telah memberikan dampak positif bagi
Indonesia, terutama untuk mendukung kesusksesan program
ketenagalistrikan 35.000 MW dan program transmisi serta
distribusi energi.

Hadirin yang saya hormati,
Saya

berharap

PT.

Siemens

Indonesia

akan

terus

mengembangkan bisnisnya di Indonesia dan memperluas
fasilitas produksi serta menjadikan indonesia sebagai basis
produksi di wilayah Asia.
Terimakasih

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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