SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
PENGUMUMAN PABRIKASI
SMARTPHONE LENOVO
JAKARTA, 4 NOVEMBER 2015

Yang Terhormat,
1. Mr. Chen Xudong, Senior Vice President Mobile
Business Group, Lenovo dan Chairman of
Motorola Mobility Operating Board;
2. Mr.

Dilon

Ye,

Vice

President

Smartphone

Business Lead, Mobile Bisniss Group, Lenovo
Asia Pacific, Lenovo;
3. Mr. Adrie R. Suhadi, Country Lead Smartphone
Business Division, Mobile Bisniss Group, Lenovo
Indonesia;
4. Segenap

Direksi

Mobile

Business

Lenovo;
5. Para Hadirin Sekalian yang saya hormati.

Group

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan
puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari
ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat
wal’afiat untuk menghadiri acara Pengumuman Pabrikasi
Smartphone

dengan

merek

Lenovo.

Acara

yang

diselenggarakan oleh PT. Lenovo Indonesia ini merupakan
acara yang sangat penting dan tidak hanya untuk promosi
produk

tetapi

juga

mempunyai

pesan

lain

yaitu

perkembangan teknologi.
Lenovo merupakan perusahaan Personal Computer (PC)
termasuk terbesar di dunia, serta mempunyai smartphone
dengan

merek

Lenovo

dan

Motorola.

Sejak

2015

smartphone Lenovo telah hadir di Indonesia dan pada
April 2012 telah didirikan PT. Lenovo Indonesia.

Saudara-saudara sekalian,
Sektor industri telah menunjukkan peranan yang penting
dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik
melalui peningkatan nilai tambah maupun dalam upaya
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memberikan kesejahteraan masyarakat luas. Hal tersebut
dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB),
bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap
perekonomian pada tahun 2014 mencapai 21,02%
berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari sisi
pertumbuhan,

pertumbuhan

industri

tahun

2014

mencapai 4,63% dan mendekati pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar 5,06%.

Saudara-saudara sekalian,
Indonesia adalah negara dengan populasi pengguna
telepon seluler yang sangat besar. Hal ini dapat
ditunjukkan dengan tingginya nilai impor telepon seluler
dimana pada tahun 2014 mencapai 60 Juta unit,
sedangkan untuk tahun 2015 sampai dengan bulan
September 2015 mencapai 26 juta unit, dimana tahun
2015 ini jumlah importasi telepon seluler sudah mulai
digantikan dengan hasil produksi telepon seluler dalam
negeri.
Pemerintah berusaha mendorong pelaku usaha untuk
membangun industri telepon seluler di Indonesia, dan
Kementerian Perindustrian telah berkoordinasi dengan
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beberapa instansi seperti Kementerian Perdagangan,
Kementerian

Komunikasi

dan

Informasi,

dan

juga

Kementerian Koordinasi Perekonomian serta Kementerian
Keuangan

dalam

mengembangkan

kebijakan

yang

bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan
mendukung berkembangnya industri telepon seluler.
Saudara-saudara sekalian,
Dengan terjalinnya kerjasama Lenovo dengan EMS –

Electronics Manufacturing Services di Indonesia yaitu PT.
Tridharma Kencana yang memiliki fasilitas fabrikasi di
Serang, telah membuktikan keseriusan Lenovo untuk
mengembangkan

smartphone

di

Indonesia

dan

menunjukkan kepada kita semua bahwa industri nasional
telah mampu untuk memproduksi perangkat smartphone
dan Indonesia merupakan pilihan yang menarik dan tepat
untuk berinvestasi. Perlu diketahui bersama bahwa,
dengan terjadinya kemitraan ini berarti juga Lenovo
melalui EMS lokal ikut andil memberikan kesempatan
penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak sekaligus
memberikan andil dalam peningkatan pengembangan
sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat.
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Pada

tahap

awal,

PT.

Lenovo

Indonesia

akan

memproduksi 2 (dua) tipe smartphone yaitu Lenovo
A2010 dan A6010. Harapan kami tentunya Lenovo dapat
terus meningkatkan produksi smartphonenya di Indonesia
sehingga diharapkan akan tumbuh industri smartphone
nasional.

Dengan

demikian

industri

telepon

seluler

didalam negeri dapat terus berkembang dan melibatkan
lebih banyak lagi industri komponen dalam negeri
sehingga diharapkan dapat menjadi bagian dari Supply

Chain produk telepon seluler dunia, mengingat pangsa
pasar Indonesia yang besar, dan kita tidak hanya menjadi
penonton akibat membanjirnya produk impor.
Saudara-saudara sekalian,
Perlu

diketahui

pertumbuhan

bersama

bisnis

telepon

bahwa
seluler,

seiring

dengan

Lenovo

turut

berpartispasi dengan meningkatkan investasi di bidang
telepon

seluler

di

Indonesia

dengan

melakukan

penambahan jumlah karyawan lokal serta menggelar
program-program dengan mitra lokal untuk mendukung
pertumbuhan tersebut. Partisipasi yang dilakukan oleh
Lenovo salah satunya dalam program edukasi bagi
masyarakat, yaitu melalui kerjasama dengan Relawan TIK
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di sejumlah kota di Kawasan Timur Indonesia yang
dilaksanakan pada akhir 2014 hingga awal 2015.
Sebagai penutup kami ucapkan selamat kepada Lenovo
atas

dimulainya

Pabrikasi

Smartphone

Lenovo

di

Indonesia dan tak lupa kami sampaikan pula terima kasih
atas kepercayaan Lenovo untuk bermitra dengan EMS –

Electronics Manufacturing Services lokal dan menjadikan
Indonesia

untuk

melakukan

kegiatan

produksi

smartphone.
Selamat dan sukses.

Wassallamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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