SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
PERESMIAN PELUNCURAN KENDARAAN INNOVA
BARU PRODUKSI PT. TOYOTA MOTOR
MANUFACTURING INDONESIA
Karawang, 24 November 2015

Yang terhormat :
1. Kepala BKPM – Bp Franky Sibarani;
2. Gubernur Propinsi Jawa Barat – Bp Ahmad
Heryawan;
3. Bupati Karawang – yang dalam hal ini diwakili
oleh Ibu Cecilia Nurrachadiana;
4. President Director PT. TMMIN – Mr. Nonami;
5. Executive Vice President TMC – Mr. Seiichi
Sudo;
6. Senior Managing Officer TMC – Mr. Moritaka
Yoshida;
7. Para Direksi, Karyawan dan Karyawati PT.
TMMIN serta
8. Para undangan
berbahagia,

dan

hadirin sekalian yang

Assalamu’alaikum Wr. Wb dan salam sejahtera bagi
kita semua.

Pertama-tama

marilah

kita

panjatkan

puji

syukur

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat
dan karuniaNya sehingga kita dapat berkumpul disini
dalam keadaan sehat wal’afiat, untuk menyaksikan
Peresmian Peluncuran Innova Baru (All New Kijang
Innova)

produksi

PT.

Toyota

Motor

Manufacturing

Indonesia (PT.TMMIN) Karawang Plant pada hari ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan
saya atas nama Pemerintah mengucapkan selamat
kepada PT. TMMIN atas peluncuran produksi kendaraan
Innova baru ini.

Sekaligus pada kesempatan ini juga saya menyampaikan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Toyota Motor
Corporation (TMC) dan mitranya PT. TMMIN atas
komitmen dan kepercayaannya untuk terus berinvestasi
di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah
satu basis produksi kendaraan bermotor merek Toyota di
dunia hingga saat ini.
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Pengembangan produksi kendaraan bermotor Innova
baru di Karawang Plant dengan kapasitas produksi 5.000
unit/bulan ini, akan meningkatkan pangsa pasar produk
Toyota di pasar dalam negeri dan juga ekspor karena
seperti dilaporkan oleh Presiden Direktur PT. TMMIN
sekitar 1500 unit/bulan produk innova baru ini akan
diekspor ke berbagai negara tujuan ekspor di dunia
seperti Asia, Afrika, Carribia, Amerika Latin, dan Timur
Tengah.

Disamping menambah investasi, melalui pengembangan
produksi Innova Baru ini, PT. TMMIN tentu akan
menambah karyawan baru, serta akan meningkatkan
jumlah dan kepemilikan pemasok (supplier) lokal dalam
kegiatan produksinya sehingga pada akhirnya akan
memberikan

kontribusi

yang

semakin

besar

bagi

ini

untuk

perekonomian Indonesia.

Pemerintah

sangat

mendukung

upaya

meningkatkan penguasan pasar TMMIN di Indonesia,
namun ke depan kami mengharapkan agar TMC dan
mitra

usahanya

memproduksi

PT.

TMMIN

semakin

kendaraan-kendaraan

global

banyak
untuk

memasuki pasar ekspor.
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Pengembangan produk kendaraan berorientasi ekspor
sangat penting, selain karena dapat mempercepat
pengembalian investasi yang telah ditanamkan oleh
PT.TMMIN di Indonesia, juga dapat membantu Indonesia
mengurangi defisit perdagangan otomotif yang hingga
saat

ini

cukup

memberatkan

dan

membebani

perekonomian nasional.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Investasi di sektor industri otomotif dalam beberapa tahun
terakhir terus mengalami peningkatan, salah satunya
ditandai dengan dilakukannya peresmian produksi Innova
baru di PT. TMMIN – Karawang Plant ini.

Tingginya minat investasi tersebut disebabkan semakin
meningkatnya permintaan pasar kendaraan bermotor
dalam negeri, sekaligus juga rmenandakan bahwa iklim
investasi di Indonesia sudah semakin meningkat dan
telah mampu bersaing dengan negara-negara produsen
otomotif lainnya di ASEAN.

Kami yakin melalui berbagai paket kebijakan ekonomi
yang diluncurkan oleh Pemerintah pada akhir tahun 2015
ini akan semakin meningkatkan iklim usaha yang ada dan
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pada akhirnya akan semakin meningkatkan kepercayaan
investor untuk masuk ke Indonesia.

Pemerintah

Indonesia

bertekad

untuk

senantiasa

menjaga, meningkatkan dan menyempurnakan iklim
usaha tersebut agar para investor memiliki kepastian
berusaha

yang

lebih

baik

dalam

menyusun

pengembangan industrinya secara lebih terukur dan
terencana.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagai

penutup,

saya

sekali

lagi

menyampaikan

selamat atas peluncuran produksi innova baru ini,
semoga

ke

depan

PT.TMMIN

dapat

memberikan

kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian
nasional Indonesia.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
5

