SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA ACARA
”PERESMIAN PROYEK DAN PRODUK BARU

PERTAMINA”
JUMAT, 11 DESEMBER 2015

Yang terhormat :
 Menteri Badan Usaha Milik Negara atau yang mewakili;
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang
mewakili;
 Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) beserta
jajarannya;
 Direktur Utama PT. Pertamina Lubricants beserta
jajarannya;
 dan hadirin sekalian yang saya hormati

Assalamu’alaikum Wr.Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat
berkumpul bersama pada hari ini dalam acara “PERESMIAN
PROYEK

DAN

PRODUK

BARU

PT.

PERTAMINA

(PERSERO)”.
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Saya menyambut baik acara ini sebagai wujud PT. Pertamina
(Persero) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada
konsumen serta memberikan nilai tambah dan daya saing
industri.

Hadirin yang saya hormati,
Dari sisi industri, tentunya kami turut bahagia dengan adanya
soft launching Start Up Tahap 1 Lube Oil Blending Plant
Production Unit Jakarta dan produk pelumas Meditran SX Bio
karena industri pelumas merupakan salah satu industri
strategis dan selalu mengalami pertumbuhan positif di setiap
tahun.
Pada tahun 2014, nilai ekspor produk pelumas mencapai US$
86,56

Juta,

mengalami

kenaikan

2

(dua)

kali

lipat

dibandingkan ekspor tahun 2013 yang sebesar US$ 41,82
Juta. Meskipun demikian, pasar pelumas di dalam negeri
masih dikuasai oleh produk impor. Hal ini ditunjukkan dengan
nilai impor produk pelumas pada tahun 2014 yang melaju
lebih besar dari nilai ekspor yaitu mencapai US$ 354,7 Juta
atau turun 7% dari tahun 2013 yang sebesar US$ 381,72
Juta.
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Saat ini, terdapat lebih dari 20 pabrik pelumas atau Lube Oil

Blending Plant (LOBP) di Indonesia dengan kapasitas
keseluruhan mencapai 1,8 Juta KL per tahun dan omzet
mencapai 7 Trilyun Rupiah. Potensi pasar di dalam negeri
hanya sebesar 850 Ribu KL per tahun sehingga terjadi over-

capacity sebesar 47%. Dengan adanya LOBP Pertamina ini
diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar ke luar negeri
terutama dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang
tentunya membuka banyak kesempatan untuk memperluas
pasar ekspor.

Hadirin yang saya hormati,
PERTAMINA

merupakan

salah

satu

BUMN

terbesar

di

Indonesia dan telah 56 tahun berkomitmen menjalankan
peran strategis dalam perekonomian nasional. Melalui bisnis
yang profesional dan penguasaan teknologi tinggi mulai dari
sektor hulu hingga hilir, PERTAMINA memiliki ”Semangat
Terbarukan”

dalam

menciptakan

alternatif

baru

dalam

penyediaan sumber energi yang lebih efisien, berkelanjutan,
dan berwawasan lingkungan.
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Salah

satu

anak

usahanya,

PT.

Pertamina

Lubricants

merupakan produsen pelumas terbesar di negeri ini dengan
kapasitas total lebih dari 515 Juta Liter/tahun dengan utilisasi
sebesar 270 juta liter/tahun. Produknya tidak hanya dikenal di
dalam negeri tapi juga mendapatkan pengakuan dari dunia
internasional. Hal ini dibuktikan dengan menjadi technical
partner dari Automobile Lamborghini. PERTAMINA juga telah
meluncurkan produk pelumas baru, Meditran SX Bio, yang
didesain khusus untuk keperluan kendaraan bermesin diesel
yang menggunakan bahan bakar biofuel.

Hadirin yang saya hormati,
Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan ”Selamat dan Apresiasi”
kepada PT. PERTAMINA (Persero). Semoga soft launching
Start Up Tahap 1 Lube Oil Blending Plant Production Unit
Jakarta

dan

produk

pelumas

Meditran

SX

Bio

dapat

memajukan industri pelumas nasional dan dimanfaatkan oleh
industri otomotif dan industri lainnya. Selanjutnya, dalam
rangka Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri

(P3DN),

kami

harapkan

PERTAMINA

dan

ke-8

(delapan) proyek yang diresmikan ini dapat memberikan
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manfaat bagi perekonomian nasional, memacu bidang usaha
sejenis untuk selalu melakukan inovasi, dan mengembangkan
teknologi.
Terima Kasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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