SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PERESMIAN PABRIK KE-3 PT. TOYOTA MOTOR
MANUFACTURING INDONESIA
KARAWANG, 7 MARET 2016
----------------------------------------------------------------Yang Saya Hormati,
1. Gubernur Jawa Barat – Bp. Ahmad Heryawan,
2. Duta Besar LBPP Indonesia untuk Jepang – Bp. Yusron Ihza
Mahendra,
3. Kepala BKPM – Bp. Franky Sibarani,
4. Duta Besar Jepang untuk Indonesia – Mr. Kozo Hansei,
5. Bupati Karawang – Ibu Cellica Nurrachadiana,
6. Presiden Direktur PT. TMMIN – Bp. Masahiro Nonami,
7. Dewan Komisaris PT. TMMIN – Bp. Johnny Dharmawan,
8. Perwakilan Toyota Motor Corporation – Mr. Saga,
9. Para Ketua Asosiasi,
10. Para Direksi dan Karyawan Toyota Motor Manufacturing
Indonesia,
11. Para Undangan dan Hadirin sekalian yang berbahagia,

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 kita
dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat wal’afiat, untuk
menyaksikan acara Peresmian Pabrik ke-3 PT. Toyota Motor
Manufacturing Indonesia di Karawang pada hari ini, yang akan
memproduksi engine kendaraan bermotor.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas
nama Pemerintah Indonesia mengucapkan selamat kepada PT.
Toyota Motor Manufacturing Indonesia atas dilaksanakannya
Peresmian Pabrik ke-3 PT. Toyota Motor Manufacturing
Indonesia ini.

Saya sekaligus juga menyampaikan apresiasi

yang setinggi-tingginya atas kepercayaan serta komitmennya
untuk terus menerus berinvestasi di Indonesia dan menjadikan
Indonesia sebagai basis produksi beberapa model kendaraan
merek Toyota serta komponennya di ASEAN bahkan di dunia
saat ini.
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Hadirin sekalian yang saya hormati,

Sebagaimana dilaporkan oleh Sdr. President Direktur tadi
bahwa pabrik ke-3 PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia
di Karawang ini, merupakan salah satu pabrik mesin otomotif
terkini Toyota di dunia yang dibangun diatas lahan seluas 150
Ha,

dan

memiliki kapasitas produksi sebesar 216.000

unit/tahun. Nilai investasi mencapai Rp. 2,3 Triliun, dan akan
menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1.000 orang tenaga
kerja baru.

Pabrik ini akan memproduksi mesin aluminium R-NR dengan
bahan bakar bensin dan ethanol untuk kendaraan penumpang,
dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai
sebesar 80%. Jumlah pemasok lokal baru untuk produksi mesin
R-NR ini sebanyak 12 perusahaan, dan akan didukung dengan
pengoperasian Toyota Learning Center ke-3 yang bertugas
untuk membangun capability karyawan TMMIN di area produksi
mesin.

Langkah Toyota untuk memperkuat struktur industri otomotif
dalam negeri melalui pembangunan pabrik engine ini sangat
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tepat, apalagi seperti kita ketahui bahwa market share Toyota
di Indonesia hingga saat ini telah lebih dari 32%.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar, bahwa dengan
penguasaan pasar yang sudah semakin besar tersebut, Toyota
akan semakin meningkatkan penggunaan dan pendayagunaan
produk dan jasa enjiniring lokal dalam kegiatan produksinya
sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya
dalam mendukung perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia juga sangat mengapresiasi capaian
Toyota dalam membangun pabrik ini, apalagi kita ketahui
bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri,
mesin yang diproduksi di pabrik ini nantinya juga akan diekspor
ke 5 negara di kawasan Asia. Kami berharap langkah Toyota
tersebut dapat diikuti Agen Pemegang Merek (APM) lain dalam
meningkatkan industrinya di Indonesia. Sehingga dengan
demikian akan menambah keyakinan kita untuk segera
mewujudkan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan
bermotor dan komponen, baik untuk kebutuhan dalam negeri
maupun tujuan ekspor ke depan.
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Harapan saya, semoga dengan diresmikannya ke-3 milik PT.
Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini akan semakin
meningkatkan

dan

memantapkan

peran

produk

industri

otomotif nasional dalam mengisi pasar domestik maupun global
terutama di Kawasan Asia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Industri kendaraan bermotor dalam negeri sudah semakin
berkembang dan terus mengalami pertumbuhan yang cukup
pesat.

Hal tersebut tercermin dari angka penjualan maupun

produksi yang terus meningkat, dimana penjualan kendaraan
bermotor roda empat tahun 2014 telah mencapai 1,2 juta unit
meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 1,1 juta unit pada
tahun 2015. Angka penjualan ini akan terus meningkat sesuai
dengan peningkatan ekonomi Indonesia.

Pasar dalam negeri yang terus berkembang, seyogyanya
menjadi pendorong bagi pelaku usaha industri otomotif untuk
terus mengembangkan industri komponen guna memperdalam
struktur industri otomotif nasional. Pemerintah Indonesia akan
terus memprioritaskan

pengembangan industri kendaraan
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bermotor dalam negeri, melalui usaha-usaha menarik investasi
baru dan mendorong perluasan kapasitas industri yang ada.
Potensi pasar dalam negeri sebagai basis kekuatan industri
harus bisa menarik bagi investor untuk terus mengembangkan
produk-produk yang dibutuhkan masyarakat dengan harga
kompetitif.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagai penutup sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada Toyota Motor Corporation – Japan,
PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan mitra bisnisnya
atas pencapaian yang sangat membanggakan ini.
Semoga PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia terus
berjaya memantapkan posisi dalam mengisi pasar dalam negeri
maupun ekspor.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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