SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PERESMIAN
KAPAL SELF ELEVATED AND PROPELLED UTILITY
PLATFORM 2
(SEAPUP 2)
JAKARTA, 18 APRIL 2016

Yang saya Hormati. :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Utama PT. Swadaya Sarana Berlian;
4. Jajaran Direksi PT. Swadaya Sarana Berlian;
Para tamu undangan dan semua hadirin sekalian yang saya
hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita
panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita
semua dapat hadir di sini dalam acara peresmian Kapal

SEAPUP 2 yang akan dioperasikan oleh PT. Swadaya
Sarana Berlian dalam rangka mendukung kegiatan sektor
migas

di

Indonesia.

Mudah-mudahan

dengan

beroperasinya armada kapal ini, mampu memberikan
kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian nasional
khususnya dalam mendukung operasional disektor migas.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor migas nasional,
berbagai upaya harus dilakukan termasuk didalamnya
adalah meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana
pendukung kegiatan industri migas tersebut. Hal ini penting
dilakukan agar kinerja dan produktivitas semakin meningkat
mengingat kegiatan di sektor migas mempunyai nilai
strategis yang sangat tinggi bagi perekonomian nasional.
Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan data, pada tahun
2015 sektor migas menyumbang sekitar 3,32% terhadap
PDB

Nasional,

dibandingkan
sebesar

angka

dengan

4,82%.

tersebut

pencapaian

Banyak

faktor

menurun
pada
yang

tahun

apabila
2014

menyebabkan

menurunnya kinerja sektor migas terutama yang berkaitan
dengan penurunan harga minyak dunia secara drastis
beberapa periode yang lalu.
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Namun demikian, dengan dukungan sarana dan prasarana
yang

memadai,

kegiatan

operasional

sektor

migas

diharapkan semakin membaik. Salah satunya adalah
penyediaan

berbagai

armada

kapal

untuk

melayani

operasional di lapangan.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Kita ketahui bersama bahwa peran dan kontribusi sektor
industri migas bagi perekonomian nasional tidak dapat
dikesampingkan. Investasi dibidang migas merupakan
investasi yang sangat besar dalam jangka waktu yang
panjang. Oleh sebab itu, iklim investasi yang kondusif
menjadi syarat mutlak yang menjadi perhatian pemerinah
agar kesinambungan operasional dan produktivitas migas
nasional dapat menjadi lebih optimal.
Pemerintah akan terus mendorong sektor industry agar
mampu berkembang dengan berbagai instrument kebijakan
yang mengarah pada peningkatan kinerja baik fiskal
maupun non-fiskal. Pemerintah mempunyai kepentingan
yang sangat besar terhadap pengembangan industri migas
nasional mengingat potensi sumber daya migas yang
sangat besar untuk dikelola.
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Saudara-saudara yang saya hormati,
Apabila kita melihat karakteristik wilayah Indonesia, potensi
migas yang harus dikelola sebagaian besar berada
diwilayah lautan. Oleh sebab itu, kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan armada kapal maupun sarana lain
dalam mendukung kegiatan sektor migas tersebut sangat
diperlukan.

Indonesia

mempunyai

kepentingan

atas

majunya industri perkapalan nasional yang mampu secara
mandiri dapat memenuhi kebutuhan armada kapal disektor
tersebut. Disamping itu, multiplier effect yang terjadi
dengan berputarnya usaha tersebut sangatlah besar
sehingga

mampu

menggerakkan

roda

perekonomian

disektor lainnya.
Industri perkapalan nasional sebagai salah satu industri
strategis

juga

telah

mencapai

beberapa

kemajuan

diantaranya peningkatan jumlah galangan kapal menjadi ±
250 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai
sekitar 1 juta DWT/tahun untuk bangunan baru dan sekitar
12

juta

DWT/tahun

untuk

reparasi

kapal,

kedepan

diharapkan kapasitas produksi untuk bangunan baru
maupun reparasi kapal dapat terus ditingkatkan termasuk
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kemampuan dalam membangun fasilitas untuk mendukung
kegiatan disektor migas.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Mengakhiri sambutan ini, dengan beroperasinya armada
kapal SEAPUP 2 semoga mampu mendorong terciptanya
lapangan

kerja

yang

dapat

menyerap

SDM

serta

menumbuhkan kekuatan dalam operasional disektor migas.
Demikian sambutan kami, Semoga Allah SWT senantiasa
meridhoi segala upaya dan usaha yang kita lakukan untuk
Kemajuan Bangsa dan Negara yang kita Cintai.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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