SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PERESMIAN PABRIK PT. ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA – KARAWANG
PLANT
Karawang, 7 April 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yang saya hormati,
1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia – Bp. Rachmat Gobel,
2. Gubernur Propinsi Jawa Barat – Bp. Ahmad Heryawan,
3. Presiden Direktur PT. Astra International Tbk – Bp. Prijono Sugiarto,
4. Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia – Bp. Yohannes Nagoi,
5. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. PT. Isuzu Motor Indonesia,
6. President and Representative Director Isuzu Motors Limited – Japan,
7. 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 Peresmian Pabrik Baru PT. Isuzu Astra Motor Indonesia
pada hari ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama Pemerintah
mengucapkan

selamat

kepada

PT.

Isuzu

Astra

Motor

Indonesia

atas

dilaksanakannya peresmian pabrik PT. Isuzu Astra Motor Indonesia – Karawang
Plant yang akan memproduksi kendaraan angkutan niaga yaitu truk kelas ringan
sampai truk kelas menengah (Isuzu Elf dan Isuzu GIGA).

Saya

sekaligus

juga

menyampaikan

apresiasi

yang

setinggi-tingginya

atas

kepercayaaan serta komitmen Isuzu Motor Limited Japan dan mitra usahanya di
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Indonesia - PT. Astra International Tbk, yang telah secara terus menerus berinvestasi
di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan komersial
yang akan di ekspor ke negara-negara berkembang.

Saya yakin bahwa pembangunan pabrik baru PT. Isuzu Astra Motor Indonesia Karawang Plant, dengan kapasitas produksi terpasang mencapai 80.000 unit/tahun
ini, tentunya akan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian
Indonesia.

Melalui pembangunan pabrik baru ini maka PT. Isuzu Astra Motor Indonesia tidak
hanya menambah investasinya di Indonesia, tetapi juga akan menambah karyawan
baru, akan meningkatkan jumlah dan kepemilikan pemasok (supplier) lokal dalam
kegiatan produksinya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Presiden Direktur PT.
Isuzu Astra Motor Indonesia, bahwa pembangunan pabrik ini akan menyerap tenaga
kerja baru sekitar 1000 orang dan melibatkan sekitar 136 industri komponen tier-1
dan sekitar 544 perusahaan industri komponen tier-2.

Pemerintah sangat mendukung upaya ini, karena sebagaimana dilaporkan bahwa
kendaraan yang diproduksi nantinya tidak hanya akan dipasarkan dalam negeri tetapi
juga akan diekspor berbagai negara tujuan ekspor di dunia.

Langkah ini sangat

sejalan dengan kebijakan pengembangan industri ototmotif yang dikehendaki
Pemerintah Indonesia, dan oleh karena itu maka pada kesempatan ini saya meminta
supaya Isuzu dapat mengekspor lebih dari 50% produk yang dihasilkan.

Hal ini

penting dilakukan karena selain dapat mempercepat pengembalian investasi yang
telah ditanaamkan oleh Isuzu Astra Motor Indonesia, juga dapat membantu Indonesia
mengurangi defisit perdagangan otomotif yang hingga saat ini jumlahnya cukup
besar dan membebani perekonomian Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Investasi di sektor industri otomotif dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami
peningkatan, salah satunya ditandai dengan dilakukannya peresmian pabrik baru PT.
Isuzu Astra Motor Indonesia – Karawang Plant ini.
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Tingginya minat investasi tersebut menandakan bahwa iklim investasi di Indonesia
sudah semakin meningkat dan telah mampu bersaing dengan negara-negara
produsen otomotif lainnya di ASEAN.

Pemerintah Indonesia bertekad akan senantiasa menjaga, meningkatkan dan
menyempurnakan iklim usaha tersebut sehingga para investor memiliki kepastian
berusaha yang lebih baik dalam menyusun pengembangan industrinya secara lebih
terukur dan terencana.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa untuk mengembangkan industri
yang berdaya saing di psar dalam negeri maupun global, maka dukungan sumber
daya manusia (SDM) lokal yang berkualitas mutlak diperlukan. Oleh karena itu, saya
mengharapkan agar PT. Isuzu Astra Motor Indonesia dapat terus menerus
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia lokal dengan cara semaksimal
mungkin melibatkan mereka secara langsung dalam kegiatan produksi, termasuk
dibidang disain, agar produk yang dihasilkan semakin dicintai oleh masyarakat
Indonesia.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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