SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA
PERESMIAN PABRIK KE-TIGA
PT. DENSO INDONESIA
BEKASI, 10 APRIL 2015
--------------------------------------------------------Yth. Duta Besar Jepang untuk Indonesia,
Yth. Pejabat Kementerian Perdagangan,
Yth. Pejabat BKPM,
Yth. Bupati Bekasi,
Yth. President & CEO Denso Corporation- Japan,
Yth. Ketua GIAMM,
Yth. Ketua Gaikindo,
Para Undangan,
Hadirin sekalian yang berbahagia,
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya
kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat
wal’afiat, dalam rangka peresmian pabrik PT. Denso
Indonesia yang ke-3.
Saudara-saudara sekalian,
PT.Denso Indonesia didirikan pada bulan Mei 1975. Itu
berarti, PT. Denso Indonesia telah berada di Indonesia
sekitar 40 tahun lamanya, dimulai dengan memproduksi
berbagai komponen power train untuk mengisi kebutuhan
industri perakit kendaraan bermotor maupun untuk mengisi
pasar after sales dalam negeri.
Seperti kita ketahui, bahwa peluang pengembangan industri
komponen dalam negeri hingga saat ini cukup menjanjikan,
karena didorong oleh semakin berkembangnya industri
perakitan serta meningkatnya kebutuhan komponen dan
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spare parts untuk layanan purna jual (after sales) akibat
semakin meningkatnya tingkat motorisasi dalam negeri
maupun di kawasan regional ASEAN hingga saat ini.
Penjualan kendaraan bermotor di ASEAN telah mencapai
angka lebih dari 3.1 juta unit pada tahun 2015, dimana
Indonesia

mengisi

pasar

dengan

jumlah

penjualan

mendekati angka 1,3 juta unit kendaraan. Penjualan
kendaraan bermotor roda empat yang terus meningkat
tersebut telah mendorong investor komponen otomotif
untuk terus mengembangkan industri komponen dan
pendukungnya. Peluang inilah yang telah dimanfaatkan oleh
PT. Denso Indonesia, sehingga PT. Denso Indonesia terus
menambah kapasitas serta cakupan jenis komponen yang
diproduksi melalui pembangunan pabrik ke-3 yang kita
saksikan peresmiannya pada hari ini. Melalui pembangunan
pabrik ke-3 tersebut tentunya akan semakin melengkapi
deretan jenis komponen yang diproduksi lokal dalam
memperkuat struktur industri otomotif nasional yang ada
saat ini.
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Saudara-Saudara sekalian,
Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Indonesia,
saya terus menghimbau kepada perusahaan Multi National
produsen otomotif, agar terus berinvestasi di Indonesia dan
memproduksi produk otomotif global (baik kendaraan
utuh/CBU maupun komponen yang berteknologi tinggi)
untuk mengisi kebutuhan pasar dalam negeri maupun
ekspor.
Secara khusus kepada PT. Denso Indonesia, Pemerintah
terus mendukung dan mengharapkan agar PT. Denso
Indonesia terus menambah jenis komponen-komponen
penting/utama untuk dilokalkan, menerapkan teknologi
terkini dalam sistem produksi, serta terus mengembangkan
sumber daya manusia, dan mulai melakukan riset dan
pengembangan teknologi komponen terkini di Indonesia.
Bahkan diharapkan PT. Denso Indonesia membawa industri
proses bahan baku dari Jepang untuk berinvestasi di
Indonesia, untuk memperkuat struktur industri yang ada
serta untuk mendukung tercapainya target penjualan
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otomotif dalam negeri hingga mencapai 1,7 s/d 2 juta unit
kendaraan pada tahun 2020.
Hadirin yang saya hormati,
Peresmian pabrik yang ke-3 ini tentunya akan memberikan
dampak yang sangat positif bagi perekonomian nasional.
Pabrik yang dibangun diatas lahan seluas 200.000 m2
tersebut mempekerjakan lebih dari 647 orang tenaga kerja
baru.
Pemerintah menghargai kontribusi PT. Denso Indonesia
untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan terus
mengembangkan
komponen

dan

otomotif

menambah
yang

variasi

berteknologi

komponentinggi

yang

diproduksi dalam negeri. Dengan diresmikannya pabrik yang
ke-3 ini, maka PT. Denso Indonesia telah merambat
memproduksi

Variable

Camshaft

Timing

(VCT),

Wheel Speed Sensor (WSS), Simplify Integrated Fuel
System (SIFS), Meter Cluster, Sonar, Electric Control
Unit (ECU), Alternator, Stater Motor dan Spark Plug.
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Saya

yakin

langkah

PT.

Denso

Indonesia

ini

akan

menambah keyakinan investor untuk terus berinvestasi di
Indonesia. Sementara itu, bagi kita bangsa Indonesia, hal
ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa cita-cita
Pemerintah Indonesia untuk membangun dan menjadikan
Indonesia sebagai salah satu produsen otomotif yang kuat
di kawasan regional Asean bahkan dunia akan segera dapat
terwujud.
Akhirnya, sekali lagi saya sampaikan selamat kepada
manajemen PT. Denso Indonesia atas peresmian pabrik ke3 ini semoga pada tahun-tahun yang akan datang kita akan
dapat bertemu kembali dalam peresmian pabrik PT. Denso
Indonesia yang ke-4, ke-5 dan seterusnya.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
Menteri Perindustrian

Saleh Husin
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