SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA ACARA
”PERESMIAN PERLUASAN PABRIK PT. BAYER

INDONESIA”
CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT
RABU, 27 MEI 2015

Yang terhormat:
 Walikota Depok;
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau
yang mewakili;
 Duta Besar Jerman atau yang mewakili;
 Presiden Direktur PT. Bayer Indonesia beserta
jajarannya;
 dan hadirin sekalian yang saya hormati

Assalamu’alaikum Wr.Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kita dapat berkumpul bersama menghadiri
acara “Peresmian Perluasan Pabrik PT. Bayer
Indonesia – Cimanggis, Depok, Jawa Barat”.
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Hadirin yang saya hormati,
Patut diapresiasi komitmen PT. Bayer Indonesia yang
merupakan perusahaan multinasional dibidang Healthcare
dan Crop Science untuk terus tumbuh bersama Indonesia
melalui inovasi dibidang kesehatan yang berlokasi di
Cimanggis ini dengan menghasilkan produk-produk
berkualitas melalui Research and Development yang telah
teruji, seperti: Aspirin, CDR, Redoxon, Saridon, dan lainlain. Bahkan Bayer sudah mampu memproduksi obat untuk
kanker hati.
Pabrik Bayer di Cimanggis ini memproduksi multivitamin
dan obat-obatan yang 75% produksinya diekspor ke 26
negara. Pabrik ini juga merupakan bagian dari Bayer
Healthcare’s Global 21 Manufacturing Sites yang memasok
produk healthcare di pasar dunia. Investasi yang
ditanamkan mencapai EUR 60 Juta dalam beberapa tahun
terakhir dan akan bertambah EUR 8,1 Juta di tahun ini yang
mampu menyerap tenaga kerja 1.300 karyawan.
Dengan adanya perluasan Pabrik Bayer di Cimanggis ini
diharapkan dapat meningkatkan kinerja industri farmasi
nasional, menyerap tenaga kerja, menambah devisa melalui
ekspor produk farmasi, dan dapat mengurangi obat-obatan
dan multivitamin impor yang beredar di dalam negeri.
Hadirin yang saya hormati,
Pada tahun 2014, nilai ekspor produk farmasi nasional
mencapai US$ 532 Juta, tumbuh 16,98% dari tahun 2013
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yang sebesar US$ 455 Juta. Meskipun demikian, produk
farmasi di dalam negeri masih dikuasai oleh produk impor.
Hal ini ditunjukkan dengan nilai impor pada tahun 2014
yang melaju lebih besar dari nilai ekspor yaitu mencapai
US$ 959 Juta atau naik 6,68% dari tahun 2013 yang
sebesar US$ 899 Juta.
Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua terutama
terhadap bahan baku obat yang 90% masih diimpor.
Pemerintah akan terus berupaya menciptakan iklim usaha
yang kondusif agar dunia usaha, baik sektor hulu maupun
sektor hilir, tetap bergairah melakukan investasi di
Indonesia serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga
industri farmasi bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Hadirin yang saya hormati,
Liberalisasi perdagangan dunia semakin meningkat dari
tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan ragam kerjasama
ekonomi dan perdagangan dunia, baik bilateral, regional,
maupun multilateral. Yang terdekat tentunya adalah pasar
bebas ASEAN Economic Community (AEC) pada akhir tahun
2015 ini.
Dengan wilayah ASEAN yang seluas 4,47 juta km2 dan
populasi penduduk sebesar 601 juta jiwa, AEC dapat
menjadi peluang bagi industri dalam negeri dalam
mengembangkan pasar tujuan ekspor serta menarik investor
ke Indonesia yang akan mendorong terjadinya transfer
teknologi dan inovasi produk. AEC juga memungkinkan
terjadinya joint venture dengan perusahaan di ASEAN untuk
memudahkan akses terhadap bahan baku yang belum dapat
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diproduksi di dalam negeri. Meskipun demikian, ada
tantangan baru yang muncul dengan adanya AEC, yaitu
meningkatnya arus barang, jasa, dan tenaga kerja dari
negara-negara lain di ASEAN.
Para hadirin sekalian,
Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
industri nasional termasuk industri farmasi. Undang-undang
ini menurunkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, dimana industri farmasi
menjadi salah satu Industri Andalan, yaitu industri prioritas
yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime
mover) perekonomian di masa yang akan datang. Selain
menekankan pada penguasaan teknologi dan peningkatan
penggunaan produk dalam negeri, diharapkan pula
ketergantungan terhadap bahan baku impor akan
berkurang karena hingga saat ini 90% bahan baku obat
masih diimpor.
Pemerintah menyadari bahwa pembinaan industri farmasi
merupakan kerjasama lintas sektoral yang saling
terintegrasi. Dalam pembinaan industri farmasi, selain
pemenuhan terhadap regulasi dari sisi kesehatan juga
diperlukan fasilitasi atau pembinaan untuk menjamin
standar dan kualitas produk serta pengembangan usaha.
Untuk itu Kementerian Perindustrian akan memprogramkan/
dukungan fasilitas dalam rangka kemandirian industri
farmasi.
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Hadirin yang saya hormati,
Semoga perluasan pabrik ini dapat memberikan manfaat
bagi pengembangan industri farmasi nasional, memacu
industri sejenis untuk selalu melakukan inovasi dan
mengembangkan teknologi produksi sehingga menghasilkan
produk-produk berkualitas, baik di Indonesia maupun dunia.
Saya berharap PT. Bayer Indonesia sebagai multinational
company berupaya melakukan investasi di Indonesia
khususnya industri bahan baku yang mayoritas masih
banyak diimpor. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan
”Selamat dan Apresiasi” kepada PT. Bayer Indonesia.
Terima Kasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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