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Assalamu’alaikum Wr Wb
Selamat Pagi
Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah
SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada
kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat
berkumpul bersama dalam rangka menghadiri acara The 3rd
Responsible Business Forum on Food and Agriculture dengan
tema ”Food, Farm, Forest, Community”. Responsible Business
Forum merupakan sebuah forum yang menghasilkan solusi
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untuk dunia yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan bisnis
dan pertumbuhan industri.
Hadirin sekalian yang kami hormati,
Seperti kita ketahui bersama bahwa industri makanan dan
minuman

merupakan industri yang sangat

strategis dan

mempunyai prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan, dan
senantiasa diupayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
masyarakat. Industri makanan dan minuman di Indonesia
tumbuh dengan pesat, hal ini disebabkan kecenderungan pola
konsumsi masyarakat khususnya menengah keatas

yang

mengarah untuk mengkonsumsi produk-produk makanan dan
minuman yang higienis dan alami.
Industri makanan dan minuman juga mempunyai peranan
penting

dalam

pembangunan

sektor

industri

terutama

kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri
non migas, dimana peran subsektor industri makanan dan
minuman merupakan yang terbesar dari subsektor lainnya yaitu
sebesar 30,86% pada tahun 2015.
Peranan tersebut juga dapat dilihat pada pertumbuhan industri
makanan dan minuman tahun 2015 mencapai 7,88%. Hal ini
menopang sebagian besar pertumbuhan industri non migas,
dimana pertumbuhan industri non migas mencapai 5,04% lebih
tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang
sebesar 4,79%.
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Sumbangan nilai ekspor produk makanan dan minuman pada
tahun 2015 yang mencapai US$ 5.597 Juta mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun
2014 sebesar US$ 5.554,4 juta. Disamping itu dapat dilihat dari
perkembangan realisasi investasi sektor industri makanan tahun
2015 sebesar Rp. 24.533,9 Milyar untuk PMDN dan PMA
sebesar US$ 1.521,2 juta.
Industri makanan dan minuman menduduki posisi strategis
dalam penyediaan produk siap saji yang aman, bergizi dan
bermutu. Agar memenuhi ketiga aspek utama tersebut, langkah
yang dilakukan antara lain mendorong penerapan SNI, Good
Manufacturing Practices (GMP), dan Hazard Analysis and Critical
Control Point (HACCP), Food Hygiene, Food Safety, Food
Sanitation, penerapan Standar Pangan Internasional (CODEX
Alimentarius) yang menjamin bahwa perusahaan menerapkan
cara pengolahan dan sistem manajemen keamanan pangan
yang baik mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan,
pengemasan, serta distribusi dan perdagangannya. Penerapan
standar pada industri makanan dan minuman diharapkan dapat
mendorong ke arah industri yang berkelanjutan.
Hadirin sekalian yang kami hormati,
Kementerian Perindustrian memberi perhatian besar terhadap
kelestarian lingkungan, salah satunya penerapan standar industri
hijau. Penerapan standar industri hijau merupakan amanat dari
UU

no.

3

tentang

Perindustrian.

Konsep

industri

hijau
3

mengutamakan

efisiensi

dalam

proses

produksi

berupa

penggunaan, material, energi, dan air dengan intensitas yang
rendah; penggunaan energi alternative terbarukan; melakukan
minimisasi limbah dan pemenuhan baku mutu lingkungan;
menggunakan

teknologi

rendah

karbon

dan

SDM

yang

kompeten.
Konsep industri hijau diharapkan mampu menjawab tantangan
terkait semakin berkurangnya sumber daya alam sedangkan
permintaan semakin tumbuh akibat pertumbuhan populasi, mesin
dan sistem produksi kurang efisien.
Hadirin sekalian yang kami hormati,
Sejalan dengan hal diatas, maka kami menyambut gembira
pelaksanaan pertemuan ini, yang mana kegiatan ini menjadi
wadah untuk sharing informasi serta menghasilkan rekomendasi
aksi dalam mendukung industri hijau yang berkelanjutan.
Akhirnya,

kepada

semua

pihak

yang

telah

mendukung

pelaksanaan pertemuan ini saya ucapkan terima kasih dan
apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha
Kuasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN
SALEH HUSIN
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