Menteri Perindustrian Ropublik Indonesia
SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
MEMPERINGATI HARI KAKAO INDONESIA

JAKARTA, 18 SEPTEMBER 2013
Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Rl atau yang mewakili;
2. Sdr. Menteri Pertanian atau yang mewakili;
3. Sdr. Menteri Perdagangan atau yang mewakili;
4. Para wakil Asosiasi Industri dan Pelaku Usaha,
serta;

5. Para undangan dan hadirin sekalian yang saya
hormati.

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua
Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada

Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri aca a

Peringatan Hah Kakao Indonesia di Mall Tarn; n

Anggrek Jakarta dengan tema "Cokelat Ku,
Budaya Ku, Indonesia Ku".

Saya menyampaikan terima kasih kepada sem^a
pihak yang telah nadir dan ikut berpartisipasi dalgm
menyukseskan acara ini. Semoga kebersamaan d<?n
kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, ckjn
petani kakao dapat terus terjalin dalam rang/ca
akselerasi pertumbuhan industri sebagai bagian d *ri

upaya pembangunan ekonomi nasional.
Saudara-saudara sekalian,

Seperti kita ketahui bersama bahwa kakao saat ini
menjadi komoditi andalan Indonesia disamp> ng
kelapa sawit dan karet. Pada tahun 2012 yang hto,
devisa yang disumbangkan dari komoditi kal-ao
telah mencapai US$ 1,05 milyar. Walaupun saat ini
Indonesia berada diurutan ketiga sebagai produsen

biji kakao dunia setelah Pantai Gading dan Ghaia,
namun kita masih memiliki tanah yang luas dan
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luas dan subur yang terbentang dari Sabang sampai
Merauke, yang sangat cocok untuk ditanami kakao.

Oleh karena itu,

bukan

tidak

mungkin dalam

beberapa tahun kedepan Indonesia bisa melewati
posisi Pantai Gading untuk menjadi produsen biji
kakao terbesar di dunia.

Kakao merupakan sektor yang sangat potensial
untuk terus dikembangkan karena-kakao merupakan

bahan

dasar

minuman

pembuatan

Cokelat

yang

makanan
sangat

maupun

disukai

oleh

masyarakat dunia. Saat ini, konsumsi cokelat tidak
hanya didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni

Eropa saja, beberapa negara di Asia juga mulai
menggemari

cokelat

pertumbuhan
beberapa

terutama

ekonominya

tahun

terakhir

yang

China.

Dengan

tinggi

menyebabkan

dalam
pola

konsumsi masyarakat China terutama generasi
mudanya, cukup menjanjikan. ICCO (International
Cocoa Organization) menyatakan bahwa dalam lima

tahun terakhir permintaan kakao dunia tumbuh ratarata sekitar 5% per tahun.

Saudara-saudara yang terhormat,

Dalam pengembangan industri kakao,
kalah pentingnya adalah

yang tidak

bagaimana kita bisa

menciptakan dan menikmati nilai tambah dari
komoditi kakao ini didalam negeri, karena biji kakao

kita sebagian masih diekspor dalam bentuk biji
mentah sehingga nilai tambahnya lebih banyak
dinikmati oleh negara lain. Pemerintah tentunya
akan terus menerus mendorong agar para pelaku
usaha

komoditi

industri

kakao

Pemerintah

kakao

dapat

olahannya

sudah

di

mengembangkan

dalam

mengeluarkan

negeri.
beberapa

kebijakan untuk mendorong kemajuan perkakaoan
nasional baik di sektor on-farm maupun off-farm,
diantaranya :

•

Penghapusan

PPN

termasuk biji kakao.

atas

komoditi

primer,

•

Penyesuaian tarif bea masuk kakao olahan di
beberapa negara tujuan ekspor.

•

Program Gernas Kakao untuk peningkatan mutu
dan produksi kakao.

•

Penerapan SN1 wajib untuk kakao bubuk.

•

Penerapan Bea Keluar atas ekspor biji kakao.

•

Pemberian fasilitas pajak Tax Allowance dan Tax
Holiday

bagi industri

pengolahan

kakao

di

daerah tertentu.

Saudara-saudara sekalian,

Seperti yang kita ketahui bahwa
Pemerintah

telah

mengeluarkan

pada tahun 2010
kebijakan

Bea

Keluar melalui keputusan Menteri Keuangan No.
67/PMK.011/2010.

Dengan adanya Kebijakan

ini

pasokan kakao untuk industri di dalam negeri makin

besar dan Pemerintah berharap agar kedepannya
ekspor kakao olahan makin meningkat dengan
kualitas yang makin baik.

Kebijakan

dimaksud telah

mampu

mendukung

program hilirisasi kakao. Setelah pemberlakuan Bea

Keluar (tahun 2010-2012), biji kakao yang diekspor
menurun dalam kurun waktu 3 tahun yaitu sebesar

163.501 ton tahun 2012, menurun dibandingkan
tahun

2011

sebesar 210.067 ton

dan

sebesar

432.437 ton tahun 2010. Sebaliknya, volume ekspor
produk olahan kakao meningkat dari tahun 2010

sebesar 119.214 ton, naik pada tahun 2011 menjadi
195.471

ton dan

pada tahun 2012 mencapai

215.791 ton.

Bemasilnya program hilirisasi telah memberikan
semangat

Indonesia.
diperkirakan

kepada

Proyeksi
jumlah

Industri

lima
pabrik

kakao

dan

tahun
pengolahan

cokelat

kedepan
kakao

sebesar 16 (enam belas) unit usaha ditahun 2012
akan tumbuh menjadi 20 (dua puluh) unit usaha
ditahun 2015. Kapasitas terpasang dari 660.000
ton/tahun pada 2012, diharapkan menjadi 950.000

ton/tahun pada 2015.

Selanjutnya,

program

hilirisasi

kakao

telah

memberikan dampak positif pada beberapa investor

untuk melakukan investasi dengan membangun
pabrik kakao serta mendorong ekspansi kapasitas
produksinya, serta tumbuhnya beberapa industri
cokelat skala kecil di beberapa daerah.

Dengan mulai meningkatnya sektor hilir kakao,
maka perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi
kakao di dalam negeri. Saat ini, konsumsi kakao di

Indonesia masih sangat rendah yaitu hanya 0,25 kg
per kapita per tahun atau sangat jauh bila
dibandingkan dengan konsumsi kakao di Amerika

Serikat / Uni Eropa yang rata-rata sudah mencapai 8
kg per kapita per tahun.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga
ingin

menekankan

kembali

bahwa

dalam

pembangunan sektor industri nasional khususnya
industri pengolahan kakao dan cokelat tidak hanya
menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.

r

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh pelaki
usaha terkait juga dengan sektor-sektor lainnya

seperti

:

ketersediaan

berkelanjutan,

penyediaan

bahan

penyediaan

infrastruktur

baku

kawasan

seperti

yanc
industri

jalan

raya

pelabuhan, penyediaan energi berupa listrik, gas
maupun

batubara,

akses

permodalan

dar

perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serts
berbagai mekanisme birokrasi seperti perizinan
ekspor impor, dan perpajakan yang lebih baik.

Untuk itu, kita perlu menyamakan persepsi dar
saling bersinergi, baik antar instansi pemerintah,
maupun pemerintah dengan pelaku usaha. Kerje
sama dan sinergi yang positif tentunya dalam rangkc
mencapai
kepentingan
bersama,
kemajuan
pembangunan

ekonomi

nasional

untuk

kesejahteraan rakyat Indonesia.
Saudara-saudara sekalian,

Pada kesempatan yang berbahagia ini dan sesuai

dengan tema acara kita pada hah ini, saya
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menyambut baik Peringatan Hari Kakao Indonesia yang
Pertama.

Peringatan

hari

kakao

ini

untuk

mempromosikan dan meningkatkan kecintaan dan
kebanggaan akan produk kakao dan cokelat di dalam
negeri dan diharapkan akan mampu meningkatkan
konsumsi cokelat nasional sehingga dapat memberikan

dampak positif bagi perkembangan industri berbasis
kakao.

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. Selamat Hari Kakao Indonesia,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Sekian dan terima kasih

^MENTERI PERINDUSTRIAN

MOHAMAD S. HIDAYAT

