SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA MINUM JAMU BERSAMA DALAM RANGKA
MENCINTAI INDUSTRI JAMU NASIONAL
JAKARTA, 16 JANUARI 2015
Yang Terhormat:
1. Saudara Menteri dan para pejabat dari Instansi Pemerintah;
2. Saudara Ketua Umum dan Pengurus Gabungan
Pengusaha (GP) Jamu;
3. Saudari a/n KADIN Bidang Industri Tradisional Berbasis
Budaya;
4. Para Undangan, Peserta Pameran dan Hadirin yang saya
hormati.
Assalamu’alaikum Wr.Wb,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat
berkumpul bersama pada hari ini dalam acara Minum Jamu
Bersama Dalam Rangka Mencintai Industri Jamu Nasional.
Acara minum jamu bersama ini merupakan agenda rutin instansi
pemerintah dalam rangka memperkenalkan, mendorong dan
menumbuhkan rasa kecintaan produk jamu sebagai warisan
budaya nasional kepada masyarakat termasuk generasi muda.
Saat ini, jamu diproduksi dalam bentuk yang lebih bervariasi baik
dari segi kemasan maupun rasa sehingga kesan pahit pada
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jamu sudah mulai tergantikan dengan rasa yang lebih disukai
masyarakat pada umumnya.
Hadirin yang saya hormati,
Industri jamu mencatatkan prestasi yang menggembirakan
dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari omzet
yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014,
penjualan mencapai Rp. 15 Trilyun dan pada tahun 2015
diperkirakan mencapai Rp. 20 Trilyun. Saat ini, terdapat 1.160
industri jamu yang terdiri dari 16 industri skala besar dan 1.144
industri skala kecil dan menengah yang tersebar di berbagai
wilayah di Indonesia terutama di Pulau Jawa.
Hingga saat ini, industri jamu mampu menyerap 15 Juta tenaga
kerja, 3 Juta diantaranya terserap di industri jamu yang berfungsi
sebagai obat dan 12 Juta lainnya terserap di industri jamu yang
telah berkembang kearah makanan, minuman, kosmetik, spa,
dan aromaterapi.
Hadirin yang saya hormati,
Perkembangan jamu di Indonesia telah menunjukkan bahwa
sektor industri ini dapat dijadikan sebagai industri andalan yang
mampu menggerakkan roda perekonomian nasional.
Meskipun demikian, industri jamu nasional mendapat tantangan
dengan beredarnya produk jamu ilegal. Jamu ilegal tersebut
mengandung bahan baku obat atau bahan kimia yang dilarang,
tidak memiliki izin edar, dan bahkan banyak yang tidak memiliki
Izin Usaha Industri. Keberadaan produk jamu tersebut selain
meresahkan masyarakat karena kualitas yang tidak memenuhi
standar kesehatan juga akan menimbulkan kompetisi yang tidak
sehat dengan jamu yang legal dan terjamin kualitasnya.
Hal ini perlu menjadi perhatian dari industri jamu Indonesia
mengingat pada tahun 2015 kita akan menghadapi Masyarakat
2

Ekonomi ASEAN (MEA). Industri jamu harus mampu
meningkatkan daya saing dengan meningkatkan kreativitas
dalam pengembangan dan inovasi produk yang mengikuti
perkembangan zaman.
Hadirin yang saya hormati,
Pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan iklim usaha
yang kondusif agar dunia usaha tetap bergairah melakukan
investasinya di Indonesia, serta memiliki daya saing yang tinggi
sehingga industri jamu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Pemerintah menyadari bahwa pembinaan industri jamu
merupakan kerjasama lintas sektoral yang saling terintegrasi.
Dalam pembinaannya, selain pemenuhan terhadap regulasi dari
sisi kesehatan juga diperlukan fasilitasi atau pembinaan untuk
menjamin standar dan kualitas produk.
Para hadirin sekalian,
Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan
terima kasih kepada GP Jamu dan instansi terkait yang telah
meluangkan waktu dalam acara minum jamu bersama ini.
Semoga Acara Minum Jamu Bersama di Kementerian
Perindustrian ini dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan industri jamu sehingga menjadi tuan rumah di
negeri sendiri dan mampu bersaing di pasar global.
Aamiin YRA
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Menteri Perindustrian

SALEH HUSIN
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