SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
KUNJUNGAN KE PT. GARUDAFOOD
GRESIK, 27 MARET 2015

Yth. Direksi dan Pimpinan PT. Garudafood;
Yth. Saudara para pejabat dari Instansi Pemerintah;
Yth. Para hadirin sekalian yang saya hormati

Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan YME atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya
sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan
sehat walafiat di pabrik PT. Garudafood di Gresik.

Hadirin yang saya hormati,
Pembangunan Industri Makanan dan Minuman sangat
berarti bagi masyarakat, karena tidak hanya bermanfaat
untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman olahan
di dalam negeri saja tapi juga berperan penting dalam
meningkatkan nilai tambah produk primer hasil pertanian,
sebagai penggerak utama ekonomi di berbagai wilayah di
Indonesia

dan

mendorong

tumbuhnya

industri-industri

terkait.
Industri

Makanan

dan

Minuman

mempunyai

peranan

penting dalam pembangunan sektor industri terutama
kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
industri non migas. Berdasarkan data BPS, kontribusi
Industri Makanan dan Minuman (termasuk tembakau)
terhadap PDB industri non-migas pada tahun 2014 sebesar
30%. Sedangkan laju pertumbuhan kumulatif Industri
Makanan dan Minuman selama 3 (tiga) tahun dari tahun
2012, 2013 dan 2014 cenderung meningkat berfluktuasi
berturut-turut sebesar 10,33%, 4,07% dan 9,54%.

Hadirin yang berbahagia,
Di samping adanya keberhasilan yang dicapai seperti
diuraikan diatas, disadari masih banyak permasalahan yang
dihadapi oleh industri makanan dan minuman yang perlu
diselesaikan
kekurangan

oleh kita semua.
bahan

baku,

Antara lain adanya

infrastruktur yang terbatas,

kurangnya pasokan listrik dan gas, dan suku bunga yang
tinggi untuk investasi.
Dalam rangka

untuk mengatasi beberapa permasalahan

tersebut diatas, Pemerintah Pusat dan Daerah terus
mengupayakan berbagai perbaikan di bidang iklim usaha
baik fiskal maupun non-fiskal seperti penyediaan bahan
baku dari lokal, penyediaan bunga bank yang bersaing,
penyediaan insentif perpajakan untuk investasi, perbaikan
dan peningkatan infrastruktur, penyediaan listrik dan gas
yang mencukupi, sistem pelayanan perizinan dan non
perizinan satu pintu dan kebijakan lainnya yang dapat
mempercepat pengembangan sektor industri.

Hadirin sekalian,
PT. Garudafood sebagai pelaku industri makanan dan
minuman diharapkan dapat terus melakukan upaya-upaya
dalam rangka peningkatan mutu, peningkatan produktivitas
dan efisiensi diseluruh rangkaian proses produksi, sejalan
dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
serta kegiatan penelitian dan pengembangan, agar dapat
bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun
2015. Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara
seyogyanya memiliki industri dalam negeri yang memiliki
daya saing tinggi agar tidak sekedar menjadi pasar negaranegara tetangga.
Di samping itu, saya juga mengharapkan agar Industri
makanan-minuman secara umum, dan PT. Garudafood
secara khusus terus memberikan kontribusi positif bagi
bangsa dan negara Indonesia.
Akhir kata, saya harapkan kunjungan kerja saat ini dapat
memberikan hal yang positif dalam pengembangan industri
makanan-minuman dalam negeri.

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan kekuatan dan
petunjuk-Nya kepada kita semua untuk melanjutkan
pembangunan industri nasional yang makin handal di tahuntahun yang akan datang.
Terima kasih.
Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh
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