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Jakarta, 26 MEI 2015
Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Assalamu’alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh
Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua,
•

Yang saya hormati Bapak Wiranto, Ketua Partai HANURA

•

Yth. Sdr. Ketua serta para pengurus ABAMI

•

Yth. Para Undangan yang berbahagia,

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah
ini, saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena kita semua masih diberi kesempatan dan

kekuatan, serta kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas,
dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.
Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan selamat
atas berdirinya Asosiasi Batu Mulia Indonesia atau disingkat
dengan ABAMI. Dengan berdirinya ABAMI ini, insya Allah
dapat membantu pemerintah dalam mendorong kemajuan
sektor industri batu mulia di tanah air, yang pada akhirnya
memberi kontribusi bagi kesejahteraan rakyat.
Hadirin yang berbahagia,
Kita bersyukur bahwa Industri Batu Mulia Indonesia saat ini
sudah mulai mendapatkan tempat di negara sendiri ditandai
dengan marak dan tumbuhnya masyarakat penggemar batu
mulia di Indonesia. Fenomena bisnis penjualan batu mulia
sejak tahun 2014 menanjak pesat. Kondisi ini harus kita
pertahankan sekaligus ditingkatkan dan dikembangkan
hingga batu mulia Indonesia diterima di dunia internasional,
karena industri batu mulia Indonesia dinilai memiliki
kemampuan untuk lebih dikembangkan dan ditingkatkan
produksinya. Maka, untuk dapat meningkatkan tujuan
tersebut yang sejalan dengan visi ABAMI yaitu menjadikan
batu mulia sebagai komoditas unggulan Indonesia dan
disegani secara internasional, adalah cita-cita mulia yang
perlu kita dukung dan wujudkan bersama.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
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Hampir semua propinsi di Indonesia memiliki sumber bahan
batu mulia, dan juga memiliki produk yang khas daerah
masing-masing. Batu mulia telah mengakar dalam budaya
kita sejak dulu, dengan jumlah penduduk kita yang banyak,
kita memiliki pasar yang besar. Batu mulia yang selalu di
rangkai dengan
kaitannya

perhiasan emas dan perak sangat erat

dengan

kehidupan

masyarakat.

Pemakaian

perhiasan yang dirangkai dengan ragam batu mulia oleh
masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah hingga
atas, baik dari anak-anak maupun dewasa, khususnya
wanita yang tidak dapat terlepas dalam kesehariannya
sebagai bagian dari life style.
Kita

bersyukur

bahwa

kegiatan

usaha

perhiasan

di

Indonesia sudah berkembang, saat ini jumlah perusahaan
yang bergerak pada industri perhiasan ini sebanyak 36.636
unit dan mampu menyerap tenaga kerja sedikitnya 332.802
orang dengan nilai produksi 11,15 trilyun rupiah. Potensi
yang begitu besar ini dapat membantu Industri batu mulia
Indonesia juga meningkat.
Kondisi ekonomi dunia saat ini, tidak berpengaruh terhadap
permintaan ekspor perhiasan Indonesia. Menurut data
statistik, nilai ekspor Perhiasan dan Permata menjadi
komoditi yang terus memberikan nilai positif pada nilai
ekspor non migas tiap bulannya. Nilai ekspor perhiasan dan
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permata pada Maret 2015 sebesar USD 538,4 juta
meningkat sebesar 24,15 % dari Februari 2015.
Dalam perkembangannya industri batu mulia kita masih
dihadapkan dengan beberapa tantangan dan permasalahan,
antara lain: (1) Batu mulia Indonesia belum diakui oleh
dunia internasional, hal ini disebabkan oleh belum adanya
lembaga sertifikasi perhiasan di Indonesia yang diakui oleh
dunia internasional.

Akibatnya,

nilai

jual

batu

mulia

Indonesia menjadi tidak kompetitif, (2) Cadangan bahan
baku

batu

mentahan

mulia

Indonesia

dengan

harga

di-ekspor
murah,

dalam
(3)

bentuk
masalah

cutting/pemotongan batu mulia belum sepenuhnya dikuasai
olen pengerajin batu mulia Indonesia, (4) penerapan
teknologi dengan penggunaan mesin dan peralatan yang
modern dalam teknik proses produksi yang masih terbatas
karena keterbatasan modal investasi, (5) dan yang cukup
memprihatinkan adalah mulai banyaknya bermunculan
laboratorium gemology yang dimiliki oleh bangsa lain.
Hadirin yang berbahagia,
Mengingat potensi dan peluang industri batu mulia yang
sangat besar, maka perlu dilakukan upaya-upaya terobosan
untuk

meminimalisasi

permasalahan

yang

dihadapi.

Beberapa langkah terobosan yang dapat dilakukan, antara
lain: (1) Membentuk suatu lembaga sertifikasi yang
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terstandar secara internasional sehingga dapat menerbitkan
sertifikat batu mulia Indonesia yang diakui oleh dunia
internasional, (2) Pelatihan dalam rangka peningkatan
kemampuan sumber daya manusia baik di bidang desain,

cutting/pemotongan batu mulia, serta penerapan teknologi
terkini, (3) membuat kajian mendalam tentang potensi batu
mulia Indonesia sehingga masyarakat dunia dapat lebih
mengenal dan memahami batu mulia asal Indonesia.
Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Kecil
dan Menengah (IKM) telah memberikan berbagai macam
insentif guna menumbuhkan industri ini, antara lain:
(1) memberikan bantuan mesin dan peralatan pada sentrasentra batu mulia, (2) memberikan pelatihan peningkatan
SDM, (3) memberikan pendampingan tenaga ahli di bidang
desain dan cutting/pemotongan, (4) memberikan fasilitasi
pameran baik di dalam maupun di luar negeri.
Hadirin yang berbahagia,
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu peran serta dan
dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat
membantu. Oleh karena itu, Saya berharap dengan
dibentuknya Asosiasi Batu Mulia Indonesia (ABAMI) ini,
dapat menjadi partner semua kementerian terkait untuk
memetakan potensi batu mulia dan membuat strategi yang
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komprehensif dalam industri ini, sehingga setiap pemangku
kepentingan memahami perannya masing-masing.
Harapan saya, semoga ABAMI dapat memberdayakan
anggotanya

yang

pada

gilirannya

dapat

turut

serta

meningkatkan kesejahteraan rakyat, semoga Allah, Tuhan
Yang Maha Besar, meridhoi niat baik kita ini.

Sekian, Terima Kasih
Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.
Jakarta, 26 Mei 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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