SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA
SAFARI RAMADHAN DI PT. SUGAR LABINTA
LAMPUNG, 27 JUNI 2015

Yth. Saudara Direktur Jenderal Industri Agro beserta jajarannya;
Yth. Saudara Pimpinan PT. Sugar Labinta beserta jajarannya;
Yth. Saudara Pimpinan PT. Great Giant Pineapple;
Yth. Saudara Pimpinan PT. Sungai Budi Group ; serta
Hadirin sekalian yang berbahagia.
Assalamualaikum Wr Wb
Salam sejahtera bagi kita semua
Pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah
SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada
hari ini kita
dapat berkumpul dalam rangka agenda Safari
Romadhon Kementerian Perindustrian tahun 2015.
Para Hadirin yang berbahagia,
Industri makanan dan minuman memiliki arti penting dan strategis
bagi perekonomian nasional, karena mendukung ketahanan pangan
dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan
PDB, penyerapan tenaga kerja maupun dalam perolehan devisa.
Pada tahun 2014, industri makanan dan minuman memberikan
kontribusi terhadap PDB sebesar Rp. 560,62 Trilyun (berdasarkan
harga berlaku) atau memberikan kontribusi sebesar 29,95%
terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Pada tahun yang
sama, ekspor industri makanan dan minuman sebesar US$ 5,55
Milyar atau menyumbang 4,73% dari ekspor hasil industri.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Pertumbuhan industri makanan dan minuman (tidak termasuk
industri pengolahan tembakau) berada diatas pertumbuhan
ekonomi nasional. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar
5,02%, sedangkan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar
9,54%. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, pertumbuhan
industri makanan dan minuman harus didukung, antara lain melalui
penyediaan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong (termasuk
gula kristal rafinasi) secara cukup dan berkesinambungan. Oleh
karena itu, keberadaan industri gula kristal rafinasi di dalam negeri
sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri
makanan dan minuman yang terus berkembang dan bertumbuh.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Industri gula kristal rafinasi mulai tumbuh di Indonesia pada tahun
2004 yaitu ada 3 perusahaan (PT. Angels Products, PT. Jawamanis
Rafinasi dan PT. Sentra Usahatama Jaya). Seiring dengan semakin
tumbuh berkembangnya industri makanan dan minuman diikuti
pula dengan berdirinya beberapa pabrik gula rafinasi (PGR). Saat
ini ada 11 PGR yang tersebar di Provinsi Banten (6 perusahaan),
Makassar-Sulawesi Selatan (1 perusahaan), Cilacap-Jawa Tengah (1
perusahaan), Lampung (1 perusahaan), Jawa Barat (1 perusahaan)
dan Medan-Sumatera Utara (1 perusahaan) dengan total kapasitas
izin sebesar 5,02 juta ton per tahun dan kapasitas melting sebesar
3,57 juta ton per tahun (berdasarkan hasil audit 2014). Sedangkan
PT. Sugar Labinta sendiri kapasitas izinnya sebesar 540.000 ton per
tahun dan kapasitas melting sebesar 484.110 ton per tahun (hasil
audit 2014).
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Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT. Sugar Labinta :
Pertama, atas komitmennya yang secara disiplin menyalurkan
produk gula kristal rafinasinya hampir 100% kepada industri
makanan dan minuman sesuai dengan kontrak yang dilampirkan
pada saat mengajukan permohonan rekomendasi IP RS kepada
Kementerian Perindustrian. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil audit
distribusi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan maupun
dari hasil verifikasi kontrak yang dilakukan oleh Kementerian
Perindustrian.
Kedua, atas upayanya yang gigih dan berkesinambungan dalam
rangka meningkatkan mutu produk dan efisiensinya, sehingga gula
dengan Spesifikasi Khusus (misalnya untuk formula bayi) yang
sebelumnya seluruhnya diimpor, secara bertahap sudah dapat
dipenuhi dari produksi dalam negeri sendiri.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Dari awal berdirinya industri gula kristal rafinasi, Pemerintah
(Kementerian Perindustrian) telah memikirkan perlunya sinergi dan
harmoni antara industri gula berbasis tebu yang sudah ada dengan
industri gula rafinasi yang mulai tumbuh agar sama-sama tumbuh
dan saling mengisi, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan No. 643 tahun 2002 tentang Tata
Niaga Impor Gula yang kemudian direvisi dengan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527 tahun 2004
tentang Ketentuan Impor Gula, yang antara lain mengatur
pemisahan pasar gula kristal putih untuk konsumsi langsung
masyarakat dan gula kristal rafinasi untuk memenuhi kebutuhan
industri.
Ke depan yang penting adalah bagaimana menjaga harmoni, agar
masyarakat mendapat gula dengan kualitas yang baik dengan harga
yang wajar dan terjangkau, industri makanan dan minuman
mendapatkan pasokan gula secara cukup dan tepat waktu dengan
kualitas yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
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Akhir kata saya berharap, PT. Sugar Labinta dapat memelopori atau
menjadi pionir ekspor GKR ke manca negara, karena dengan
kualitas yang telah memenuhi standar international yang dibuktikan
dengan berbagai sertifikat yang dimiliki seperti ISO 22000, Kosher
dan lain-lain, sangat dimungkinkan bagi PT. Sugar Labinta untuk
melakukan penetrasi pasar ekspor. Hal ini penting, mengingat saat
ini kapasitas terpasang pabrik-pabrik gula rafinasi belum
termanfaatkan secara optimal. Orientasi ekspor menjadi salah satu
solusi dari pemanfaatan kapasitas PGR yang belum maksimal, serta
merupakan bagian dari upaya peningkatan perolehan devisa yang
sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Demikian yang dapat saya sampaikan, selamat menjalakan ibadah
puasa dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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