Sambutan
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Pada acara
Kunjungan Industri di PT. Sarihusada Generasi
Mahardika (SGM)
di Kabupaten Klaten , Jawa Tengah
Jakarta, 17 September 2015
Yth. Saudara Rahmat Suhappy, Industrial Direktur
PT.Sarihusada
Yth. Saudara Arif Mujahidin, Head of Corporate
Affairs PT.Sarihusada
Yth. Seluruh Karyawan PT. Sarihusada di Kabupaten
Klaten Jawa Tengah
Yth. Para hadirin sekalian yang berbahagia
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan
rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul disini
untuk bersama-sama menghadiri kegiatan Kunjungan
Industri di PT. Sarihusada Generasi Mahardika
(SGM) di Desa Kemudo Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami
menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh
Pimpinan PT. SGM yang tetap berupaya memproduksi
berbagai produk susu untuk ibu hamil & menyusui serta
anak-anak dengan rasa enak, terjangkau serta
berstandar internasional dengan nama produk SGM dan
Lactamil. Melihat usia Sarihusada yang telah beroperasi
di Indonesia sejak tahun 1954, saya yakin perusahaan
ini semakin dicintai oleh para konsumennya dan akan
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di
Kabupaten Klaten dan secara umum di Propinsi Jawa
Tengah dan D.I Yogyakarta.

Hadirin yang berbahagia,
Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor industri
merupakan penggerak utama perekonomian nasional
yang perlu terus dikembangkan dalam rangka
meningkatkan nilai tambah, pemenuhan kebutuhan
pasar dalam negeri, peningkatan ekspor dan penyerapan
tenaga kerja.
Pertumbuhan sektor industri pengolahan susu
pada tahun 2014 sebesar 14%, meningkat dibandingkan
tahun 2013 sebesar 12%. Tingkat Konsumsi susu
perkapita masyarakat Indonesia saat ini rata-rata 12,10
liter/tahun setara susu segar, masih jauh dibawah
konsumsi perkapita negara-negara ASEAN lainnya yaitu
Malaysia
36,2
Kg/kapita/tahun,
Myanmar
26,7
Kg/kapita/tahun, Thailand 22,2 Kg/kapita/tahun dan
Philipina 17,8 Kg/kapita/ tahun. Hal ini menunjukkan
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bahwa masih besar potensi
pengolahan susu di Indonesia.

pasar

bagi

industri

Kebutuhan bahan baku susu segar dalam negeri
(SSDN) untuk susu olahan saat ini sekitar 3,8 juta ton
dengan pasokan bahan baku susu segar dalam negeri
798.000 ton (21 %) dan sisanya sebesar 3 juta ton
(79%) masih harus diimpor dalam bentuk Skim Milk
Powder, Anhydrous Milk Fat, dan Butter Milk Powder dari
berbagai negara seperti Australia, New Zealand, Amerika
Serikat dan Uni Eropa. Hal ini merupakan peluang
sekaligus tantangan bagi usaha peternakan sapi perah di
dalam negeri untuk meningkatkan produksi dan mutu
susu segar, sehingga secara bertahap kebutuhan bahan
baku susu untuk industri dapat ditingkatkan.

Hadirin yang berbahagia
Kementerian Perindustrian telah menetapkan
industri pengolahan susu sebagai salah satu industri
prioritas untuk dikembangkan sebagaimana
diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015
Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN). Disamping itu, Pemerintah telah memberikan
beberapa fasilitas antara lain :
1. Pembebasan PPN untuk produk susu segar melalui PP
No. 31 Tahun 2007;
2. Pemberian kredit usaha pembibitan
dengan PMK No.131/PMK.05/2009;

sapi

sesuai

3. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) / Tax Allowance
bagi investasi baru maupun perluasan sesuai PP No.
18 Tahun 2015.
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Saudara – saudara sekalian,
Sarihusada merupakan bagian dari Danone
Nutricia Early Life Nutrition, sebuah perusahaan nutrisi
yang tersebar di beberapa negara di dunia yang
berpengalaman menyediakan nutrisi terbaik bagi
siapapun. Didukung oleh lebih dari 400 ilmuwan, Danone
Nutricia Early Life Nutrition telah menghasilkan 263
penelitian dan 147 inovasi mengenai ASI dan nutrisi awal
kehidupan. Harapan saya PT. Sarihusada masih akan
terus melakukan investasi, meningkatkan kapasitas
produksi produk gizinya dan terus mendukung program
pemerintah dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat
dan penyerapan tenaga kerja.

Saudara – saudara sekalian yang saya hormati,
Disamping itu, kami mengharapkan PT. Sarihusada
secara aktif berinteraksi dan bermitra dengan para
praktisi kesehatan, penggiat gizi, pengambil kebijakan
dan pihak terkait lainnya untuk menyebarkan edukasi
yang diperlukan dalam rangka mewujudkan generasi
Indonesia yang sehat di masa kini dan masa datang,
serta tetap berkomitmen untuk menyerap susu segar
dalam negeri, dengan pendekatan asistensi untuk
peningkatan produktifitas, perbaikan kualitas dan
budidaya ternak yang lebih baik kepada para peternak
binaan.
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Akhir kata, kami mengucapkan selamat dan sukses
serta terima kasih sebesar-besarnya atas perkenan
menerima kehadiran kami.
Terima Kasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN

5

