SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA ACARA
PERESMIAN RUMAH COKELAT DAN RUMAH
KEMASAN DI SULAWESI TENGAH
TANGGAL 17 NOVEMBER 2015
Yth : Saudara Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Gubernur
Sulawesi Tengah
Yth : Saudara Drs. Hidayat Lamakarate, M.Si,
Pj. Walikota Palu
Yth. : Tim Japan International Cooperation Agency (JICA)
Yth : Para hadirin undangan yang berbahagia
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua
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 acara peresmian Rumah
Cokelat dan Rumah Kemasan di Palu, Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya
menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur
Sulawesi Tengah, beserta jajaran SKPD, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan beserta para karyawankaryawati yang telah berupaya dan bekerja keras untuk

mengembangkan hilirisasi pengolahan kakao di Sulawesi
Tengah, dan juga kepada Tim Japan International
Cooperation Agency (JICA) yang telah bersedia
memberikan
pendampingan
terkait
dengan
pengembangan industri di Sulawesi Tengah.
Saudara-saudara sekalian
Rumah Cokelat dan Rumah Kemasan ini
mempunyai makna yang penting bagi Indonesia dalam
mengembangkan produk hilir kakao sebagai upaya
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di
Palu atau Sulawesi Tengah secara umum.
Industri pengolahan kakao mempunyai peranan
penting dalam peningkatan devisa dan peningkatan
ekonomi. Konsumsi kakao masyarakat Indonesia saat ini
masih relatif rendah dengan rata-rata 0,5 kg/kapita/tahun,
jauh lebih rendah dibanding dengan konsumsi negaranegara Eropa yang lebih dari 8 Kg /kapita/tahun.
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,
meningkatkan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian telah menetapkan
industri pengolahan kakao sebagai salah satu industri
prioritas untuk dikembangkan melalui program hilirisasi.
Saudara-saudara sekalian
Dalam pengembangan perkakaoan
nasional,
pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas melalui
paket kebijakan, seperti : 1) Pembebasan Bea Masuk atas
pengimporan mesin, barang dan bahan, 2) Bea Keluar Biji
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kakao dalam rangka menjamin pasokan bahan baku biji
kakao di dalam negeri, 3) Pengurangan Pajak Penghasilan
(PPh) bagi investasi baru maupun perluasan di bidang
industri pengolahan kakao dan Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, 4)
Pemberian Fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak
Penghasilan dengan persyaratan merupakan industri
pionir, rencana penanaman modal Rp. 1 Trilyun dan telah
berproduksi secara komersial.
Dengan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah
tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan
dalam mendorong perkembangan industri pengolahan
kakao di tanah air, yaitu masuknya beberapa investor
dibidang industri pengolahan kakao skala besar seperti
PT. Cargill Indonesia di Jawa Timur, PT. Bery Calabout di
Sulawesi Selatan PT. Asia Cocoa Indonesia di Batam dan
lainnya.
Disamping industri besar tersebut kita perlu
mendorong tumbuhnya industri hilir pengolahan kakao
skala kecil (IKM), mengingat sektor ini mempunyai rantai
nilai yang cukup banyak dan berperan besar dalam
penumbuhan ekonomi masyarakat. Berdirinya Rumah
Cokelat di Sulawesi Tengah ini saya harapkan dapat
menjadi motivasi bagi Provinsi-Provinsi penghasil kakao
di Indonesia untuk mengembangkan industri hilir kakao di
daerah masing-masing.
Saudara-saudara sekalian
Berkembangnya industri hilir pengolahan kakao
tidak terlepas dari ketergantungan akan bahan baku biji
kakao. Untuk itu pada kesempatan ini kami mangharapkan
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dukungan dari instansi terkait khususnya dalam
pengembangan perkebunan kakao di Indonesia, seperti
program GERNAS kakao dapat dilanjutkan kembali
sebagai upaya menjamin ketersediaan bahan baku industri
pengolahan kakao dalam negeri.
Saudara-saudara sekalian
Kami mengharapkan dengan adanya Rumah
Cokelat dan Rumah Kemasan di Sulawesi Tengah ini
kedepan dapat mendorong diversifikasi produk olahan
kakao
yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi,
disamping itu juga dalam rangka mendorong peningkatan
konsumsi cokelat di Indonesia.
Akhir kata, kami mengucapkan selamat dan sukses
atas pendirian Rumah Cokelat dan Rumah Kemasan ini
dan dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrohim”,
pada hari ini saya resmikan berdirinya Rumah Cokelat dan
Rumah Kemasan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Demikian,
atas perhatian
sekalian saya ucapkan terima kasih.

Saudara-saudara

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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