SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA

Peringatan Hari Kakao Indonesia (Cocoa Day) ke 3
Tanggal 17-20 September 2015
di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta
Yang Terhormat,
1. Menteri Perekonomian RI;
2. Menteri Pertanian RI;
3. Menteri Perdagangan RI, atau yang mewakili;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Para hadirin dan undangan yang berbahagia

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rakhmat dan karuniaNya yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini
kita dapat berkumpul bersama pada acara Peringatan Hari
Kakao Indonesia (Cocoa Day) ke 3 bertempat di Ambarukmo
Plaza, Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada tanggal
17-20 September 2015.

Hadirin sekalian,
Sampai saat ini Indonesia masih merupakan produsen
biji kakao terbesar ke 3 dunia setelah Pantai Gading dan
Ghana, dengan produksi biji kakao pada tahun 2014
mencapai sebesar 370 ribu ton (data ICCO).
Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor industri
merupakan penggerak utama perekonomian nasional yang
perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai
tambah,

pemenuhan

kebutuhan

meningkatkan ekspor dan

pasar

dalam

negeri,

penyerapan tenaga kerja. Sejak

tahun 2010 Kementerian Perindustrian telah mencanangkan
kebijakan pengembangan industri pengolahan kakao melalui
program hilirisasi.
Salah satu kebijakan pemerintah adalah pemberlakuan
Bea Keluar (BK) Biji Kakao. Pemberlakuan BK Biji Kakao sejak
tahun 2010 telah berhasil mengurangi ekspor biji kakao,
dimana ekpsor biji kakao pada tahun 2013 sebesar 188,4 ribu
ton turun menjadi 63,3 ribu ton pada tahun 2014. Sementara
itu

untuk

ekspor

kakao

olahan

kita

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2013 ekspor
kakao olahan Indonesia sebesar 196,3 ribu ton meningkat
menjadi sebesar 242,2 ribu ton pada tahun 2014

atau
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mengalami peningkatan sebesar 23,3%. Namun disisi lain
masih terdapat kenaikan impor biji kakao, dimana pada tahun
2014 impor biji kakao sebesar 109,4 ribu ton mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan impor tahun 2013
yang hanya sebesar 30,7 ribu ton. Hal ini menunjukkan
adanya kekurangan bahan baku biji kakao di dalam negeri.
Dengan demikian perlu dilakukan peningkatan produktivitas
baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman kakao.
Selain

itu,

dengan

masuknya beberapa investor

disektor kakao, tentunya menjadi perhatian kita semua
khususnya

instansi

pemerintah

terkait

dalam

upaya

penyediaan infrastruktur, seperti perbaikan sarana jalan,
listrik dan peningkatan SDM. Untuk itu, pada kesempatan ini
kami mengharapkan kerjasama instansi pemerintah terkait,
sehingga tujuan kita menjadi produsen kakao No. 1 dunia
dapat terwujud.
Industri kakao memiliki peranan penting khususnya
dalam perolehan devisa Negara dan penyerapan tenaga kerja
karena memiliki keterkaitan yang luas baik ke hulu maupun
hilirnya. Pada tahun 2014, devisa yang disumbangkan dari
komoditi kakao mencapai USD 1,24 milyar, dan memiliki
potensi untuk terus ditingkatkan dengan berbagai macam
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produk turunan kakao bernilai tambah tinggi dengan beragam
produk yang dihasilkan..
Sementara itu, konsumsi kakao masyarakat Indonesia
saat

ini

masih

relatif

rendah

dengan

rata-rata

0,5

kg/kapita/tahun, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan
konsumsi negara-negara Asia seperti Singapura dan Malaysia
yang sudah mencapai 1 kg/kapita/tahun, dan Negara Eropa
yang konsumsinya lebih dari 8 Kg /kapita/tahun. Salah satu
upaya untuk peningkatan konsumsi cokelat adalah melalui
sosialisasi maupun gerakan seperti Peringatan Hari Kakao
Indonesia yang sebentar lagi akan saya buka.
Hadirin sekalian,
Peringatan hari kakao Indonesia tahun ini merupakan
pelaksanaan ke 3 setelah dicanangkan sejak tahun 2012 lalu.
Pelaksanaan

kegiatan

ini

ditujukan

dalam

rangka

mengenalkan berbagai macam produk olahan cokelat di
Indonesia kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan konsumsi cokelat di dalam negeri. Konsumsi
cokelat Indonesia pada tahun 2012 baru sebesar 0,2
kg/kapita/tahun meningkat menjadi 0,5 kg/kapita/tahun pada
tahun 2014 dan diharapkan pada akhir tahun 2015 menjadi
sebesar 0,6 kg/kapita/tahun.
Pelaksanaan hari kakao Indonesia di Yogyakarta terdiri
dari berbagai rangkaian acara seperti pameran dan penjualan
produk, workshop, pemahatan patung cokelat, kompetisi
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pembuatan kue berbasis cokelat untuk para siswa/siswi SMK,
yang ditujukan dalam rangka mengetahui pengetahuan dan
kemampuan

para

siswa

tentang

pembuatan

makanan

berbasis cokelat.
Hadirin sekalian,
Saya memberikan apresiasi kepada seluruh Panitia
pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik
dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Asosiasi
dan Perusahaan, para wirausaha dibidang cokelat. Semoga
kegiatan ini dapat dilaksanakan pada setiap tahunnya,
sehingga konsumsi cokelat di dalam negeri dapat meningkat
seiring dengan berkembangnya industri hilir pengolahan
kakao di Indonesia.
Dengan mengucapkan Bismillahirroh-manirrohim,
kegiatan Peringatan Hari Kakao Indonesia (Cocoa Day) ke 3
di Ambarukmo Plaza, Yogyakarta pada tahun ini dengan
resmi saya nyatakan dibuka.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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