SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA
PEMBUKAAN INDONESIA FASHION WEEK 2016
JAKARTA CONVENTION CENTER
10 Maret 2016
Yth. Para Menteri Kabinet Kerja;
Yth. Perwakilan Instansi Pemerintah;
Yth. Perwakilan Asosiasi, Yayasan, dan Dunia Usaha;
Yth. Para Peserta Pameran, Wartawan Media Massa,
dan Hadirin Undangan yang saya hormati.
Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Selamat Pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama
tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke
hadirat Allah SWT., karena berkat rahmatNya, pada pagi
hari ini kita dapat berkumpul pada acara pembukaan
Indonesia Fashion Week 2016 yang diprakarsai oleh
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Asosiasi

Perancang

Pengusaha

Mode

Indonesia

(APPMI).

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Saya merasa bangga dapat hadir pada pembukaan event
terbesar di bidang fesyen di Indonesia ini, yang lahir pada
tahun

2012

yang

dibidani

oleh

Kementerian

Perindustrian, bersama 3 (tiga) kementerian lain yaitu
Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Koperasi dan UKM.
Memasuki tahun kelima, Indonesia Fashion Week akan
diselenggarakan pada tanggal 10 – 13 Maret 2016 di
Jakarta Convention Center (JCC) yang diikuti oleh 487
brands, 32 Fashion Show dengan total 12.000 outfit
karya desainer dalam dan luar negeri dan juga 480 Booth
untuk IKM/ UKM daerah.
Indonesia Fashion Week 2016 yang mengusung tema
‘Reflections of Culture’ merupakan upaya pengembangan
kualitas dan kuantitas sumber daya sebagai pelaku
industri kreatif yang merupakan lokomotif ekonomi kreatif
Indonesia. Acara ini akan menyatukan semua elemen
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penting dari fashion designer, lembaga akademis, industri
kecil, pengrajin, bisnis, asosiasi hingga pemerintah untuk
peningkatan daya kreativitas. IFW bukan sekedar event
namun adalah sebuah movement (gerakan) fesyen
terbesar di Indonesia yang memiliki misi membangun
pondasi Industri Fesyen Indonesia, dari hal SDM hingga
infrastruktur dan pra-sarana yang menunjang

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Fesyen merupakan bagian dari industri kreatif yang
termasuk

dalam

lingkup

binaan

Kementerian

Perindustrian sebagaimana diamanatkan pada Inpres No.
6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Dalam pembagian peran antar kementerian, Kementerian
Perindustrian

fokus

pada

aspek

pelatihan

dan

pengembangan desain, bantuan peralatan, standardisasi
produk serta memfasilitasi Pilot Project Local Brand
(Reneo). Kementerian Perindustrian telah bekerjasama
dengan IFW dalam program Green Movement dan
Standardisasi.
meningkatkan

Green

Movement

kepedulian

bertujuan

konsumen

dan

untuk

produsen
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fesyen

terhadap

kelestarian

lingkungan,

sementara

Standardisasi bertujuan untuk menyetarakan standar
ukuran produk fesyen Indonesia.
Berdasarkan kepada UU No. 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian, UU tersebut telah memberikan landasan
yang cukup kuat bagi terlaksananya pengembangan
industri

secara

nasional

khususnya

pemberdayaan

Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pada pasal 72 – 76
UU No. 3 tahun 2014 telah memberikan amanat
kepadaPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk
melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk
mewujudkan

IKM

yang

berdaya

saing;

berperan

signifikan dalam penguatan struktur industri nasional;
berperan

dalam

pengentasan

kemiskinan

melalui

perluasan kesempatan kerja; dan menghasilkan barang
dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Seiring tumbuhnya Indonesia Fashion Week hingga
pelaksanaan yang kelima kalinya hari ini, kita melihat
Industri Fesyen Indonesia melesat menjadi salah satu
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primadona subsektor Industri Kreatif. Menurut data Tim
Studi Ekonomi Kreatif – Kemenparekraf 2014, sektor
Ekonomi Kreatif memberikan kontribusi sebesar 641,8
Trilyun Rupiah terhadap PDB kita, sedikit di atas sektor
Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Keuangan,
Real Estat, dan Jasa Perusahaan.
Dari jumlah tersebut, subsektor Fesyen menyumbang
sebesar 28,29% atau setara dengan Rp. 181,5 Trilyun,
kedua terbesar setelah subsektor Kuliner (Rp. 208,6
Trilyun). Subsektor Fesyen juga menyerap tenaga kerja
paling banyak di antara subsektor Industri Kreatif lain,
yaitu 3.838.756 orang dari 1.107.956 unit usaha dan laju
pertumbuhan ekspor tertinggi di antara subsektor Industri
Kreatif (9,51%), Fesyen berkontribusi sebesar 76,78
Trilyun Rupiah terhadap ekspor Indonesia.
Yang tak kalah penting untuk dicermati adalah angka
konsumsi rumah tangga untuk subsektor Fesyen yaitu
sebesar Rp. 282,8 Trilyun, menempati urutan kedua
setelah Subsektor Kuliner dengan angka konsumsi rumah
tangga sebesar Rp. 367.508 Trilyun.
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Hadirin sekalian yang saya hormati,
Indonesia kaya akan sumber daya alam dan manusia,
yang jika diolah dengan baik, akan menjadi kekuatan kita
dalam menghadapi perubahan apapun yang datang
menerpa kita. Saat ini dunia dihadapkan pada berbagai
permasalahan,
perebutan

ledakan

wilayah/

jumlah

sumber

penduduk,

daya

alam,

perang,
dan

lain

sebagainya. Apakah kita akan menjadi bagian dari
permasalahan tersebut? Ataukah kita akan mengambil
kesempatan untuk maju menjadi yang terdepan?

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan ini, Saya menyampaikan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada Asosiasi Perancang
Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) yang telah gigih
memperjuangkan dan mengembangkan industri fesyen
Indonesia. Kami berharap agar kerjasama Pemerintah
dengan dunia usaha untuk mendorong perkembangan
Industri Fesyen ini terus ditingkatkan.
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Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam
penyelenggaraan Indonesia Fashion Week 2016, kami
ucapkan terima kasih. Mari kita berjuang bersama untuk
Indonesia menjadi Pusat Mode Dunia di tahun 2025.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN

7

