SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PEMBUKAAN
INTERNATIONAL FURNITURE & CRAFT FAIR INDONESIA
(IFFINA 2016)
Jakarta, 10 Maret 2016
Yang terhormat
Sdr. Menteri Perdagangan;
Sdr. Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan;
Sdr. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Sdr. Menteri Luar Negeri;
Ketua Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia
(ASMINDO);
Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan
karuniaNya kepada kita semua, sehingga pada hari yang
berbahagia ini kita dapat hadir bersama pada acara
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Pembukaan Pameran International Furniture & Craft Fair
Indonesia (IFFINA 2016).

Hadirin yang berbahagia,
Dalam pengembangan industri nasional, industri furnitur
dan kerajinan merupakan salah satu industri prioritas yang
menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, berdaya
saing global, sebagai penghasil devisa negara serta
menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan dan
didukung oleh sumber bahan baku berupa kayu, rotan
maupun bambu. Daya saing industri furnitur dan kerajinan
Indonesia di pasar global terletak pada sumber bahan
baku alami yang melimpah dan berkelanjutan serta
didukung oleh keragaman corak dan desain yang berciri
khas lokal serta ditunjang oleh SDM yang cukup
kompeten. Saat ini industri furnitur berbahan baku kayu
dan rotan nasional menyerap tenaga kerja langsung dan
tidak langsung sebanyak 2.5 juta orang.

Tantangan ke depan yang harus sama-sama kita cermati
adalah penerapan ASEAN Economic Community (AEC).
AEC ini diharapkan dapat menjadi komunitas kerjasama
antar negara-negara ASEAN. Namun, AEC dapat menjadi
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peluang atau ancaman bagi industri dalam negeri
khususnya industri furnitur dan kerajinan. Kementerian
Perindustrian telah melakukan berbagai upaya untuk
mengantisipasi penerapan AEC, baik melalui penyusunan
dan implementasi SNI terhadap komoditi furnitur dan
kerajinan; penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) sebagai rumusan kemampuan kerja
yang

mencakup

aspek

pengetahuan,

keterampilan

dan/atau keahlian; maupun kegiatan pelatihan-pelatihan
dalam rangka mengembangkan kemampuan SDM para
pengrajin furnitur dan kerajinan.

Hadirin yang berbahagia
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mendorong
peningkatan daya saing industri melalui beberapa program
hilirisasi

sebagaimana

diamanatkan

dalam

Undang-

undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam
Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka
peningkatan nilai tambah industri guna pendalaman dan
penguatan struktur industri dalam negeri, pemerintah
dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya
alam.

3

Setelah diterapkannya program dan kebijakan tersebut,
perkembangan

industri

furnitur

nasional

mengalami

kemajuan yang signifikan. Nilai ekspor furnitur kayu dan
rotan pada tahun 2012 mencapai sekitar US$ 1.4 Miliar
dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan mencapai
sekitar US$ 1.8 Miliar. Secara total pada tahun 2014 nilai
ekspor furnitur kayu dan rotan nasional mencapai kurang
lebih US$ 2.2 Miliar. Diprediksi nilai ekspor furnitur kayu
dan rotan olahan dalam lima tahun ke depan mencapai
US$ 5 Miliar. Komposisi ekspor furnitur Indonesia dilihat
dari segi bahan baku masih didominasi oleh bahan baku
kayu 59.5%, metal 8.1%, rotan 7.8%, plastik 2.3%, bambu
0.5%, lain-lain 21.3%.
Hadirin yang berbahagia,
Kementerian

Perindustrian

secara

berkelanjutan

melaksanakan kegiatan promosi untuk mempopulerkan
furnitur di tingkat nasional maupun internasional, dengan
memfasilitasi dunia industri untuk mengikuti pameran
furnitur internasional secara rutin antara lain di “The
International Furniture Show, IMM Koln” di Koln, Jerman
untuk produk furnitur interior dan “China International
Furniture Expo” di Shanghai, Tiongkok untuk produk
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furnitur outdoor dan interior. Pameran furnitur tingkat
internasional

di

dalam

negeri

yang

diikuti

oleh

Kementerian Perindustrian salah satunya adalah pameran
International Furniture & Craft Fair Indonesia (IFFINA
2016) yang akan dibuka pada hari ini. Pameran ini selain
untuk memperkenalkan produk-produk kita di pasar
internasional juga kita harapkan dapat meningkatkan
target ekspor dan produksi sehingga industri ini dapat
memberikan kontribusi yang besar terhadap perolehan
devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Disamping
itu image furnitur sebagai green product juga dapat
dipopulerkan melalui pameran ini.

Dalam

persiapan

evaluasi/penilaian

pameran

kepada

telah

perusahaan

diadakan
yang

akan

mengikuti pameran tingkat internasional oleh tim kurator,
sehingga produk furnitur yang akan dipamerkan oleh
masing-masing peserta pameran saling berbeda-beda dan
masing-masing mempunyai karakter tersendiri sesuai
target pasar dengan desain khas Indonesia, mulai dari
level medium high sampai dengan high end product
dengan menggunakan bahan baku kayu dan rotan alami.
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Trend furnitur dunia yang terus berubah dan berkembang
menuntut perhatian tersendiri dari para pelaku industri ini.
Diperlukan usaha ekstra keras untuk terus memperbaharui
desain produk furnitur sesuai trend terkini sekaligus tetap
berciri khas Indonesia. Dalam mengatasi terbatasnya
jumlah desainer yang menaruh minat pada industri furnitur
Kementerian Perindustrian juga ikut membantu dan
memfasilitasi pembangunan pusat desain furnitur. Selain
itu dibutuhkan upaya menumbuhkan kesadaran inovasi,
karya kreatif furnitur baru dengan inspirasi budaya lokal
yang mampu menyesuaikan selera pasar sebagai upaya
peningkatan daya saing industri furnitur dan kerajinan
nasional.
Dalam rangka meningkatkan inovasi desain produk
furnitur,

Kementerian

Perindustrian

setiap

tahun

memfasilitasi pelaksanaan kompetisi desain furnitur tingkat
nasional dan kepada pemenang diberikan apresiasi yaitu
berupa kunjungan ke pameran furnitur ke luar negeri
sehingga dapat meningkatkan wawasan mereka terhadap
perkembangan desain furniture dunia.
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Hadirin yang berbahagia,
Dalam kesempatan yang berbahagia ini besar harapan
saya agar ASMINDO beserta anggota-anggotanya dapat
turut andil dalam memajukan industri furnitur dan kerajinan
nasional. Saya juga turut menghimbau agar kita semakin
meningkatkan penggunaan produk furnitur produksi dalam
negeri. Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada
ASMINDO dan PT. Traya Eksibisi Internasional selaku
penyelenggara

pameran,

dan

kepada

para

peserta

pameran semoga acara ini dapat terselenggara dengan
sukses.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya
buka secara resmi Pameran IFFINA 2016.
Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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