SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PEMBUKAAN PAMERAN
“KOPERASI JASA KARYA NURANI RAKYAT”

JAKARTA, 16 MARET 2016

Yang Saya Hormati,
1. Bapak Jenderal TNI (Purn) Wiranto
2. Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur
Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi

Negara

3. Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Agung Gede
Ngurah Puspayoga.
4. Ketua dan Pengurus Koperasi Jasa Karya Nurani
Rakyat
5. Para
Pejabat
Perindustrian

di

Lingkungkan

Kementerian

6. Para tamu undangan dari berbagai Kementerian dan
Lembaga terkait.
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita
semua.
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di hari
yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama untuk
menghadiri

pembukaan

Pameran

Produk

Unggulan

“Koperasi Jasa Karya Nurani Rakyat” dan sekaligus
“Peresmian Koperasi Jasa Karya Nurani Rakyat”, di
Kementerian Perindustrian Plasa Pameran Industri.

Hadirin Sekalian,
Indonesia mempunyai jumlah SDM handal dan tinggi,
tingkat

kreativitas

yang

tradisional

dan

modern,

sehingga nilai tiap-tiap kreativitas dapat di realisasikan
serta dikembangkan di berbagai sektor oleh sebab itu
dibutuhkan koperasi yang mempunyai sistem untuk
mengembangkan

dan

atau

mensejahterakan

para

anggota – anggota koperasi.
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Perlu diketahui, bahwa Koperasi Jasa Karya Nurani ini
berperan sebagai pembina dari para perajin di setiap
daerah, dan juga mengembangkan industri padat karya
di setiap daerah, di antaranya yang telah menjadi binaan
Koperasi Jasa Karya Nurani Rakyat secara khusus yakni
Cirebon dan Banten.

Hadirin yang Saya Hormati,
Pembangunan ekonomi melalui sektor koperasi dapat
mempengaruhi sektor perekonomian nasional lainnya
salah satu diantaranya adalah dapat menjadi lapangan
usaha yang mandiri bagi jutaan orang yang berpotensi
meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat di
dalamnya,
Pengertian Koperasi dapat dilihat dari pengertian mantan
Wakil Presiden era Presiden Soekarno Bapak Muh.Hatta,
mengartikan

bahwa

tujuan

koperasi

bukan

hanya

mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani
kebutuhan bersama dengan wadah partisipasi pelaku
ekonomi skala kecil dan fungsi koperasi tertuang dalam
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pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian,
diantaranya yaitu, membangun dan mengembangkan
potensi

dan

khususnya

kemampuan

dan

ekonomi

masyarakat

pada

anggota

pada

umumnya

untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan

manusia

perkonomian
ketahanan

rakyat

dan

masyarakat,

sebagai

perekonomian

dasar

nasional

memperkokoh
kekuatan

dengan

dan

koperasi

sebagai gurunya, berusaha untuk mewujudkan dan
mengembangkan
merupakan

usaha

perekonomian
bersama

nasional

berdasar

atas

yang
azas

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Hadirin yang berbahagia,
Dengan diadakan Pameran Produk Unggulan Koperasi
Jasa Karya Nurani Rakyat, maka hasil kreasi dan inovasi
IKM yang merupakan hasil binaan dari Koperasi Jasa
Karya Nurani Rakyat, dapat makin baik dari segi kualitas,
desain, serta kemasan, dan sekaligus dapat merangkul
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para calon wirausahawan daerah agar menjadi kreatif
dalam mengikuti perkembangan mode.

Hadirin yang Saya Hormati,
Apa

yang

dilakukan

pemerintah

dalam

hal

ini

Kementerian Perindustrian pada pameran ini hanyalah
bagian kecil dari proses panjang untuk membangun IKM
yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu dengan
segala kerendahan hati saya mengharapkan dukungan
masyarakat luas khususnya para pelaku industri besar
yang bersedia secara profesionalitasnya untuk turut
membantu serta para pemangku kepentingan lain.
Kepada para peserta pameran, saya harapkan untuk
selalu

mengobarkan

semangat

pantang

mundur,

semangat belajar serta semangat kemandirian dan
solidaritas sesama IKM, yang akan menjadikan semua
tumbuh berkembang untuk meraih kesejahteraan yang
didambakan.
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Akhirnya

dengan

mengucapkan

“Bismillahirrahmanirrahim”

Pameran

Produk

Unggulan ”Koperasi Jasa Karya Nurani Rakyat” di
Plasa Pameran Industri, saya nyatakan secara
resmi dibuka.
Terima kasih.
Wabillahi

taufik

walhidayah,

wassalamu’alaikum

warahmatullahi wabarakatuh.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN

6

