SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PEMBUKAAN
PAMERAN PRODUK UNGGULAN NARAPIDANA
JAKARTA, 19 APRIL 2016

Yth. Bapak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Yth. Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede
Ngurah Puspayoga.
Yth. Pejabat Eselon I dan II Kementerian Hukum dan HAM
Yth. Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perindustrian
Yth. Para tamu undangan dari berbagai kementerian dan
lembaga terkait.
Yth. Pengurus Dharma Wanita Kementerian Perindustrian.
Yth. Para Pengurus Yayasan, Asosiasi, media, peserta
Pameran serta Hadirin yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat TuhanYang Maha Esa,
atas berkat dan rahmatNya sehingga kita semua dapat hadir
bersama-sama pada acara pembukaan “Pameran Produk
Unggulan Narapidana 2016”, Ajang tahunan ini terjalin
sudah yang ke-empat kalinya kerjasama Kementerian Hukum
dan HAM dengan Kementerian Perindustriandi Plasa Pameran
Industri Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan yang baik ini, saya memberikan dukungan
serta apresiasiyang tinggi atasterselenggaranya Pameran
Produk

Unggulan

Perindustrian.

Narapidana

2016

Melaluipenyelenggaraan

di

Kementerian

Pameran

ini

kami

berharap dapat memberikan citra positif terhadap pembinaan
narapidanadi lapas, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa
lapas

bukanlah

lembaga

yang

membelenggu

kreativitas

paranarapidana melainkan lembaga yang turut berperan aktif
dalam membangun karakter dan meningkatkan keterampilan
narapidana sehingga mereka memiliki bekal yang baru di
tengah masyarakat, yang kelak akan menjadi wirausaha baru
yang penuh semangat dan keyakinan di masyarakat.
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Hadirin yang berbahagia,

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya
tindak kriminalitas di berbagai daerah. Kesenjangan sosial
dapat

menjadikan

seseorang

melanggar

peraturan

demi

pemenuhan kebutuhan. Menurut data Badan Pusat Statistik,
tingkat

pengangguran

terbuka

pada

Agustus

2014

adalahsebanyak 5,94%atausekitar 7,2 jutajiwa, untuk itu
diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk bersama-sama
membangun perekonomian nasional ini sungguh-sungguh.
Perluasan

lapangan

kerja

dapat

menjadi

solusi

dalam

meningkatkan kesejahteraan untuk memperkecil kesenjangan
sosial.Pameran ini merupakan salah satu contoh nyata upaya
pemerintah dalam meningkatkan peluang terbukanya lapangan
pekerjaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dapat
menjadi tempat untuk menumbuhkan kreativitas dan inspirasi
serta menjadi peluang mencetak wirausaha baru.

Wirausaha baru ini diharapkan dapat turut memberikan efek
positif pada lingkungan sekitar yang tentunya dijalani setelah
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selesai

masa

pembinaan.Disisi

lain

program

pembinaan

keterampilan diharapkan juga dapat membantu deradikalisasi
yang dapat berkembang di lapas.Konsep pembinaan ini juga
merupakan upaya untuk memperbaiki diri bagi narapidana atas
kesalahan dan kekeliruan yang telah diperbuatnya.

Dalam

pelaksanaan

sistem

pemasyarakatan,

pidana

dan

penjara bukan semata-mata sebagai sebuah hukuman namun
lebih

menitikberatkan

pada

pembinaan

kepribadian

dan

kemandirian dalam rangka reintegrasi sosial warga binaan
untuk kembali kedalam masyarakat setelah bebas nanti.

Hadirin yang berbahagia,

Kementerian Perindustrian terus berupaya dalam meningkatkan
perekonomian nasional baik melalui penumbuhan wirausaha
industri maupun meningkatkan daya saing IKM di Indonesia.
Pengembangan yang tentunya mengacu pada potensi sumber
daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki, agar
industri dapat terus berkembang secara berkesinambungan.

Kemenperin

menargetkan

menghasilkan

wirausaha

baru

Industri Kecil maupun Menengah sebanyak 24.500 dalam 5
tahun

ke

depan

melalui

berbagai

upaya,

antara

lain
4

menghasilkan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) di berbagai
daerah, Bantuan Mesin Peralatan, hingga Pengembangan
Wirausaha Baru di daerah pedesaan. Dengan demikian kami
berharap wirausaha-wirausaha dapat terus tumbuh untuk
mewujudkan Indonesia menjadi negara industri maju baru.
Akhir kata, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh
peserta pameran khususnya para warga binaan yang pada hari
ini

turut

berpartisipasi,

Bismillahirrahmanirrahim

dan

dengan

Pameran

mengucapkan

Produk

Unggulan

Narapidana 2016 di Plasa Pameran Industri ini saya nyatakan
resmi dibuka. Semoga Allah SWT meridhoi upaya kita semua.

Terimakasih

Wabilahi

taufik

wal

hidayah,

wassalamu‘alaikum

warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri Perindustrian

Saleh Husin
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