bahagia ini kita dapat berkumpul bersama pada acara
Pembukaan Pameran Furniture dan Produk Interior dan

Dialog Nasional dan Pembentukan Lembaga Kolaborasi
Nasional

Pengembangan

Industri

Rotan

Ramah

Lingkungan.

SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN

Hadirin yang berbahagia,

PADA ACARA

Untuk kesekian kalinya Kementerian Perindustrian menggelar
Pameran Furniture dan Produk Interior di Plaza Industri ini.

Pameran Furniture dan Produk Interior dan Dialog

Industri furniture dan kerajinan telah lama diakui sebagai
industri yang padat karya dan banyak menyerap lapangan

Nasional dan Pembentukan Lembaga Kolaborasi Nasional
Pengembangan Industri Rotan Ramah Lingkungan

kerja. Pengembangan industri diarahkan kepada industri yang
menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi, berdaya
saing global dan berwawasan lingkungan. Industri furniture dan
kerajinan merupakan salah satu yang memenuhi kriteria

JAKARTA, 29 OKTOBER 2013

Yang terhormat,

Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam

Para Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian dan Instansi
terkait

Ketua AMKRI
Ketua PUPUK
Para Peserta Pameran

tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri ini juga
merupakan industri prioritas penghasil devisa negara

mengingat begitu besarnya sumber bahan baku yang kita
miliki. Daya saing furniture dan kerajinan Indonesia terletak
pada sumber bahan baku alami yang melimpah dan
berkelanjutan, keragaman corak desain yang berciri khas lokal
serta didukung oleh SDM yang melimpah.

Hadirin yang berbahagia

Hadirin yang berbahagia,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Industri furniture merupakan salah satu industri berbasis

Selamat Pagi, dan Salam Sejahtera,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
ALLAH SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan

karunianya kepada kita semua, sehingga pada hari yang
l

kayu/rotan yang memiliki nilai tambah paling tinggi dan
menyerap banyak tenaga kerja serta memberikan kontribusi
yang cukup penting terhadap perekonomian, baik dalam
bentuk kontribusi pada PDB maupun dalam perolehan devisa
(ekspor). Negara utama tujuan ekspor furniture Indonesia
adalah Amerika

Serikat,

Perancis,

Jepang,

Inggris dan
2

Belanda. Berdasarkan bahan baku, data ekspor furniture kayu

cukup berfluktuasi, tahun 2009 sebesar 1,15 Milyar USD,
tahun 2010 naik menjadi 1,4 Milyar USD dan tahun 2011 turun

lagi menjadi 1,03 Milyar USD, naik menjadi 1,22 Milyar pada
tahun 2012, pada periode bulan Januari - Juli 2013 ekspor
furniture kayu tercatat 711,3 Juta USD. Sedangkan data
ekspor rotan olahan cenderung menurun tiap tahun, tahun
2009 sebesar 224 juta USD, tahun 2010 sebesar 212 juta
USD, tahun 2011 sebesar 168 juta USD, tahun 2012 sebesar
202 Juta USD dan data ekspor pada periode Januari - Juli

2013 bam mencapai 96 Juta USD. Kondisi yang cukup
fluktuatif ini perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah

maupun pelaku industri furniture. Dengan adanya kebijakan
larangan ekspor bahan baku rotan maka ekspor barang jadi
rotan (anyaman dan furniture rotan) diharapkan mengalami
peningkatan. Komposisi ekspor furniture 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%,
Iain-Iain 21,3%.

Hadirin yang berbahagia,

Industri furniture dan kerajinan selain didukung oleh besarnya

potensi bahan baku yang kita miliki, didukung pula oleh
kebijakan-kebijakan pemerintah yang diharapkan bisa
mendorong berkembangnya industri ini. Untuk menjamin
legalitas bahan baku kayu industri furniture telah ditetapkan
kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK telah
diakui secara resmi oleh Uni Eropa dengan ditandatanganinya

Perjanjian Forest Law Enforcement, Governance and Trade
Voluntary Partnership Agreement pada tanggal 30 September

2013 di Brussel antara Pemerintah Rl dan Komisioner Uni

Eropa. Hal ini diharapkan menjadi peluang bagi produk
furniture Indonesia untuk merebut pasar produk hijau (green
product) internasional.

Selain

itu

dilakukan

kegiatan promosi

untuk kembali

mempopulerkan furniture di tingkat nasional maupun
internasional. Sejauh ini Kementerian Perindustrian telah
mengikuti pameran furniture internasional di luar negeri (Eropa,
Amerika, China) dan juga di Indonesia. Image furniture sebagai

green product juga dipopulerkan melalui pameran-pameran ini.
Pada perkembangannya industri furniture dan kerajinan
semakin tidak bisa dilepaskan dari teknologi dan terutama

faktor desain yang sangat berhubungan dengan trend

masyarakat. Trend furniture dunia yang terus berubah dan
berkembang menuntut perhatian tersendiri dari para pelaku
industri ini. Diperlukan usaha ekstra keras untuk terus

memperbaharui desain produk furniture sesuai trend terkini
sekaligus tetap berciri khas Indonesia. Masih terbatasnya
jumlah desainer yang menaruh minat pada industri furniture
dan masih terbatasnya kemampuan desainer furniture nasional

dibandingkan dengan desainer negara-negara pesaing
menyebabkan turunnya daya saing produk furniture Indonesia
di pasar internasional. Sehingga yang terjadi adalah umumnya
desain produk furniture masih ditentukan oleh pembeli (job
order).

Hadirin yang berbahagia,

Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian juga terus

mendorong dan menyusun kebijakan untuk meningkatkan

daya saing produk furniture nasional. Beberapa program yang

menimbulkan mutiplier effect secara nasional baik berupa

telah dilaksanakan di bidang desain furniture antara lain

penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa, peningkatan

pelaksanaan Diklat peningkatan kompetensi SDM furniture

ketrampilan dan menumbuhkembangkan industri pendukung

bidang desain, Pelaksanaan Lomba Desain Furniture sebagai

terkait.

bagian

dari

Program

pengembangan

pusat

desain,

Pelaksanaan workshop desain furniture dan Pembangunan
Pusat Desain Furniture di Jepara dan Cirebon. Perlu diketahui

bahwa pada pameran ini juga ditampilkan hasil karya finalis
Indonesia
furniture

Furniture Design Award
yang
diselenggarakan

2013,
oleh

lomba desain
Kementerian

Indonesia adalah salah satu negara yang sangat kaya akan

sumber daya hutan, salah satunya adalah rotan. Indonesia
merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia,
diperkirakan 85% bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan
oleh Indonesia, sisanya dihasilkan oleh negara lain seperti :

Perindustrian.

Philippina, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya. Daerah
penghasil rotan di Indonesia tersebar di Pulau Kalimantan,

Dapat kami sampaikan bahwa hal - hal yang perlu diantisipasi

Sumatera, Sulawesi dan Papua. Rotan merupakan bahan baku

oleh semua pihak terkait kemajuan pertumbuhan desain baru
adalah dibutuhkannya upaya menumbuhkan kesadaran
inovasi. Khususnya karya kreatif furniture baru dengan

dari alam yang ramah lingkungan, karena rotan hidup di
pepohonan. Jika rotan tumbuh dengan baik artinya hutan yang

inspirasi budaya lokal yang mampu menyesuaikan selera
pasar sebagai upaya peningkatan daya saing industri furniture
dan kerajinan nasional. Selain itu sebagai wujud apresiasi dan
kebanggaan kita terhadap produk dalam negeri, marilah kita
terus tingkatkan penggunaan produk Indonesia.

menjadi naungannya akan lestari.
Hadirin yang berbahagia,

Kekayaan bahan baku rotan ini menempatkan rotan sebagai
komoditi

istimewa

yang patut dikembangkan

seoptimal

mungkin. Karena Indonesia yang memiliki potensi rotan paling
besar, maka sudah sepantasnya kita menjadikannya icon

Hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan ini kami sampaikan, Kementerian
Perindustrian bekerjasama dengan PUPUK (Perkumpulan

Untuk Peningkatan Usaha Kecil) yang didukung oleh Uni
Eropa, akan
mengadakan "Dialog Nasional
dan
Pembentukan

Lembaga

Kolaborasi

Nasional

produk asli Indonesia.

Visi kita ke depan adalah menjadikan rotan sebagai produk

yang mendunia namun tetap berciri khas Indonesia. Oleh
karena itu, mulai dari sekarang sudah saatnya
membangun kebanggaan terhadap produk rotan,

kita

Pengembangan Rotan Ramah Lingkungan". Industri barang

jadi rotan merupakan industri hilir berbasis agro yang perlu

Dalam rangka menjaga ketersediaan bahan baku rotan bagi

dikembangkan sehingga bisa meningkatkan nilai tambah dan

industri di dalam negeri dan

pemanfaatan rotan secara

berkesinambungan (sustain), Pemerintah telah menetapkan

kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan dan road map
pengembangan industri furniture.

Program pengembangan industri furniture

rotan di

Kementerian Perindustrian mencakup : (l)Penyelamatan dan

pemulihan (rescue &recovery) industri pengolahan rotan untuk
industri rotan yang sudah ada; (2)Pengembangan industri

pengolahan rotan di daerah sumber bahan baku; (3)Perluasan
pasar (Dalam Negeri &Luar Negeri).
Hadirin yang berbahagia,

Akhirnya, saya mengucapkan selamat pameran dan

melakukan dialog nasional, semoga acara ini bisa bermanfaat
sebaik-baiknya bagi para pelaku industri furniture dan

kerajinan, asosiasi dan masyarakat pada umumnya. Secara

resmi acara Pameran Furniture dan Produk Interior dan
"Dialog Nasional dan Pembentukan Lembaga Kolaboras.
Nasional Pengembangan Rotan Ramah Lingkungan" saya
nyatakandibuka.
Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

MOHAMAD S. HIDAYAT

