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Yth. Pimpinan Daerah se Sumatera dan Kalimantan
ataupun yang mewakili.
Yth. Ketua Dekranasda se Sumatera dan Kalimantan.
Yth. Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian
Perindustrian.
Yth. Penasehat, Ketua dan Pengurus Dharma Wanita
Kementerian Perindustrian.
Yth. Para tamu undangan dari berbagai Kementerian dan
Lembaga terkait, asosiasi Kerajinan, media, peserta
pameran serta Hadirin yang saya hormati.

Assalamu ’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di hari yang
berbahagia ini kita dapat hadir pada pembukaan Pameran,
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”Produk Unggulan Sumatera dan Kalimantan 2015” di
Plasa Pameran Industri. Kegiatan pameran ini merupakan
upaya Pemerintah dalam membangun dan menumbuhkan
industri kreatif, bahwa Kementerian Perindustrian secara
konsisten dapat mempromosikan hasil karya terbaik dari
para desainer dan perajin kepada masyarakat luas.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Indonesia
memiliki potensi yang unggul berupa sandang dan pangan.
Pembangunan industri sandang serta pangan sudah
menjadi prioritas pengembangan yang dilakukan oleh
industri kecil dan menengah. Semangat berkarya dan
berkreasi perlu mendapatkan perhatian dan fasilitasi untuk
mempromosikan hasil karyanya.

Hadirin yang saya hormati,
Beberapa produk sandang yang menjadi unggulan asal
Sumatera Barat yakni kain songket yang merupakan kain
tenun mewah yang biasanya dikenakan saat perayaan atau
pesta, selain kain songket jenis kain dari Sumatera antara
lain, kain sulaman, batik tanah liat serta bordir dengan ciri
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khas masing-masing, seperti bordir kerancang langsung,
sulaman kamalo piniti (Padang Pariaman), sulaman koto
gadang, ampek angkek payakumbuh, dan pessel dengan
sulaman, sedangkan dari produk pangan yang sangat
terkenal antara lain rendang, keripik balado, dan lain
sebagainya.

Begitu pula dari Daerah Kalimantan memiliki anekaragam
hasil kerajinan tangan melalui produk sandang daerahnya
yang mempunyai nilai jual yang baik yakni, kain tenun
sabuk, kain yang dipakai oleh kaum pria untuk melengkapai
baju teluk belanga yang merupakan pakaian khas melayu,
selain kain songket jenis kain dari Kalimantan kain tenun
belitang daerah kumpang ilong, Kabupaten sekadau (dayak
mualang/ibanik), tenun ensaid panjang Kabupaten sintang
(dayak

desa/ibanik),

tenun

kapuas

hulu

(iban

dan

kantuk/kelompok ibanik), sedangkan produk pangan yang
terkenal khas daerah antara lain, masakan asam pedas di
daerah Pontianak, kerupuk basah, merupakan makanan
khas kapuas hulu, pansoh, yaitu masakan daging di dalam
bambu oleh masyarakat Dayak.
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Saudara-saudara sekalian,
Peningkatan kualitas hasil produksi yang dihasilkan Industri
Kecil dan Menengah menjadi sangat penting untuk
diperhatikan, utamanya dalam era globalisasi yang kian
terbuka setiap tahun nya. Sehingga di era globalisasi
seperti sekarang ini berbagai produk mancanegara akan
menjadi pesaing bagi produk yang dihasilkan oleh industri
dalam negeri.

Perajin maupun masyarakat Indonesia dituntut untuk terus
menerus menggali serta mengembangkan budaya untuk
meningkatkan keunikan karya budaya lokal yang dimilikinya
sehingga dapat dijadikan keahlian untuk pengembangan
produk unggulan daerah mengenai industri kreatif. Industri
kreatif saat ini akan terus kita dorong sebagai salah satu
dasar untuk pengembangan ekonomi, apabila industri
kreatif ini terus berkembang sangat diharapkan akan dapat
menghasilkan produk-produk unggulan yang memiliki nilai
seni tinggi dan dapat bersaing dipasar global. Hasil
semuanya itu akan dapat digunakan sebagai motor
penggerak ekonomi kerakyatan ataupun pedesaan yang
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sanggup

menyerap

tenaga

kerja

dan

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat perajin.

Hadirin Sekalian,
Saya senang sekali pada hari ini daerah se-Sumatera dan seKalimantan dapat bekerja sama dengan Direktorat Jendral
Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian untuk
menyelenggarakan

Produk

Unggulan

Sumatera

dan

Kalimantan.
Akhirnya dengan mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim”
Produk Unggulan Sumatera dan Kalimantan di Plasa
Pameran Industri ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga
Allah SWT meridhoi upaya kita semua.

Terima kasih.
Wabilahi

taufik

wal

hidayah

wassalamu‘alaikum

warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 19 Mei 2015
Menteri Perindustrian

Saleh Husin
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