SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA LAUNCHING DAN
FASHION SHOW SONGKET IDDHI
Jakarta, 20 Mei 2015
Yth. Pimpinan Daerah Kab/Kota/Prov Sumatera Barat
ataupun yang mewakili.
Yth. Ketua Dekranasda Kab/Kota/Prov Sumatera Barat.
Yth. Ketua DPRD Kab/Kota/Prov Sumatera Barat.
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.
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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 acara Launching dan
Fashion

Show

Songket

IDDHI

di

Kementerian

Perindustrian. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian
kegiatan

Pameran

Produk

Unggulan

Sumatera

–

Kalimantan yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 22 Mei
2015 di Plasa Industri Kementerian Perindustrian.

Warisan

budaya

merupakan

sumber inspirasi dalam

menghasilkan produk - produk inovatif baru yang bernilai
tambah dan berdaya saing tinggi. Indonesia yang kaya akan
warisan tradisi budaya menjadikannya sebuah potensi yang
sangat besar dalam pengembangan sektor industri fashion
berbasis tradisi dan budaya.

Memasuki era industri kreatif berarti mendorong munculnya
beragam

IKM

yang

berperan

dalam

peningkatan

pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional.
Sumatera Barat yang terkenal dengan hasil seni kerajinan
tangan seperti tenun, songket, sulaman dan bordir termasuk
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aspek budaya yang tak luput dari proses inovasi dan
kreativitas.

Hadirin yang saya hormati,
Kami menyambut gembira dengan adanya desainer desainer

tanah

air

yang

berdedikasi

dalam

mengembangkan warisan budaya leluhur menjadi suatu
karya yang unik, menarik dan mendapatkan apresiasi dari
masyarakat luas.

Songket IDDHI yang diprakarsai oleh desainer asal
Sumatera Barat, Bpk. Mangala Iddhi Chandra merupakan
hasil inovasi perpaduan motif songket khas dari 4 daerah di
Sumatera Barat, yaitu Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung,
Kab. Limapuluh Kota, dan Kab. Tanah Datar, dengan motif
baru yang sesuai dengan trend fashion saat ini diharapkan
dapat membuat masyarakat khususnya bangsa Indonesia
menjadi bangga dan semakin mencintai produk dalam
negeri

yang

tak

kalah

kualitasnya

dengan

produk

mancanegara.
Pewarnaan alami juga diterapkan dalam koleksi yang akan
ditampilkan

dengan

memanfaatkan

tanaman

lokal.
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Pewarnaan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi pasar
industri fashion, warna yang soft dan natural membuat
banyak orang menyukai pewarnaan ini.

Di sisi lain gerakan ” Go Green ” dalam dunia industri,
membuat masyarakat semakin mencintai produk yang
ramah lingkungan dan aman untuk digunakan.

Hadirin Sekalian,
Saya ucapkan terimakasih kepada Panitia, kepada para
desainer khususnya Bapak Manggala Iddhi Chandra dan
rekan, dan kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini.
Akhirnya dengan mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim”
Saya turut serta me-Launching Sogket IDDHI, Semoga Allah
SWT meridhoi upaya kita semua.

Wabillahi

taufik

wal

hidayah

wassalamu‘alaikum

warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 19 Mei 2015
Menteri Perindustrian

Saleh Husin
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