PENGARAHAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL
DEWAN KERAJINAN NASIONAL
JAKARTA, 4 JUNI 2015

Yang Saya Hormati:
1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ibu Hj. Iriana Joko Widodo selaku Pembina DEKRANAS;
4. Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, selaku Ketua Umum DEKRANAS;
5. Ketua Harian dan Para Ketua Bidang Pengurus DEKRANAS;
6. Para Ketua Dekranasda di seluruh Provinsi di Indonesia; dan
7. Para Pengurus DEKRANAS, serta para hadirin dan undangan
yang berbahagia.

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas
rahmat dan karunianya pada hari ini kita dapat berkumpul
bersama

untuk

menghadiri

Dewan Kerajinan Nasional.

acara

Musyawarah

Nasional

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
mempersiapkan dan meluangkan waktu untuk dapat mewujudkan
acara peringatan HUT DEKRANAS ke-35 dan atas kesempatan
yang diberikan pada acara Munas untuk menyampaikan paparan
dengan topik bahasan “Peningkatan Daya Saing Produk
Kerajinan dalam Memasuki Pasar Bebas ASEAN”.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Mengawali pemaparan ini, perkenankan saya secara ringkas
menyampaikan perkembangan industri nasional yang menjadi
salah satu penopang utama ekonomi nasional. Pertumbuhan
industri pengolahan non-migas secara kumulatif pada tahun 2015
triwulan I mencapai 5,21%. Pertumbuhan ini lebih rendah sedikit
dari pertumbuhan ekonomi (PDB) pada periode yang sama
sebesar 5,51%.
Cabang-cabang industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi
antara lain: Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar
9,05%, Industri Logam Dasar sebesar 8,66%, Industri Makanan
dan Minuman sebesar 8,16%, serta Industri Barang Logam
sebesar 8,14%.
Ekspor produk industri pada Januari tahun 2015 sebesar US$
9,06 miliar turun sebesar 4,69% dibandingkan periode yang
sama tahun 2014 sebesar US$ 9,51 miliar. Sedangkan Impor
produk industri pada Januari tahun 2015 sebesar US$ 9,70
miliar turun sebesar 8,29% dibandingkan periode yang sama
tahun 2014 sebesar US$ 10,57 miliar. Neraca ekspor-impor Hasil
Industri Non Migas pada Januari tahun 2015 adalah USD -0,63
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miliar (neraca defisit). Defisit ini telah menurun 40,44%
dibandingkan Januari tahun 2014 yang sebesar USD -1,06 miliar.
Usaha Kementerian Perindustrian untuk memperkecil defisit
diatas, salah satunya dengan cara memperberdayakan Industri
Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan bagian penting dalam
perkembangan industri nasional. Sampai saat ini, Industri Kecil
dan Menengah telah berkontribusi sebesar 34,56% terhadap
pertumbuhan industri pengolahan nonmigas secara keseluruhan.
Angka ini dapat tercapai karena dukungan lebih kurang 3,6 juta
unit usaha, yang merupakan 90 persen dari total unit usaha
industri nasional. Jumlah unit usaha tersebut telah mampu
menyerap tenaga kerja sebesar 10,3 juta orang, yang tentunya
berdampak

pada

meningkatnya

ekonomi

nasional

serta

mengurangi kemiskinan.

Saudara-saudara Sekalian,
Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan kondisi
industri kerajinan di Indonesia yang ruang lingkupnya terdiri dari
kerajinan & barang seni (bordir & sulaman, kerajinan anyaman,
dan kerajinan kayu), gerabah & keramik hias dan batu mulia &
perhiasan. Kondisi IKM kerajinan pada tahun 2013 dapat
digambarkan sebagai berikut:
1. IKM bordir & sulaman sebanyak 23.194 unit usaha dengan
tenaga kerja sebanyak 80.380 orang dengan nilai ekspor
mencapai US$ 13.592.669;
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2. IKM kerajinan anyaman sebanyak 933.389 unit usaha dengan
tenaga kerja sebanyak 1.870.022 orang dan nilai ekspor
mencapai US$ 59.477.696;
3. IKM kerajinan kayu sebanyak 42.302 unit usaha dengan tenaga
kerja sebanyak 124.976 orang dan nilai ekspor mencapai US$
120.035.617
4. IKM gerabah & keramik hias sebanyak 34.698 unit usaha
dengan tenaga kerja sebanyak 150.273 orang dan nilai ekspor
mencapai US$ 38.112.324
5. IKM batu mulia & perhiasan sebanyak 40.774 unit usaha
dengan tenaga kerja sebanyak 114.628 orang dan nilai ekspor
mencapai US$ 78.933.258
Kendala

utama

yang

dihadapi

dalam

pengembangan

IKM

kerajinan antara lain (1) sumber daya manusia masih belum
professional, (2) daya saing produk yang masih rendah, dan (3)
kurang informasi dan kemampuan untuk mengakses sumber
permodalan, pemasaran dan pengembangan jaringan usaha.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Untuk menjawab kendala di atas Kementerian Perindustrian
melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah telah
menentukan fokus kegiatan dalam pengembangan IKM kerajinan
antara lain peningkatan mutu adan desain produk, peningkatan
kompetensi SDM, perluasan pasar, dan peningkatan/penguatan
kelembagaan.
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Dalam rangka implementasi pada pasar bebas ASEAN di akhir
2015 ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian telah menyusun program/rencana aksi
pengembangan industri kerajinan yang meliputi:
•

Mengembangkan produk kerajinan dan barang seni berbasis
warisan budaya (seperti: kerajinan kayu batik, gerabah &
keramik hias, bordir dan sulaman);

•

Mengamankan jaminan pasokan bahan baku kayu, rotan,
logam, bambu, pandan, mendong dan benang;

•

Meningkatkan penggunaan bahan baku dan bahan pembantu
yang ramah lingkungan / ecolabeling;

•

Meningkatkan mutu, desain dan diversifikasi produk dengan
perkuatan dan pemanfaatan Unit Pendampingan Langsung
(UPL) IKM;

•

Mengembangkan kemasan siap pakai untuk produk kerajinan;

•

Modernisasi mesin dan peralatan serta proses produksi; dan

•

Memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk Peningkatan
Kemampuan SDM dalam bidang Desain.

Saudara-Saudara Sekalian,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan

ini.

Semoga

Peringatan

HUT

DEKRANAS

ini

merupakan momen yang tepat bagi pelaku Industri khususnya
bagi

Industri

Kerajinan

untuk

menjajaki

kemampuan

diri

memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN serta memberi inspirasi,
inovasi, dan kreativitas bagi para perajin di Indonesia. Saya
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harapkan Peringatan HUT DEKRANAS ini terus menjadi agenda
tahunan kita bersama untuk dikunjungi dan diikuti di tahun-tahun
berikutnya.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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