SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMBUKAAN PAMERAN GELAR SEPATU, KULIT DAN
FESYEN TAHUN 2015
JAKARTA CONVENTION CENTER (JCC)
JAKARTA, 1 JULI 2015
Yth. :
1. Para Duta Besar Negara Sahabat;
2. Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO);
3. Ketua Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI);
4. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);
5. Ketua Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia
(APPMI);
6. Ketua Asosiasi Barang Jadi Kulit Indonesia (ABJINDO)
7. Bapak/Ibu Tamu Undangan dan para peserta pameran yang
berbahagia.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pada hari yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji dan
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat hadir bersama-sama di

sini dalam rangka pembukaan pameran Gelar Sepatu, Kulit dan
Fesyen tahun 2015 dengan tema “Merek Indonesia Mendunia”,
dimana pada tahun ini telah memasuki penyelenggaraan yang
ke-5.
Apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada para Asosiasi
industri, khususnya yang bergerak dibidang Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT), Alas Kaki dan Penyamakan Kulit yang telah
bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dalam upaya
mempromosikan produk alas kaki, kulit

dan barang jadi kulit,

serta produk fesyen dan pakaian jadi hasil produksi Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Di tengah lesunya perekonomian global pada tahun 2015 ini,
pembangunan industri nasional khususnya industri pengolahan
non-migas masih mampu tumbuh dan berkembang di atas
pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai dengan triwulan I tahun
2015 sektor industri pengolahan non migas tumbuh 5,20 persen
lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional 4,70 persen.
Dan sektor industri pengolahan non migas masih menjadi 3
penyumbang terbesar pada struktur perekonomian nasional
dengan kontribusi sebesar 18,27 %.
Sementara itu, industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Alas kaki
dan Penyamakan Kulit merupakan salah satu sektor strategis,
mengingat peranannya dalam perolehan devisa ekspor non migas
sebesar US$ 17,32 miliar dan penyerapan tenaga kerja sebesar
2

15,1%

dari

total

tenaga

kerja

industri

manufaktur

serta

memberikan kontribusi sebesar 1,89% terhadap PDB nasional.
Namun demikian, tantangan untuk kelompok industri ini juga
semakin berat mengingat neraca perdagangan TPT terus
mengalami penurunan sejak tahun 2011 dan kita juga dituntut
untuk memanfaatkan dan mengamankan potensi pasar dalam
negeri dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Tema “Merek Indonesia Mendunia” saya pandang sangat relevan
untuk diangkat sebagai landasan pengakuan dunia atas kualitas
produk Indonesia sekaligus sebagai upaya perkuatan merek dan
jatidiri produk industri nasional. Kita semua mengetahui bahwa
Indonesia selama ini merupakan basis produksi industri TPT dan
alas kaki kelas dunia, namun nilai tambah industri-nya ada pada
para pemegang merek.

Berdasarkan hal tersebut, pola pengembangan industri TPT dan
alas kaki nasional harus mulai bergeser dari production base
kepada quality wise industry dengan penggunaan merek nasional
yang mampu mendunia, sehingga nilai tambah industri-nya dapat
dinikmati di dalam negeri.

Dan pola seperti ini diharapkan dapat menjadi salah satu role
model dan diterapkan bagi pengembangan industri lainnya
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kedepan, yang tentunya mengacu kepada Undang-Undang nomor
3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sementara itu, upaya-upaya untuk terus menumbuhkan dan
mengembangkan industri TPT, alas kaki dan penyamakan kulit
terus dilakukan. Namun tentunya harus diiringi dengan evaluasi
secara menyeluruh.
Upaya-upaya tersebut antara lain :
1) Melanjutkan

Program

Restrukturisasi

Mesin/Peralatan

Industri TPT, alas kaki dan penyamakan kulit pada Tahun
2015, mengingat sambutan yang positif dari berbagai pihak
serta

kemampuan

Program

ini

dalam

mengakselerasi

peningkatan kinerja industri dan penyerapan tenaga kerja.
2) Memfasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri TPT
dan alas kaki. Program ini menjadi perhatian kami juga
mengingat

adanya

peningkatan

teknologi

yang

harus

diimbangi dengan peningkatan kemampuan dari tenaga kerja;
3) Meningkatkan upaya pengelolaan impor dan pengamanan
pasar dalam negeri melalui kebijakan non-tariff measures dan
SNI Wajib;
4) Mendorong industri untuk dapat melakukan diversifikasi
produk dengan mengembangkan technical textile, home
textile, geo textile atau medical textile;
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5) Menjamin ketersediaan bahan baku melalui fasilitasi pendirian
logistic base for cotton, material center bahan baku kulit serta
mendorong investasi industri zat warna dan bahan penolong;
6) Promosi produk dalam negeri melalui fasilitas pameran
domestik maupun internasional;
7) Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
(P3DN) ;
8) Program

Penganugerahan

Industri

Hijau

yang

telah

dilaksanakan sejak tahun 2010.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Melalui kesempatan ini, sekali lagi saya memberikan apresiasi
kepada Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Asosiasi
Penyamakan

Kulit

Indonesia

(APKI),

Asosiasi

Pertekstilan

Indonesia (API), Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia
(APPMI) serta Asosiasi Barang Jadi Kulit Indonesia (ABJINDO)
yang

merupakan

mitra

Pemerintah

dalam

membina

dan

mengembangkan industri tekstil, alas kaki kulit dan barang jadi
kulit nasional. Saya berharap pameran Gelar Sepatu, Kulit dan
Fesyen Tahun 2015 ini dapat menjadi ajang temu bisnis antara
pengusaha, eksportir dan seluruh stakeholder terkait dalam
rangka pengembangan industri tekstil, alas kaki, kulit dan barang
jadi kulit yang pada gilirannya turut memajukan industri nasional.
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Tidak lupa saya juga menyampaikan penghargaan yang sebesarbesarnya

kepada

semua

pihak

yang

telah

mendukung

terselenggaranya Pameran Gelar Sepatu, Kulit dan Fesyen Tahun
2015 ini, dan kepada para peserta pameran saya ucapkan
selamat mengikuti pameran, semoga sukses.
Akhirnya

dengan

mengucapkan

Bismillahirrohmanirrohim,

pameran Gelar Sepatu, Kulit dan Fesyen Tahun 2015 dengan
resmi saya nyatakan dibuka. Semoga usaha-usaha yang kita
lakukan untuk mengembangkan industri Nasional mendapat
Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sekian,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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