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Distinguished Fellow Speakers
Ladies and gentlemen,
Assalaamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Om Swastiastu.
I am pleased to be here, at the opening of The 3rd
International Conference on Creative Industry this morning.
In this occasion, allow me to extend my sincere
appreciation to Institut Teknologi Sepuluh Nopember and
Pukyong National University of South Korea for successfully
hosted

this

important

event,

which

gives

valuable

opportunity to all of us to sit together discussing the
development of creative industry sector towards the global
trade era.

Ladies and gentlemen,
From now onwards, allow me to deliver this speech in
Indonesian.
Hadirin yang saya hormati,
Kita semua sepakat bahwa industri kreatif merupakan salah
satu pilar dalam membangun ekonomi nasional. Industri
kreatif yang mampu menciptakan sumber daya manusia
yang

berdaya

menyejahterakan

saing

di

era

masyarakat,

globalisasi,

membuatnya

sekaligus
dipandang

sangat strategis.
Perkembangan ekonomi kreatif ditahun 2013 menunjukkan
gambaran yang positif, dimana sektor ini tumbuh 5,76%
atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional
sebesar 5,74%, dengan nilai tambah sebesar Rp 641,8
triliun atau 7% dari PDB nasional. Dari sisi tenaga kerja,
sektor ini mampu menyerap 11,8 juta tenaga kerja atau
10,7% dari angkatan kerja nasional, diikuti dengan jumlah
unit usaha mencapai angka 5,4 juta unit atau 9,7% dari
total unit usaha. Aktivitas ekspornya pun baik, yakni
mencapai Rp 118 triliun atau 5,7% dari total ekspor
nasional.
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Dari 15 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan,
terdapat tiga subsektor yang memberikan kontribusi
dominan terhadap PDB, yaitu subsektor kuliner (Rp 209
triliun atau 32,5%), fesyen (Rp182 triliun atau 28,3%), dan
kerajinan (Rp93 triliun atau 14,4 %). Melihat lebih dalam
pada kinerja ekspor industri fesyen dan kerajinan, ekspor
industri fesyen mencapai Rp 76,7 triliun atau meningkat
8% dibandingkan tahun 2012. Sejalan dengan fesyen, pada
industri kerajinan pun terdapat peningkatan kinerja ekspor
yakni mencapai Rp 21,7 triliun atau meningkat 7,6%
dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk industri konten, khususnya subsektor permainan
interaktif serta layanan komputer dan piranti lunak,
meskipun kontribusinya terhadap PDB masih kecil, tetapi
industri ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang,
yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan nilai tambah
yang dihasilkan dengan rata-rata di atas 10% per tahun
selama periode 2010–2013. Bahkan kiprah para pelaku
industri

konten

pengakuan
beberapa

di

Indonesia
dunia

aplikasi

sudah

internasional

nasional

dalam

semakin

mendapat

dengan

masuknya

Asia’s

Top

Fifty

Applications.
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Hadirin yang saya muliakan,
Berdasarkan perkembangan dan potensi yang dimiliki
industri kreatif nasional inilah, langkah strategis yang
dilakukan

oleh

Kementerian

Perindustrian

adalah

mendirikan Bali Creative Industry Center atau disebut BCIC.
BCIC dapat menjadi solusi atas masalah yang kerap
dihadapi pelaku industri, khususnya industri kecil dan
menengah, seperti keterbatasan bahan baku, minimnya
riset dan teknologi, kesulitan promosi dan pemasaran,
hingga risiko pencurian desain.Sebagai Center of Excellence
industri kreatif nasional, BCIC telah dilengkapi dengan
prasarana

dan

sarana

untuk

membangun

industri

kreatif.Sebagai “rumahnya” orang kreatif, saya yakin BCIC
akan melahirkan ide-ide inovatif, kreator-kreator baru,
sehingga terciptalah suatu produk berkualitas tinggi yang
tentunya

memiliki

nilai

jual

dan

mampu

bersaing

menghadapi era perdagangan bebas.
Secara umum BCIC mempunyai lima peran utama, yaitu
sebagai Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Pusat
Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Promosi dan Pemasaran,
Pusat Pengembangan Industri Software dan Konten, dan
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Pusat Inkubasi Bisnis. Tahun 2015 merupakan awal
program

kegiatan

BCIC

berjalan.

Untuk

itu,

tema

awareness digunakan sebagai bentuk perkenalan kepada
masyarakat umum agar terjadi pengertian dan pemahaman
awal yang baik tentang BCIC.
Kegiatan yang kami lakukan cukup beragam, seperti

branding, pelatihan dan creative preneurship lingkup
nasional, inkubator bisnis kreatif, kompetisi desain, klinik
desain

dan

pembuatan

purwarupa,

serta

workshop

pengembangan produk dan gelar karya.
Hadirin sekalian,
Sebagaimana kita ketahui, pergerakan ekonomi dunia telah
bergeser dengan cepat dari yang sebelumnya memiliki
ketergantungan tinggi pada sumber daya alam, kini lebih
bergantung pada kapasitas pengetahuan manusia dan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) dan kreativitas.
Dulu, yang kuat mengalahkan yang lemah.Sekarang, yang
cepat mengalahkan yang lambat. Artinya, industri kreatif
harus didukung oleh informasi, komunikasi, dan teknologi
yang andal.

5

Fenomena ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan
yang berbeda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
kreatif, antara negara berkembang dan negara maju.
Kompleksitas yang dihadapi oleh industri kreatif pada
masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh perbedaan
konteks masing- masing. Perbedaan konteks ini merupakan
isu yang penting untuk didiskusikan baik oleh pelaku
industri

kreatif

dan

institusi

akademik

di

negara

berkembang maupun di negara maju.
Adalah kesempatan yang amat berharga bagi kita saat ini
dapat berkumpul dengan komunitas kreatif di level nasional
dan internasional. Inilah waktunya bagi semua pihak yang
untuk

saling

bersinergi,

bertukar

pemikiran

dan

membangun jejaring.
Saudara-saudara yang berbahagia,
Saya sampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak
yang

turut

serta

membantu

menyukseskan

penyelenggaraan konferensi ICCI 2015. Peran aktif seluruh
partisipan sangat kami harapkan agar

seluruh rangkaian

kegiatan dapat berjalan dengan baik.
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan
ridho-Nya kepada kita semua.
Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
International Conference on Creative Industry 2015 di Bali
saya nyatakan resmi dibuka.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi
Wabarrakatuh,
Om Santi Santi Santi Om, Salam Sejahtera bagi kita
semua.
Menteri Perindustrian
Saleh Husin
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