Menteri Perindustrian Republik Indonesia

SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA PEMBUKAAN PAMERAN 22 TAHUN DAVINCI
DI INDONESIA
JAKARTA, 14 OKTOBER 2015
Yang Saya Hormati:

1. Yulianty Widjaja (Direktur DAVINCI); dan
2. Para Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.
Assalaamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat Malam dan Salam Sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kehadirat ALLAH
SWT karena atas karuniaNya kita dapat menghadiri acara
Pameran Tunggal, 22 tahun DAVINCI beroperasi di Indonesia.
Saudara-Saudara Yang Saya Hormati,
Mengawali sambutan ini, saya akan menyampaikan sekilas
mengenai kinerja sektor industri sampai dengan Triwulan II
Tahun 2015. Di tengah kondisi perekonomian yang masih
belum stabil, industri pengolahan non-migas tumbuh sebesar

5,27 persen, lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Triwulan
II tahun 2015 sebesar 4,67 persen.
Khusus untuk industri furniture pada triwulan II tahun 2015
mengalami pertumbuhan sebesar 7,93 persen, pertumbuhan
tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang
sama tahun sebelumnya yang hanya mampu tumbuh sebesar
3,74 persen.
Sementara itu, Ekspor komoditi furnitur s.d Juni tahun 2015
sebesar

US$

361,03

juta

turun

dibandingkan

periode

yang

sama

sebesar
tahun

2,89
2014

persen
sebesar

US$ 371,79 juta.
Impor komoditi furnitur s.d Juni tahun 2015 sebesar
US$ 77,86 juta naik sebesar 13,54 persen dibandingkan
periode yang sama tahun 2014 sebesar US$ 68,58 juta.
Neraca perdagangan komoditi furniture s.d Juni tahun 2015
adalah US$ 283,17 juta (neraca surplus).
Di sisi lain, investasi PMDN pada triwulan II mencapai
Rp 25,56 triliun atau tumbuh sebesar 111,83 persen.
Sedangkan investasi PMA sebesar US$ 2,51 milyar. Sehingga
nilai total investasi yang masuk pada triwulan II pada tahun
2015 mencapai US$ 5,07 milyar.

Saudara-Saudara Sekalian,
Dalam

pengembangan

industri

nasional,

industri

furniture dan kerajinan merupakan salah satu industri
prioritas yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi
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dan berdaya saing global. Industri furniture dan

kerajinan

merupakan penghasil devisa negara serta menyerap tenaga
kerja dalam jumlah yang signifikan dan didukung oleh
sumber bahan baku berupa kayu, rotan maupun bambu.
Daya saing industri furniture dan kerajinan Indonesia di pasar
global terletak pada sumber bahan baku alami yang melimpah
dan berkelanjutan serta didukung oleh keragaman corak dan
desain yang berciri khas lokal serta ditunjang oleh SDM yang
cukup kompeten.
Tantangan ke depan yang harus sama-sama kita
cermati adalah penerapan Asean Economic Community (AEC).
AEC ini diharapkan dapat menjadi komunitas kerjasama
antar negara-negara ASEAN. Namun, AEC dapat menjadi
peluang atau ancaman bagi industri dalam negeri khususnya
industri furniture dan kerajinan.
Untuk

mengantisipasi

hal

tersebut,

pemerintah

mendorong peningkatan daya saing industri melalui beberapa
program hilirisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Lebih lanjut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
pelarangan ekspor bahan baku kayu diatur dalam Permendag
No.

44

Tahun

2012

tentang

Barang

Dilarang

Ekspor,

sementara pelarangan ekspor bahan baku rotan diatur dalam
Permendag No. 35 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor
Rotan dan Produk Rotan.
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Disamping itu Kementerian Perindustrian melakukan
berbagai upaya untuk mengantisipasi penerapan AEC pada
tahun 2015, baik melalui penyusunan dan implementasi SNI
terhadap

komoditi

furniture

dan

kerajinan;

penerapan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai
rumusan

kemampuan

pengetahuan,

kerja

keterampilan

yang

mencakup

dan/atau

keahlian;

aspek
maupun

kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka mengembangkan
kemampuan SDM para pengrajin furniture dan kerajinan.

Hadirin yang berbahagia,
Setelah diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut,
perkembangan

industri

furniture

nasional

mengalami

kemajuan yang signifikan.
Secara total pada tahun 2013 nilai ekspor furniture
kayu dan rotan nasional mencapai
meningkat

pada

tahun

2014

US$ 1,8 Miliar dan

menjadi

US$

2,2

Miliar.

Diprediksi nilai ekspor furniture kayu dan rotan olahan dalam
lima tahun ke depan mencapai US$ 5 Miliar
Untuk

mencapai

tujuan

tersebut,

Kementerian

Perindustrian secara berkelanjutan melaksanakan berbagai
kegiatan antara lain promosi untuk mempopulerkan furniture
di tingkat nasional maupun internasional untuk pameran
furniture internasional dilaksanakan di beberapa negara
Eropa, Amerika dan China sedangkan di dalam negeri seperti
pameran IFEX 2016 dan InterDex 2016. Langkah ini kita
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ambil selain untuk memperkenalkan produk-produk kita di
pasar internasional juga kita harapkan dapat meningkatkan
target ekspor dan produksi sehingga industri ini dapat
memberikan kontribusi yang besar terhadap perolehan devisa
negara dan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu image
furniture sebagai green product juga dapat dipopulerkan
melalui pameran-pameran seperti ini.
Sementara itu tren furniture dunia yang terus berubah
dan berkembang menuntut perhatian tersendiri dari para
pelaku

industri

ini.

Dibutuhkan

upaya

menumbuhkan

kesadaran inovasi, karya kreatif furniture baru dengan
inspirasi budaya
pasar

sebagai

lokal
upaya

yang mampu menyesuaikan selera
peningkatan

daya

saing

industri

furniture dan kerajinan nasional.

Hadirin yang berbahagia,
Dalam kesempatan yang berbahagia ini besar harapan
saya agar pelaksanaan Pameran Tunggal Davinci dapat turut
andil dalam memajukan industri furnture dan kerajinan
nasional. Pameran ini juga diharapkan dapat mendorong
tumbuhnya inovasi dan kreativitas produsen furniture dan
kerajinan nasional sehingga menghasilkan produk unggulan
yang memiliki nilai tambah dan menjadi market leader di
pasar global. Disamping itu saya juga turut menghimbau agar
kita semakin meningkatkan penggunaan produk furniture dan
kerajinan produksi dalam negeri.
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Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada DAVINCI
selaku penyelenggara pameran. Semoga pameran Tunggal
DAVINCI dapat berlangsung dengan sukses dan memberikan
manfaat bagi perkembangan industri furniture dan kerajinan
nasional.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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