SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
PADA ACARA PEMBUKAAN
SWARNA FEST 2015
ROTE NDAO, 6 NOVEMBER 2015

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur,
Yth. Bupati Rote Ndao
Yth. Para Kepala Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara
Timur,
Yth. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan
Kementerian Perindustrian,
Yth. Para pelaku usaha, peserta Swarna Fest 2015,
Yth. Para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita
semua.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya kita semua dapat
hadir pada acara pembukaan kegiatan ”Swarna Fest 2015
– Festival Serat dan Warna Alam Indonesia” di Pantai
Nembrala, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Saya

menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para
pelaku industri kreatif khususnya di bidang tenun dan
batik atas konsistensinya dalam memanfaatkan bahan
baku ramah lingkungan, serta partisipasi aktifnya dalam
melestarikan kekayaan adat dan kearifan lokal Indonesia
melalui penggunaan serat dan warna alami dalam suatu
rangkaian acara Swarna Fest 2015 sebagai kelanjutan
Swarna Fest tahun 2013 dan 2014. Saya berharap
kegiatan ini tetap dilaksanakan di tahun yang akan
datang.

Hadirin yang Saya hormati,
Salah satu strategi pembangunan ekonomi dan industri di
Indonesia adalah pengembangan industri kreatif. Pada
tahun 2014, peringkat Indeks Inovasi Global Indonesia
menempati peringkat 87 dari 126 negara berdasarkan
hasil Survei INSEAD (Institute European d’Administration

des Affairs), meningkat dari peringkat 99 pada 2012.
Sedangkan, peringkat ekspor barang kreatif Indonesia
tumbuh menjadi peringkat 25 di tahun 2014 dari
peringkat 85 di tahun 2013.
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Data statistik menunjukkan kontribusi industri kreatif
terhadap PDB dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada
tahun 2013 sebesar 6,9%, lalu meningkat menjadi 7,6%
pada tahun 2014, dan tahun ini diperkirakan mencapai 89%. Sampai dengan Juni 2015 sumbangan industri kreatif
terhadap PDB telah mencapai 6,3%, atau mencapai Rp
104,73 triliun.
Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh subsektor kerajinan
dengan laju pertumbuhan ekspor sebesar 11,81%.
Kemudian,

disusul

oleh

produk

fesyen

dengan

pertumbuhan 7,12%, periklanan sebesar 6,02%, dan
arsitektur 5,59%.
Sehubungan dengan penggunaan serat dan pewarnaan
alami dalam industri fesyen, teknik pewarnaan alami
Indonesia
Dengan

sudah
tema

dikembangkan

sejak

dahulu

kala.

Road to Indonesia Ethical Fashion,

Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan desainer
Merdi

Sihombing

berusaha

untuk

memajukan

dan

menggerakkan ekonomi masyarakat yang baik dan
berkelanjutan, terutama bagi para pengrajin tenun, agar
tenun dan pewarna alami milik Indonesia semakin
dikenal. Pasar internasional saat ini pun cenderung
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membangkitkan kembali penggunaan warna-warna alam
karena sifatnya yang ramah lingkungan, sehingga sesuai
dengan tuntutan masyarakat dari negara maju yang lebih
menghendaki produk-produk yang aman dan ramah
lingkungan.
Bermodal kekayaan alam Indonesia yang begitu banyak
ragamnya,

sangatlah

memungkinkan

bagi

bangsa

Indonesia untuk memberdayakan kembali potensi warna
dan serat alam yang lebih diarahkan bagi pewarnaan
barang-barang

kerajinan,

tekstil

(terutama

batik),

makanan-minuman, dan produk yang mempunyai kontak
yang sangat dekat dengan manusia, dengan prospek
pemasaran

ekspor

sehingga

dapat

meningkatkan

perekonomian bangsa.
Dengan melihat perkembangan industri kreatif nasional
dan

potensi

perkembangannya,

salah

satu

strategi

pengembangan industri kreatif yang dilakukan oleh
Kementerian Perindustrian adalah penyediaan fasilitas
promosi dan pameran sehingga produk yang dihasilkan
mampu menembus pasar domestik dan internasional, dan
tetap menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam serat
dan pewarnaan alami.
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Seperti disampaikan Ibu Dirjen IKM, bahwa Kementerian
Perindustrian

sungguh-sungguh

meningkatkan

kemampuan

para

memajukan
IKM-IKM

dan

terutama

produk-produk unggulan masing-masing daerah. Seperti
disebutkan

sebelumnya,

beberapa

pelatihan

dan

bimbingan teknis telah dilaksanakan di Kabupaten Rote
Ndao, seperti bimbingan teknis untuk pakaian jadi,
bimbingan

teknis

untuk

gula

semut,

dampingan

pencelupan warna alam, dan yang akan dilaksanakan
mulai hari ini yaitu pelatihan dan pendampingan kerangkerangan. Selain itu, kami juga telah memberikan
bantuan peralatan, seperti peralatan tenun gedogan dan
peralatan

kerajinan

kerang-kerangan.

Kami

juga

bekerjasama dengan CSR perusahaan-perusahaan swasta
memberikan bantuan peralatan dan bahan baku, seperti
bantuan bahan baku dari CSR Semen Kupang dan Dapur
Sehat untuk Gula Semut dari CSR Arwana Citra Mulia.
Kami akan terus membantu dan meringankan pelakupelaku industri terutama para IKM dan wirausaha baru
untuk terus mengembangkan hasil produksinya.
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Hadirin Sekalian,
Akhirnya, Saya ucapkan selamat dan sukses kepada
seluruh elemen yang berpartisipasi pada acara ini. Saya
berharap Swarna Fest 2015 ini dapat berlangsung meriah
dan menjadi kegiatan yang bertaraf internasional untuk
ke depannya.
Terima kasih.

Wabilahi taufik wal hidayah wassalamu‘alaikum
warahmatullahi wabarakatuh,

Menteri Perindustrian RI

Saleh Husin
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