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Yth. Saudara Wakil Menteri, Para Staf Ahli, Eselon I dan II
Kementerian Perindustrian.

Yth. Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta beserta
jajaran pengurusnya.

Yth. Pengurus Dharma Wanita Kementerian Perindustrian.
Lembaga terkait.

Yth. Para tamu undangan dari berbagai Kementerian dan

Yth. Para Pengurus Yayasan, Asosiasi Kerajinan, media,
Peserta pameran serta Hadirin yang saya hormati,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat dan karunia-Nya, di hah yang berbahagia ini kita
dapat hadir bersama-sama pada acara pembukaan
Gelar Produk IKM 2012 (JAKCRAFT V) di Plasa Pameran
Industri, Kementerian Perindustrian.

Hadirin yang saya hormati,

Industri kerajinan, memiliki potensi yang besar dilihat dari
jumlah unit usaha dan persebarannya di seluruh wilayah
Indonesia dan merupakan penggerak ekonomi daerah dan
berperan besar dalam penumbuhan wirausaha baru,
menyerap tenaga kerja yang besar serta memberikan
sumbangan terbesar pada Pendapatan Domestik Bruto

(PDB) dari sektor industri kreatif.

Salah satu penentu keberhasilan industri kerajinan adalah
peningkatan kapasitas produksi industri itu sendiri.
Indonesia kaya akan warisan budaya sehingga mempunyai
prospek sangat besar dalam pengembangan industri
kerajinan termasuk di dalamnya yang berbasis tradisi dan
budaya. Warisan budaya merupakan sumber inspirasi
untuk menghasilkan produk-produk inovatif yang bernilai

tambah dan berdaya saing tinggi.
Hadirin sekalian,

Sektor industri kerajinan di tanah air merupakan industri

yang diprioritaskan untuk dikembangkan karena merupakan

industri padat

karya juga penghasil

devisa

negara.

Pertumbuhan ekspor produk kerajinan Indonesia pada
tahun 2011 sebesar US$ 800 juta, yang kembali meningkat
8% dibandingkan tahun 2010.

Dalam upaya menghadapi era globalisasi di bidang industri
melakukan

Selain

industri

baru.

revitalisasi

serta

dan

itu kita perlu

kreatif,

kreatif kerajinan, kita perlu melakukan aliansi strategis antar
juga

kemampuan

industri,

peningkatan

wirausaha

pelaku

menumbuhkan

baru.

Oleh

karena itu dalam mendesain perlu

kaya ide atau gagasan dan mampu menciptakan sesuatu
yang

perbandingan dengan pesaing-pesaing lain atau perlu

melihat trend-trend yang sedang laku di pasar.

konsistensi

kualitas

sesuai

standar

dan

mutu

Perlu juga diperhatikan oleh pelaku industri kreatif kerajinan
yaitu

pengemasan dan delivery.

Hadirin yang berbahagia,

lebih, meningkatkan keberadaannya untuk fasilitasi kepada

Saya berharap peran serta Dekranasda DKI Jakarta, dapat

dapat dimanfaatkan bagi pelaku industri, seperti sumber

para perajin, sehingga mereka dapat berkembang menjadi

membangun jejaring informasi sumber daya lokal yang
daya alam dan sumber daya budaya dengan menggunakan

lebih kuat dan mandiri. Dewasa ini para perajin dituntut

pemerintah

dalam

mewujudkan

industri

yang

kesejahteraannya sehingga kelak dapat menjadi mitra

disukai pasar. Dengan demikian akan dapat meningkatkan

persaingan pasar dan memiliki branding produk yang

lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat memenangkan

media internet maupun publikasi melalui majalah, buletin,
atau surat kabar.

Saudara-saudara sekalian.

Desain merupakan faktor yang sangat menentukan dalam

peningkatan daya saing khususnya produk kerajinan. Oleh
karena itu untuk memenangkan kompetisi pasar baik dalam
maupun luar negeri, para pelaku usaha hams selalu kreatif,

sehat, maju dan mandiri sehingga dapat mengangkat
perekonomian bangsa.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

sehingga pameran ini dapat terselenggara dengan baik dan

kepada para peserta pameran, saya mengucapkan selamat
mengikuti pameran.

Akhirnya dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim"
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hidayah

wassalamu'alaikum

Industri ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT

wal

meridhoi upaya kita semua.

taufik

Terima kasih.

Wabilahi

warahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Perindustrian

Mohamad S. Hidayat

