SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA

Pameran Furniture dan Produk Interior

JAKARTA, 30 OKTOBER 2012

Yangterhormat,

Para Pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Perindustrian dan Instansi terkait
Ketua AMKRI

Ketua ASMINDO

Para Peserta Pameran

Hadirin yang berbahagia
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, dan Salam Sejahtera,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang
senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga pada
hari yang bahagia ini kita dapat berkumpul bersama pada acara Pameran Furniture
dan Produk Interior.

Hadirin yang berbahagia,

Industri furniture merupakan salah satu industri prioritas yang sifatnya padat karya
atau banyak menyerap lapangan kerja. Pengembangan industri ini diarahkan kepada
industri yang menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi, berdaya saing global
dan berwawasan lingkungan. Daya saing furniture Indonesia terletak pada sumber
bahan baku alami yang melimpah dan berkelanjutan, keragaman corak desain yang
berciri khas lokal serta didukung oleh SDM yang melimpah. Indonesia merupakan
salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya hutan. Hutan tropis yang
dimiliki Indonesia menghasilkan bahan baku yang tumbuh lebih cepat dibandingkan
dengan negara lain. Indonesia memiliki kawasan hutan tropis seluas ±133,84 juta
hektar (Data Strategis Kehutanan, 2009), terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan
Zaire. Sedangkan menurut Kementerian Kehutanan, Jatah Produksi Rotan Lestari

Secara Nasional Periode Tahun 2012 sebesar 143.120 ton. Indonesia merupakan
penghasil 85% bahan baku rotan dunia. Negara-negara produsen furniture lainnya
sulit untuk mengembangkan lagi potensi bahan bakunya secara signifikan.

Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan data

CSIL terbaru (The World

Furniture Outlook 2012) yang

menghimpun 70 negara terpenting pelaku industri furniture, dalam 10 tahun terakhir

perdagangan furniture dunia tumbuh lebih cepat daripada produksinya dan secara
konsisten berkontribusi sebesar 1% dari total perdagangan manufaktur dunia. Nilai
perdagangan furniture dunia tercatat sebesar 96 Milyar USD pada tahun 2009,
kemudian naik menjadi 107 Milyar USD pada tahun 2010. Tahun 2011 naik 6% dan

tahun 2012 diprediksi akan naik 2% mencapai 116 Milyar USD. Negara importir
terbesar saat ini adalah Amerika Serikat, Jerman, Perancis dan Inggris. Sedangkan
negara eksportir terbesar saat ini adalah China, Italia, Jerman dan Polandia.

Resesi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat telah menyebabkan penurunan nilai
impor furniture yang cukup berarti, dari 26 Milyar USD pada tahun 2007, turun
menjadi 24 Milyar USD tahun 2008 dan turun lagi menjadi 19 Milyar USD tahun 2009.
Nilai impor meningkat lagi tahun 2010 sebesar 23 Milyar USD.

Permintaan furniture dunia diprediksi masih mengalami stagnasi di Eropa akibat
resesi di Eropa Barat, hanya tumbuh di Eropa Tengah, Eropa Timur dan Rusia.
Pertumbuhan yang cenderung lambat juga terjadi Amerika Serikat. Pertumbuhan
yang berarti akan terjadi di Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan. Kawasan Asia

Pasifik diprediksi sangat baik perdagangan furniturenya.
Negara utama tujuan ekspor furniture Indonesia adalah Amerika Serikat, Perancis,
Jepang, Inggris dan Belanda. Berdasarkan bahan baku, data ekspor furniture kayu
cukup berfluktuasi, tahun 2008 sebesar 1,36 Milyar USD, tahun 2009 menurun
menjadi 1,15 Milyar USD, tahun 2010 naik menjadi 1,4 Milyar USD dan tahun 2011
turun lagi menjadi 1,2 Milyar USD. Sedangkan data ekspor rotan olahan cenderung
menurun tiap tahun, tahun 2007 sebesar 367 juta USD, tahun 2008 sebesar 313 juta
USD, tahun 2009 sebesar 224 juta USD, tahun 2010 sebesar 212 juta USD dan tahun
2011 sebesar 168 juta USD. Kondisi yang cukup fluktuatif ini perlu mendapat
perhatian baik dari pemerintah maupun pelaku industri furniture. Namun dengan
adanya kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan maka ekspor barang jadi rotan
mulai membaik, dimana pada tahun 2012 sampai bulan Agustus nilai ekspor
mencapai 143,6 Juta USD.

Hadirin yang berbahagia,

Industri furniture dan kerajinan selain didukung oleh besamya potensi bahan baku
yang kita miliki, didukung pula oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang diharapkan
bisa mendorong berkembangnya industri ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
melakukan promosi untuk kembali mempopulerkan furniture di tingkat nasional
maupun internasional. Sejauh ini Kementerian Perindustrian telah mengikuti
pameran furniture internasional di luar negeri (Eropa, Amerika, China) dan juga di

Indonesia.

Image furniture sebagai green product juga dipopulerkan

melalui

pameran-pameran ini.

Pada

perkembangannya

industri furniture

dan

kerajinan

semakin tidak

bisa

dilepaskan dari teknologi dan terutama faktor desain yang sangat berhubungan
dengan trend masyarakat. Trend furniture dunia yang terus berubah dan berkembang
menuntut perhatian tersendiri dari para pelaku industri ini. Diperlukan usaha ekstra
keras untuk terus memperbaharui desain produk furniture sesuai trend terkini

sekaligus tetap berciri khas Indonesia. Masih terbatasnya jumlah desainer yang
menaruh minat pada industri furniture dan masih terbatasnya kemampuan desainer

furniture

nasional

dibandingkan

dengan

desainer

negara-negara

pesaing

menyebabkan turunnya daya saing produk furniture Indonesia di pasar internasional.
Sehingga yang terjadi adalah umumnya desain produk furniture masih ditentukan
oleh pembeli [job order).
Hadirin yang berbahagia,

Pemerintah

khususnya

Kementerian

Perindustrian juga terus mendorong dan

menyusun kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk furniture nasional.
Beberapa program yang telah dilaksanakan di bidang desain furniture antara lain
pelaksanaan

Diklat

peningkatan

kompetensi

SDM

furniture

bidang

desain,

Pelaksanaan Lomba Desain Furniture serta Pembangunan Pusat Desain Furniture di

Jepara dan Cirebon. Perlu diketahui bahwa pada pameran ini juga ditampilkan hasil
karya finalis Indonesia Furniture Design Award 2012, lomba desain furniture yang
diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian.

Dalam kesempatan pameran ini saya juga menghimbau supaya kita semakin
meningkatkan penggunaan produk furniture produksi dalam negeri. Selain itu sebagai
wujud apresiasi dan kebanggaan kita terhadap produk dalam negeri, nantinya
diharapkan pasar domestik furniture terus meningkat dan industri furniture akan
terus berkembang.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat pameran, semoga acara ini bisa bermanfaat
sebaik-baiknya bagi para pelaku industri furniture, asosiasi dan masyarakat pada
umumnya.

Secara resmi acara Pameran Furniture dan Produk Interior saya nyatakan dibuka.
Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
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MENTERI PERINDUSTRIAN

MOHAMAD S. HIDAYAT

