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SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN

Perindustrian

produk

para

pembinaan yang diberikan terhadap narapidana di Lapas

JAKARTA, 16 APRIL 2013
Kementerian

terbaik

masyarakat dapat mengetahui dan memahami program

GELAR PRODUK UNGGULAN LAPAS

Pejabat

karya

narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, sehingga

PADA ACARA PEMBUKAAN

Yth. Para

hasil

dan

dan Rutan di seluruh Indonesia dengan hasil yang baik,

dalam hal ini sejalan dengan program Pemerintah yang

Kementerian Hukum dan HAM Rl.

Yth. Ketua dan pengurus ISWI (Ikatan Sarjana Wanita
Indonesia).
Yth. Para tamu undangan dari berbagai Kementerian dan
Lembaga terkait.
Yth. Pengurus Dharma Wanita Kementerian Perindustrian.
Yth. Para Pengurus Yayasan, Asosiasi, media, peserta

tertuang dalam instruksi Presiden (inpres) No. 6 Tahun
2009 yaitu pengembangan industri kreatif.
Hadirin yang Saya hormati,

pameran serta Hadirin yang saya hormati,

Salah satu strategi pembangunan ekonomi dan industri di
Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Indonesia, yaitu pengembangan industri kreatif. Masa

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

depan industri kreatif cukup menjanjikan dan dapat menjadi
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat
hadir bersama-sama pada acara pembukaan Gelar Produk

sumber ekonomi dengan nilai yang tinggi, karena dalam

Unggulan Lapas, di Plasa Pameran Industri.

industri ini terdapat konten gagasan, seni, inovasi,
teknologi, kekayaan intelektual yang di Indonesia cukup

Saya sangat menghargai dengan diselenggarakannya

besar potensinya. Oleh karenanya, industri kreatif dapat

pameran ini, atas kerjasama Kementerian Perindustrian

berperan sebagai pencipta nilai dan memberikan nilai

dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Ikatan Sarjana

tambah.

Wanita

Indonesia,

dalam

rangka

menampilkan

dan

Industri kreatif umumnya berskala IKM dan Indonesia

meningkatkan daya saingnya dan mengatasi kelemahan-

memiliki sekitar 3,9 juta unit usaha yang merupakan salah

kelemahan yang ada.

satu benteng sektor ekonomi dalam menghadapi gempuran
efek krisis ekonomi dunia. IKM kita terbukti lebih tangguh
dan survive, karena tidak tergantung pada utang iuar
negeri, tidak banyak kredit bermasalah dengan perbankan,
menggunakan input lokal dan berorientasi ekspor. Oleh

karena itu, ketika krisis keuangan terjadi, Industri Kreatif
yang dimotori oleh IKM tidak terkena imbas besar dalam

Diantaranya adalah melalui pemberian kredit usaha rakyat
(KUR), peningkatan kemampuan teknologi melalui program
restrukturisasi

dan

revitalisasi

mesin

dan

peralatan,

peningkatan kemampuan SDM melalui berbagai pelatihan,
fasilitasi serta pendampingan, sistem jaminan mutu dan
keamanan pangan dan hal lain dalam rangka peningkatan
akses pasar.

pembiayaan. Selain itu, Industri Kreatif memiliki target
pasar

nasional

yang

besar

dengan

potensi

jumlah

Hadirin sekalian,

penduduk Indonesia yang sangat besar pula.
Peningkatan
Saudara-saudara sekalian,

kreativitas

perlu

terus

dilakukan

secara

kontinyu, karena proses kreatif tidak akan pernah berhenti.

Hal ini disebabkan keinginan, serta harapan konsumen

Komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi kreatif
tertuju pada tumbuhnya industri-industri kreatif sebagai
perwujudan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan
pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Sampai saat ini

Pemerintah terus melakukan upaya-upaya dalam rangka
membantu

Industri

Kecil

dan

Menengah

untuk

selalu berubah dari waktu ke waktu. Desain merupakan

faktor yang sangat menentukan dalam peningkatan daya

saing produk. Oleh karena itu, untuk memenangkan
kompetisi pasar, para pelaku usaha harus selalu kreatif,

kaya ide atau gagasan dan mampu menciptakan sesuatu
yang baru. Di dalam mendesain suatu produk perlu dilihat
perbandingan dengan para pesaing lain atau perlu melihat

trend yang sedang laku dipasar, sehingga dapat memenuhi
standar kualitas serta tuntutan pasar.
Untuk Saudara-saudara ketahui, Kementerian Perindustrian

Akhir kata dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim"
Gelar Produk Unggulan Lapas di Plasa Pameran Industri
ini, Saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT
meridhoi upaya kita semua.

dalam waktu dekat akan segera mengaktifkan Program dan
Lembaga

Pusat

Desain

Nasional,

untuk

menopang

masaiah-masalah industri yang terkait dengan inisiatif dan
inovatif.

Terima kasih.

Wabitahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang berbahagia,

Menteri Perindustrian

Pada kesempatan ini, Saya mengucapkan terima kasih

kepada Kementerian Hukum dan HAM khususnya Ditjen
Pemasyarakatan dan Ikatan Sarjana Wanita Indonesia,

agar kegiatan-kegiatan pembinaan semacam ini dapat terus
dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian dan

tentunya kami akan selalu mendukung usaha-usaha untuk

mempromosikan

kemandirian

para

dan

meningkatkan

narapidana

atau

kinerja,

warga

serta

binaan

pemasyarakatan, serta mendukung program pemerintah

dibidang ekonomi kreatif, melalui kegiatan bengkel kerja
produktif di Lembaga Pemasyarakatan.

Mohamad S. Hidayat

