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Yang terhormat,
Ketua AMKRI;

Hadirin yang berbahagia;
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kekayaan bahan baku alami yang dimiliki oleh Indone
menjadi modal utama untuk berkembangnya industri h
Program pemerintah difokuskan untuk tidak lagi melakul

Selamat Pagi, dan Salam Sejahtera,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
SWT yang

senantiasa

kriteria tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri ini ji
merupakan industri prioritas penghasil devisa neg
mengingat begitu besarnya sumber bahan baku alami yang I

miliki. Daya saing furniture dan kerajinan Indonesia terle
pada sumber bahan baku alami yang melimpah <
berkelanjutan, keragaman corak desain yang berciri khas Ic
serta didukung oleh SDM yang melimpah.

Sdr. Menteri Perdagangan;

ALLAH

industri yang padat karya dan banyak menyerap lapanj
kerja. Pengembangan industri diarahkan kepada industri y;
menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi, berd
saing global dan berwawasan lingkungan. Industri furniture <
kerajinan merupakan salah satu industri yang memen

memberikan

rahmat dan

karunianya kepada kita semua, sehingga pada hari yang
berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama pada acara
Launching Indonesia International Furniture Expo 2014.

ekspor bahan baku alami (kayu, rotan) namun dikembangl
dulu industri hilirnya di dalam negeri (furniture dan kerajinj
Hal ini bertujuan agar terdapat added value (nilai tambah) y;
dapat berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyaiakat.
Gaya hidup (lifestyle) masyarakat global yang terus bergeser
gaya hidup ramah lingkungan adalah sebuah kesempatan y;
besar bagi Indonesia untuk berperan dalam pasar fumiti
Ketika berbicara tentang gaya hidup ramah lingkungan

,/
X

green) maka pilihan furniture akan jatuh pada furniturefurniture berbahan baku alami (kayu, rotan, bahan alami

Hadirin yang berbahagia,

sejenisnya).

Upaya peningkatan pasar furniture tidak bisa dilepaskan dai

Hadirin yang berbahagia,

peran pameran, baik domestik maupun internasional. Melalt
pameran, diharapkan bisa terjadi interaksi yang baik antar;

Permintaan pasar furniture dunia pada tahun 2013 dan
seterusnya sudah mulai membaik, khususnya untuk pasar

Amerika dan Asia. Walaupun krisis global masih terjadi,

terutama di kawasan Eropa. Menurut data CSIL, data'

perdagangan furniture dunia tahun 2012 mencapai 122 Milyar
USD. Kontribusi Indonesia terhadap pasar furniture dunia ini

terhitung hanya sekitar 2%. Dengan kekuatan bahan baku yang
ada Indonesia masih memiliki peluang besar untuk
meningkatkan kontribusinya.

Ekspor furniture Indonesia dilihat dari segi bahan baku masih

d.dominasi oleh bahan baku kayu, diikuti oleh, rotan, bambu,
dan Iain-Iain. Negara utama tujuan ekspor furniture Indonesia'
adalah Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Inggris dan Belanda.
Data ekspor furniture cukup berfluktuasi, tahun 2009 sebesar
1,37 Milyar USD, tahun 2010 menjadi 1,61 Milyar USD dan
tahun 2011 menjadi 1,38 Milyar USD, sementara pada tahun
2012 pasar sudah mulai membaik mencapai 1,4 Milyar USD. Hal

produsen (penjual) Indonesia dan buyer (pembeli) yan,
akhirnya diharapkan bisa meningkatkan nilai perdaganga.

furniture Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut
kami mendukung upaya AMKRI untuk melakukan terobosar
dalam peningkatan pasar melalui kegiatan Indonesic
International Furniture Expo 2014.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, saya berharap dalam
pameran tersebut AMKRI dapat memamerkan produk furniture

yang berkualitas dengan desain yang diminati pasar serta saya
harapkan pula PT. Dyandra selaku penyelenggara dapat
mendatangkan buyer potensial sehingga pameran ini dapat
bermanfaat bagi pelaku industri dan masyarakat.
Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

tersebut diharapkan akan semakin membaik di tahun-tahun
berikutnya.
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