SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PEMBUKAAN BAZAR LEBARAN
TANGGAL 30 Juni 2015

Yth. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan
Kementerian Perindustrian;
Yth. Pimpinan dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan
Kementerian Perindustrian;
Para Peserta Bazar Lebaran dan Hadirin yang saya cintai.
Assalamu ’alaikum Wr. Wb.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke
hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
karunia-Nya, di bulan ramadhan ini kita semua dapat hadir
dalam keadaan sehat wal’afiat pada Pembukaan Bazar
Lebaran yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni
sampai dengan 3 Juli 2015 di Plasa Pameran Industri
Kementerian Perindustrian

Seperti tahun-tahun sebelumnya, bila Ramadhan tiba, Bazar
Lebaran akan menjadi suatu kegiatan yang ditunggu-tunggu
oleh masyarakat luas khususnya umat muslim sebagai
persiapan untuk menyambut hari raya Idul Fitri 1436 Hijriyah.
Pengunjung Bazar berharap

komoditi yang dijual murah

harganya dan kualitasnya tetap terjaga karena sudah menjadi
hukum pasar bahwa pada saat menjelang puasa dan lebaran
tiba

harga

barang-barang

konsumsi

menjadi

naik

dikarenakan sisi permintaan yang meningkat

Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Setiap

menjelang

lebaran,

trend

permintaan

barang

kebutuhan pokok lazimnya akan meningkat tajam. Untuk
memenuhi kenaikan permintaan tersebut, tidak cukup hanya
mengandalkan ketersediaan stok pasar tapi juga harus
didukung oleh pendistribusian yang tepat sasaran. Dengan
demikian, di saat permintaan sedang meningkat, tak jarang
barang yang dibutuhkan tiba-tiba menjadi langka di pasaran.
Oleh karena itu, salah satu upaya dari Kementerian
Perindustrian

adalah

dengan menyelenggarakan Bazar
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Lebaran sebagai alternatif untuk mendapatkan barangbarang murah untuk keperluan lebaran. Bazar Lebaran yang
diselenggarakan kali ini merupakan kerjasama antara 4
(empat) Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Industri
Agro, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Direktorat Jenderal
Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA), Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menegah dan Dharma Wanita Persatuan
Kementerian Perindustrian.
Bazar Lebaran ini menyediakan 63 stand gratis tetapi diikuti
sekitar 78 peserta / perusahaan yang menjual aneka produk
makanan,

minuman,

kain,

baju,

busana

muslim,

perlengkapan rumah tangga, elektronik dan lain-lain.
Hadirin yang berbahagia,
Kegiatan Bazar Lebaran yang diselenggarakan di Plasa
Pameran Industri ini merupakan bentuk kepedulian serta
wujud

partisipasi

Kementerian

Perindustrian

dalam

menyemarakkan lebaran, juga untuk meningkatkan peran
aktif Plasa Pameran Industri dalam fasilitasi peserta pameran
dalam bentuk stand gratis yang dapat dimanfaatkan para
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perajin

dan

pengusaha

untuk

berpromosi

sekaligus

mendapatkan keuntungan lebih.
Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Bazar
ini dapat terselenggara dengan baik dan kepada para peserta
saya mengucapkan selamat mengikuti Bazar

dan

terima

kasih semoga mendapat hasil yang baik dan sukses.
Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirohmannirohim
Bazar Lebaran di Plasa Pameran Industri ini saya nyatakan
resmi dibuka.
Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wasalamuállaikum Wr.Wb.

Menteri Perindustrian

Saleh Husin
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