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Ketua Bidang Usaha Wirausaha Baru Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Endang Budi Karya Sumadi
didampingi Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi

TOBA-Ketua Bidang Usaha Wirausaha Baru Dewan Kerajinan Nasional
(Dekranas) Endang Budi Karya Sumadi didampingi Ketua Dekranasda
Sumatera Utara Nawal Edy Rahmayadi secara resmi membuka acara
Pelatihan Wirausaha Baru Bagi Perajin Pada Daerah Wisata Samosir

Sekitarnya, Kamis (15/10) sore, di The Kaldera Toba Nomadic Escape di
Kabupaten Toba.
Dalam sambutannya, Endang menyampaikan, saat ini Indonesia sudah
mulai memasuki era 4.0. Untuk itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para
perajin lokal untuk menembus pasar internasional. Antara lain dengan
menggunakan teknologi informasi yang banyak tersedia saat ini.
"Indonesia saat ini telah menapaki era 4.0, ini harus kita manfaatkan
dengan baik, karena digitalisasi dapat menerobos hambatan waktu dan
jarak dalam berbisnis. Untuk itu Dekranas mendorong penjualan produk
kerajinan dengan platform online, sehingga dapat memperluas pemasaran
produknya hingga internasional," ujar Endang.
Kepada masyarakat di sekitar Danau Toba, Endang juga berpesan, agar
mempersiapkan diri, sebab Danau Toba sebagai pariwisata super prioritas
akan segera menjadi salah satu destinasi pilihan baik wisatawan domestik
atau pun wisatawan mancanegara.
"Sebagai pariwisata super prioritas, selain harus didorong pembangunan
infrastrukturnya dan turut dipromosikan secara masif, maka Sumber Daya
Manusia (SDM) yang ada di sini pun harus dipersiapkan, agar masyarakat
dapat merasakan hasil dari pembangun daerah tersebut," ujar Endang,
yang merupakan istri Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Sebelum mengakhiri sambutan, Endang pun mengucapkan terima kasih
kepada pengurus Dekranas atas telaksananya acara tersebut. "Kita wajib
bersyukur karena di tengah pandemi ini, Dekranas diberi kesempatan dan
kekuatan untuk membangun negeri dan melestarikan warisan budaya,
dengan melahirkan wirausaha baru di bidang kriya," tambahnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara virtual menyatakan
dukungan penuh atas terlaksananya acara tersebut. "Terima kasih kepada
ibu dan bapak perajin sekalian yang telah mau meluangkan waktu untuk
mengikuti acara ini. Kegiatan seperti ini pun harus kita dukung dan
apresiasi, tapi jangan lupa menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi
mengharapkan semoga setelah kegiatan ini akan semakin banyak perajin
yang berwirausaha.
"Saya mengucapkan selamat datang kepada ibu Endang yang telah
berkesempatan mengunjungi Sumut, mudah-mudahan kedatangan ibu bisa
menambah wawasan kami dan meningkatkan motivasi para perajin yang
ada di Sumut untuk melakukan wirasusaha," ujarnya.
Dengan adanya pelatihan, Nawal juga berharap akan tumbuh perajin-perajin
yang berkualitas, terampil dan dapat menghasilkan produk kerajian yang
berdaya saing, serta mendukung wisata baru Danau Toba yang saat ini
statusnya adalah Destinasi Super Prioritas oleh pemerintah.
Sebelum meninggalkan lokasi acara, Endang Budi Karya dan Nawal Edy
Rahmayadi berserta rombongan yang terdiri dari Ketua Persit KCK PD I/BB
Neneng Irwansyah, Ketua Korcab I Daerah Jalasenastri Armada I Erna I
Made Wahyu Santoso, PIA Ardhya Garini Cabang 15/D.I Lanud Soewondo

Windy Ginting dan Pjs Bupati Toba Harianto Butar-butar. Rombongan pun
mengunjungi dan membeli beberapa hasil kerajinan dari para perajin mulai
dari ulos, tas hingga dompet yang bermotif ulos. ( Karmel,'rel)

