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Yang terhormat,
Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), dan
Asosiasi terkait dari dalam maupun luar negeri, beserta para anggota;
Dan Para hadirin yang berbahagia.

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Hadirin yang saya hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke
hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan perkenan-Nya kita
berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka
penyelenggaraan pameran tahunan khusus keramik yang ke empat
dengan nama “ Keramika 2015”.
Saya menyampaikan apresiasi dan menyambut baik Pameran
Keramika 2015 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 19 Maret

2015 sampai dengan 22 Maret 2015. Pameran ini saya anggap cukup
penting dan strategis karena dapat mempromosikan keramik
Indonesia ditingkat nasional dan internasional yang mampu
membawa industri keramik Indonesia bersaing di pasar global
dengan produknya yang berkualitas dan inovatif. Selain itu pameran
ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi dan
transaksi bisnis antara pengusaha dan pengguna produk keramik.
Hadirin yang saya hormati,
Industri keramik di Indonesia telah berkembang dengan
baik selama lebih dari 30 tahun dan merupakan salah satu industri
unggulan dengan dukungan ketersediaan bahan baku yang
melimpah. Prospek industri keramik nasional dalam jangka panjang
cukup baik seiring dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang
terus meningkat, terutama untuk jenis tile/ubin karena didukung oleh
pertumbuhan pembangunan baik properti maupun perumahan.
Produksi keramik nasional setiap tahunnya terus meningkat dan
memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mendukung
pertumbuhan perekonomian nasional, oleh karena itu industri
keramik terus meningkatkan kualitas maupun desainnya guna
merebut pangsa pasar dalam negeri maupun manca negara.
Industri keramik yang terdiri dari ubin (tile), saniter,
perangkat rumah tangga (tableware), dangenteng telah memberikan
kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan nasional
melalui penyediaan kebutuhan domestik, perolehan devisa dan
penyerapan tenaga kerja. Industri keramik nasional memiliki
beberapa keunggulan dibandingkan dengan produsen keramik negara
lain yaitu tersedianya deposit tambang sebagai bahan baku keramik
yang cukup besar yang tersebar di berbagai daerah seperti ball clay,
feldspar dan zircon maupun energi gas sebagai bahan bakar proses
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produksi. Ini merupakan suatu keuntungan
meningkatkan daya saing produk keramik nasional.

dalam

upaya

Hadirin yang saya hormati,
Industri keramik nasional telah mampu memenuhi kebutuhan dalam
negeri dan masih berpeluang untuk dikembangkan mengingat
konsumsi keramik perkapita yang masihrendah sekitar 1
m2dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya sudah diatas 2
m2.Jumlah penduduk 200 juta dan prospek pembangunan properti
serta konstruksi yang diperkirakan akanterus berkembang pada
tahun–tahun mendatang menandakan akan terbukanya peluang
pasar yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik–baiknya.
Pada tahun 2014, industri keramik Indonesiamemiliki kapasitas 1,8
juta m2/hari dan produksi 1,6 juta m2/hari. Hasil produksi 87%
diserap pasar lokal dan 13% diekspor.Nilai penjualan industri keramik
mencapai
30 trilyundan diproyeksikan pada tahun 2015 ini
mencapai 36 trilyun. Saat ini produsen keramik lantai dan dinding
berjumlah 35 perusahaan dengan jumlah pabrik keseluruhan 95
buah. Secara keseluruhan industri keramik mampu menyerap tenaga
kerja sebanyak ± 200.000 orang.
Dalam menghadapi masyarakat Ekonomi Asean dan globalisasi, maka
produk keramik dari negara-negara lain akan masuk ke Indonesia
yang merupakan pasar potensial mengingat pasar keramik dunia
yang semakin terbatas.Hal ini merupakan tantangan bagi industri
keramik nasional untuk terus berupaya meningkatkan daya saingnya.
Pemerintah berupaya mendorong :
a. Kontinuitas pasokan gas,
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b.
c.
d.
e.
f.

Kemampuan teknologi, fabrikasi, serta pemasaran dan promosi
produk nasional di pasar mancanegara.
Kemampuan SDM industri keramik, khususnya dalam hal desain
dan rekayasa produk.
pasar ekspor
P3DN
Pengawasan SNI wajib

Hadirin yang saya hormati,
Dalam hal pengembangan kompetensi SDM, perlu disusun
suatu standar kompetensi untuk SDM industri keramik, serta
melakukan pelatihan dengan mengundang para ahli di bidang
keramik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, untuk
menguatkan research and development (R&D) industri keramik
nasional,

diperlukan

penambahan

dan

modernisasi

peralatan

laboratorium uji dan lembaga penelitian, khususnya di lembagalembaga Pemerintah, serta mengoptimalkan fungsi lembaga
penelitian tersebut untuk mengembangkan produk dan proses
produksi keramik agar dapat diaplikasikan oleh industri nasional.

Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan
ucapan selamat kepada Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI)
selaku penyelenggara pameran ini, sertapihak-pihak lain yang telah
ikut berpartisipasidalam mempersiapkan pameran ini, semoga
kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
industri keramik nasional.
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Akhirnya

dengan

mengucapkanBismillahirrahmanirrahim,

Pameran Keramika 2015saya nyatakan dibuka secara resmi.
Sekian,

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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