SAMBUTAN

MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA

KERAMIKA 2013

JAKARTA, 18 APRIL 2013

Yang terhormat,

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), dan
Asosiasi terkait dari dalam maupun luar negeri, beserta para
anggota;

Para hadirin yang berbahagia,
Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Saiam 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 Konferensi dan Eksibisi Keramika
2013.

Saya menyampaikan apresiasi dan menyambut baik
Konferensi dan Eksibisi Keramika 2013 yang diselenggarakan
rnulai tanggal 18 April 2013 sampai dengan 21 April 2013.
Acara yang dilaksanakan saya anggap sangat penting dan
strategis karena 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 ungguian 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 perumah'an. Produksi keramik nasional
setiap tahunnya terus meningkat dan memberikan kontribusi

yang

cukup

baik

dalam

mendukung

pertumbuhan

perekonomian nasional, oleh karena itu industri keramik terus

rneningkatkan kualitas maupun desainnya guna merebut
pangsa pasar dalam negeri maupun manca negara.

Industri keramik yang terdiri dari ubin {tile), saniter,
perangkat rumah tangga {tableware), dan genteng 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 produksi. Ini merupakan suatu keuntungan dalam upaya
rneningkatkan daya saing produk keramik nasional.
Hadirin yang saya hormati,
Perkembangan produk keramik di Indonesia dewasa ini

seperti keramik tfie, tableware, sanitary maupun hias telah
memberikan hasil yang menggembirakan baik dilihat dari sisi

kapasitas, perolehan devisa maupun penyerapan tenaga kerja,
sehingga produk keramik dapat dijadikan sebagai produk
andalan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Industri keramik nasional telarf mampu memenuhi kebutuhan
dalam negeri dan masih berpeluang untuk dikembangkan
mengingat konsumsi keramik perkapita yang lebih rendah
dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Jumlah penduduk
yang sangat besar dan prospek pembangunan properti serta
konstruksi yang diperkirakan akan terus berkembang pada

tahun-tahun mendatang menandakan akan terbukanya peluang
pasar yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain
itu potensi bahan baku di dalam negeri yang melimpah dan
belum dimanfaatkan secara optimal juga merupakan peluang
yang baik untuk rneningkatkan daya saing produk, sehingga
beberapa perusahaan keramik telah memanfaatkan peluang ini

untuk meiakukan perluasan baik untuk keramik tile maupun
tableware. Pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan
iWim usaha yang kondusif agar dunia usaha tetap bergairah
rnelakukan investasinya di Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,

Dalam kondisi perekonomian global saat ini dimana
perdagangan bebas telah dilaksanakan, maka produk keramik

dari negara-negara Jain 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 rneningkatkan
daya saingnya.

Pada tahun 2011, industri keramik tile dunia mengalami
pertumbuhan sebesar 10,1%, dimana total produksi sebesar

10,51 miliar m2. Indonesia merupakan produsen keramik tile
terbesar ke-8 dunia dengan produksi tahun 2011 sebesar 317

juta m2 atau 3% dari total produksi dunia, sementara China
merupakan negara produsen terbesar dengan produksi sebesar

4,8 miliar m2 (45,7% total produksi dunia). Adapun untuk
kawasan ASEAN, saat ini Vietnam merupakan negara produsen
terbesar dengan total produksi tahun 2011 sebesar 380 juta m2
(3,6% total produksi dunia).

Pada tahun 2012, Indonesia merupakan produsen

keramik tffe terbesar ke-6 di dunia setelah China, Italy, Spanyol,
Turki dan Brazil. Hal ini menunjukkan bahwa selama beberapa
tahun terakhir, pertumbuhan industri keramik Indonesia belum

tercapai secara optimal, yang disebabkan beberapa hal sebagai
berikut:

a. Kontinuitas pasokan gas, yang menyebabkan utilisasi

produksi tidak tercapai secara optimal. Terbatasnya
ketersediaan gas juga menyebabkan kurangnya minat
produsen maupun investor untuk membangun unit produksi
baru.

b. Keterbatasan kemampuan teknologi, fabrikasi, serta
pemasaran dan promosi produk nasional di pasar
mancanegara, sehingga saat ini merek/produk keramik

Indonesia belum cukup diterima di pasar internasional.

c. Keterbatasan kemampuan SDM industri keramik, khususnya
dalam hal desain dan rekayasa produk.

d. Melemahnya pasar ekspor karena krisis ekonomi dunia,
yang diiringi dengan peningkatan konsumsi pasar dalam
negeri, sehingga selama 5 tahun terakhir ekspor keramik
Indonesia cenderung tidak mengalami peningkatan.
Hadirin yang saya hormati,

Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang
sangat serius terhadap pengembangan industri keramik dan
akan seialu menyusun strategi kebijakan untuk

mengembangkan ikiim usaha yang kondusif. Untuk itu, perlu

dilakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong
perluasan dan peningkatan kapasitas produksi industri keramik

nasional guna memenuhi kebutuhan keramik didalam negeri

antara

lain

dengan

pemberlakuan

SNI

wajib,

usulan

rneningkatkan batas harga produk sanitair yang terkena PPnBM,
dan mendorong ekspor dengan melakukan promosi untuk
perluasan pangsa pasar ke negara-negara yang belum dimasuki
oleh negara pesaing.

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 lembaga-lembaga 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) seiaku penyelenggara pameran ini, serta pihak-pihak
lain yang telah ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan
pameran ini, semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan industri keramik nasional.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Konferensi dan Eksibisi Keramika 2013 saya nyatakan dibuka
secara resmi.

Sekian,
Wassalaamualaikum Wr. Wb.

ENTERI PERINDUSTRIAN
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