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SOLUSI

LATAR BELAKANG
Pada tahun 2012, Menteri Perindustrian menetapkan regulasi teknis dalam bentuk
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik Secara Wajib. Regulasi teknis tersebut berlaku efektif dapat meningkatkan daya saing produk bermutu
yang beredar di pasaran, meningkatkan persaingan usaha yang sehat, serta
meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan domestik
dan global. Namun seiring berjalannya waktu, muncul usulan dari industri keramik
untuk menunda atau mencabut regulasi ini. Hal ini disebabkan karena tingginya
ketidaksesuaian produk dengan persyaratan mutu SNI ISO 13006:2010 yang
dihasilkan oleh proses produksi yang mencapai 2—10%, sehingga berdampak terhadap tingginya volume penumpukan ubin keramik bukan kualitas pertama di
gudang akhir. Resiko yang timbul dari dampak tersebut adalah penurunan laba perusahaan, dan dapat diperparah dengan banyaknya industri lokal/nasional yang
gulung tikar. Berdasarkan hasil kajian dari Asosiasi Industri Keramik Indonesia, bahwa ketidaksesuaian tersebut merupakan proses produksi yang tidak dapat
dihindarkan, namun kondisi tersebut dapat diminimalisasi dengan pengaturan
komposisi bahan baku maupun metode yang tepat dalam proses produksinya. Permasalahan tersebut diatas menjadi sangat penting untuk dikaji lebih jauh dimana
dalam pengkajian tersebut memerlukan penguatan dan peningkatan kompetensi
personil dalam bidang keramik melalui pelatihan penyusunan standar, pengembangan skema sertifikasi, pengujian dan sertifikasi produk ubin keramik.

1

meningkatkan kemampuan personil BSN dan stakeholder
dalam mengembangkan standar dan penentuan persyaratan
mutu serta metode uji untuk produk ubin keramik;

2

memberikan masukan/usulan kepada regulator/instansi
teknis dalam penyusunan kebijakan regulasi teknis berbasis
standar ubin keramik;

3

meningkatkan wawasan/pengetahuan terkait proses
produksi ubin keramik melalui kunjungan ke Industri keramik

4

meningkatkan kemampuan personil BSN dalam menyusun
dan mengembangkan skema penerapan SNI produk keramik

METODE
Studi Pustaka dan kujungan lapangan ke Laboratorium Centro Ceramico (Bologna dan Sassualo) dan Kunjungan Industri ke Marazzi Group di Sassualo

DATA DAN GAMBAR

KELUARAN DAN MANFAAT
Meningkatnya kompetensi personil sehingga mampu memberikan masukan dalam pengembangan skema penilaian kesesuaian ubin keramik yang disusun oleh
BSN hingga ditetapkannya Perka BSN No 8 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Ubin Keramik.
Meningkatnya kompetensi personil sehingga mampu memberikan masukan kepada Regulator hingga ditetapkannya Peraturan Menteri Perindusstrian Nomor 85/
M-IND/PER/12/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik Secara Wajib yang menjadi dasar acuan Lembaga Sertifikasi Produk
dalam proses pengurusan sertifikasi produk Keramik hingga mendapatkan SPPT SNI.

KESIMPULAN
Dengan terlaksananya pelatihan ini, personil BSN telah dapat memberikan masukan
kepada regulator/instansi teknis khususnya dalam proses penyusunan kebijakan
regulasi teknis berbasis standar serta memberikan masukan kepada industri
mengenai informasi-informasi baru dan penting yang diterima khususnya terkait
proses produksi ubin keramik serta implementasi standar internasional yang
diadopsi oleh industri.

PUBLIKASI

