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ADA PELUANG DI BALIK KRISIS
Pembaca yang budiman,
Sebelumnya, kami mengucapkan
rasa syukur atas segala dukungan, kritikan
dan masukan dari berbagai pihak untuk
penyusunan Majalah KIAT lebih baik lagi.
Atas respons positif yang kami terima,
edisi kedua ini kami terbitkan kembali.

AYO
CEGAH!

Kami berharap, setiap edisinya terus
memberikan manfaat bagi para pembaca,
khususnya dalam upaya membangun
optimisme serta menambah wawasan
terhadap pengembangan sektor industri
khususnya industri kimia, farmasi dan
tekstil (IKFT).
Pada Maret 2021, tepat setahun
wabah Covid-19 melanda Indonesia, yang
tentunya membawa dampak signfikan
bagi segala sendi kehidupan, seperti

KONTEN

bidang sosial, budaya, hingga sektor
ekonomi. Efek pandemi ini juga dirasakan
oleh seluruh dunia.
Di edisi kedua ini, kami mengulas
secara khusus tentang perkembangan
dan proyek si per tumbuhan bagi
sektor IKFT, yang diharapakan dapat
memberikan kontribusi besar pada
perekonomian nasional. Sebab, industri
manufaktur merupakan sektor strategis
dan menjadi tulang punggung bagi upaya
pemulihan ekonomi nasional akibat
dampak pandemi Covid-19.
Di samping itu, di beberapa rubrik
lainnya, kami mengangkat berbagai isu
penting di sejumlah subsektor IKFT. Baik
itu isu yang diangkat secara nasional
maupun internasional. Artikel-artikel ini
disusun oleh para penulis di Ditjen IKFT.
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Pengembangan Vaksin
Covid-19 di Dalam Negeri

Kami optimistis, dengan beragam
kebijakan dan program yang telah
digulirkan oleh pemerintah saat ini, kinerja
sektor manufaktur nasional, termasuk
IKFT, akan bangkit kembali. Langkah ini
tentunya akan membawa kabar baik bagi
peningkatan kesehateraan masyarakat.
Kami juga meyakini, di balik krisis akibat
pandemi Covid-19, juga memunculkan
peluang yang dapat dioptimalkan oleh para
pelaku industri di tanah air. Tidak terkecuali
bagi pelaku industri kecil menengah.
Tentu yang perlu diperhatikan adalah
pemanfaatan teknologi guna menciptakan
inovasi.
Salam,
Redaksi
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PROGRAM KERJA DAN
PROYEKSI DITJEN IKFT
TAHUN 2021
Oleh: Sri Hastuti Nawaningsih

Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) merupakan
salah satu kelompok manufaktur yang mendapat prioritas
pengembangan oleh pemerintah. Sektor strategis ini dinilai
mampu berkontribusi signifikan bagi upaya pemulihan ekonomi
nasional dari tekanan pandemi Covid-19.
Guna menduk ung ak selerasi
pemulihan ekonomi nasional
tersebut, Kementerian Perindustrian
berkomitmen untuk terus mendorong
peningkatan nilai tambah dan daya
saing sektor manufaktur, termasuk
kelompok IKFT. Langkah ini diyakini
dapat membangkitkan kembali kinerja
sek tor industri dan ekonomi saat
masa pandemi Covid-19.
Sebagai salah satu penopang
u t ama perekonomian domes tik ,
secara kumulatif untuk PDB sektor

IKF T pada tahun 2020 mengalami
p e r l a m b a t a n s e b e s a r -1, 4 9 %
(yoy). Capaian tersebut lebih baik
dibandingkan pertumbuhan ekonomi
nasional yang menyentuh -2.52% (yoy)
dan pertumbuhan industri nonmigas
berada di level -2.07% (yoy).
Adapun salah satu subsek tor
manufaktur yang mampu bertahan
di tengah tekanan pandemi, yaitu
Industri Farmasi, Obat Kimia dan
Obat Tradisional yang mengalami
pertumbuhan positif sebesar 9,39%

(yoy), di mana banyak sektor industri
lainnya berada dalam tren menurun
hingga akhir 2020.

PROYEKSI
TAHUN 2021

Direk torat Jenderal IKF T
Kemenperin telah melakukan
koordinasi dengan berbagai
stakeholder termasuk asosiasi industri
da la m r a ng k a m e la k uk a n re v isi
terhadap target rencana strategis

sektor IKF T dengan menyesuaikan
perkembangan kondisi terkini akibat
pandemi Covid-19.

pada tahun 2021 berkurang sebesar
15% dan pada tahun 2022 berkurang
sebesar 35%.

U n t u k t a h u n 2 0 2 1, t a r g e t
per tumbuhan sek tor IKF T direvisi
menjadi 4,21 persen dari sebelumnya
sebesar 5,22 persen. Sek tor IKF T
sepanjang tahun 2021 diharapkan
dapat berkontribusi sebesar 4,12
persen dalam perekonomian nasional.

Salah satu strategi yang akan
dilakukan dalam rangka substitusi
impor pada sek tor-sek tor dengan
persentase impor terbesar, dijalankan
secara simultan dengan peningkatan
utilisasi produk si yang pada saat
p a n d e m i C o v i d -19 m e n g a l a m i
penurunan ser ta senantiasa
mendorong pendalaman struktur dan
peningkatan investasi di sektor IKFT.

Dalam upaya mencapai target
tersebut, Ditjen IKF T Kemenperin
memperoleh pagu anggaran untuk
tahun 2021 sebesar Rp116,36 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk
menjalank an beberapa program
pr ior i t as nasional, di ant arany a
restrukturisasi mesin dan peralatan
industri tekstil, kulit dan alas kaki,
fasilitasi implementasi industri 4.0,
serta pendampingan dan fasilitasi
peningkatan ekspor.

Peningkatan investasi
sangat berdampak besar bagi
p erekonomian u t amany a dalam
penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya,
keb i jak an y ang b ak al dilak uk an

ter k ai t sub s t i t usi imp or a dalah
dengan mengoptimalisasi program
Peningkatan Peng gunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN).
Selain kebijakan substitusi impor,
beberapa kebijakan yang telah dan
akan dilakukan untuk menggenjot
k iner ja s ek tor IK F T, ant ara lain
penurunan harga gas bumi untuk
tujuh sektor yang masuk ke dalam
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun
2016 dan tambahan 10 sektor di luar
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun
2016.
Bahkan, disiapkan pula kebijakan
f iskal dan nonf iskal termasuk
pemberian tax allowance dan tax
holiday serta saat ini sedang dilakukan
pembahasan terkait rencana pemberian
insenti f Bea Masuk Di t ang g ung
Pemerintah (BMDTP) bagi sektor industri
terdampak Covid-19.

Berikutnya, penumbuhan dan
pengembangan indus tri garam
i n d u s t r i da n b a h a n b a k u o b a t ,
hing ga subs titusi impor bahan
baku industri semen, keramik dan
pengelolaan bahan galian nonlogam.
Selain itu, Ditjen IKF T Kemenperin
juga akan melakukan monitoring
komitmen beberapa investasi agar
dapat terealisasi, antara lain Proyek
Petrokimia Teluk Bintuni, Lotte dan
CPC Taiwan.
Perlu diketahui, angka impor untuk
sektor IKF T cukup tinggi mencapai
USD31,85 miliar pada tahun 2020.
Tingginya impor tersebut sebagian
bes ar digunak an sebagai bahan
baku. Oleh karena itu, dalam upaya
mengurangi tingginya impor tersebut,
pemerint ah melalui Kemenperin
s e da ng m e la k s a n a k a n p ro g r a m
substitusi impor yang ditargetkan
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Hannover Messe 2021:

VISI INDUSTRI
NASIONAL
MENDUNIA
Oleh: Muhammad Zainal

Indonesia terus berjuang untuk
menjadi pemimpin ekonomi
digital di Asia Tenggara. Target
itu diperkuat seiring telah
diluncurkannya peta jalan
Making Indonesia 4.0 pada tahun
2018, yang didedikasikan untuk
modernisasi sektor manufaktur
melalui pemanfaatan teknologi
industri 4.0.

S aa t ini , eko n o mi In d o n e sia
yang terbesar di ASEAN, dan pada
tahun 2030 ditargetkan bisa naik ke
peringkat 10 besar ekonomi dunia. Ini
merupakan aspirasi besar yang ada
dalam Making Indonesia 4.0.

ekonomi khususnya bidang industri
4.0 serta upaya pemulihan ekonomi
nasional selama masa pandemi Covid19. Hannover Messe merupakan
sebuah eksibisi teknologi industri yang
bergengsi dan terbesar di dunia.

Pada tahap awal implementasi
industri 4.0, Indonesia akan lebih
fokus mengembangkan lima sektor
manufak tur andalannya (yang
saat ini telah ditambah dua sektor
unggulan), yakni industri makanan
dan minuman, tekstil dan pakaian,
otomotif, kimia, elektronika, farmasi,
ser ta alat kesehatan. Ketujuh
sek tor ini dipilih karena mampu
memberikan kontribusi hingga 60
persen terhadap PDB nasional, nilai
ekspor, penyerapan tenaga kerja, serta
sebagai salah satu upaya untuk segera
mewujudkan Indonesia yang mandiri
di sektor kesehatan terutama dalam
menghadapi pandemi Covid-19.

Kementerian Perindus trian
menilai penyelenggaraan Hannover
Messe 2021 akan menjadi penting
bagi Indonesia dalam memacu
branding nasional sekaligus
mendorong peningkatan kapabilitas
manufak tur dan pembangunan
infrastruktur digital di tanah air. Ajang
internasional ini juga diharapkan
dapat membuka pandangan industri
dunia tentang potensi besar Indonesia
dalam menjalin kemitraan menuju
transformasi industri 4.0.

Dengan terpilihnya Indonesia
sebagai negara mitra resmi Hannover
Messe 2021, menjadi momentum yang
tepat untuk menunjukkan kemampuan
industri manufaktur nasional di mata
dunia dalam upaya trans formasi
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Disamping itu, momentum
ini dapat menjadi ajang untuk
menunjukkan kepada dunia tentang
kemamp uan s ek tor manu f ak tur
di Indonesia dalam upaya
bertransformasi menuju era industri
4.0. oleh karenanya, Kemenperin
mengajak seluruh kementerian dan
lembaga terkait untuk bersama-sama
mengambil manfaat dan peluang dari

penyelenggaraan Hannover Messe
2021.
In d o n e sia te t a p m e ng u sung
tema tentang Making Indonesia 4.0,
yang masih relevan dengan tema
Hannover Messe 2021, yaitu Industrial
Trans for ma t ion. S ement ara i tu ,
Indonesia juga akan mempertahankan
tagline: “Connec t to Accelerate ”.
Tagline tersebut untuk mendorong
sinergitas yang ingin dibentuk untuk
mendukung pertumbuhan industri 4.0
di Indonesia.
Gelaran Hannover Messe 2021
akan mengalami penyesuaian berupa
penekanan isu economic recover y
post pandemic dan juga penambahan
s e k to r p r i o r i t a s , y a i t u i n d u s t r i
farmasi dan alat Kesehatan yang
akan ditampilkan di dalam Paviliun
Indonesia.
Tagline tersebut juga menjadi
s ebuah branding s t rateg y y ang
menggambarkan ajakan dan undangan
kepada semua pemangku kepentingan
(pemerintah, pelaku industri, dan
investor) dari dalam maupun luar negeri
untuk bersinergi dan berkolaborasi
dalam rangka mempercepat dan

memperkuat pertumbuhan industri di
Indonesia melalui penerapan teknologi
industri 4.0.
Dalam menyukseskan partisipasi
Indonesia pada Hannover Messe
2021, kehadiran para pelaku Industri
Indonesia perlu didorong untuk dapat
memanfaatkan momentum status
Indonesia sebagai Of ficial Partner
Country.

PARTISIPASI SEKTOR IKFT

Keberadaan sektor industri kimia,
farmasi, dan tekstil (IKFT) tidak bisa
dikesampingkan dalam mendukung
program Making Indonesia 4.0, di
mana sektor IKF T termasuk sektor
unggulan dalam Making Indonesia 4.0.
Pada tahun 2020, sek tor IKF T
berperan sebesar 4,48% dari ekonomi
nasional dan per tumbuhannya
berkontraksi sebesar 1,49% di atas
p er t umb uhan na sio nal s eb e s ar
-2,52%. Hal tersebut didorong oleh
peran industri kimia, farmasi dan obat
tradisional yang mampu tumbuh di
tengah hadangan pandemi Covid-19
sebesar 9,39%.
Bahkan, guna merebut peluang

dar i dampak pandemi Cov id -19,
p e m e r i n t a h te l a h m e m a s u k k a n
industri farmasi dan alat kesehatan
sebagai dua sek tor tambahan
dalam Making Indonesia 4.0 karena
p e r m i n t a a n p r o d u k- p r o d u k n y a
di pas ar y ang mening k at cuk up
signifikan.
Kehadiran Indonesia sebagai
Official Partner Countr y Hannover
Messe 2021, harus dimanfaatkan
untuk memperkenalkan kekuatan
teknologi industri serta mendorong
keterhubungan industri Indonesia
dengan jejaring rantai suplai global.
Perusahaan sek tor IKF T
diharapkan dapat berpar tisipasi
sebagai exhibitor dalam pagelaran
Hannover Messe 2021. Kemampuan
sek tor IKF T dalam implementasi
industri 4.0 tidak perlu diragukan
lagi. Hal tersebut tercermin dari
sebanyak delapan perusahaan
m e r a ih p e ng h a r g a a n I n d o n e sia
Industry 4.0 Readiness Index (INDI
4.0), di mana hasil assessment INDI
4.0 memperoleh nilai lebih dari indeks
3 pada tahun 2020. Pada INDI 4.0,
skor 1-2 menunjukkan kesiapan awal

implementasi industri 4.0. Kemudian
re n t a n g s ko r 2-3 m e n u n j u k k a n
kesiapan sedang, dan skor 4 adalah
mereka yang sudah menerapkan
industri 4.0.
Kemenperin terus memacu
sektor IKFT untuk memasuki revolusi
industri 4.0. Dirjen IKFT Kemenperin,
Muhammad Khayam menyampaikan
bahwa sesuai target kinerja yang
telah ditetapkan oleh Kemenperin
berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024,
salah satu sasarannya adalah jumlah
perusahaan sektor IKFT dengan nilai
INDI 4.0 lebih dari 3 bisa mencapai 11
perusahaan pada 2020, dan sebanyak
21 perusahaan di tahun 2024.
Dirjen IKF T menyatakan
optimistismenya terhadap sektor IKFT
dalam berakselerasi ke arah industri
4.0. Apalagi, Making Indonesia 4.0
menetapkan sek tor IKF T menjadi
pionir dalam penerapan industri 4.0
di Indonesia, yakni industri kimia
serta industri tekstil dan pakaian.
Bahkan, di tengah pandemi ini juga
mengusulkan industri farmasi dan alat
kesehatan juga bisa dapat prioritas
pengembangan industri 4.0.
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per tumbuhan sek tor industri
pengolahan non-migas yang minus
sebesar 2,52%.
Capaian itu menunjukkan bahwa
sektor IKFT memiliki peran penting
yang harus dijaga pertumbuhannya
dengan implementasi RCEP. Industri
s ek to r IK F T jug a ha r us ma m p u
meningkatkan daya saingnya agar
memperoleh manfaat yang besar dari
RCEP.
S e l a m a d u a t a h u n te r a k h i r,
ekspor IKFT ke negara anggota RCEP
baru mencapai 33,5%, sedangkan
impor produk IKFT dari negara RCEP
mencapai 64%. Dengan perjanjian
R C E P, d i h a r a p k a n n i l a i e k s p o r
IKF T mampu mengalami kenaikan,
terutama tujuan ke negara anggota
RCEP, dan impor untuk produk jadi
diharapkan semakin menurun.
Produktivitas dan utilisasi sektor
IKFT diharapkan pula akan semakin
meningkat, seiring dengan ekspansi
investasi yang didukung oleh
kompetensi SDM yang ting gi dan
teknologi yang berorientasi Industrial
Revolution 4.0.

PELUANG SEKTOR IKFT
DALAM KERJA SAMA RCEP
Oleh: Erichson H Tambunan

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah
perwujudan respons ASEAN terhadap dinamika ekonomi global dengan
membentuk integrasi negara-negara anggota ASEAN dengan negara
China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
RCEP juga merupakan kesepakatan
kawasan ekonomi yang paling
kompetitif dan paling dinamis di
dunia, terutama setelah kerja sama
Trans-Pacific Partnership (TPP) tidak
mengalami perkembangan akibat
keluarnya Amerika Serikat pada tahun
2017.
K e 15 n e g a r a y a n g s e p a k a t
untuk melaksanakan implementasi
RCEP adalah Indonesia, Thailand,
Malaysia, Philipina, Singapura, Brunei
Darussalam, Cambodia, Vietnam,
Laos, Myanmar, China, Jepang, Korea
Selatan, Australia, dan Selandia Baru.
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Saat ini, RCEP adalah suatu kerja
sama regional yang sangat besar
dan siginifikan secara global di masa
pandemi Covid19. Pakta perdagangan
RCEP ini mencakup sebesar 29,6
persen penduduk dunia, dan 32
persen dari PDB dunia.

Nilai ek spor Indonesia ke -14
negara RCEP selama lima t ahun
terakhir menunjukkan tren positif,
yak ni sebesar 7,35 persen. Nilai
investasi dari RCEP pada tahun 2019
mencapai 66,59 persen (USD19 miliar)
dari total FDI dunia.

Selain itu, mencakup 27,4 persen
dari perdagangan dunia dan 29,8
persen investasi asing langsung. Dengan
fakta-fakta tersebut, maka potensi
ekonomi yang diperoleh melalui kerja
sama RCEP ini sesungguhnya sangat
besar bagi pertumbuhan ekonomi
negara-negara anggotanya.

Berdasarkan kajian Kementerian
Perdagangan, Pak ta Perdagangan
RCEP akan meningkatkan total ekspor
Indonesia ke negara-negara anggota
sampai mencapai 8-11 persen dan
investasi yang masuk ke Indonesia
akan mencapai 18-22 persen. Melalui
kerja sama ini, perdagangan dunia

juga diproyeksikan akan meningkat
mencapai nilai USD186 miliar.

PELUANG
SEKTOR IKFT

Di sek tor IK F T terdapat lima
bes ar pro duk ek spor Indonesia
k e n e g a r a R C E P, y a i t u p r o d u k
ban mobil penumpang, ammonia
anhidrat, sepatu olahraga, urea, dan
p-xylene. Oleh karena itu, Indonesia
perlu meng genjot ek spor produk
indus trinya untuk meningkatkan
per forma perdagangan, sehing ga
t i dak m eng alami d e f isi t n er a c a
perdagangan.

Industri kimia, farmasi dan
tek s til (IKF T ) sebagai salah satu
sek tor andalan yang mendorong
per tumbuhan ekonomi nasional,
diharapkan mampu bersaing dalam
penguasaan pasar dalam negeri dan
ekspansi ekspor ke negara anggota
RCEP.

Produk-produk yang dapat
didorong ek spornya dengan
memanfaatkan RCEP antara lain serat
berbahan dasar tanaman, kertas dan
bubur kertas, karet dan produk karet,
beberapa produk mineral dan logam,
jasa gas dan kelistrikan, produk kayu,
serta produk makanan termasuk hasil
perikanan.

Pertumbuhan sektor IKFT tahun
2019 mencapai 6,08%, lebih tinggi
daripada per tumbuhan ekonomi
nasional yang hanya mencapai 5,03%
dan per tumbuhan sek tor industri
pengolahan non-migas yang hanya
sebesar 4,34%.

Indonesia pun harus meningkatkan
ek spor produk indus tri yang
bernilai tambah dan berdaya saing
ting gi untuk meningk atk an nilai
perdagangan, sehingga tidak terjadi
lagi defisit neraca perdagangan bagi
Indonesia.

Di masa pandemi tahun 2020,
per tumbuhan sek tor IK F T tet ap
berada di atas pertumbuhan ekonomi
dan sektor industri pengolahan nonmigas. Per tumbuhan sek tor IKF T
tahun 2020 mengalami kontrak si
1, 4 9 % , l e b i h t i n g g i d a r i p a d a
per tumbuhan ekonomi nasional
yang juga terkontrak si 2,07% dan

RCEP sangat diharapkan dapat
memberikan kemudahan bagi
peningkatan daya saing Indonesia
dan ke-14 negara lainnya. Di antaranya
adalah memberi kemudahan bagi
i n d u s t r i b e s a r, m e n e n g a h d a n
kecil yang ingin melakukan ekspor
ke negara-negara RCEP, tidak lagi
menggunakan SKA (surat keterangan

as al) yang berbeda -beda sesuai
n e g a r a t u j ua n . S e h i n g g a u n t u k
produk yang sama, sepanjang telah
memenuhi ketentuan origin criteria,
cukup mengantongi SKA RCEP untuk
mengekspor satu produk ke semua
negara RCEP.
Kendala y ang ak an dihadapi
seper ti potensi lonjak an impor,
meningkatnya kompetisi atau
persaingan dalam memperoleh pasar
luar negeri baik dalam perdagangan
barang dan jasa, maupun persaingan
dalam menarik investasi, juga harus
disikapi dengan baik agar Indonesia
tidak hany a menjadi pas ar bagi
negara anggota RCEP lainnya, yang
juga menimbulkan injury bagi industri
dalam negeri.
Adapun produk impor IKF T
terbesar dalam RCEP adalah
Polipropilena (butiran), P-x ylene,
Propilena kopolimer (selain bentuk
cair), Etilena, dan Polietilena yang
seluruhnya adalah produk kimia hulu.
Apabila importasi ini bisa disubstitusi
dengan produk dalam negeri tentunya
kemandirian bahan baku akan segera
terwujud.
Perjanjian RCEP sangat diharapkan
dapat memberikan kemudahan bagi
peningkatan daya saing Indonesia,
Menteri Perindus trian mengajak
seluruh sektor industri dalam negeri
menjadikan tantangan pandemi Covid19 sebagai momentum yang baik
untuk pemulihan ekonomi nasional.
Kementerian Perindus trian
selalu berupaya untuk memberikan
fasilitas dan insentif melalui kebijakan
dan regulasi yang sesuai dengan
kebutuhan para pelaku industri untuk
meningkatkan kemandirian bahan
mentah, bahan baku, dan proses
produksi hingga pengemasan, serta
penguatan di bidang logistik, branding
dan optimalisasi program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN).
Kerja sama antara Pemerintah
dan pelaku indus tri sek tor IK F T
sangat dibutuhkan dalam memetakan
industri yang memiliki keunggulan
sehingga mampu bersaing dengan
n e g a r a - n e g a r a a n g g o t a R C E P.
Indonesia juga harus mampu
memanfaatkan peluang investasi dari
negara anggota RCEP untuk masuk
ke Indonesia, agar tercipta lapangan
kerja seluas-luasnya bagi masyarakat
Indonesia sebagaimana yang
diharapkan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.
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membangun Pusri-IIIB dengan konsumsi
energi yang rendah menggantikan pabrik
yang sudah tidak efisien. Selain itu akan
dilakukan implementasi Digital Fertilizer
untuk pengelolaan proses, aset, reliability,
maintenance, dan digital asset unit produksi
amoniak dan urea.

PROGRES
REVITALISASI
PABRIK
PUPUK
PUSRI-3B
Oleh: Tri Ligayanti

Industri pupuk merupakan
salah satu sektor strategis
yang dapat memacu
perekonomian nasional.
Sebab, industri pupuk
berperan penting dalam
mendorong peningkatan
produksi sektor pertanian
sehingga mampu
mendukung program
ketahanan pangan
nasional di masa datang.

Sekretaris Perusahaan dan Tata Kelola PT Pupuk
Sriwidjaya Palembang, Bapak RA Rahim

pabrik di Palembang. Pabrik ini akan
beroperasi pada pertengahan tahun
2025.
Berapa kebutuhan gas bumi yang
diperlukan untuk bahan baku pabrik
pupuk Pusri III B dan darimana pasokan
gas bumi diperoleh serta umur pasok
berapa tahun?

Pemb ang unan p abr ik pupuk
b a r u da n p e ng a ma na n o p er a si
pabrik pupuk eksisting, berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2010
tentang Revitalisasi Industri Pupuk.
Melalui Inpres tersebut, Kementerian
Perindus trian melalui Direk torat
Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan
Tekstil (IKF T ) diinstruksikan untuk
melakukan perencanaan revitalisasi
pabrik pupuk, menyusun SNI pupuk,
membina indus t r i pupuk , ser t a
mengelola/mengatur pasokan pupuk,
bahan baku dan energi bersama
dengan instansi terkait.
Di samping itu, Undang-Undang
N o m o r 3 t a h u n 2 014 t e n t a n g
Perindustrian mengamanatkan bahwa
Menteri Perindustrian berwenang
melakukan pengaturan, pembinaan
dan pengembangan industri pupuk,
yang merupakan sektor strategis karena
bertanggung jawab atas pemenenuhan
kebutuhan pupuk untuk menjamin
ketahanan pangan nasional.
Program revitalisasi pupuk telah dan
masih dilakukan oleh Pemerintah, yang
saat ini sedang berjalan antara lain adalah
pembangunan pabrik Pusri-3B PT Pupuk
Sriwidjaja Palembang dengan kapasitas
produksi pupuk urea sebesar 1,15 juta
ton per tahun yang akan beroperasi pada
2024 untuk menggantikan pabrik Pusri-3
(kapasitas produksi urea 570 ribu ton per
tahun) dan Pusri-4 (kapasitas produksi
urea 570 ribu ton per tahun.
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Kebutuhan gas bumi untuk bahan
baku dan utilitas Pusri-IIIB mencapai
61 MMSCFD. Untuk mengantisipasi
kebutuhan operasi Pusri-IIIB, perusahaan
telah mengirimkan Surat Permohonan
Alokasi Gas Pusri-IIIB dan Perpanjangan
Alokasi Gas Pabrik Eksisting tanggal 3
Februari 2020 kepada Kementerian
ESDM. Berdasarkan surat tersebut,
pasokan gas diharapkan terjamin hingga
tahun 2044 dan disuplai dari lapangan
sumber gas yang ada di area Sumatera
Selatan, khususnya dari Pertamina EP dan
ConocoPhillips.

Untuk mengetahui lebih jauh
tentang program revitalisasi pabrik Pusri
III B, berikut petikan wawancara dengan
Sekretaris Perusahaan dan Tata Kelola PT
Pupuk Sriwidjaya Palembang, Bapak RA
Rahim:
Apa yang melatarbelakangi proyek
revitalisasi pabrik pupuk Pusri III B?
Saat ini, PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang (Pusri) memiliki empat unit
produksi pupuk urea, yaitu Pusri-III,
Pusri-IV, Pusri-IB, dan Pusri-IIB. Setiap
unit produksi urea tersebut terintegrasi
dengan unit produksi amoniak sebagai
bahan baku utama produksi urea serta
unit utilitas pendukung produksi. PusriIII dan Pusri-IV adalah dua pabrik tertua
yang mulai beroperasi sejak tahun 1976.

Adapun tantangan yang sedang
dihadapi oleh Pusri-III dan Pusri-IV
antara lain adalah umur pabrik sudah
di atas 44 tahun dan saat ini beroperasi
dengan konsumsi gas bumi 25% lebih
tinggi dibandingkan dengan pabrikpabrik yang menggunakan teknologi
baru dan hemat energi.
Berikutnya, pemeliharaan pabrik
yang relatif tua membutuhkan banyak
penggantian peralatan. Upaya ini akan
menyebabkan membesarnya biaya
pemeliharaan. Bila tidak dilakukan,
pabrik memiliki potensi mengalami
kerusakan tiba-tiba. Hal tersebut
menyebabkan turunnya on stream days
dan menurunnya keandalan pabrik.
Selain itu, spare-part peralatan sulit

diperoleh karena sudah tidak umum
ditemukan di pasaran dan jika bisa
dipenuhi oleh vendor maka harganya
akan sangat mahal. Oleh karena
itu, agar pabrik dapat beroperasi
secara ef isien dan tetap mampu
bersaing, Pusri berencana melakukan
penggantian Pusri-III dan Pusri-IV
dengan membangun Pusri-IIIB yang
menerapkan teknologi terbaru sehingga
lebih efisien dan andal.
Bagaimana profil dari pabrik
pupuk Pusri III B yang akan dibangun?
Kapasitas produksi, lokasi dan rencana
tahun operasi?
Pusri-IIIB akan dibangun dengan
kapasitas amoniak 1.350 ton per hari dan
urea 2.750 ton per hari dengan lokasi

Manfaat apakah yang akan
diperoleh dari pendirian pabrik pupuk
Pusri III B baik dari sisi ekonomikomersial maupun efisiensi energi
(penurunan emisi gas rumah kaca)?
Pendirian Pusri-IIIB diharapkan dapat
meningkatkan daya saing produk pupuk
urea Pusri di pasar nasional maupun
internasional. Konsumsi energi Pusri-IIIB
yang lebih rendah dibandingkan dengan
Pusri-III dan Pusri-IV diharapkan dapat
berdampak pada penurunan emisi gas
rumah kaca dan menurunkan biaya
produksi pupuk secara korporat.
Bagaimana strategi pengembangan
ke depan Pusri baik dari sisi kinerja
pr o d u k s i , k o m e r s i a l m a u p u n
implementasi Industri 4.0?
Dari sisi produk si untuk
meningkatkan efisiensi, Pusri akan

Dari sisi komersial, Pusri akan
menyediakan solusi pertanian yang
mudah dijangkau petani dengan
program implementasi Integrated
A grosolution Ser vices y ang lebih
dikenal dengan Agrosolution. Disini
perusahaan hadir tidak hanya dalam
penyediaan pupuk saja, tetapi juga
dengan pendampingan dan kawalan
teknologi serta elemen-elemen yang
dapat menjadi solusi bagi petani
dengan berkolaborasi dengan
berbagai pihak. Agrosolution didukung
dengan data science untuk eksposure
kebutuhan petani, implementasi
Customer Relationship Management dan
Service Level Agreement, serta program
pembangunan bisnis potensial ke
industri lain dalam peningkatan circular
economy.
Pusri juga mengikuti assessment
INDI 4.0 dan telah melakukan
penerapan teknologi berbasis industri
4.0 di area proses bisnis utama secara
integrasi vertikal dibidang produksi
dari operasi, maintenance hingga ERP
menggunakan teknologi robotic, IoT,
AI dan juga integrasi vertikal di bidang
penjualan mulai dari pengantongan,
distribusi, penjualan secara online dan
juga layanan bagi end customer (petani)
berupa CCM (distribution dan customer
centric R&D) dan agrosolution (smart &
precision farming & platform e-commerce).
Harapannya, Pusri dapat mewujudkan
v isi p er us ahaan un t uk m enja di
Perusahaan Agroindustri Unggul di Asia.
Bentuk dukungan Pemerintah
apa saja yang diperlukan Pusri baik
khusus untuk proyek revitalisasi
pabrik pupuk Pusri III B maupun proyek
pengembangan lainnya?
Dalam pelaksanaan proyek-proyek
pengembangan, Pusri senantiasa
membutuhkan dukungan dari
Pemerintah, khususnya adalah Jaminan
ketersediaan gas bumi, Insentif pajak
untuk proyek pembangunan pabrik baru
(Tax Holiday), dan pemeliharaan alur
sungai Musi Untuk melancarkan distribusi
produk dan bahan baku
Penulis berharap program
revitalisasi pabrik pupuk Pusri III B, yang
pembangunan dan EPC-nya selama
kurang lebih 38 bulan, dapat berjalan
dengan lancar dan dapat beroperasi
sesuai jadwal yang direncanakan.
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dasar sintesis berbagai senyawa
turunan benzena seperti styrene dan
juga berperan sebagai pelarut yang
sangat efektif. Pada tingkat mid-stream,
benzene juga dapat diproses lebih
lanjut untuk disintesis menjadi toluene
dan fenol.
Sementara itu, toluene sangat
dibutuhkan sebagai bahan baku
pembuatan asam benzoat, bahan
peledak berbasis TNT dan bahan kimia
penting lainnya. Sedangkan fenol dapat
dimanfaatkan lebih lanjut sebagai
bahan dasar obat-obatan, antiseptik
atau desinfektan.
Benzene, toluene dan xylene yang
lebih sering dikenal sebagai BTX sangat
banyak dibutuhkan oleh industri di
Indonesia. Kebutuhan paraxylene
mencapai lebih dari 773.000 ton pada
tahun 2019. Sedangkan kebutuhan
benzene dan toluene masing-masing
adalah sebesar 278.000 ton per tahun
dan 117.000 ton per tahun.

RENCANA
PENGEMBANGAN TPPI

Pada tahun 2019, pemerintah
secara resmi telah memiliki 95%
kepemilikan TPPI. Skema kepemilikan
tersebut ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2019 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia ke Dalam Modal Saham PT
Tuban Petrochemical Industries. Sejak
kepemilikan TPPI telah didominasi
oleh negara, Presiden RI kembali
menc anangk an agar T PPI dapat
dikembangkan lebih lanjut sebagaimana
seperti yang telah dicita-citakan sejak
awal pembangunannya.

OPTIMISTIS!
INVESTASI PROYEK
TPPI BANGKITKAN
EKONOMI PASCAPANDEMI
Oleh: Raditya Eka Permana

PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau yang biasa dikenal
sebagai TPPI adalah sebuah perusahaan industri petrokimia di tanah air
yang sangat strategis keberadaannya. Sejak dibangun dan dioperasikan
secara komersial pada tahun 1995 di Tuban, Jawa Timur, TPPI
diproyeksikan sebagai raksasa petrokimia di Asia Tenggara.
Sasaran tersebut ditopang
karena TPPI mengagendakan dua
lini produksi petrokimia andalannya,
yaitu lini produk si olef in dan lini
produksi aromatik. Namun demikian,
impian tersebut sangat tidak mudah
untuk direalis asik an, mengingat
TPPI terus mengalami banyak situasi
teknis dan finansial yang naik dan
turun. Hal ini membuat TPPI hingga
kini hanya mampu membangun dan
mengoperasikan lini aromatik saja,
meskipun lahan yang tersedia seluas
200 hektar juga telah siap dan cukup
untuk menampung satu unit pabrik
lini olefin.
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Lini aromatik TPPI mampu
m e n g h a s i l k a n b e r b a g a i p ro d u k
petrokimia dengan volume agregat
3,6 juta ton per tahun. Produk-produk
aromatik TPPI antara lain adalah light
naphtha, solar, fuel oil, LPG, paraxylene,
or thox ylene, benzene, toluene dan
heavy aromatic. Seluruh komoditas
ini sebagian besar dipasok untuk
memenuhi kebutuhan industri antara
dan hilir di dalam negeri.
Sebagai pemasok unggulan, TPPI
memiliki kerja sama tolling fee dengan
Pertamina sejak tahun 2013 untuk
memproduksi BBM dalam format solar

dengan rata-rata produksi sebesar
275.000 ton per tahun, BBM Premium
66.000 barel per hari, BBM Pertamax
59.000 barel per hari, LPG 140.000 ton
per tahun serta BBM Pertalite.
Sedangkan di sisi petrokimia, TPPI
juga berperan sebagai penjamin pasokan
produk bahan baku paraxylene dengan
kapasitas 500.000 ton per tahun,
orthoxylene 120.000 ton per tahun,
dan benzene sebesar 207.000 ton per
tahun. Secara teknis, TPPI juga memiliki
kapabilitas untuk memproduksi toluene,
namun hingga kini kebutuhan toluene
masih banyak dipasok dari kegiatan impor.

Produk aromatik petrokimia sangat
penting artinya bagi industri hilir yang
sangat masif memproduksi barangbarang manufaktur untuk pasar dalam
negeri. Paraxylene merupakan produk
strategis yang menjadi bahan baku
utama bagi industri tekstil.
Proses kimia dengan tekanan
dan suhu tertentu di dalam reaktor
akan mengubah paraxylene menjadi
asam teref talat (PTA), yang pada
akhirnya dipolimerisasi lebih lanjut
dengan ethylene glycol (EG) untuk
memproduksi fiber sintetik sebagai
bahan dasar benang.
Pada sek tor industri hilir yang
lain, Benzene juga merupakan bahan
baku yang tidak kalah penting
dibandingkan paraxylene. Produk ini
sangat dibutuhkan sebagai bahan

Selaras dengan pesan presiden, kini
TPPI tengah berupaya untuk menjalankan
dua proyek pembangunan pabrik
petrokimia baru yang terdiri atas
Proyek Pengembangan Lini Aromatik
melalui Investasi Revamp Platforming
Aromatic dan Proyek Pembangunan
Lini Olef in melalui Investasi
Pembangunan Ethylene Cracker serta
Downstream Olefin.
Meskipun umumnya proses
pembangunan kilang memerlukan
wak tu hingga tujuh tahun, namun
presiden tetap menghendaki agar
p ro yek ini dap a t dir amp ung k an
dengan durasi tiga tahun dan
dioperasikan secara komersial pada
awal 2024.
Berdasarkan dokumen PraF e a s i b i l i t y S t u d y, k e d u a p r o y e k
tersebut diperkirakan menelan biaya
investasi sebesar USD3,9 miliar. Nilai
ini berpotensi semakin meningkat

hing ga 4 0% pada saat proyek
memasuki tahap penyusunan Front
End Engineering Design (FEED).
Demi mendukung kelancaran
proses pendanaan investasi, TPPI
masih berupaya untuk dapat
memperoleh mitra potensial dengan
e qui t y Pe r t a m i n a s e b e s a r 3 4% .
Pada akhir tahun 2020, TPPI telah
menunjuk UOP sebagai technology
licensor. TPPI juga telah menunjuk PT
Rekayasa Industri sebagai kontraktor
pembangunan tangki-tangki utama.

PENETR ASI PASAR
PETROKIMIA

Pada bulan September 2020,
Kementerian Perindustrian
memfasilitasi upaya penyerapan
produk TPPI untuk pengguna dalam
negeri. Fasilitasi ini dipimpin oleh
Direk tur Jenderal Indus tri Kimia,
Farmasi dan Tekstil dengan melibatkan
para direksi TPPI, Pertamina RU III
Plaju, PT BP Petrochemicals Indonesia,
PT Indorama, PT Mitsubishi dan PT
Petrowidada.
TPPI dikenal sebagai produsen
BT X dengan kapasitas yang besar,
namun hing ga kini TPPI masih
mempr ior i t ask an produk si BBM
b er up a p er t ali te dan p er t ama x
untuk dipasok ke Pertamina. Hal ini
dikarenakan TPPI masih terikat kontrak
tolling fee dengan Pertamina dengan
jangka waktu yang sangat lama.
Dengan adanya restrukturisasi
kepemilikan yang baru ini, pemerintah
kemb ali m en ek ank an ag ar T PPI
wajib kembali menghasilkan produk
petrokimia. Sehingga TPPI tidak hanya
ber fokus pada kegiatan memasok
BBM ke Pertamina.
Hal ter sebu t menjadi s angat
penting karena pada tahun-tahun
mendatang, TPPI juga diproyeksikan
sebagai produsen produk olef in.
Sehingga pemeliharaan pasar perlu
dilakukan sejak dini dimulai dari
p ro s e s p e n e t r a si p a s a r p ro d u k
aromatik.
Ta n t a n g a n p e n e t r a s i p a s a r
sangatlah besar, mengingat saat
ini dua raksasa petrokimia swasta
d i t a n a h a i r, P T C h a n d r a A s r i
Petrochemical dan PT Lotte Chemical
Indonesia juga tengah membangun
pabrik lini olefin dengan kapasitas
produksi agregat yang sangat besar
mencapai hampir 7 juta ton per tahun.
Selain itu, Per tamina juga tengah
merintis mega proyek pembangunan
komplek.
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RAPEX JADI RUJUKAN INDUSTRI
NASIONAL UNTUK EKSPOR KE UNI EROPA
Oleh: Tri Ligayanti

Memperhatikan kecenderungan kebijakan perdagangan bebas yang mengubah dari
tariff barrier menjadi non-tariff barrier, maka yang terjadi adalah meningkatnya
perangkat kebijakan di industri dan perdagangan berbasis kandungan bahan kimia
dalam produk (Chemicals in Products).
Oleh karena itu, dalam setiap edisi terbit, akan
dipaparkan salah isu s trategis dalam indus tri dan
perdagangan saat ini, yaitu isu keselamatan bahan kimia
terhadap kesehatan dan lingkungan hidup. Untuk edisi
kali ini akan dipaparkan tentang The Rapid Alert System
for Non-Food Products (RAPEX) yang diterapkan oleh Uni
Eropa.
RAPEX bertujuan untuk memberikan informasi kepada
konsumen tentang produk yang menimbulkan risiko
serius (produk berbahaya) dan tunduk pada peraturan
perundangan Uni Eropa yang memastikan perlindungan
tingkat ting gi yang konsisten untuk kesehatan dan
keselamatan konsumen.
RAPEX merupakan sistem peringatan cepat dilingkup
Uni Eropa yang terhubung antar 31 negara Uni Eropa dan
negara EFTA/EEA: Islandia, Liechtenstein dan Norwegia
untuk produk konsumen yang tidak aman serta sebagai
bentuk perlindungan konsumen. RAPEX meliputi pakaian,

sepatu, kosmetik, perhiasan atau mainan yang berpotensi
mengandung bahan berbahaya atau produk dengan cacat
mutu serta peralatan listrik yang membahayakan. Namun
RAPEX tidak mencakup produk makanan, obat dan farmasi.
Pada 1 Januari 2010, ruang lingkup RAPEX diperluas
untuk mencakup juga produk ‘non-konsumen’ dan
risiko untuk kepentingan publik selain ‘kesehatan dan
keselamatan konsumen’. RAPEX saat ini berlaku untuk
produk ‘konsumen’ dan ‘non-konsumen’ (misalnya bor
listrik, lampu, kosmetik, dan mainan). Sistem R APEX
mencakup sebagian besar produk, tetapi kategori produk
tertentu dikecualikan dari cakupannya. Misalnya untuk
makanan dan pakan, sistem peringatan khusus (Rapid Alert
System for Food and Feed (RASFF)), mirip dengan RAPEX,
diterapkan. Sistem khusus juga diterapkan untuk perangkat
medis dan farmasi.
Jalur identifikasi dan pertukaran informasi dalam skema
RAPEX adalah sebagai berikut:

RAPEX menyediakan pertukaran informasi tentang
peringatan maupun produk yang ditarik dari peredaran
(re c all ) , y ang mana dilak uk an o l eh otor i t as y ang
berwenang atau secara sukarela oleh produsen maupun
distributor. Dasar hukum pemberlakuan RAPEX adalah
General Product Safety Directive 2001/95/EC (GPSD),
sebuah peraturan European Comission (EC) tentang
keselamatan produk, berlaku efek tif sejak 15 Januari
2004.
R apid A ler t Sy s tem memilik i si tus web publik
khusus ec.europa.eu/consumers/rapid-aler t-system
yang menyediakan ak ses ke pembaruan ming guan
dari peringatan yang dikirimkan oleh otoritas nasional
yang berpartisipasi dalam sistem. Dimungkinkan untuk
mencari, memilih dan mengunduh pemberitahuan
individu dari halaman web ini.
Baik tindakan pencegahan maupun pembatasan yang
diperintahkan oleh otoritas nasional dan tindakan yang
diambil secara sukarela oleh produsen dan distributor
dic akup oleh R A PE X . T indak an yang paling umum
adalah pelarangan / penghentian penjualan, penarikan
produk berbahaya dari pasar, memberikan informasi
kepada konsumen tentang risiko yang terkait dengan
penggunaan produk, atau penarikan kembali produk
berbahaya dari konsumen.

Co n to h al er t dia t a s , m en d e sk r ip sik an Yunani
menginformasikan penarikan pakaian renang anakanak yang diimpor dari Bangladesh karena berisiko
mengak ibatk an cidera, tidak memenuhi European
Standard EN 14682.

S elain i tu, Direk torat Jenderal Kehak iman dan
Konsumen EC menerbitkan laporan ming guan
peringatan-peringatan yang telah diterbitkan R APEX.
Semua informasi tersebut berbasis website yang dapat
diak ses oleh siapa saja baik didalam maupun diluar
regional Uni Eropa.
Contoh laporan mingguan yang ditampilkan:

Masker kesehatan asal Tiongkok yang ditolak masuk
pabean Estonia karena mencantumkan CE marking
namun bukan berasal dari intansi yang tersertifikasi.

Konsumen mendapatkan informasi tentang produk
yang diperingatkan/alert seperti kata peringatan “produk
dengan resiko serius”, deskripsi produk, jenis resiko
(kandungan logam berat), tindakan yang diberikan (recall
oleh Distributor), asal negara produsen, negara anggota
EU yang menerbitkan peringatan ser ta info tentang
negara anggota EU lainnya yang memberikan peringatan
pada produk yang sama.
Sebagaimana yang disampaikan diawal, penarikan
produk tidak hanya berdasarkan kandungan bahan
kimia, namun potensi bahaya lainnya saat penggunaan
produk seper ti ter telan, alerg i, kesetr um. Suara /
keluhan konsumen (consumer voices) menjadi dasar
per timbangan otoritas ber wenang dan dilanjutkan
dengan penelaahan peraturan/Directive yang relevan
dengan penyebab terjadinya keluhan tersebut.
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Informasi yang tersedia pada RAPEX dapat menjadi
rujukan industri di Indonesia yang berniat mengekspor
produknya ke Uni Eropa sebagai perimbangan perang
dagang antara China dan Amerika Serikat. Karena pada
kasus-kasus ter tentu, meskipun secara persyaratan
standar mutu produk terpenuhi namun analisis terjadinya
resiko kecelakaan saat digunakan terutama pada produk
anak-anak, dapat menjadikan produk tersebut ditarik
dari pasaran.
Untuk para pemangku kebijakan dibidang
p erdag ang an , R A PE X dap a t dija dik an b enchmar k
implementasi pengawasan post border barang-barang
yang diawasi baik berasal dari lokal maupun impor,
pencegahan pemalsuan, serta penguatan perlindungan
konsumen berbasis digi t al. Tentunya serangk aian
peraturan pendukung yang saling terkait mendasari
pu tus an y ang diambil untuk produk- produk y ang
diberikan sanksi.
Sumber: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/
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PENGEMBANGAN
VAKSIN COVID-19
DI DALAM NEGERI
Oleh: Nur Fahmi Rofiq

Program vaksinasi merupakan wujud
nyata dari upaya pemerintah dalam
mempercepat penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi nasional. Langkah
ini diyakini pula dapat membangkitkan
kembali gairah usaha dan kepercayaan
bisnis bagi para investor atau pelaku
industri di tanah air.
Kementerian perindustrian berkomitmen memacu
kembali daya saing industri nasional melalui empat jurus
jitu. Pertama, menjaga produk tivitas industri selama
pandemi melalui kebijakan pemberian Izin Operasional
dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
Kedua, meningkatkan kemampuan industri dalam
negeri dalam mendukung penanganan Covid-19, khususnya
industri farmasi untuk penyediaan obat-obatan dan alat
kesehatan. Ketiga, pengoptimalan program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dan, keempat,
adalah melanjutkan program substitusi impor 35%, yang
dilaksanakan secara simultan dengan peningkatan utilisasi
produksi, mendorong pendalaman struktur industri, dan
peningkatan investasi.
Salah satu kunci utama dalam upaya membangkitkan
kinerja industri nasional pada tahun 2021 akibat pandemi
Covid-19 ini adalah melalui program vaksinasi. Langkah
strategis ini juga diharapkan dapat mengak selerasi
pemulihan ekonomi nasional.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang program
pengembangan vaksin Covid-19 di dalam negeri, kami
melakukan wawancara dengan Direktur Operasi PT Bio
Farma, Bapak M. Rahman Roestan. Berikut per tikan
wawancaranya:
Di masa pandemi Covid-19, bagaimana dampaknya
terhadap kinerja industri farmasi nasional?
Merujuk pada data HIS Markit, sektor yang terkena
dampak besar di masa Pandemi ini adalah di sek tor
transportasi dan pariwisata. Sementara di sektor healthcare
service relatif tidak terlalu berdampak. Secara lebih detail
pasar farmasi nasional secara umum terjadi penurunan
efektivitas bisnis sebesar 17%, penjualan produk farmasi
di rumah sakit mengalami penurunan sebesar 30%
dikarenakan banyak masyarakat yang menghindari berobat
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Direktur Operasi PT Bio Farma, M. Rahman Roestan

di rumah sakit. Yang menarik adalah kecenderungan
masyarakat membeli produk farmasi melalui daring/
online semakin meningkat sehingga permintaan produk
farmasi melalui drugstore naik mencapai 5%. Sementara
itu, permintaan produk farmasi di apotek cenderung stabil.
Langkah apa saja yang dilakukan industri farmasi
untuk tetap bertahan selama pandemi?
Selama pandemi PT Bio Farma sendiri menerapkan
kebijakan 50% WFO untuk karyawan terkait administrasi,
sementara untuk di fasilitas laboratorium dan produksi
walaupun tidak bisa dioperasionalkan secara fullteam, tapi
tetap dilakukan pembatasan pergerakan personil. Hal tersebut
berdampak terhadap penurunan produktifitas.
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan,
kami juga tetap melakukan berbagai inovasi dalam mengatasi
pandemi Covid-19 ini. Berbagai inovasi yang telah dilakukan
antara lain melalukan pengembangan vaksin Covid-19,
pembuatan Kit RT PCR, terapi plasma konvalesen, pembuatan
Virus Transfer Media (VTM), dan pembuatan fasilitas mobile
Lab BSL-3.
Bagaimana strategi industri farmasi dalam
pengembangan industri farmasi nasional?
Secara umum industri farmasi nasional memiliki
kemampuan untuk memproduksi produk farmasi, tapi belum
memiliki kapasitas yang mumpuni karena bahan baku di dalam
negeri masih terbatas. Walaupun industri dalam negeri sudah
memiliki teknologi untuk produksi, tapi kemandirian akan
bahan baku masih kurang.
Salah satu tujuan holding BUMN sektor farmasi adalah
memperkuat 4 (empat) pilar farmasi nasional diantaranya BioPharmaceutical, Vaksin, Obat Herbal Alam, dan Obat Kimia.
PT Bio Farma merupakan BUMN yang difokuskan untuk
memperkuat pilar Bio-Pharmaceutical dan Vaksin. Karena PT
Bio Farma bertanggung jawab terhadap penyediaan vaksin,
maka semua vaksin imunisasi dasar menjadi tugas PT Bio
Farma dalam penyediaanya.
Bagaimana strategi industri farmasi dalam
pengembangan industri vaksin covid-19 di dalam negeri?
Dalam pengembangan vaksin, Pemerintah menetapkan
strategi jangka Pendek dan Jangka Menengah. Untuk jangka
pendek, fokus pemerintah adalah penanganan pandemi
covid-19 secara cepat. Sehingga di tetapkan kriteria pemilihan

penyedia vaksin yaitu diantaranya telah melalui Uji Klinis Fase
3 dan bersedia melakukan Transfer Teknologi sehingga dapat
dikembangkan lebih lanjut didalam negeri.
Sedangkan untuk strategi jangka menengah dan panjang,
pemerintah membentuk konsorsium nasional untuk join
R&D Vaksin Covid-19 yang terdiri dari Kementerian Riset
dan Teknologi/BRIN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), dan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman; Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes)
Kementerian Kesehatan.
Secara umum tipe vaksin yaitu berupa virus (inactivated
dan Weakened), viral vector, nucleic acid, dan protein-based. PT
Bio Farma sendiri memiliki kemampuan dalam pengembangan
platform vaksin dari virus inaktif. Sehingga itu menjadi salah satu
kriteria kami memilih partner penyedia vaksin disamping kriteria
yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pada bulan oktober 2020, terdapat beberapa penyedia
vaksin yang telah mencapai Uji Klinis Fase 3 antara lain
Sinopharm, Sinovac, Bharat Biotech, Moderna, Pfizer, Novavax,
AstraZeneca. Namun setelah dijajaki terkait dengan platfom
vaksin yang digunakan, komitmen untuk melakukan transfer
teknologi, dan pastinya kesediaan mereka untuk memberikan
vaksin ke Indonesia secara cepat, pilihannya jatuh pada vaksin
Sinovac. Disaat semua negara di dunia membutuhkan vaksin,
disini peran diplomasi pemerintah menjadi sangat penting
dalam proses perolehannya baik secara bilateral maupun
multilateral.
B a g a i m a n a du k u n g a n P T B i o Fa r m a d a l a m
menyukseskan program vaksinasi nasional?
PT Bio Farma telah menerapkan Quality Management
System (QMS) sesuai standar WHO, sehingga sejak tahun
1997 Vaksin yang diproduksi oleh kami yaitu vaksin Polio
dan Campak sudah diakui oleh WHO. Berturut-turut Vaksin
Tetanus, sampai terakhir pada Tahun 2019 yaitu Vaksin Polio
Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 2 (mOPV Type 2) juga
telah diakui oleh WHO. Sampai saat ini vaksin yang sudah
diproduksi oleh perusahaan kami telah di ekspor ke lebih dari
50 Negara termasuk Negara Anggota Organisasi Kerja Sama
Islam (OKI).

kebijakan tersebut membantu peningkatan kinerja
industri farmasi nasional?
Insentif yang paling memberikan dampak bagi industri
farmasi adalah terkait dengan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) Produk Farmasi. Dengan adanya Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk
Farmasi, sangat membantu kinerja industri farmasi dalam
negeri selama pandemi Covid-19.
Usulan kebijakan apa yang diharapkan /diusulkan oleh
PT Bio Farma terkait peningkatan kinerja industri farmasi
nasional?
Banyak lembaga penelitian atau perguruan tinggi nasional
yang melakukan riset dan pengembangan di industri farmasi.
Sehingga sangat diperlukan database nasional jenis penelitian
dari masing-masing lembaga. Tujuannya adalah agar litbang
yang dilakukan tidak tumpang tindih, dan dapat lebih efektif
untuk dikembangkan lebih lanjut melalui kolaborasi dengan
lembaga lain. Sejauh ini, PT Bio Farma mengutamakan untuk
bekerja sama dengan partner dari dalam negeri. Namun, jika
tidak dapat partner di dalam negeri, akan mencari partner
dari luar negeri.
Sebagai salah satu pendukung industri farmasi, apa
harapan persusahaan ke depan terutama seiring dengan
potensi kebutuhan farmasi dan alkes yang meningkat?
Untuk jangka panjang, pengembangan vaksin Covid19 saat ini dilakukan oleh konsorsium nasional yang dalam
pengembangannya melibatkan 7 lembaga. Harapannya, riset
tersebut tidak berhenti setelah vaksin ditemukan tetapi tetap
juga dilakukan secara terus menerus untuk mengantisipasi
perkembangan dari jenis virus ini. Sebagai contoh pengalaman
yang dialami oleh China. Setelah mengalami wabah SARSCoV-1 dan vaksinnya ditemukan, China terus melakukan
riset. Sehingga saat wabah SARS-CoV-2 (Covid-19) terjadi,
China sudah memiliki database penelitian terdahulu dan
mempermudah serta mempercepat pengembangan
lebih lanjut.

Selama pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan
beberapa kebijakan inisentif fiskal dan non fiskal, apakah
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POTENSI
EKSPOR
PRODUK
KOSMETIK
HALAL
Fitria Rachmawati

Industri kosmetik, perawatan
kulit dan personal care
nasional merupakan
salah satu sektor prioritas
dan terus menunjukkan
perkembangan positif baik
peningkatan kebutuhan
dalam negeri maupun
kebutuhan ekspor.

Secara statistik per tumbuhan
indus tri kosmetik di t ahun 2019
sebesar 7,23 persen, lebih ting gi
dibandingkan pertumbuhan
industri nasional pada tahun yang
sama sebesar 5,02 persen. Hal ini
menunjukkan industri kosmetik yang
tumbuh dengan pesat. Optimisme
ini juga diperkuat dengan perluasan
dan ragam jenis kosmetik, personal
care yang sesuai dengan kebutuhan
iklim tropis dan produk halal yang
mempunyai peran besar pada
peningkatan pasar dalam negeri dan
ekspor.
Indus tri kosmetik memiliki
karakteristik antara lain merupakan
industri padat karya dengan tenaga
kerja langsung 75.000 orang dan
tak langsung sekitar 600.000 orang
y ang b eker ja di s al o n , sp a dll .;
dinamis dalam mengikuti tren pasar
dan cenderung cepat berubah
mengikuti musim/seasonal; teknologi
p ro d u k s i n y a b e r s i f a t f o r m u l a s i
sehingga membutuhkan tenaga kerja
dengan skill terutama di bidang RnD;
mengandalkan image atau pencitraan
desain produk; ser ta adanya tren
Back to Nature yang mengusung
kosmetik yang aman dari bahan alam.
Postur dari industri kosmetika
Indonesia adalah sek it ar 95%
merupakan industri dengan skala
ke cil dan meneng ah dan hany a
5% mer up ak an indus t r i dengan
sk ala b e s ar. Dar i in dus t r i sk ala
menengah dan besar ini, beberapa
bahkan sudah mampu mengekspor
produknya ke luar negeri seperti ke
ASEAN, Afrika, Timur Tengah dll.
D a r i s i s i e k s p o r, p e n j u a l a n
produk kosmetik nasional
mencapai USD389,7 juta sampai
bulan Ok tober 2020, mengalami
penurunan jika dibandingkan tahun
2019 yaitu sebesar USD506,6 juta.
Sedangkan dari sisi impor, nilainya
juga mengalami penurunan dari
USD803,6 juta di tahun 2019 menjadi
USD507,7 juta di bulan Oktober 2020.
Penurunan ini secara tidak langsung
juga diakibatkan pandemi Covid19 yang membuat hampir semua
industri mengalami penurunan
produktivitas.
Indus tri kosmetik merupakan
sek tor manufak tur yang tumbuh
dan berkembang seiring gaya hidup
masyarakat. Potensi pasarnya dapat
dimak simalkan melalui branding
atau pencitraan desain produk yang
tepat serta memperluas akses pasar
ke luar negeri. Di Indonesia sendiri,
pasar kosmetik merupakan salah satu
yang cukup besar dan menjanjikan
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Selain itu, adanya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (one single market)
merupakan peluang bagi industri
kosmetik nasional untuk
meningkatkan ekspor mengingat
adanya kesamaan iklim, sosial
budaya, daya beli serta preferensi
konsumen yang tidak jauh berbeda
dengan Indonesia.
bagi produsen. Hal tersebut seiring
dengan meningkatnya jumlah
populasi penduduk dan juga
m e n i n g k a t n y a t re n m a s y a r a k a t
untuk kembali ke alam (back to
nature) dapat mendorong timbulnya
produk inovasi baru berupa kosmetik
berbahan baku alami.
Peluang ini harus dapat ditangkap
dan dimanfaatkan dengan baik oleh
pelaku industri obat tradisional dan
kosmetik karena didukung dengan
kek ayaan hayati Indonesia yang
beraneka ragam dan secara turun
temurun telah digunakan oleh nenek
moyang dalam melakukan perawatan
wajah dan tubuh, seperti lulur atau
bedak dingin.

POTENSI KOSME TIK
INDONESIA

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal
mengamanatkan kewajiban sertifikat
halal bagi seluruh produk beredar
di Indonesia, termasuk juga produk
kosmetik. Kebijakan ini disikapi oleh
beragam pelaku industri kosmetik.
Ada yang menilai sebagai hambatan,
tetapi disisi lain juga melihatnya
sebuah peluang.
Kesadaran akan produkproduk halal di negara-negara yang
mayoritas beragama Islam membuat
permintaan terhadap produk
kosmetik halal juga bertambah. Saat
ini, sudah beberapa produk kosmetik
yang memiliki ser tif ikat halal dari
Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti
Wardah, Sari Ayu, Zoya cometics, dan
Make Over. Produk-produk ini sudah
diek spor ke negara Malaysia dan
Timur Tengah.
Produk-produk kosmetik
berbahan dasar alam yang secara
t u r u n te m u r u n d i g u n a k a n o l e h
nenek moyang , tentunya juga

sangat layak dan berpeluang untuk
dikembangkan dan didorong menjadi
m e n j a d i p ro d u k ko s m e t i k h a l a l
yang bertujuan ekspor. Tidak hanya
melestarikan warisan leluhur , tetapi
juga mendorong industri kosmetik
lokal untuk memanfaatkan sumber
bahan baku yang beras al dalam
negeri sehingga dapat meningkatkan
daya saing industri kosmetik halal
dibandingkan produk kosmetik impor
yang serupa.
Tentunya untuk mew ujudk an
hal ini, dibutuhkan branding produk
secara tepat dengan kemasan produk
yang menarik dan kekinian sehingga
membuat produk kosmetik berbahan
dasar alam asli Indonesia ini
mendapat tempat di hati masyarakat
khususnya generasi milenial.
Riset pasar dan branding produk
tidak hanya perlu dilakukan industri
besar, tetapi juga pelaku UMKM,
sehing ga mampu menghadirk an
produk yang menarik sehingga dapat
merebut pasar yang ada, dan tidak
k alah b er s aing deng an p ro dukp r o d u k i m p o r. P e r k e m b a n g a n
teknologi pun perlu dilakukan untuk
meningkatkan ef isiensi yang pada
akhirnya dapat meningkatkan daya
saing industri obat tradisional dan
kosmetik.
Selain itu, adanya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (one single market)
merupakan peluang bagi industri
kosmetik nasional untuk meningkatkan
ekspor mengingat adanya kesamaan
iklim, sosial budaya, daya beli serta
preferensi konsumen yang tidak jauh
berbeda dengan Indonesia. Ajang
promosi bagi produk kosmetik halal
(berbahan dasar alam) juga dapat
dilakukan m e la l ui p a m er a n da n
ekshibis baik di dalam maupun di
luar negeri untuk memperkenalkan
produk kosmetik halal Indonesia.
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Hasil produksi karet alam nasional
sebagian besar diekspor dalam bentuk
lateks karet alam, dan karet alam dalam
bentuk lain seperti rubber smoke sheets,
technically specified natural rubber (TSNR),
crepe dan skim rubber, dengan volume
ekspor karet alam mencapai 2,28 juta
ton. Di sisi lain, penyerapan karet alam
oleh industri dalam negeri pada tahun
2019 sebesar 659.754 ton, dan industri
ban merupakan industri yang paling
banyak menyerap karet alam dengan
komposisi sebesar 42%, diikuti oleh
vulkanisir (retreading) ban (16%) dan
alas kaki (14%).
Industri ban merupakan salah satu
unggulan di sektor karet dan barang karet
dengan menyerap lebih dari 250 ribu ton
karet alam per tahunnya dan tumbuh
secara stabil selama dua dekade terakhir.
Beberapa merek ban dalam negeri juga
mampu bersaing di pasaran internasional
dan mencapai kelas ‘ ’Global Tire
Manufacturer’’ seperti GT Tires, Achilles,
Forceum, Swallow, dan sebagainya.
Sementara itu, investasi industri ban
mengalami peningkatan pada tahun 2017,
dengan beroperasinya dua produsen ban
global, yaitu Kenda Rubber Indonesia dan
Maxxis Internasional Indonesia.

POTENSI
PEMANFAATAN
LIMBAH BAN
BEKAS
Oleh: Danil Zuhry Akbar, Teresa Astuti Hutagalung, Adi Bayu Saputra

Indonesia merupakan penghasil karet alam terbesar kedua
di dunia, dengan produksinya mencapai 3,5 juta ton per
tahun atau produktivitasnya sekitar 1,2 ton per hektare
(Dekarindo, 2019). Jumlah produktivitas tersebut dinilai
rendah jika dibandingkan dengan Thailand, Malaysia dan
Vietnam, karena faktor usia pohon karet di Indonesia yang
tidak lagi produktif serta kemampuan finansial petani tidak
mampu mendukung peremajaan pohon karet.

Berdasarkan catatan Kementerian
Perindustrian, total produksi kendaraan
roda dua sepanjang tahun 2019
mencapai 7,2 juta unit dan diperkirakan
terus meningkat. Peningkatan
kebutuhan ini juga akan berdampak
pada peningkatan kebutuhan pasokan
ban dalam neger i. Melonjak ny a
penggunaan ban di dalam negeri, disisi
lain memberikan dampak terhadap
jumlah ban bekas yang dihasilkan dari
moda transportasi tersebut.
End life tire (ELT) merupakan istilah
yang umumnya dikenal oleh industri
produsen dan pengguna ban. ELT
merupakan ban bekas yang sudah tidak
dapat digunakan lagi atau divulkanisir.
Ban-ban bekas tersebut berpotensi
mencemari lingkungan sekitarnya
apabila tidak diolah dikarenakan ban
bekas tidak dapat terurai sendiri dan
memerlukan pengolahan lebih lanjut
untuk mengurainya .
Ban berbahan dasar karet ,
merupakan salah satu jenis polimer
sintetis polistiren (polystirene). Polistiren
tidak dapat dengan mudah didaur ulang
sehingga pengolahan limbah polistiren
harus dilakukan secara benar agar tidak
merugikan lingkungan (Reska & Martini,
2009).
ELT masih memiliki potensi dan
nilai keekonomisan yang tinggi apabila
diolah lebih lanjut. Pengolahan ELT yang
umumnya dilakukan di dalam negeri
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dimanfaatkan dengan cara diolah
menjadi perabotan rumah tangga dan
barang-barang kerajinan lainnya.
Selain menjadi barang kerajinan,
limbah ban bekas juga dapat dikonversi
menjadi bahan bakar minyak
menggunakan konsep pirolisis atau
dapat diolah menjadi serbuk ban yang
kemudian diolah lebih lanjut menjadi
filler barang jadi karet, reclaimed rubber
untuk industri kompon dan aditif untuk
produksi aspal karet.
Kemenperin tengah mendorong
pemanfaatan limbah ban bekas menjadi
minyak bakar atau Rubber Crude Oil (RCO)
yang merupakan sejenis minyak bakar
yang diperoleh dari penyulingan ban
bekas. Produk RCO ini biasanya digunakan
pada boiler (water cups atau thermal oil)
dan juga digunakan pada burner.
Selain RCO, pemanfaatan limbah
ban menjadi produk penunjang
infrastruktur seperti aspal karet terus
dikembangkan. Aspal karet sendiri
merupakan campuran aspal dengan
karet, di mana karet berperan sebagai
aditif dengan dosis yang relatip rendah
yakni berkisar 5-7% berat aspal.
Potensi serapan karet untuk aditif
aspal karet tersebut cukup besar.
Kebutuhan aspal untuk konstruksi jalan
diperkirakan sekitar 1,6 juta ton dengan
potensi serapan karet alam mencapi
112.000 ton per tahun dengan estimasi
karet mencapai 7% berat aspal. Proyek
aspal karet ini telah dilakukan oleh Musi
Banyuasin dengan kapasitas produksi
sebesar 10 ribu ton per tahun (Dadi
Maspanger, 2020).
Pengembangan pemanfataan limbah
ban menjadi aspal karet ini sangat bernilai
ekonomis terutama melihat potensi
kebutuhan akan aspal terus meingkat
seiring dengan adanya pemerataan
infrastuktur terutama jalan di berbagai
wilayah di Indonesia. Selain itu secara
kualitas, spesifikasi yang dibutuhkan
akan semakin tinggi akibat pengaruh
lingkungan yang tidak dapat diprediksi.
Pemanfaatan ELT yang saat ini
sudah dilakukan di beberapa negara
adalah pemanfaatan ELT sebagai bahan
baku untuk menghasilkan energi listrik
dengan melalui proses pembakaran.
Di Indonesia, pemanfaatan ELT untuk
power plant yang menghasilkan energi
listrik belum dikembangkan, namun
sangat berpotensi untuk dikembangkan
di Indonesia.
ELT atau ban bekas diharapkan
dapat menjadi bagian dari circular
economy dan memberikan manfaat luas
baik secara nilai keekonomisan maupun
manfaat pada lingkungan.
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STRATEGI
OPTIMALISASI
INDUSTRI DAUR
ULANG PLASTIK

beberapa tantangan yang dihadapi
sek tor industri ini seper ti adanya
kebijakan pengenaan cukai kantong
plastik serta beberapa pelarangan
peng gunaan single use plas tic
misalnya produk kantong kresek oleh
beberapa Pemerintah Daerah yang
mengakibatkan terganggunya pasokan
bakan baku bagi industri daur ulang.

Oleh: Danil Zuhry Akbar, Murboyudo
Joyosuyono, Adi Bayu Saputra

Konsep mengurangi penggunaan
plastik memang merupakan salah satu
pilihan dalam mengatasi isu tersebut,
tetapi membuat kemasan plastik
dengan konsep berulang kali dipakai,
dapat mencegah polusi, mudah didaur
ulang merupakan solusi yang lebih
tepat terutama jika melihat multiplier
effect yang dihasilkan kedepannya dari
bisnis daur ulang plastik tersebut.

Permasalahan sampah
di Indonesia, khususnya
sampah plastik, semakin
berkembang dan
merupakan sebuah
permasalahan yang
membutuhkan solusi untuk
diatasi secara bersamasama. Sebagian besar
pengelolaan sampah di
Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) menggunakan
metode open dumping
dan landfill, di mana
metode tersebut dianggap
kurang ramah terhadap
lingkungan karena
berpotensi menimbulkan
pencemaran pada air tanah
dan udara.
Penyeleng garaan pengelolaan
s amp ah di In done sia umumny a
dilakukan melalui proses reduce, reuse
dan recycle. Kebijakan pengurangan
sampah di Indonesia meliputi
pengembangan eco-product, edukasi
k a m p a n y e gre en li fe s t y le s e r t a
penerapan EPR. Sementara kebijakan
reuse dan recycle berhubungan erat
dengan industri pengelolaan sampah
yang meliputi industri daur ulang,
bank sampah, sampah untuk energi
alternatif dan lainnya.
Saat ini, sampah plastik hasil
ko n s um si m a s y a r a k a t s e b ag ia n
telah diolah menjadi produk daur
ulang, sedangkan sebagian lagi yang
tidak terolah termasuk mencemari
e ko s i s te m l i n g k u n g a n . S a m p a h
plastik yang telah dikumpulkan oleh
pemulung, sebagian besar diolah
menjadi produk daur ulang seperti
botol kemasan, bahan baku reclaimed
products, bahan pembakaran (fuel/
pyrolysis) dan sebagian dimusnahkan
di mesin insenerator.
Dalam
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memaksimalkan

Dalam mengoptimalkan bisnis
daur ulang plas tik di Indonesia,
pemer int ah tengah meny iapk an
beberapa langkah strategi seperti
penyusunan Peta Jalan Pengelolaan
Limbah Non Bahan Berbahaya
dan Beracun Berupa Skrap Plastik
Sebagai Bahan Baku Indus tri, di
mana diharapkan output-nya dapat
meningkatkan pasokan bahan baku
berupa sampah plastik dari dalam
negeri.
Industri daur ulang juga sedang
membutuhkan insentif baik berupa
ke r ing a n a n Pa ja k Pe r t a m b a h a n
Nilai maupun PPh sehingga dapat
mendukung konsep circular economy
pada pengelolaan sampah plastik
nasional. Selain itu, Kementerian
Perindustrian sedang menyiapkan
kebijakan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN) pada
s ek tor in dus t r i daur ulang dan
menjamin standar produk daur ulang
plastik.

pengelolaan sampah plastik ,
p em er in t a h teng a h m en d o ro ng
pendek at an pengelolan s ampah
nasional berbasis pendekatan
circular economy, di mana konsep ini
didasarkan pada prinsip pemanfataan
kembali untuk memaksimalkan nilai
ekonomi dari barang-barang sisa
konsumsi sehingga sumber daya yang
tersedia akan terus termanfaatkan dan
terus berputar dalam suatu lingkaran
economy.
Bisnis daur ulang plastik sudah
lama dikenal di Indonesia. Sebanyak
913 ribu ton sampah plastik diolah
setiap tahunnya menjadi berbagai

produk bernilai tambah. Sektor ini
juga telah banyak menyerap tenaga
kerja mulai dari sektor pemulung yang
populasinya mencapai lebih dari 3
juta orang, sekitar 160 ribu pengepul,
100 ribu orang di sektor pemasok,
dan lebih dari 60 ribu tenaga kerja di
sektor pengolah skrap plastik.
Industri daur ulang plastik
mempunyai peranan yang cukup
penting dalam memenuhi kebutuhan
bahan baku dan meningkatkan daya
saing industri plastik hilir nasional. Hal
ini membawa dampak positif pada
rantai ekonomi nasional, terutama
dalam meningkatkan devisa negara

dan membantu mengurangi impor
melalaui subsitusi produk. Selain
itu juga berperan dalam mengatasi
permasalahan pencemaran akibat
sampah plastik di Indonesia
Saat ini, populasi industri daur
ulang plastik di Indonesia berjumlah
s ek i t a r 6 0 0 in dus t r i b e s a r da n
70 0 i n d u s t r i ke c i l d e n g a n n i la i
investasi mencapai Rp7,15 triliun dan
kemampuan produksi sebesar 2,3
juta ton per tahun. Nilai tambah yang
diciptakan sektor industri tersebut
mencapai lebih dari Rp10 triliun per
tahunnya dengan realisasi ekspor
produk turunan daur ulang plastik

pada tahun 2019 mencapai USD141,9
Juta.
Industri daur ulang nasional juga
mengalami over capacit y, di mana
dengan kapasitas industri mencapai
2 juta ton per tahun, tetapi pasokan
sampah dalam negeri yang layak
untuk di daur ulang hanya mencapai
1-1,2 juta ton. Hal ini menyebabkan
sebagian industri melakukan impor
bahan baku untuk meningkatkan
utilisasi produk sinya. Kebutuhan
bahan baku plastik pada tahun 2019
mencapai 7,2 juta ton per tahun.
Dalam pengembangan industri
daur ulang plastik di Indonesia, ada

Kemenperin juga tengah
menyusun pedoman Cara Produksi
PE T Daur Ulang Untuk Kemasan
Pangan Plas tik yang nantinya
diharapkan akan memberikan
dampak positif berupa peninggkatan
pasar produk daur ulang plastik yang
semula tidak digunakan untuk produk
foodgrade menjadi dapat digunakan
selama memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan oleh regulator yang
berwenang.
Selain itu, dalam mengoptimalkan
industri daur ulang plastik, Kemenperin
juga telah menyiapkan jaminan mutu
untuk bahan baku industri daur ulang
plastik. Saat ini, telah disusun Standar
Nasional Indonesia untuk produk PET
daur ulang sebagai standar produk yang
dapat dijadikan acuan bagi sektor industri
daur ulang plastik nasional.
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KINERJA
INDUSTRI
KERAMIK
SEMAKIN
BERKILAU
Kementerian Perindustrian
terus memacu
produktivitas dan daya
saing industri keramik di
tanah air. Sebab, sektor ini
mempunyai potensi dan
peluang yang besar untuk
dikembangkan di dalam
negeri seiring dengan
ketersediaan sumber daya
alam yang dijadikan bahan
baku, tersebar di sejumlah
daerah.

Kinerja Industri Keramik Tahun 2020 (Ton)
Produksi

Impor

Ekspor

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
Kuartal I

Kuartal II

Kuartal III

Kuartal IV

IV dimana berkurangnya impor dari
kedua negara tersebut.

Indus tri keramik mer upak an
industri prioritas untuk dikembangkan.
Industri keramik di Indonesia telah
berkembang dengan baik selama lebih
dari 30 tahun dan merupakan salah satu
industri unggulan dengan dukungan
ketersediaan deposit tambang sebagai
bahan baku keramik yang cukup besar
di berbagai daerah seperti ball clay,
feldspar, dan zircon maupun gas sebagai
sumber energi untuk proses produksi.
Selain itu, sektor industri keramik
merupakan kunci penting dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat
maupun pelaku usaha untuk
membangun gedung dan perumahan.
Tanpa adanya keramik nilai estetika
sebuah bangunan akan berkurang
untuk ditinggali atau ditempati, sehingga
industri keramik menjadi komoditas
utama nasional karena dapat memenuhi
kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
Prospek industri keramik nasional
dalam jangka panjang diproyek si
cukup baik seiring pertumbuhan pasar
dalam negeri yang terus meningkat,
terutama untuk jenis ubin keramik (tile)
karena didukung oleh pertumbuhan
pembangunan baik properti maupun
perumahan.
Bahkan, perkembangan produksi
keramik di Indonesia telah memberikan
hasil yang baik jika dilihat dari sisi
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Oleh karenanya, Kementerian
Perindustrian berupaya terus untuk
membangkitkan kembali kejayaan
industri keramik nasional seperti pada
2014 sebagai produsen nomor empat
di dunia. Target ini ditopang dengan
kebijakan strategis, di antaranya
melalui program substitusi impor
sebesar 35 persen yang ditargetkan
tercapai pada 2022.

kapasitas, perolehan devisa, maupun
penyerapan tenaga kerja, sehingga
produk keramik dapat dijadikan sebagai
produk andalan dalam menggerakkan
roda perekonomian nasional.
Industri keramik nasional telah
mampu memenuhi kebutuhan dalam
negeri dan masih berpeluang untuk
dikembangkan mengingat konsumsi
keramik per kapita yang lebih rendah
dibandingkan negara-negara ASEAN
lainnya.
Pada tahun 2020, terdapat 37
perusahaan industri ubin keramik yang
tersebar di Jawa Barat, Banten, Jawa
Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera
Selatan dengan kapasitas produksi
terpasang 538 juta m2 (8,63 juta ton)

per tahun yang menyerap tenaga kerja
sebanyak 150 ribu orang.
Selama beberapa tahun terakhir,
in d u s t r i ub in ke r a mik n a si o na l
dihadapkan pada permasalahan daya
saing, baik pada pasar internasional
maupun pasar domestik. Pada tahun
2014, Indonesia menduduki peringkat
ke-4 besar produsen keramik dunia.
Namun pada tahun 2019, peringkat
Indonesia turun hingga urutan ke-8.
Utilisasi produksi terus menurun selama
beberapa tahun terakhir sehingga
pada tahun 2019 hanya mencapai 65%,
sedangkan utilitasi pada tahun 2014
mencapai 90%.
Tahun 2020, dengan terjadinya
pandemi Covid-19, juga menyebabkan

melambatnya pertumbuhan ekonomi
dan industri termasuk sektor industri
keramik. Dengan adanya insentif harga
gas tertentu yang diperoleh industri
keramik, dinilai dapat membangkitkan
kembali kinerja industri keramik.
Sepanjang tahun 2020, utilisasi
industri keramik secara akumulatif
mencapai 56%. Walaupun utilisasi sempat
turun menjadi 30% pada kuartal II akibat
pandemi Covid-19, namun mampu
beranjak naik hingga mencapai 60% di
kuartal III, dan dapat kembali mencapai
kondisi normal 70% di kuartal IV 2020.
Selain itu, dampak penurunan harga gas
untuk industri keramik, membuat volume
ekspor berhasil meningkat 29% di kuartal
III-2020 dibandingkan pada periode yang
sama tahun 2019.

Sejumlah kebijakan strategis yang
telah dijalankan pemerintah dalam
rangka mendongkrak daya saing
industri keramik nasional terhadap
ancaman produk impor, antara lain
adalah penerapan safeguard atau
pengenaan Bea Masuk T indakan
Pengaman (BMTP) terhadap impor
produk ubin keramik.
M e l a l u i P M K N o m o r 111 /
PMK.010/2020 pada bulan Agustus
2020 yang merupakan perubahan dari
PMK 119/PMK.010/2018, Pemerintah
juga member lak uk an ketentuan
safeguard impor produk ubin keramik
kepada negara India dan Vietnam yang
dikecualikan dalam aturan sebelumnya.
Dampak dari perubahan kebijakan
tersebut langsung terasa pada kuartal

Implementasinya didukung
dengan kebijak an pengendalian
tata niaga impor keramik dan
pembatasan pelabuhan masuk di
wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan
Papua. Selain itu, kebijakan minimum
impor t price untuk ubin keramik
serta pemberlakuan SNI wajib yang
diperketat.
Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin
optimistis pada kebijakan yang telah
diterbitkan Pemerintah saat ini, karena
dapat meningkatkan pertumbuhan
industri di tengah masa pandemi
s aat ini, dan selanju tnya untuk
mengembalikan kejayaan industri
keramik, Ditjen IKFT berupaya terus
untuk mengimplementasikan kebijakan
strategis dari Kemenperin.
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Secara tek nis, A sbuton tidak
perlu diragukan lagi. Kementerian
PUPR melalui Ditjen Bina Marga telah
menerbitkan spesifikasi teknis sebagai
petunjuk penggunaan Asbuton. Selain
itu telah diterbitkan pula SNI untuk
lima tipe Asbuton olahan, sehingga
mutu dapat dipertanggungjawabkan.
S elama ini A sbu ton jug a sudah
diekspor ke RRC sebagai additive yang
terbukti dapat meningkatkan mutu
jalan.
Secara regulasi, sudah begitu
banyak peraturan maupun
perundang-undangan baik di
tingkat Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah yang memayungi
penggunaan Asbuton secara massif,
baik untuk pembangunan dan
preservasi jalan tol, jalan nasional,
jalan kabupaten/kota hingga jalan
pedesaan. Dengan kata lain, seluruh
pemangku kepentingan sudah satu
suara dalam hal meng gunakan
Asbuton secara nasional.
Sec ara indus tri, s aat ini ada
16 p r o d u s e n A s b u t o n o l a h a n
ak tif yang tergabung di dalam
Asosiasi Pengembang Aspal Buton
Indonesia (ASPABI), yang juga dalam
p e m b i n a a n D i re k to r a t I n d u s t r i
Semen, Keramik dan Pengolahan
Bahan Galian Non Logam, Ditjen IKFT
Kemenperin. Industri Asbuton olahan
diharapkan dapat menjadi sek tor
yang memberikan nilai tambah bagi
pembangunan dan perekonomian
Indonesia.

ASPAL BUTON
SEBAGAI PRODUK
UNGGULAN INDUSTRI
STRATEGIS NASIONAL
Oleh: A. Juanda

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia membawa hikmah dan
kesadaran bagi setiap negara, khususnya yang mampu bertahan atau
survive dengan mengandalkan sumber dayanya sendiri. Artinya, negara
yang menggantungkan hidup dari produk impor tentu akan mengalami
kesulitan. Itulah alasan Pemerintah Indonesia secara serius menggalakkan
pengoptimalan sumber daya alam dengan meningkatkan nilai tambahnya.
A spal Buton (A sbuton) adalah
sumber daya alam Indonesia
y ang s angat k ay a , tet api belum
te r m a n f a a t k a n s e c a r a o p t i m a l .
Sampai saat ini, Indonesia masih 75%
impor Aspal Minyak, sedangkan 25%
diproduksi oleh PT. Pertamina yang
notabene menggunakan bahan baku
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minyak bumi impor dari Timur Tengah.
Nilai TKDN A spal Per tamina –
menurut laman tkdn.kemenperin.go.id
– sebesar 9,29%, sedangkan Aspal
Impor tentunya di bawah 5%. Saat ini
industri aspal buton sudah difasilitasi
sertifikasi TKDN dengan Nilai TKDN

produk Asbuton olahan sesuai laman
yang sama adalah antara 30% – 85%.
Menurut Permenperin No. 2 Tahun
2014 dan PP No. 29 Tahun 2018,
barang dengan nilai TKDN di atas 40%
masuk dalam kategori Barang Wajib
Pakai. Berarti Asbuton sudah masuk
kategori wajib pakai.

Apabila memang sudah sangat
didukung begitu rupa, mengapa
Asbuton masih belum bisa menjadi
tuan rumah di negeri sendiri?
Sedikitnya ada lima isu yang muncul di
lapangan yang membuat resistensi di
kalangan pengguna.

J ik a dia sum sik a n ke b u t uh a n
aspal nasional rata-rata 1,2 juta ton
per tahun, maka volume impor aspal
selama ini adalah 900.000 ton dengan
nilai devisa hampir US$450.000.000
(dengan asumsi harga aspal US$500
per ton) atau setara lebih dari Rp6
triliun. Ironisnya, cadangan deposit
Asbuton di Pulau Buton mencapai
6 6 3.0 0 0.0 0 0 ton (s e suai sur vei
Kementerian PUPR Tahun 2011), yang
jika dimurnikan akan menghasilkan
Aspal lebih dari 150 juta ton atau
dapat memenuhi kebutuhan aspal
nasional hingga 125 tahun. Indonesia
akan swasembada aspal, dan tidak
m e n u t up ke m ung k in a n s e b ag a i
negara eksportir aspal.

Per tama, inkonsis tensi Mutu.
A sbuton adalah industri berbasis
tambang terbuka, sehingga sangat
bergantung pada keseragaman mutu
bahan baku yang secara lapangan
sulit diperoleh. Dengan terbitnya SNI
dan telah d fasilitasi sertifikasi ISO
dari Kemenperin, diharapkan para
Produsen sudah dapat mengantisipasi
keragaman b ahan b ak u dengan
manajemen pengelolaan bahan baku
yang tepat.
Kedua, Asbuton sulit diperoleh.
Sampai saat ini utilisasi pabrik masih
di b awah 10 % , s ehing ga p abr ik
masih melakukan produksi terhadap
order yang diterima. Oleh karena
itulah Sis tem Penyang ga (Buf fer
Stock) menjadi solusi yang tepat,
sebagaimana diamanatkan dalam

Permen PUPR No. 18 tahun 2018.
Ketiga, wak tu pengiriman
A sbuton tidak pas ti. A sbuton
berasal dari Pulau Buton, dimana
infrastruktur transportasi
membu tuhk an p ening k at an. Tol
Laut sudah mencakup pengiriman
Aspal (Asbuton), akan tetapi volume
permintaan masih kecil sehingga kita
belum bisa melakukan manajemen
peng ir iman y ang tepat . Dengan
sistem Buffer Stock, maka diharapkan
ketersediaan Asbuton di setiap wilayah
bisa diwujudkan.
Dan, kelima, adalah harga mahal.
Beberapa pengguna merasa harga
Asbuton lebih mahal dari harga Aspal
Minyak. Secara bisnis, Harga Pokok
Produksi (HPP) Asbuton olahan sangat
bergantung pada kapasitas produksi.
Semakin besar volume produk si,
semakin murah harganya. Jadi jika ada
kebijakan pemakaian Asbuton secara
besar, otomatis harga bisa turun, dan
sudah seharusnya harga A sbuton
lebih murah dari harga aspal impor.
Guna mewujudkan harapan
bahwa Asbuton bisa menjadi tuan
rumah di negeri sendiri, maka perlu
diambil kebijakan menyeluruh
te n t a ng p e m a n f a a t a n A sb u to n .
Saat ini Kemenkomar ves sedang
mengkoordinasikan dengan
kementerian lembaga terkait untuk
realisasi penggunaan Asbuton.
Contohnya, melalui ditjen bina
marga telah disusun program
p e ng g un a a n A sb u to n te r s e b u t ,
mengingat jumlah panjang jalan
nasional hanya 10% dari total panjang
jalan di Indonesia, maka dibutuhkan
kebijakan dari Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota di
bawah Kemendagri untuk penggunaan
A sbuton secara massif untuk
pembangunan dan preservasi Jalan
Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota
yang total panjang jalannya mencapai
hampir 90% jalan di Indonesia.
Di samping itu, Direk torat
ISKPBGN dan ASPABI berupaya terus
berkoordinasi dengan Kemendes
dan Kemendagri untuk penggunaan
Asbuton untuk pembangunan jalan
pedesaan dengan sistem Padat Karya
Tunai Desa dinilai sangat tepat, karena
A sbuton dapat dikerjakan secara
padat kar ya dan peralatan minim
dengan hasil yang lebih baik dan harga
yang lebih murah. Dalam hal ini, Bina
Marga PUPR telah menerbitkan Buku
Jalan Pedesaan sebagai juklak teknis
penggunaan di lapangan.
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diproduksi di dalam negeri.

PENGGUNAAN
FLY ASH DAN
BOTTOM ASH
(FABA)
PADA
INDUSTRI
SEMEN

Selain berdampak positif pada
lingkungan, penggunaan FABA pada
industri semen juga memberikan
keuntungan secara finansial karena
FABA yang dihasilkan sendiri bisa
didapatkan tanpa biaya dan harga
FABA dari sumber luar masih cukup
murah sehing ga setelah diproses
menjadi semen portland komposit
akan memberikan nilai tambah yang
cukup tinggi dan meningkatkan daya
saing industri semen.

Oleh: Ashady Hanafie

Secara umum pengertian
fly ash dan bottom ash
(FABA) adalah partikel
halus (berupa abu)
sisa hasil pembakaran
batubara, abu yang naik
dan terbang disebut fly
ash sedangkan yang tidak
naik disebut bottom ash.
Sumber utama FABA
berasal dari proses
pembakaran batubara
pada pembangkit listrik
tenaga uap (PLTU) dan
proses pembakaran
batubara pada boiler dan/
atau tungku pada industri.
F A B A a d a l a h l i m b a h k a re n a
merupakan buangan yang dihasilkan
dari suatu proses produk si pada
indus tri. Berdasarkan Peraturan
P e m e r i n t a h n o m o r 10 1 t a h u n
2014 tentang Pengelolaan Limbah
B er b ahay a dan B eracun , FA B A
dikategorikan sebagai limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) kategori
2, padahal pada negara lain seperti
Amerika Serikat, Australia, Canada, Uni
Eropa, Rusia dan Jepang FABA hanya
dikategorikan sebagai limbah tetapi
bukan limbah B3.
Saat ini jumlah FABA di Indonesia
terus ber tambah seiring dengan
perkembangan dan per tumbuhan
industri manufaktur serta
meningkatnya kebutuhan listrik yang
dipasok PLTU. FABA yang dihasilkan
dari PLTU saja pada tahun 2021
diperkirakan mencapai
12
j u t a to n d a n p a d a t a h u n 2027
d i p ro y e k si k a n m e n ja d i s e b e s a r
16,2 juta ton. Hal ini menimbulkan
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permasalahan karena FABA yang
dimanfaatkan kembali jumlahnya
sangat sedikit sehingga sisanya harus
disimpan dan/atau ditimbun (landfill).
Industri semen merupakan
industri yang bisa menjadi penghasil
sekaligus pengguna FABA. Industri
semen yang memiliki pembangkit
lis trik tenaga uap meng gunakan
batu bara sebagai bahan bak ar
sehingga industri semen termasuk
industri yang menghasilkan FABA
sebagai limbah. Industri semen juga
dapat memanfaatkan FABA sebagai
bahan tambahan. Berdasarkan SNI
7064:2014 Semen Portland Komposit
diperbolehkan menggunakan FABA
mak simal 35% dalam pembuatan
semen portland komposit (portland
composite cement). Semen Portland
Komposit merupakan jenis semen
yang lebih ramah lingkungan karena
meng gunakan klinker yang lebih
sedikit serta menggunakan limbah
berupa FABA yang bersumber dari

pembangkit listrik sendiri maupun
membeli dari sumber di luar pabrik.
Untuk pembelian FABA dari sumber
luar saat ini industri semen terkendala
dengan Peraturan Menteri Lingkungan
HK Nomor P.18/MenLHK /Setjen /
Kum.1/8/2020 tahun 2020 tentang
Pemanfaatan Limbah B3. Berdasarkan
peraturan tersebut industri semen
hanya bisa menerima limbah B3
yang komposisi setiap jenisnya (single
waste) sudah memenuhi kriteria yang
ditetapkan Peraturan Menteri sebelum
masuk pabrik dan tidak diperbolehkan
melakukan pencampuran beberapa
jenis limbah di dalam proses produksi
dengan tujuan agar komposisinya
m e m e n u h i k r i te r i a te k n i s y a n g
ditetapkan Peraturan Menteri. Hal
ini menyebabkan sulit mendapatkan
FABA dengan kriteria yang sesuai
sehing ga pemanfaatan FABA dari
sumber luar menjadi tidak maksimal.
Produk si semen por tland
komposit pada tahun 2020 ± 34 juta

FABA sebenarnya tidak hanya
dapat dimanfaatkan oleh industri
semen tetapi juga oleh industri
barang dari semen seperti batako,
genteng, paving block, dan lain
sebagainya.
ton, apabila dihitung secara maksimal
maka dibutuhkan FABA sebanyak
11,9 j u t a to n s e h i n g g a p o te n s i
pengurangan FABA oleh indus tri
semen cukup besar. Peng gunaan
s emen p or t lan d komp osi t ak an
semakin meningkat seiring dengan
semakin meningkatnya kesadaran
penggunaan semen semen ramah
lingkungan oleh masyarakat
umum maupun bidang konstruksi
sehingga pada industri semen FABA
yang dihasilk an ak an berkurang
dan pemanfaatan FABA akan

meningkat. Walaupun dalam proses
produksi semen portland komposit
menggunakan FABA, namun produk
akhirnya tidak termasuk pada kategori
barang B3. Saat ini Kementerian
Perindus trian ber s ama A sosiasi
Semen Indonesia (ASI) yang mewakili
indus tri semen nasional terus
mengk ampanyek an peng gunaan
semen ramah lingkungan dan
berharap jenis semen yang tidak
ramah lingkungan seperti ordinary
portland cement akan terus berkurang
hing ga ak hirnya tidak perlu lagi

Tantangan bagi industri semen
dalam pemanfaatan FABA secara
teknis adalah kualitas (spesifikasi) dan
volume sedangkan tantangan non
teknis adalah lokasi dan perizinan.
Kualitas FABA yang dihasilkan sendiri
maupun yang bersumber dari
luar pabrik variatif dan f luk tuatif,
sehingga menyulitkan dalam proses
pemanfaatannya karena harus selalu
melakukan penyesuaian dalam proses
produksi begitu pula dengan volume
FABA yang dibutuhkan tidak selalu
sama karena menyesuaikan dengan
permintaan pasar. Lokasi sumber
FABA terkadang berada di lokasi
terpencil, sehingga biaya pengelolaan
termasuk transportasi menjadi mahal
dan tidak ekonomis. Perizinan terkait
FABA juga cukup banyak dan tidak
mudah. Penyimpanan, pengelolaan,
pamanfaatan dan transportasi FABA
memerlukan perizinan tersendiri
sehingga untuk mendapatkan FABA
s eb agai b ahan r is et mengalami
kendala. Dengan banyaknya perizinan,
maka pemanfaatan FABA oleh industri
tidak dapat dimaksimalkan karena
FABA sebenarnya tidak hanya dapat
dimanfaatkan oleh industri semen
tetapi juga oleh industri barang dari
semen seper ti bat ako, genteng ,
paving block, dan lain sebagainya.
Dengan adanya permasalahan
terkait jumlah FABA yang semakin
banyak dan tidak termanfaatkan
serta besarnya potensi pemanfaatan
FA BA yang dapat didukung oleh
riset maka alangkah baiknya kita
t idak meng k a tegor ik an FA B A di
Indonesia sebagai limbah B3 tetapi
sebagai sumberdaya yang memiliki
nilai tambah cukup tinggi sehingga
dapat memberikan manfaat bagi
banyak pihak. Peraturan Pemerintah
n o m o r 2 2 t a h u n 2021 Te n t a n g
P e n y e l e n g g a r a a n Pe r l i n d u n g a n
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
memberikan kelong garan karena
pada lampiran XIV FABA termasuk
pada Limbah Non B3 Terdaftar dengan
pengecualian pada teknologi stocker
boiler dan/atau tungku industri.
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BAHAN GALIAN NON LOGAM

LINDUNGAN
INDUSTRI
DALAM NEGERI,
KEMENPERIN
RANCANG
SNI WAJIB
REFRAKTORI
Oleh: Endang Supriadi

Industri refraktori merupakan salah satu
sektor padat modal yang membutuhkan
bahan baku impor masih cukup tinggi.
Produk refraktori antara lain digunakan
sebagai pelapis untuk tungku, kiln,
insinerator, dan reaktor tahan api pada
industri semen, keramik, kaca dan
pengecoran logam.
Kementer ian Per indus t r ian b er harap, dengan
terbentuknya Asosiasi Industri Refrak tori dan Isolasi
Indonesia (ASRINDO) dapat menjadi mitra strategis bagi
pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai
permasalahan yang ada, khususnya mengurangi nilai impor
secara signifikan.
Saat ini, kebutuhan nasional terhadap produk refraktori
mencapai 150.000-200.000 ton per tahun. Sementara
itu, industri dalam negeri memasok kebutuhan tersebut
sebesar 50.000 ton per tahun. Oleh karena itu, Kemenperin
berupaya memacu pertumbuhan dan peningkatakan
kapasitas produksi industri refraktori di dalam negeri,
sejalan dengan program substitusi impor.
Pada triwulan III tahun 2019, konstribusi industri bahan
galian nonlogam terhadap industri pengolahan sebesar
2,98% dengan nilai ekspor sebesar USD1039,83 juta dan
sumbangsih nilai investasi industri bahan galian nonlogam
mencapai Rp6,49 triliun. Potensi ini akan membawa dampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktorat Industri Semen Keramik dan Pengolahan
Bahan Galian Nonlogam (ISKBGNL), Direktorat Jenderal
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
(ILMATE) bertekad untuk terus mendorong tumbuhnya
indus tri pengolahan bahan galian nonlogam di
Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi guna
meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri.
Apalagi, Indonesia memiliki kekayaan alam berupa
sumber daya mineral atau bahan galian nonlogam yang
cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk itu, perlu diolah secara optimal sebagai modal dasar
pembangunan industri nasional.
Kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan
difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk
menjamin ketersediaan bahan baku dan energi yang
berkesinambungan dan terjangkau sesuai amanat yang
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tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian.
Dalam meng hadapi t ant angan s eb agai ak ib at
dari perdagangan bebas serta untuk mencapai target
per tumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya
mendorong berkembangnya sektor industri yang berdaya
saing tinggi dengan menciptakan iklim usaha yang atraktif.
Selain itu, dalam menghadapi tantangan sebagai
akibat dari perdagangan bebas serta untuk mencapai
target pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya
mendorong berkembangnya sektor industri yang berdaya
saing tinggi dengan menciptakan iklim usaha yang atraktif.
Guna meningkatkan daya saing industri nasional,
Kemenperin telah melakukan upaya-upaya strategis,
antara lain membuat regulasi teknis barrier untuk
melindungi industri sebagai upaya pengendalian impor dan
pengamanan pasar dalam negeri, optimalisasi pemanfaatan
pasar dalam negeri dan pasar ekspor, serta penerapan
Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
(P3DN).
Adapun langkah strategis yang telah dijalankan oleh
Direk torat Industri Semen Keramik dan Pengolahan
Bahan Galian Nonlogam pada tahun 2020 antara lain
menyusun rancangan dua judul Rancangan Standard
Nasional Indonesia (RSNI) terhadap produk refraktori, yaitu

Rancangan SNI Ramming Mix Jenis Samot dan Jenis Kadar
Alumina Tinggi, serta Rancangan SNI Bahan Tahan Api
Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silika.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) selama
periode Januari - Desember 2020, untuk jenis refraktori
yang masuk ke Indonesia setidaknya ada tujuh jenis
HS, yaitu [25233000] Aluminous cement, [38160010]
Refractory cements, mortars, concretes, [38160090] Oth
refractory cements, mortars, concert, dan [69021000]
Goods of siliceous cont by weight, singly/together
Mg,Ca,Cr>50%.
Berikutnya, [69022000] Goods of siliceous cont
by weight, singly/together alumina, silika, or mixture
>50%, [69029000] Goods of siliceous cont by weight,of
oth metals compound, dan [69031000] Oth refractory
ceramic goods cont by weight, graphite/carbonor a
mixture >50% kilogram.
Dengan nilai impor di t ahun 2020 sebes ar
U S D247.78 6 . 6 0 0 a t a u b i l a d i ko n v e r s i ke d a l a m
kilogram menjadi 316.855.109 Kg, sehingga nilai impor
lebih tinggi dibandingkan ekspor yang tercatat senilai
USD2.174.766,38 dengan total pengiriman ke luar negri
sebesar 5.532.233 Kg. Kondisi ini masih bisa diperbaiki, di
mana ekspor dan produksi dalam negeri baru mencakup
4 HS, yaitu [3816001000], [3816009000], [69022000]

dan [69029000] dengan total produksi pada tahun 2020
mencapai 100 ribu ton per tahun.
Dari data tersebut, diperoleh tingkat penguasaan
pasar dalam negeri untuk komoditas refraktori senilai
0.32% dihitung dari pencapaian produk si dikurangi
ekspor dan dibagi dengan tingkat konsumsi dalam negeri.
Indikator penguasaan pasar dan impor menjadi
peluang sekaligus tantangan bagi Kemenperin lewat
Direktorat ISKBGNL untuk menarik investasi dari luar
negeri agar membangun fasilitas produksi di Indonesia
yang secara tidak langsung akan membuat peluang
terserapnya tenaga kerja dan terpenuhinya kebutuhan
dalam negeri. Selain itu komoditas refrak tori banyak
digunakan di dalam proses produksi seperti semen tahan
api dan batu bata tahan api sehingga dapat menujang
percepatan alur rantai produksi dan distribusi.
Direktorat ISKBGNL optimistis di tahun 2021 dapat
meningkatkan target pengusaan pasar di atas 0,40%.
Hal ini dimungkinkan dengan tingkat kebutuhan nasional
di tahun 2020 untuk komoditas refraktori mencapai 220
ribu ton dan akan terus beranjak naik pada tahun 2021.
Selanjutnya, Direktorat ISKBGNL merancang startegi agar
dapat menaikkan produksi lokal serta melindungi industri
refraktori dalam negeri dengan menerapkan kebijakan
wajib SNI untuk refraktori impor.
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TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI

Harapannya, melalui platform
ISTIH ini persoalan kontinyuitas
bahan baku industri hilir
hingga keterbatasan akses dan
informasi produsen hulu yang
dialami oleh industri dapat
dijembatani.
pelaku usaha TPT yang masuk dalam ISTIH. Pasalnya dari
sekitar 6.000 pelaku usaha TPT di seluruh Indonesia, masih
sangat sedikit industri yang tergabung di dalam ISTIH ini.
Menurut Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki,
Elis Masitoh, hingga saat ini baru 425 industri yang masuk
dalam platform ISTIH, termasuk di dalamnya juga terdapat
150 industri produsen APD, masker, dan bahan bakunya.
ISTIH ini bukan hanya platform yang mendata produksi hulu
dan hilir tetapi dashboard TPT yang realtime dengan sistem
marketplace untuk B2B.

MENJALIN
KONEKTIVITAS
INDUSTRI TEKSTIL
DENGAN HUB
ONLINE

Pada tahun 2021, ISTIH akan terus disempurnakan
dengan melakukan integrasi dengan sistem logistik 4.0,
sosialiasi kepada buyer luar negeri dan dalam negeri,
desainer dan IKM melalui buyer forum dan seminar,
melakukan survey terhadap perusahaan produsen benang
dan serat (130 perusahaan) serta integrasi dengan material
center untuk melayani IKM dan desainer atau pembeli
langsung.

Oleh: Andi Susanto

ISTIH juga akan terus dioptimalisasi guna melancarkan
target subtitusi impor industri TPT hingga 35 persen pada
2022, sehingga memungkinkan terjadinya efisiensi rantai
pasok bahan baku untuk industri kecil yang biasanya harus
membeli melalui agen atau pedagang.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan
salah satu sektor yang terus digenjot kinerjanya
lantaran punya peran penting sebagai penyumbang
devisa ekspor. Namun demikian, guna menggenjot
daya saing sektor IKFT, dibutuhkan konektivitas – link
and match yang baik antara industri kain dengan
industri garmen.
Kementerian Perindustrian telah memprioritaskan
pengembangan industri TPT karena kontribusinya sebagai
penyumbang ekspor dan penyerap tenaga kerja. Industri
TPT menjadi sektor prioritas dan andalan sebagaimana
tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN) 2015-2035.
Industri TPT juga menjadi salah satu dari tujuh sektor
yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan
Making Indonesia 4.0, bersama dengan dengan industri
kimia, elektronik, makanan dan minuman, otomotif, farmasi,
serta alat kesehatan.
Salah satu langkah dari beberapa strategi prioritas
dalam rangka implementasi program Making Indonesia
4.0 adalah penerapan perbaikan alur material. Strategi
tersebut juga didukung oleh program Kementerian
Perindustrian dalam melakukan substitusi impor 35%
sampai tahun 2022, termasuk juga pada industri TPT.
Prioritas di industri TPT didasari oleh impor kain
yang menjadi penyumbang defisit perdagangan tertinggi
pada sektor tersebut. Di sisi lain, pakaian jadi merupakan
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komoditas andalan ek spor di industri TPT, di mana
bahan bakunya lebih banyak berasal dari impor. Hal ini
menunjukkan belum terjadi konektivitas – link and match
antara industri kain dengan industri garmen sehingga
diperlukan platform khusus (textile hub) yang menjadi sarana
menghubungkan antara industri kain dengan industri
garmen dalam negeri termasuk sektor IKM, desainer,
bahkan buyer luar negeri.
Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil
berpendapat bahwa dalam meningkatkan daya saing
industri TPT di Indonesia langkah mendesak yang perlu
segera dilakukan adalah memangkas biaya produksi agar
dapat bersaing di pasar serta memanfaatkan teknologi
informasi untuk membuka pasar-pasar baru, terutama saat
turunnya daya beli masyarakat yang lebih rendah akibat
Covid-19. Selain itu, masing-masing pengusaha juga harus
mulai meningkatkan penetrasi pasar dalam negeri agar
ketergantungan impor khususnya pada kain dapat segera
teratasi.

PLATFORM ISTIH

Kemenperin, dalam hal ini Direktorat Jenderal Industri
Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) sedang mengembangkan
Indonesia Smart Textile Industry Hub atau yang disingkat
dengan IS T IH sebagai tindak lanju t penyeles aian
permasalahan tersebut.
ISTIH diharapkan dapat menjadi media online yang
menghubungkan industri kecil menengah dengan industri
besar, sehingga minimum quantity yang ditentukan oleh
industri besar dapat terpenuhi oleh industri kecil menengah
yang sama yang dikumpulkan atau dikelola melalui platform
tersebut.
D ir jen IK F T Kemenp er in , Muhammad K hay am
menyampaikan bahwa dengan adanya platform ISTIH
ini diharapkan dapat menjadi sarana pemenuhan atas
kebutuhan dari sisi permintaan industri garmen yang dapat
terinformasi kepada produsen industri pembuatan kain,
sehingga spesifikasi, kebutuhan, dan quantity dapat menjadi
pendorong investasi dan R&D pada industri kain.
Saat ini, pemerintah terus mendorong agar lebih banyak

Harapannya, melalui platform ISTIH ini persoalan
kontinyuitas bahan baku industri hilir hingga keterbatasan
akses dan informasi produsen hulu yang dialami oleh
industri dapat dijembatani. Pengembangan ISTIH juga akan
membantu industri TPT dalam membaca supply demand TPT
sehingga dapat mendudukkan kembali sebenarnya berapa
kebutuhan impor kita yang memang tidak bisa dipenuhi
dalam negeri dan menghindari terjadinya penyalahgunaan
impor.
Pada tahun 2020, berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), potret kinerja industri TPT menunjukkan
terjadi kontraksi pertumbuhan sebesar -8,88% pada tahun
2020. Namun demikian, kontribusinya terhadap PDB sektor
industri pengolahan nonmigas masih cukup tinggi sebesar
6,76 persen. Sementara untuk kontribusi terhadap PDB
nasional, industri TPT menempati urutan keempat dengan
kontribusi sebesar 1,21 persen.
Dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri TPT
nasional ditargetkan masuk ke dalam jajaran lima besar
pemain dunia pada tahun 2030. Daya saing industri ini perlu
terus dipacu agar target menjadi pemain besar dunia pada
tahun 2030 dapat tercapai, mengingat ekspor TPT yang
emngalami kontraksi pada tahun 2020 menjadi USD10,55
miliar atau turun 17,7% akibat adanya pandemi Covid19. Selain itu, industri TPT penting untuk dipertahankan
kinerjanya mengingat 3,6 juta orang menggantungkan nasib
pada industri tersebut.
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TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI
Pembinaan tersebut, telah
dipertimbangkan akan pentingnya
K3L dan pertumbuhan industri TPT
dan alas kaki dalam negeri selama
masa pandemi covid-19 dalam upaya
mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional, sebagai berikut:

PEMBINAAN
INDUSTRI
ALAS KAKI
NASIONAL
TERHADAP
POTENSI
BAHAYA
PRODUK K3L

JANGKA PENDEK:

Untuk pengawasan yang sudah
berjalan sejak tanggal 16 Pebruari
2021, prosedural pengawasannya agar
dapat dikawal oleh produsen TPT dan
alas kaki terhadap tindakan-tindakan
di luar ketentuan dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor
18/2019, khususnya dalam penegakan
pengawasan oleh Aparat Penegak
Hukum (A PH) melalui pelaporan
disertai bukti kepada pembina sektor.
Dalam upaya rev isi terhadap
regulalsi tek nis dimak sud, perlu
d i l i b a t k a n s e c a r a i n te n s i f p a r a
produsen TPT dan alas kaki khususnya
pada definisi dan metode uji yang
sesuai dengan kemampuan industri
TPT dan alas kaki dalam negeri.

Oleh: Imron Nurachman

Guna membendung
banjirnya produk impor
dari Tiongkok berupa
barang tekstil dan produk
tekstil (TPT) serta alas kaki,
Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Perdagangan
menerbitkan Peraturan
Menteri Perdagangan
Nomor 18 tahun 2019
tentang Metode Pengujian,
Tata Cara Pendaftaran,
Pengawasan, Penghentian
Kegiatan Perdagangan
Dan Penarikan Barang
Terkait Dengan Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan,
dan Lingkungan Hidup.

JANGKA PANJANG:

Melakukan pemetaan dengan
pendataan dan verifikasi terhadap
kemampuan industri TPT dan alas kaki
dalam pemenuhan parameter bahan
kimia berbahaya pada setiap produk
yang diedarkan di pasar dalam negeri
dan ekspor.
Berdasarkan pemetaan,
pembina sektor dapat mengusulkan
p er t imb angan relak s asi b er up a
fasilitas pengecualian kepada industri
TPT dan alas kaki skala IKM dengan
ketentuan tertentu pada kapasitas
produk K3L yang diedarkan di pasar
dalam negeri.

Kementerian Perindus trian
selaku Pembina industri mendukung
terhadap pemberlakuan regulasi
tersebut. Dukungan ini didasarkan
pada efek negatif dari penggunaan
bahan kimia berbahaya pada produk
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,
dan Lingkungan Hidup (K 3L) bagi
industri TPT dan alas kaki.

N o 18 / 2019 dib er la k uk a n p a da
saat indus tri tengah mengalami
kontrak si pasar yang “lesu ” dan
tengah bangkit dengan dorongan
fiskal dari pemerintah, Kemenperin
melalui Direktorat Jenderal Industri
Kimia, Farmasi dan Tek stil (IKF T )
mengusulkan untuk dilakukan
penundaan.

Atas alasan yang sama,
Kemenperin juga telah melakukan
penyusunan Standar Nasional
Indonesia (SNI) yang diberlakukan
secara wajib dengan memperhatikan
K3L dan kemampuan industri dalam
negeri dalam pemenuhan parameter
mutu produknya.

Usulan tersebut, didasarkan pada
keluhan produsen sektor industri TPT
dan alas kaki dengan menyampaikan
berbagai pertimbangan. Salah satunya
adalah produsen alas kaki skala kecil
dan menengah sesuai dengan surat
dari Asosiasi Persepatuan Indonesia
(APRISINDO) DPD Jawa Timur.

Namun demik ian, mengingat
p eng a w a s a n da la m Per m en dag

Dalam surat tersebut, terdapat
tiga poin per timbangan yang
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mendesak. Pertama, mengeluarkan
produk Alas kaki dari list produk yang
termasuk K3L. Kedua, sekiranya usulan
poin 1 belum mendapat tanggapan/
d i to la k /m a si h d i p e r t i m b a n g k a n
dan sebagainya, maka diusulkan
untuk dibuatkan penjelasan/juknis/
surat edaran mengenai definisi yang
dimuat dalam lampiran Permendag
No 18/2019 mengingat Definisi Alas
kaki yang terbuat seluruhnya dari
plastik dan atau karet, menimbulkan
multi tafsir bagi aparat pengawas,
PPNS, penyidik Kepolisian, produsen,
dis tributor, retail dan konsumen
sehing ga menjadi celah dan
menimbulkan banyak masalah.
Dan, ketiga, apabila usulan poin 1
dan 2 belum mendapat tanggapan/

d i to l a k /m a s i h d i p e r t i m b a n g k a n
dan sebagainya, maka dimohonkan
dilakukan Kaji ulang atau Review
Paramater kandungan bahan kimia
y ang ada dalam Per mendag No
18/2019.
Secara garis besar, pertimbangan
didasarkan atas kejadian kerugian
di lapangan pada masa pandemi
Covid-19 yang membuat produsen
alas kaki belum memiliki kesiapan
atau antisipasi khususnya industri
alas k ak i di wilayah Jawa T imur,
dalam pemenuhan pemberlakuan
Permendag No. 18/2019, sehingga
perlu dilakukan review dan revisi
yang melibatkan pelaku usaha
d a n s ta ke h o l d e r te r k a i t s e p e r t i
laboratorium atau asosiasi yang

membidangi kimia hulunya.
Atas usulan Kemenperin tersebut,
Kemendag merespons dengan
mener bi t k an surat penundaaan
pemberlakukan pengawasan dalam
Permendag No 18/2019 selama enam
bulan sejak diterbitkan pada tanggal
25 Pebruari 2019.
Melihat situasi polemik yang
terjadi, penulis berpandangan
adanya gap antara sasaran pengguna
kebijakan dan kebijakan Permendag
N o 18 / 2 0 19 y a n g d i p e r l u k a n
pemecahan segera dengan
memberikan ruang pembinaan kepada
industri TPT dan alas kaki dalam
negeri dalam upaya mempersiapkan
dan memenui segala ketentuan dan
persyaratan regulasi teknis dimaksud.

Mendorong industri TPT dan alas
kaki, secara bertahap untuk dapat
mematuhi ketentuan dan aturan yang
berlaku dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 18/2019.
Penulis melihat, bahwa kenyataan
berat terhadap dampak pandemi
Covid-19 yang belum juga berakhir,
membawa pengaruh secara signifikan
pada penurunan utilitas industri,
khususnya sektor padat karya seperti
industri TPT dan Alas Kaki.
Untuk itu, upaya-upaya positif saat
ini sangat diperlukan dalam upaya
bangkit dan fokus pada peningkatan
utilitas dan produksi guna pemenuhan
pasar dalam negeri dan ekspor. Dalam
upaya dimak sud, besar harapan
penulis potensi yang dapat menjadi
hambatan dalam kegiatan produksi
dan pemasarannya tidak terjadi.
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DAMPAK PENYETARAAN
JABATAN STRUKTURAL
KE FUNGSIONAL
Oleh: Bibit Iman Febrian Arissutomo

Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan
Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019.
Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan pada tingkat kementerian, lembaga
pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu implementasinya melalui
pemangkasan jenjang struktural eselon III dan IV yang disetarakan ke dalam
jabatan fungsional agar lebih menghargai keahlian dan kompetensi.
Melalui pemangkasan pejabat
struktural ini, diharapkan pengambilan
keputusan lebih cepat, sehing ga
pelayananpun akan lebih cepat pula.
Pada gilirannya, langkah ini dapat
memberikan dampak positif terhadap
peningkatan kinerja pelayanan
pemerintah supaya lebih tangkas dan
responsif. Dari sisi aparatur, upaya
ini diharapkan dapat menumbuhkan
motivasi pejabat fungsional untuk
m e n c a p a i a n g k a k re d i t m e l a l u i
peningkatan kompetensi dan prestasi.
Menindaklanjuti amanat tersebut,
Kementerian Pendayagunaan
A paratur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) pada tahun 2019
lalu telah menerbitkan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 28 Tahun
2019 tentang Penyetaraan Jabatan
A d m i n i s t r a si Ke Da l a m J a b a t a n
Fung sional. Regulasi ini menjadi
dasar langkah strategis pemerintah
untuk menciptakan birokrasi yang
lebih dinamis dan profesional dalam
memberikan pelayanan publik.
Dengan diperkuatnya melalui
amanat Presiden, peraturan menteri
tersebut sebagai bentuk keseriusan
pemerintah untuk melakukan
penyederhanaan birok rasi, yang
saat ini kondisinya dinilai masih
kurang efisien dan fleksibel. Salah
satu penyebabnya kurang fleksibel
adalah faktor organisasi dan tata kerja
yang berjenjang ke setiap tingkatan
dari eselon I sampai dengan ke staf
pelaksana.
Jika merujuk pada data statistik
Badan Kepegawaian Negara per 30
Juni 2020, memperlihatkan bahwa
jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Republik Indonesia berjumlah
4.121.176 orang yang terdiri dari 48%
atau sebanyak 1.978.164 orang PNS
bergender pria, 52% atau sebanyak
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2.143.012 orang PNS bergender
perempuan.
Dari total jumlah tersebut,
berdasarkan jenis jabatan Jabatan
Fung sional Ter tentu mer upak an
mayoritas jabatan PNS di Indonesia
dengan presentase sebesar 50,88%
atau 2.096.876 PNS yang terdiri dari
69,23% Tenaga Guru (1.451.591),
15,28% Tenaga Kesehatan (320.427),
11,86% Tenaga Teknis (248.709) dan
3,63% Tenaga Dosen (76.149), seperti
gambar di bawah ini :

11.27%

50.88%
37.85%

atau sebanyak 14.989 PNS, seperti
gambar di bawah ini :

11.86%
15.28%
3.63%
69.23%

Tenaga Guru
Tenaga Dosen
Tenaga Kesehatan
Tenaga Teknis

3.23% 4.37%
21.78%

Struktural
Fungsional Umum
Fungsional Tertentu
Gambar 1. PNS berdasarkan jenis jabatan

Sedangkan untuk jabatan
struktural didominasi oleh jabatan
pengawas atau setara Eselon
I V s e b a n y a k 70 , 62% , ke m u d i a n
disusul oleh Jabatan Administrator
atau Eselon III sebanyak 21,78%.
Berdasarkan data yang ada, beberapa
ins t ansi masih memilik i jabat an
Eselon V sebanyak 3,23% dari total
presentase jenis jabatan struktural,

70.62%
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Administrator
Jabatan Pengawas
Jabatan Eselon V
Gambar 2. Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional Tertentu

Dalam melaksanakan
penyederhanaan birokrasi melalui
mekanisme penyetaraan jabatan
struktural eselon III dan eselon IV ke
dalam jabatan fungsional tertentu,
ada beberapa tahapan yang harus
dilakukan oleh setiap instansi
pemerintah. Tahapan itu antara lain
identif ikasi Jabatan Adminis trasi
pada unit kerja, pemetaan jabatan
dan Pejabat Administrasi yang akan
dialihkan, penyelarasan tunjangan
dengan menghitung penghasilan
dalam Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional, serta penyelarasan kelas
Jabatan Fungsional dengan kelas
Jabatan Administrasi.

DAMPAK PENYETARAAN
TERHADAP ORGANISASI
PEMERINTAH

Penyederhanaan birokrasi melalui
mekanisme penyetaraan jabatan
struktural eselon III dan IV ke dalam
jabatan fungsional yang telah dijalankan
oleh Pemerintah ini dapat menimbulkan
dampak yang cukup signifikan terhadap
pengelolaan kepegawaian baik tingkat
unit kerja eselon I maupun tingkat
eselon II, khususnya pada aspek
perubahan organisasi dan tata kerja,

pelayanan publik, anggaran dan budaya
kerja pegawai itu sendiri.
Pada aspek perubahan organisasi
dan t at a kerja, per ubahan yang
paling terlihat adalah pengurangan
jumlah s turk tur organisasi ser ta
mekanisme tata kerja. Untuk struktur
organisasinya sendiri, dengan
pengurangan sebagian besar pejabat
eselon III dan IV dan menyisakan
hanya satu orang pejabat eselon III/IV
yang membidangi tata usaha.
Dengan adanya pengurangan
pejabat eselon III dan IV juga berdampak
pada mekanisme tata kerja, yang
sebelumnya mekanisme kerjanya
melalui disposisi berjenjang dari eselon
I ke eselon II, III, IV dan ke staf pelaksana,
menjadi hanya dari eselon I ke eselon
II dan ke masing-masing kelompok
jabatan fungsional, sehingga diharapkan
setiap pekerjaan yang ada dapat segera
untuk ditindaklanjuti.
Pada aspek pelayanan publik ,
jika melihat dari beberapa pendapat
a h li , da p a t dis a m p aik a n b a hw a
pelayanan publik yang baik adalah
pelayanan publik yang diberikan
oleh pemberi layanan (pegawai)
kepada penerima layanan (publik

atau industri) dalam suatu organisasi
dengan mengutamakan rasa puas bagi
sipenerima layananan tersebut.
Adanya penyetaraan terhadap
pemangkasan organisasi ini, akan
dapat memberikan dampak yang
cukup siginifikan dalam hal pelayanan
publik. Dari sisi pemberi layanan
dapat lebih responsif dimana setiap
pekerjaan yang ada dapat segera
didisposisikan langsung dari pimpinan
unit kerja eselon II ke setiap pejabat
fungsional untuk segera direspons dan
ditindaklanjuti keputusannya. Dari sisi
penerima layanan, baik itu masyarakat
maupun industri akan mendapatkan
ke u n t u n g a n ke m u d a h a n d a l a m
koordinasi, informatif, ketepatan dan
kecepatan penyelesaian pelayanan
suatu pekerjaan dibidang industri.
Pada aspek anggaran, khususnya
terkait dengan besaran tunjangan yang
didapat antara jabatan struktural dan
jabatan fungsional terdapat perbedaan.
Namun, sebagaimana arahan Presiden
Jokowi yang menyatakan bahwa
pengalihan jabatan struktural eselon
III dan eselon IV melalui mekanisme
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional
tidak mengurangi pendapatan pegawai
yang terdampak.
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LIPUTAN KHUSUS

POTRET KINERJA
SEKTOR IKFT
SELAMA PANDEMI
COVID-19
Oleh: Muhammad Ardiansya

Tanggal 2 Maret 2021 lalu tepat satu tahun sejak
kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan oleh
pemerintah. Dampaknya tidak hanya dirasakan di
sektor kesehatan, tetapi juga telah merambah ke bidang
sosial, budaya, dan bahkan di sektor ekonomi. Tidak
bisa dipungkiri bahwa tahun 2020 merupakan tahun
yang sangat menantang, tidak hanya bagi Indonesia,
melainkan seluruh dunia mengalami hal yang sama.
Ekonomi Indonesia mengalami
ko n t r a k s i s e b e s a r 2 , 07 p e r s e n
sepanjang tahun 2020, dari
sebelumnya tumbuh berkisar antara
4 sampai 5 persen di beberapa tahun
sebelumnya. Jika merujuk data global,
hampir seluruh ekonomi di negaranegara Asia bahkan dunia terkena
dampak signifikan karena pandemi.
Sektor industri pengolahan nonmigas, yang merupakan kontributor
u t ama ekonomi Indonesia , juga
mengalami kont rak si. Kont rak si
te rd a l a m y a n g d i a l a m i i n d u s t r i
pengolahan terjadi pada kuar tal
II tahun 2020, yaitu sebesar -5,74
persen.
Namun seiring berbagai kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah,
ekonomi indonesia menunjukkan
perbaikan dalam kuar tal-kuar tal
berikutnya. Sehingga secara komulatif,
indus tri pengolahan nonmigas
mengalami perlambatan hanya 2,52
persen di sepanjang tahun 2020.
Kondisi yang sama juga terlihat
dari perkembangan nilai Purchasing
Manager Index (PMI) Manufak tur
Indonesia yang diterbitkan oleh IHS
Markit. Pada bulan April 2020, nilai PMI
Indonesia turun cukup drastris sampai
27,5 dari sebelumnya 51,9 dan 45,3
pada bulan Februari dan Maret 2020.
Bahkan pada bulan tersebut, PMI
Indonesia merupakan yang paling
ren dah diant ara neg ara - neg ara
tetangga lainnya. Namun semenjak
b u l a n N o v e m b e r 2 02 0 , i n d e k s
PMI Manufak tur Indonesia sudah
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mengalami perbaikan dan kembali
berada di atas angka 50.
Nilai acuan indeks PMI adalah
50, di mana sektor manufaktur suatu
negara dapat dikatakan semakin
ekspansif apabila memiliki nilai di atas
50. Sementara itu, apabila nilainya di
bawah 50, mengindikasikan sektor
manufak tur sedang mengalami
perlambatan.

PERKEMBANGAN
SEKTOR IKFT SELAMA
COVID-19

Selama pandemi Covid-19, sektor
industri kimia, farmasi, dan tekstil
(IKFT) relatif mampu meminimalisir
dampak yang dirasakan. Permintaan
terhadap beberapa produk IK F T
cukup meningkat, khususnya produk
yang mendukung pencegahan dan
pengobatan Covid-19 seperti masker,
ala t p elin dung dir i ( A PD) , han d
sanitizer, vitamin, obat-obatan, dan
cairan pembersih.
Berdasarkan data Kementerian
Perindustrian, utilisasi selama bulan
April-Desember 2020 pada industri
bahan kimia dan barang dari bahan
kimia, masih relatif terjaga di tingkat
71% d i b a n d i n g k a n t a h u n 2 019
sebesar 74%, serta industri farmasi,
produk obat kimia dan obat tradisional
sebesar 60% dibandingkan tahun
2019 sebesar 75%.
Permintaaan untuk produk
andalan sektor IKFT dari luar negeri
sedikit banyak mengalami penurunan.
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Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Industri (%)
Ekonomi

5,05
4,88

5,03
4,43

3,34

Ind. Pengolahan Non Migas

5,07
4,85

IKFT

6,08

5,17

5,03
4,77
3,63

3,07

4,34

1,95
2015

2016

2017

2018

2019

2020

-1,49
-2,07
-2,52
Produk andalan ekspor yang tercatat
oleh BPS mengalami penurunan
adalah produk industri pakaian jadi
turun sebesar 15,12 persen dari
USD8,30 miliar menjadi USD7,05 miliar.
Sementara produk indus tri
kulit, barang dari kulit dan alas kaki
mengalami peningkatan sebesar
6,19 persen menjadi USD5,44 miliar,
kemudian produk barang dari karet
dan plas tik sebesar 2,55 persen
(USD3,58 miliar). Produk farmasi
dan obat tradisional juga mengalami
peningkatan ek spor sebesar 4,32
persen dari USD0,61 miliar di tahun
2019 menjadi USD0,64 miliar di tahun
2020.
Di sisi tenaga kerja, berdasarkan
data Sakernas Agustus 2020, kondisi
kurang baik juga dialami oleh tenaga
kerja. Penyerapan tenaga kerja sektor
IKFT mengalami penurunan dari 7,34
juta orang pada tahun 2019 menjadi
6,24 juta orang di tahun 2020.
Di samping itu, terdapat 2 juta
orang yang mengalami pengurangan
jam kerja, dan 170,3 ribu orang yang
sement ara tidak bekerja selama
pandemic Covid-19. Pengurangan
jam kerja paling dialami oleh 907 ribu
orang di industri pakaian jadi, 356 ribu
orang di industri tekstil, serta 274 ribu
orang di industri kulit, barang dari
kulit, dan alas kaki.
Oleh karena itu, BPS mencatatkan
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pertumbuhan yang signifikan pada
Indus tri kimia, farmasi dan obat
tradisional, yaitu sebesar 9,39 persen
sepanjang tahun 2020 dan mampu
menjadi kontributor utama sektor IKFT
secara keseluruhan di saat sektor lain
masih mengalami perlambatan.
Subsek tor IK F T lainnya yang
mencat atk an perlambat an pada
tahun 2020 adalah industri tekstil dan
pakaian jadi -8,88 persen, industri kulit
barang kulit dan alas kaki -8,76 persen,
industri karet, barang karet dan plastik
–5,61 persen, serta industri barang
galian bukan logam -9,13 persen.
Sehingga secara kumulatif sektor IKFT
melambat 1,49 persen pada tahun 2020,
masih lebih baik dari pertumbuhan
industri nonmigas -2,52 persen dan
pertumbuhan ekonomi -2,07 persen.

OPTIMISME
PEMERINTAH
UNTUK REBOUND

Berbagai upaya telah dilakukan
oleh pemerintah dalam meminimalisir
dampak pandemi Covid-19 terhadap
sek tor industri pada tahun 2020.
Upaya tersebut antara lain adalah
keb i ja k a n Izin O p er a si o na l da n
Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BMDTP) Covid-19, penurunan harga
gas bumi, dan insentif biaya minimum

pemakaian lis trik untuk indus tri
terdampak.
Pada tahun 2021 ini, berbagai strategi
juga akan dilakukan oleh pemerintah,
khsusunya Kementerian Perindustrian.
Salah satunya adalah melakukan program
substitusi impor pada sektor industri yang
memiliki importasi besar yang dilakukan
secara simultan dengan peningkatan
utilisasi produksi yang sempat menurun
saat pandemi.

Selamat
Hari Hutan
Sedunia
21 Maret 2021

Kebijakan lainnya, mendorong
pendalaman struktur dan peningkatan
investasi di sektor industri kimia, farmasi,
dan tekstil. Peningkatan investasi sangat
berdampak besar bagi perekonomian
utamanya dalam penyerapan tenaga
kerja.
M en ter i Per in dus t r ian A g us
Gumiwang Kartasasmita optimistis
dengan berbagai program, kebijakan dan
stimulus yang telah dan akan diluncurkan
pemerintah, dapat membangkitkan
kembali gairah pelaku usaha dan
pemulihan ekonomi nasional.
Optimisme tersebut juga didorong
oleh semakin membaiknya indikator PMI
Manufaktur Indonesia di level ekspansif.
Hal senada juga disampaikan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto yang memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia
akan bangkit kembali atau rebound
di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen pada
2021.
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