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KATA PENGANTAR

V

Isi perindustrian pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN),
adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh yang
bertumpu pada industri unggulan dan andalan masa depan yaitu industri agro,
industri alat angkut, industri telematika, industri permesinan, industri logam .
Dalam upaya untuk mencapai visi tersebut dan sejalan dengan RUU
Perindustrian sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian, perindustrian diselenggarakan dengan tujuan: ❶ Membuka
kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; ❷ Mewujudkan
kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau
penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan
masyarakat; ❸ Mewujudkan industri yang maju, berdaya saing, dan mandiri
serta industri hijau; ❹ Memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional,
serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah
Indonesia dan ❺ Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
secara berkeadilan.
RUU diatas memberikan pengertian industri hijau sebagai “industri yang dalam
proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan
sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan
pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat
memberi manfaat bagi masyarakat”.
Sebagai sumbangan bagi terwujudnya tujuan penyelenggaraan perindustrian,
yaitu mewujudkan industri maju ,berdaya saing dan mandiri serta hijau, maka
dilakukan kajian ini dengan judul ; “Pendalaman Struktur Industri melalui
Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau”; Industri Hijau
merupakan bagian dalam era lingkungan ekonomi yang akan datang, disebut
sebagai ekonomi hijau (green economy).
Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi komprehensif
mengenai kedalaman struktur industri serta konsep industri hijau, rekomendasi
serta masukan untuk penerapan dan pengembangan industri hijau.

Dalam melakukan kajian ini dilakukan kegiatan lapangan berupa
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kunjungan ke industri – industri untuk mengetahui dan memperoleh
pemahaman dikalangan industri tentang industri hijau, langkah – langkah
yang telah dilakukan sejauh ini yang berkaitan dengan konsep dan
prinsip industri hijau (best Practice) serta untuk mengetahui kesiapan
kalangan industri dalam menerapkan konsep – konsep industri Hijau.
Industri yang dikunjungi meliputi industri ; baja, semen, kimia, makanan,
tekstil dll. Selain itu dilakukan juga diskusi melalui suatu forum group
discussion dan workshop dengan melibatkan pejabat, industri
(elektronika, otomotif) dan pakar. Kemudian dilakukan analisis atas data
dan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan rekomendasi dan
usulan bagi penerapan peng-implementasian konsep industri hijau.
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang
sebesar – besarnya kepada para pimpinan perusahaan yang telah
menerima dan memberikan kesempatan kepada tim kami untuk
melakukan kunjungan pabrik atau mengirimkan personil yang
berkompeten dalam diskusi tentang industri hijau dengan tim kami.
Akhirnya kami menyadari tulisan hasil kajian ini masih belum dapat
dikatakan sempurna dan banyak kekurangan, sehingga besar harapan
kami untuk memperoleh masukan, saran dan kritik dari para pembaca
yang kami hormati, demi kesempurnaan tulisan ini sehingga dapat
menjadi referensi yang handal dan berguna bagi pengembangan industri
hijau.
Jakarta,

November 2012

Staf Ahli Menteri

Achdiat Atmawinata
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1 PENDAHULUAN
1.1

P

Latar Belakang
emerintah terus melakukan upaya pengembangan dan peningkatan daya
saing industri. Pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal dilakukan dengan

pertimbangan-pertimbangan strategis sesuai dengan Keputusan Presiden no.
28 tahun 2008 tentang “Kebijakan Industri Nasional”. Usaha dan upaya Pemerintah,
dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan seluruh pemangku kepentingan,
membuahkan hasil berupa pertumbuhan sektor industri non-migas pada tahun 2011
mencapai 6,83% melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,46 % (Data
BPS, diolah Kemenperin).

Gambar 1-1 Data Pertumbuhan Industri Non-Migas vs Pertumbuhan Ekonomi
(sumber: BPS diolah Kemenperin)

Kemajuan industri Indonesia juga ditunjukkan oleh sumbangannya terhadap PDB.
Pada triwulan I tahun 2012 sumbangan sektor industri sebesar 20,47% merupakan
sumbangan terbesar dibanding dengan sektor lainnya. Industri makanan, minuman
dan tembakau merupakan penyumbang terbesar pada sektor industri, yaitu sebesar
7,14%, disusul oleh industri alat angkut, mesin dan peralatannya sebesar 5,67% ,
industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 2,59%.
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Gambar 1-2 Sumbangan industri pengolahan non-migas terhadap PDB Triwulan I 2012
(sumber: BPS diolah Kemenperin)

Gambar 1-3 Peran industri non-migas terhadap pertumbuhan industri Triwulan I 2012

(sumber: BPS diolah Kemenperin)
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Strategi Pemerintah dalam mencapai pertumbuhan industri berkelanjutan
meliputi:
-

-

-

-

-

Partisipasi dunia usaha dalam membangun infrastruktur, yang di
koordinir oleh Menko Perekonomian dalam kerangka Public Private
Partnership yang diatur dalam Perpres 67/2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
Percepatan Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah untuk
Menyelesaikan
Hambatan
Birokrasi
(Debottlenecking)
melalui
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI);
Reorientasi Kebijakan Ekspor Bahan Mentah dan Sumber Energi melalui
kebijakan pengenaan bea-keluar terhadap bahan mentah dan mineral
logam (kakao, CPO, mineral logam, dll);
mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing melalui kebijakan
pemberian insentif fiskal dan non-fiskal seperti pemberian Bea Masuk
ditanggung Pemerintah, PPN ditanggung Pemerintah, Kebijakan Satu
Pintu, dll);
dan yang terakhir adalah meningkatkan integrasi pasar domestik.

Strategi Pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri tidak terlepas
dari kaitan dengan dunia internasional. Terlebih lagi, sejak Indonesia
bergabung dengan ASEAN, APEC, WTO (pada tahun 1994), dan yang
terakhir tergabung dalam kelompok negara-negara G-20, maka isu-isu
internasional sangat perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan
ekonomi negara, karena dapat mempengaruhi peningkatan daya saing
industri Indonesia.
Isu-isu dunia internasional yang mendapat perhatian lebih saat ini adalah
Hak Asasi Manusia yang terkait dengan buruh industri; Hak Kekayaan
Intelektual yang terkait dengan penguasaan teknologi; dan Industri
Hijau/industri yang ramah terhadap lingkungan.
Dalam hubungan ini dan berkaitan dengan penyelenggaraan industri hijau
sebagaimana termaktub dalam RUU Perindustrian, maka dilakukan kajian
tentang industri hijau yang mencakup pemahaman, konsep dan
penerapannya pada industri dengan judul kajian adalah; ”Telaahan
Pendalaman Struktur Industri melalui Efisiensi dan Efektivitas dalam
Implementasi Industri Hijau.”
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Kajian yang dilakukan oleh tim Kementerian Perindustrian Republik
Indonesia, difokuskan pada usaha peningkatan daya saing industri nasional
melalui pendekatan industri hijau atau industri yang mempunyai daya saing
di pasar domestik dan internasional namun juga ramah terhadap
lingkungan.
Sampai saat ini definisi baku industri hijau dapat dikatakan masih “belum
ada”. Banyak sekali versi tentang industri hijau yang didefinisikan oleh
berbagai pakar di dunia. Untuk kajian ini digunakan definisi yang terdapat
dalam Rancangan UU pengganti UU Perindustrian no 5/1984, yaitu “industri
yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu
menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat”
Untuk memperkuat nilai dan rekomendasi strategis kajian, dilakukan
peninjauan lapangan ke industri-industri untuk mengetahui pemahaman
mereka dalam menerapkan konsep-konsep industri hijau (best practice),
antara lain di industri baja, semen, kimia, makanan, tekstil. Selain itu,
dilakukan juga Forum Group Discussion dimana tim mengundang industri
lainnya (Consumer goods, kertas, kimia, elektronika dan otomotif) untuk
memaparkan pemahaman dan kesiapan mereka untuk menerapkan konsep
industri hijau. Untuk memperoleh masukan-masukan lebih jauh tentang
pemahaman bersama dan tingkat kesiapan industri dalam negeri dalam
menerapkan konsep industri hijau, diselenggarakan workshop di
Kementerian Perindustrian dengan mengundang pakar, pejabat Pemerintah
dan kalangan industri.

1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan kajian adalah tersusunnya informasi yang komprehensif
mengenai konsep industri hijau, antara lain:


Teridentifikasikannya pemahaman bersama tentang industri hijau



Tersedianya informasi tentang best practice dari pelaku industri



Tersedianya gambaran dari para pakar

tentang pentingnya

penerapan konsep industri hijau untuk kesinambungan industri
masa yang akan datang dan sebagai prasyarat dalam mendukung
terwujudnya industri hijau (“green industry”)
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1.3 Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya kerangka konsep
industri hijau yang merupakan rekomendasi serta masukan rencana strategis
pengembangan industri hijau.

1.4
I.

Sistematika Penulisan
Pendahuluan
Memberikan gambaran tentang perkembangan industri nasional dan
adanya isu dunia tentang industri hijau di masa depan serta kesiapan
industri nasional untuk menerapkannya seperti yang dituangkan dalam
RUU Perindustrian.

II.

Konsep industri hijau
Pada Bab II dibahas lebih rinci mengenai konsep industri hijau. Pembahasan
pada bab ini meliputi definisi; kaitan industri hijau dengan perancangan,
produksi, dan pasca produksi di industri; kebutuhan pengembangan industri
dari sisi infrastrukturnya; serta standar-standar yang perlu disiapkan saat
kebijakan ini diluncurkan.

III.

Kondisi industri saat ini dalam penerapan konsep industri hijau
Pada Bab III, dibahas mengenai fakta-fakta atau kondisi industri saat ini
dalam menerapkan konsep industri hijau, berdasarkan hasil survei Tim ke
industri-industri yang tersebar di seluruh Indonesia. Industri yang dipilih
adalah industri Semen, Logam dan Baja, Tekstil, Pulp dan Kertas, Petrokimia,
dan industri Makanan & minuman.

IV.

Analisis penerapan konsep industri hijau
Bab IV, merupakan analisis tim mengenai penerapan konsep industri hijau
yang telah dilakukan selama ini oleh industri berdasarkan temuan-temuan
yang diperoleh pada saat survei, seminar, maupun rapat-rapat yang
dilakukan tim bersama dengan industri-industri yang telah menerapkan
konsep industri hijau. Di dalam analisa ini, dimuat juga analisa mengenai
penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian/Lembaga Pemerintah,
kebutuhan infrastruktur, standar dan pemanfaatan fasilitas-fasilitas insentif
pemerintah yang sudah ada untuk mendukung kebijakan industri hijau ini.
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V.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Pada Bab V, dibahas mengenai kesimpulan, usulan-usulan dan rekomendasi
tim yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan yang terkait
dengan industri. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan pandangan
baru terhadap pengembangan daya saing industri nasional yang ramah
terhadap lingkungan dan berkelanjutan.

2 KONSEP INDUSTRI HIJAU
2.1 .Umum

D

efinisi industri hijau, industri yang berkelanjutan atau definisi yang lebih luas
seperti Green Development atau Green Economy seringkali diangkat dari sudut
pandang yang beragam sehingga terminologi tersebut saat ini dapat memiliki
dimensi yang luas. Konsep industri hijau tidak hanya terkait dengan pembangunan
industri yang ramah lingkungan tetapi juga berhubungan dengan penerapan
sistem industri yang terintegrasi, holistik dan efisien. Pemikiran tentang konsep
industri hijau juga memunculkan berbagai kajian, termasuk dalam manufaktur
sehingga dikenal istilah sistem manufaktur yang berkelanjutan atau sustainable
manufacturing. NACFAM-USA mendefinisikan sustainable manufacturing sebagai
“penciptaan produk manufaktur yang bebas polusi, menghemat energi dan
sumberdaya alam, serta ekonomis dan aman bagi karyawan, masyarakat dan
pelanggan’.
ISO sebagai lembaga internasional tentang standarisasi bahkan telah
merumuskan “tripple bottom-line” (lihat Gambar 2-1). Konsep tersebut mencakup
ISO9000 yang bertujuan untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan
pertumbuhan (growth), ISO14000 yang bertujuan untuk menjaga kelestarian
fungsi-fungsi lingkungan hidup (environment) dan ISO 26000 yang bertujuan
untuk mendorong peningkatan kontribusi perusahaan bagi kesejahteraan
masyarakat (society). Artinya, ISO mendorong agar setiap perusahaan memiliki
keseimbangan fokus pada pertumbuhan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan ( sustainable ).
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Gambar 2-1 The Tripple Bottom-Line

(sumber: Quality Progress)
Di dalam Konsep Hijau secara luas, infrastruktur, desain dan sistem dibuat sedekat
mungkin dengan karakteristik ekosistem, dimana energi dimanfaatkan secara efisien
dan
materi,
alat
atau
bahan
baku
dimanfaatkan
dari
satu
entitas ke entitas yang lain dalam sistem siklus yang terbarukan (renewable inputs)
serta ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat. Berikut adalah prinsip-prinsip
yang dikembangkan dalam penerapan Konsep Hijau secara luas:
1.

Efisiensi energi dan energi terbarukan
Di dalam ekosistem dan metabolisme organisme, energi dimanfaatkan secara
fisik. Energi yang terlepas dalam bentuk kalor dimanfaatkan sebagai sumber
energi panas bagi subsistem lain di dalam sistem, atau diserap oleh sistem lain.
Panas yang diserap oleh sistem selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan. Konsep Hijau dilakukan dengan memanfaatkan energi terbarukan
yang tersedia di alam. Selanjutnya pemanfaatan energi terbarukan yang semakin
banyak akan mendorong pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Sumber
energi terbarukan yang ada di alam yang paling utama dan berlimpah adalah
energi yang disediakan oleh sinar matahari. Sumber energi terbarukan lainnya
meliputi angin, energi potensial air, panas bumi dan biomassa.

2. Efisiensi pemanfaatan sumber daya
Di dalam konsep hijau, sumber daya yang pada umumnya tersedia dalam jumlah
terbatas harus dimanfaatkan secara efisien. Teknologi Hijau adalah teknologi
yang dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya sehingga
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mengurangi limbah yang dihasilkan atau yang dikenal sebagai zero-waste.
Konsep zero-waste production tidak hanya berhubungan dengan efisiensi
pemanfaatan sumber daya, tetapi juga dengan penerapan siklus materi di
dalam
sistem. Limbah yang dihasilkan oleh satu subsistem harus dapat dijadikan
sebagai sumber daya bagi subsistem lainnya. Konsep seperti Recycle dan
Reuse adalah penerapan dari siklus materi dan efisiensi pemanfaatan
sumber daya dalam Konsep Hijau.
3. Keterkaitan sistem alam – manusia
Green development tidak dapat dilepaskan dari pembangunan masyarakat.
Konsep Sistem Ekologi Sosial (SES) memperhatikan masyarakat sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari sistem alam (ekosistem). Alam
memberikan sumberdaya bagi manusia, tetapi manusia juga memberikan
masukan bagi siklus materi di dalam ekosistem. Pembangunan
berwawasan lingkungan yang tidak mengindahkan masyarakat memiliki
tendensi untuk gagal dan berpotensi menimbulkan masalah atau bahkan
dapat berpotensi menimbulkan bencana. Masyarakat dapat merusak
lingkungan melalui pemanfaatan eksploitatif, tetapi juga dapat berperan
dalam memelihara lingkungan melalui sistem pengelolaan yang
berkelanjutan. Konsep Hijau harus turut serta dalam mengedepankan
pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai bagian dari pembangunan
yang ramah lingkungan.
4. Green Industrial Park
Daerah Kalundborg di Denmark merupakan salah satu daerah yang telah
menerapkan konsep Eco-Industrial Park yang terintegrasi dengan
pemukiman dan perkotaan. Di Kalundborg, berbagai industri seperti
farmasi, penyulingan minyak, pengolahan limbah pertanian, dan
permunian air saling terintegrasi dengan memanfaatkan energi dari Power
Station yang memanfaatkan bahan baku batubara disamping penggunaan
energi terbarukan lain. Di kota ini, masyarakat dapat berenang di danau
yang mengandung air luaran dari pabrik (yang tentunya telah diolah lebih
dahulu) dan minum dari air kran hasil pengolahan air dalam sistem ekoindustrinya. Innovista Industrial Park di kota Hinnon, Kanada juga
membangun pemukiman dan komplek industri berwawasan Hijau dengan
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membangun bangunan hijau, mempertahankan jalur hijau dan taman kota di
sebagian besar kawasan, hingga mendesain tata letak pabrik agar asap
pabriknya dapat diserap oleh hutan kota di sekitarnya.

18
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2.2 Definisi
Sebagaimana diuraikan di muka, cara pandang tentang permasalahan
perlestarian lingkungan hidup oleh industri sangat beragam, akibatnya definisi
industri hijau juga menjadi bervariasi. Untuk memperbaharui konsep-konsep
tentang industri, Kementerian Perindustrian mengajukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perindustrian dimana didalamnya didefinisikan “Industri
Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya
efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan
sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.”
Sebagai tindak lanjut operasional, Kementerian Perindustrian menyusun konsep
industri hijau dalam Permenperind No. 05/M-IND/PER/1/2011 dimana industri
hijau didefinisikan sebagai industri berwawasan lingkungan yang
menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan hidup,
mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya alam serta
bermanfaat bagi masyarakat.
Amerika Serikat melalui US Bureau of Labor & Statistics mendefinisikan industri
hijau sebagai industri yang memproduksi baik barang maupun jasa yang
bermanfaat bagi lingkungan atau konservasi sumber daya atau yang
melibatkan proses produksi ramah lingkungan atau fokus pada efisiensi
sumber daya alam yang dibagi menjadi 5 kategori, yaitu ❶ penggunaan
energi terbarukan, ❷ efisiensi energi, ❸ pengurangan dan penghapusan
polusi, pengurangan efek gas rumah kaca, dan/atau penerapan daur ulang, ❹
konservasi sumber daya alam, dan ❺ ketaatan, pelatihan, dan kesadaran akan
lingkungan. Sementara itu, UNIDO mendefinisikan industri hijau sebagai
industri yang mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan,
yaitu efisiensi energi dan sumber daya, rendah karbon dan rendah limbah,
tanpa polusi serta aman, dan menghasilkan produk ramah lingkungan.
Tekad para pemimpin negara/menteri negara Asia dideklarasikan dalam
pertemuan Manila 9-11 September 2009. Deklarasi tersebut terkait dengan
green industry terutama yang diarahkan untuk mengelola sumberdaya secara
efisien (efficient resource) dan diikuti dengan pengurangan emisi carbon (low
carbon emmission) dalam upaya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Deklarasi tersebut menyatakan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
China

: “ Menekankan perlunya konservasi sumber daya dalam kebijakan
pokok pembangunan ekonomi “.
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Menghimbau langkah konkrit dengan target yang jelas untuk “low
level of pollution”. Dalam kebijakan iklim “low importing, low emission
and high efficiency industry.”
India

:

menggaris bawahi perlunya percepatan pengembangan dan
penerapan “green technology” disemua sektor, akan dikembangkan
pemanfaatan energi matahari (solar system) dengan konsep
“greening urbanisatio”’.

Indonesia :

pengurangan emisi carbon dan efisiensi penggunaan sumber daya,
terutama industri-industri yang lahap energi. Menuju “green industry”
melalui produksi “eco product”.

Srilangka :

pembangunan berkelanjutan “sustainble development”
mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Korea

”green growth” harus disertai dengan “energy security”, pemerintahnya
telah menyusun strategi dalam konservasi energi dan pengembangan
teknologi energi baru dan terbarukan.

:

Vietnam :

dengan

”green industry” memiliki pendekatan pragmatis terhadap pembangunan
industri berdasarkan penggunaan sumber daya yang efisien.

Guna mencapai target penurunan CO2 pada tahun 2050 sebesar 70 %, program yang
harus dilakukan antara lain penggunaan teknologi pemanfaatan energi yang efisien;
penghematan energi; penggunaan sumber energi low carbon yang meliputi ecoefficient product, keseimbangan supply dan demand, dan penggunaan sumber energi
terbarukan, ditambah perbaikan infrastruktur sosial dan kelembagaan .
Secara pragmatis sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, industri juga
memiliki definisi masing-masing yang terkait dengan industri hijau atau upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sebagai produsen elektronika ternama,
Panasonic memiliki beberapa terminologi terkait industri hijau, yaitu ❶
inovasi bisnis hijau (green bussiness innovation) yaitu zero time, zero inventory,
zero emission, ❷ eliminate heat loss, unneccessary item, subtitute item that
release high CO2 with low CO2, Introduction of new technology, material,
process, reduction energy consumption (by inverter, booster), dan ❸ green life
inovation: offer better living provides people around the world with a sense of
security, comfort and joy in a sustainable way. Hitachi, sebuah group
perusahaan di berbagai bidang, memiliki visi lingkungan (environmental
vision) , untuk mencapai masyarakat yang berkelanjutan yang disusun oleh
tiga pilar, yaitu ❶ pengurangan emisi CO2 dalam produksi energi melalui
21

PENDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI
Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau

efisiensi energi dalam produksi, ❷ produksi yang memungkinkan reuse dan
recycle, dan ❸ pengurangan pengaruh negatif pada udara, air dan tanah.
Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), produsen otomotif terbesar
di Indonesia, merealisasikan visi tentang lingkungan yang menyatukan siklus
produksi dengan siklus alam melalui empat kebijakan dasar, yaitu ❶
berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di abad 21, ❷ mendorong
teknologi untuk pelestarian lingkungan hidup, ❸ melakukan aksi yang
bersifat voluntary, dan ❹ bekerjasama dengan masyarakat. Salah satu
program kerjasama dengan masyarakat yang diterapkan di Indonesia adalah
program Toyota Eco-Youth yang menanamkan jiwa pelestarian lingkungan
bagi siswa SMA/SMK sebagai generasi penerus bangsa. Kadin Indonesia
sebagai pihak yang mewadahi dunia usaha juga telah berkomitmen untuk
pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui
pernyataan dalam konferensi Desember 2007 di Bali yang berbunyi "We will
establish a collaborative platform for the Indonesian Business community to
voice its concern for sustainable development and to enact joint initiatives to
advance these goals”.
Kesadaran industri di luar dan dalam negeri dilandasi oleh pemahaman bahwa
penerapan konsep-konsep industri hijau secara berkelanjutan dapat
menghasilkan peningkatan margin usaha dan meningkatkan daya saing
usaha. Konsep industri hijau tersebut meliputi, antara lain, pemilihan dan
subtitusi material serta energi kearah penggunaan yang lebih efisien dengan
tidak mengurangi mutu produk, menjadi produk hijau sebagaimana
direncanakan. Perekayasaan ulang proses dan atau teknologi produksi
dilakukan secara terus menerus. Dengan pemahaman ini pengertian industri
hijau menckup berbagai aktivitas sejak perancangan produk, penggunaan
material, penggunaan sumber energi, pemilihan mesin, perancangan proses
(lokasi, tata letak/lay-out, perancangan sistem kerja), proses produksi,
penanganan produk (utama, sampingan, limbah), dan distribusi atau logistik
produk.
Definisi tersebut di atas umumnya meliputi aspek material masukan (bahan
baku) berupa sumber daya alam dan energi, aspek proses produksi yang
menuntut lebih efisien, hemat energi dan rendah emisi dan aspek keluaran
berupa hasil produk yang memenuhi kriteria hijau dan sisa produk/proses
berupa limbah cair, padat dan udara/debu. Dalam pengertian luas untuk
jangka panjang, definisi industri hijau sebagaimana yang diusulkan dalam
RUU Perindustrian adalah tepat, yaitu:
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Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya
mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber
daya

secara

berkelanjutan

sehingga

mampu

menyelaraskan

pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup
serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
Secara operasional, setiap industri dapat menyusun definisi masing-masing.
Namun agar sejalan dengan semangat RUU Perindustrian, paling tidak definisi
tersebut hendaknya mencakup ❶ pengutamaan penggunaan sumberdaya
yang terbarukan, dan ❷ menggunakan rangkaian proses produksi yang
efisien dan efektif, keduanya ditujukan untuk ❸ ikut serta dalam upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan definisi operasional tersebut,
untuk mencapai sebagai industri hijau, maka upaya menuju industri hijau
harus dimulai sejak perancangan produk, penggunaan material, penggunaan
sumber energi, pemilihan mesin, perancangan proses (lokasi, tata letak/layout), proses produksi, penanganan produk (utama, sampingan, limbah) dan
distribusi/logistik produk. Pokok bahasan dalam berbagai definisi dan pola
pikir industri hijau tersebut dituangkan dalam konsep kerangka kerja seperti
dijelaskan dalam Gambar 2-2.

Gambar 2-2 Konsep Pola Pikir Industri Hijau
(sumber: Tim Penulis)
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Dalam pelaksanaanya, pengertian atau persyaratan hijau pada tahapan
kegiatan operasional adalah:


Material sebagai bahan baku didapat dari bahan yang dapat diperbarui
atau dibudidaya, bukan dari bahan yang didapat dengan cara sekali pakai
yang berpotensi merusak fungsi lingkungan hidup.



Pembangkitan energi umumnya akan menghasilkan emisi gas CO2 berupa
gas rumah kaca, sehingga pembangkitan diupayakan menggunakan
teknologi yang tidak menghasilkan CO2 dan pemanfaatan energi
diusahakan se-efisien mungkin, sehingga emisi CO2 menjadi kecil.



Dalam proses produksi diusahakan menggunakan mesin atau peralatan
yang hemat energi, serta dalam proses produksinya tidak banyak
menghasilkan limbah, baik cair, padat, maupun pencemaran udara.



Produk yang dihasilkan diusahakan dalam tahap pemakaian atau
pemanfaatannya tidak merusak lingkungan, atau sebaiknya memenuhi
syarat 3R (Reduce, Reuse & Recycle).

Secara umum fokus pengembangan konsep dan penerapan industri hijau
mencakup tiga unsur, yaitu ❶ bersifat memberikan motivasi yang kuat
(Industry Standard EMS, Trade Agreement, Green the supply chain, Voluntary
Agreement, and Industry awareness and capacity building), ❷ bersifat
memberikan adanya manfaat atau reward serta pinalti (Norms and Standards,
Liability, Fees and user charges, Ecocluster network, Environtmental taxes,
Tradable permite, Subsidies, Green public procurement, Ecolabeling, Extended
producer responsibility, and Corporate Social Responsibility), serta ❸ sebagai
program pendukung (Finance mechanism, Reasearch & Development, Ecocluster
network, Technology diffusion, Monitoring, Information tools, Education &
training).
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Gambar 2-3 Sustainable Crop Production Intensification Overview
(sumber: FAO, 2010)

2.3 .Industri Hijau Dalam Perancangan
2.3.1

Perancangan Produk
Perancangan produk merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan
pembuatan produk. Tahap ini biasanya dimulai dengan pendefinisian
kebutuhan pelanggan (customer needs) yang kemudian diterjemahkan
kedalam fungsi dan kegunaan produk. Hasil pendefinisian ini dapat
menghasilkan rancangan produk yang baru atau modifikasi produk
yang telah ada. Dalam hal modifikasi, perubahan dilakukan dengan
subtitusi beberapa fungsi yang sebelumnya tidak atau belum ada,
sehingga produk yang dihasilkan memilki nilai guna yang lebih tinggi,
lebih mudah dan murah pengoperasiannya atau penggunaannya serta
menjadi lebih ramah lingkungan dan tidak mencemari jika masa guna
produk telah berakhir sebagaimana tujuan industri hijau. Perancangan
produk bisa berawal dari:

25

PENDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI
Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau

a.

Gagasan baru atau inspirasi baru dari bagian penelitian dan
pengembangan perusahaan yang memang diarahkan untuk
penciptaan produk baru yang belum ada di pasar atau

b. Masukan dari konsumen atau pasar untuk menciptakan produk
modifikasi dan pengembangan produk lama atau produk
subtitusi.
Untuk mendapatkan sifat-sifat dan kinerja produk yang lebih baik sesuai
dengan konsep industri hijau, sejak perancangan, mulai dari rancangan
konseptual, pembuatan gambar teknik, sampai pembuatan model (mock-up
atau prototype/purwarupa), pengujian model, dan uji pasar, harus mengarah
pada pemilihan sumber-sumber terbarukan (renewable resources) yang
diperlukan yang mudah didapat, murah dan karakteristik penggunaan yang
efisien, baik material, waktu proses, teknologi, energi, maupun tenaga kerja.
Dari sisi perancangan, pemilihan jenis material yang akan digunakan perlu
diperhatikan ketersediaan serta kesinambungan sumbernya, jumlah, mutu dan
keamanan penggunaannya bila dilakukan subtitusi/ penggantian dengan tidak
mengabaikan atau mengurangi karakteristik dan fungsi produk akhir yang
diharapkan.
Jenis material yang akan digunakan pada dasarnya dapat berasal langsung
dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dapat diperbaharui
(seperti gas alam, gula, semen, pulp-kertas, kulit hewan) atau tidak langsung
dari sumber daya alam, yaitu hasil olahan yang bahan dasarnya berasal dari
sumber daya alam (biji plastik, baja, benang sutera).
Jenis material yang akan digunakan dalam proses lebih lanjut tidak
membutuhkan jumlah, energi, tahapan proses, dan tenaga kerja yang banyak
serta menghasilkan sedikit limbah/barang rusak (berbahaya atau tidak
berbahaya).
Setiap jenis material yang akan digunakan harus jelas datanya (material data
sheet/MDS), perlakuan dan penggunaannya. Perhatikan juga kemasan,
pengangkutannya dari sumbernya/pabrik asal agar tetap dalam kondisi utuh
spesifikasi, jumlah, sifat dan fungsinya.
2.3.2 Perancangan penggunaan sumber energi
Perancangan jenis sumber energi yang akan digunakan sangat penting
artinya, karena terkait dengan proses produksi. Untuk menggerakan
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mesin peralatan energi yang diperlukan adalah listrik, baik dari pembangkit
sendiri atau dari luar/PLN. Sementara proses pengolahan memerlukan energi
lain selain listrik untuk proses pemanasan/penguapan, baik dengan batubara,
gas atau lainnya. Namun penggunaan energi ini diharapkan dapat dilakukan
seefisien mungkin dan tidak menghasilkan polutan atau limbah lainnya,
Contoh seperti pilot proyek dibawah ini

Gambar 2-4 Pilot Project Perancangan Penggunaan Sumber Daya Energi dan Air/
Restrukturisasi Mesin di Industri tekstil
(Puskaji IHLH Kemenperin)

2.3.3

Perancangan proses dan pabrik
Perancangan produk juga tidak lepas dari perancangan proses, antara
lain:
a.

Untuk produk yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari
sumber alam langsung/material oriented (semen, minyak sawit, pulp
kertas, pengolahan buah), perancangan dimulai dengan pemilihan
lokasi yang dekat dengan sumber material.
Dilihat dari konsep kehijauan, hal ini sangat berpengaruh terhadap:
(1) lingkungan, (perusakan jalan, polusi udara akibat gas buang
alat transportasi)
(2) sifat atau bentuk atau volume atau keamanan material
(3) biaya transportasi.
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b. Selanjutnya adalah perancangan tata letak bangunan (lay out bangunan)
dilingkungan/lokasi pabrik, seperti letak gudang bahan baku,
genset/power house, area pengolahan, pengepakan/gudang barang jadi,
bengkel perawatan internal, perkantoran/bangunan pengolahan limbah
dan bangunan pendukung lainnya.
Arah bangunan harus memperhatikan arah angin, pencahayaan sinar
matahari, jalan lingkungan dan akses ke jalan umum, yang dapat
mempengaruhi proses atau buangan proses produksi
c.

Bentuk/konstruksi bangunan pabrik atau bangunan lainnya (atap
lengkung, segitiga, miring, dll ) perlu disesuaikan dengan proses produksi,
barang yang diproduksi, mesin dan peralatan yang digunakan/dipasang
(lay-out) yang membutuhkan sistem ventilasi/buangan asap, pencahayaan
dan penerangan, kebisingan, alur lalu lintas barang dan orang, serta
instalasi material supplies (air, angin, gas)

d. Tata letak (lay-out) mesin dan peralatan produksi perlu agar berdasarkan
proses, urutan proses, dan jenis produk (bila lebih dari satu jenis/tipe). Hal
ini sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas dan efisiensi.
e.

Pengadaan mesin peralatan produksi dipilih yang tidak membutuhkan
banyak energi/listrik untuk pengoperasiannya. Kapasitasnya disesuaikan
dengan rencana kapasitas produksi, teknologi mesin dan peralatan (baru
atau tidak baru), kinerja, robotik, kemudahan dan murah dalam
perawatan. Jumlah dan jenis mesin sangat tergantung pada tahapan
proses. Selain itu, tidak kalah pentingnya juga adalah pemasok, dari dalam
atau luar negeri, serta jaminan purna jual mesin peralatan (baru atau
bukan baru).

2.3.4

Keselamatan kerja dalam setiap aktivitas/kegiatan pabrik perlu
mendapat perhatian, sejak perencanaan pabrik sudah dipersiapkan di
dalam manajemen perusahaan mengenai “Sistem Manajemen
Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3)” dan sejak awal perusahaan
menyiapkan untuk “Audit SMK3 internal”

2.3.5 Demikian juga bagi perusahaan sudah sejak perencanaan dipersiapkan
untuk melakukan 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin) didalam
maupun di lingkungan pabrik atau bagi perusahaan yang sudah existing
selain secara kontinyu melaksanakan 5R atau melakukan sistem kerja
Kaizen atau Continuous Improvement, yang selama ini belum ada
sertifikasinya baik yang dikeluarkan pemerintah maupun swasta.
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2.3.6

Kaizen merupakan sistem pengembangan produktivitas, kualitas
teknologi, proses produksi, budaya kerja, keamanan kerja, dan
kepemimpinan yang dilakukan terus menerus. Salah satu metode
perubahan dan perbaikan yang dilakukan banyak perusahaan adalah
menerapkan 5S/5R. 5S/5R adalah cara untuk meningkatkan
produktivitas dengan melakukan kegiatan menata tempat kerja. Karena
lingkungan kerja yang nyaman, dan teratur, dapat meningkatkan
efisiensi dan produktivitas yang tinggi di perusahaan. Hal yang menarik
pada Kaizen adalah melibatkan semua orang, mulai dari manajer sampai
karyawan/karyawati pada level bawah, mengandalkan pengamatan di
tempat kerja, dilakukan dengan biaya yang cukup murah, dan berhasil
meningkatkan keunggulan bersaing produk di bidang mutu dan harga.
Selain itu, juga menanamkan mindset untuk selalu berpikir ke arah yang
lebih baik, untuk selalu belajar dan memperbaiki diri.

2.4 Industri Hijau Dalam proses produksi
Proses produksi tidak lepas dari teknologi proses, material yang diolah, mesin
peralatan proses produksi, dan kondisi pendukung lainnya.
2.4.1. Teknologi Proses
Teknologi proses sangat menentukan mesin dan peralatan proses.
Untuk mencapai tingkat efisien yang tinggi dapat dilakukan dengan
pengurangan langkah proses, otomatisasi atau robotisasi. Misalnya:
pembentukan barang logam tidak memerlukan banyak mesin atau
penggantian cetakan atau perkakas (bor, mould/dies, ponds).
Semakin pendek rantai proses, semakin pendek waktu proses, semakin
sedikit penggunaan tenaga kerja, sehingga energi yang digunakan
tidak banyak, produktifitas menjadi tinggi dan biaya produksi rendah.
Pada proses produksi perlu diperhatikan: ❶ waktu dan energi yang
hilang saat pemindahan/handling pasokan material ke lini produksi
atau pemindahan benda kerja dari satu unit proses ke unit proses
berikutnya; ❷ material atau benda kerja dijamin aman dan tidak
mengalami kerusakan atau terjadi kecelakaan kerja baik bagi
operator/pekerja maupun pada benda kerja saat dilakukan handling
material; ❸ pemilihan alat handling, mekanikal, elektrikal, atau
manual.
Pemindahan secara elektrik menggunakan energi lebih
banyak dibandingkan dengan pemindahan secara mekanik. Misalnya,
pemindahan dilakukan dengan meluncurkan benda kerja pada alur di
atas meja kerja.
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2.4.2. Material yang diolah.
Hindari pasokan material/komponen yang akan diproses dari pihak luar
/kontraktor/vendor karena dapat mempengaruhi ketepatan waktu pasokan,
yang dapat menimbulkan keterlambatan produksi dan ketidak-efisienan,
sehingga produk menjadi mahal, Just in time (JIT) tidak tercapai. Sementara
itu pastikan bahwa material atau komponen yang dipasok ke lini produksi
dijamin tidak mengalami penolakan (reject). Disisi lain yang tidak bisa
dihindarkan adalah dampak transportasi material dari luar/ vendor ke pabrik
berupa polusi di jalan umum.
2.4.3. Kondisi Pendukung Lain.
Kondisi pendukung proses produksi lainnya adalah tata letak pabrik, letak
mesin, pencahayaan, suhu, ventilasi di tempat kerja, metoda kerja;
keleluasaan
gerak
operator
(jangkauan
dengan:
alat
kerja,
material/komponen yang dikerjakan) dan alat pengaman kerja yang dapat
mencegah sakit/kecelakaan kerja dan kompetensi operator yang memadai.
Dengan teknologi proses, metoda dan pemilihan mesin yang tepat, zero
time pengadaan bahan dalam proses produksi, kondisi pendukung yang
memenuhi, sehingga produk yang dihasilkan diharapkan adalah produk
hijau yang ramah lingkungan dan memilki daya saing sebagaimana
direncanakan.
Dalam proses produksi selain dihasilkan produk utama yang hijau, juga
produk sampingan, limbah atau material lain. Produk sampingan ini harus
ditangani secara optimal sehingga dapat dicapai zero limbah karena dapat
didaur ulang oleh pabrik sendiri (internal) atau pihak lain yang
memanfaatkannya, sehingga menjadikan pabrik dan lingkungannya bersih
atau hijau.

2.5 Industri Hijau pasca proses produksi
Penanganan pasca proses produksi sangat tergantung pada jenis produk, sifat
produk, keadaan infrastruktur yang akan berpengaruh pada pola distribusi, dan
purna jasa dari produk. Tergantung dari jenis produk yang dihasilkan, dan
proses pengepakan atau packaging yang diperlakukan. Untuk menghindari dari
kerusakan, dan memudahkan pengangkutan / handling saat pengiriman, perlu
dibungkus dahulu baru pengepakan atau langsung dipak

atau tidak perlu

dipak.
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2.5.1. Pengepakan
Material pembungkus tergantung dari sifat dan jenis produk yang akan
dibungkus, seperti produk peka cahaya, peka udara, tidak boleh
terbanting/terbentur, peka air, peka oksidasi dan lain-lain. Material
pembungkus dari alumunium foil, plastik, dan kertas, diwadahi dengan
kayu, karton, atau logam yang berfungsi sebagai pengaman produk.
Material pembungkus/packing dirancang agar tidak menimbulkan efek
negatif terhadap fungsi dan manfaat produk serta tidak berdampak
terhadap lingkungan apabila sudah tidak digunakan atau dilepas dari
produk ketika sampai ditangan konsumen akhir. Diharapkan jenis
material dimaksud dapat dimanfaatkan lebih lanjut dan atau didaur
ulang sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan.
2.5.2. Handling
Pemilihan alat pemindah/transpor produk merupakan hal yang penting
bagi keamanan produk dalam perjalanan, supaya, tidak mudah
terkontaminasi, tidak mengalami kerusakan/pencurian di jalan dan
aman bagi lingkungan yang dilalui, konstruksi dan jenis alat transport,
seperti tahan guncangan, dan kecepatan pengiriman menjadi bahan
pertimbangan (Truk, kereta api, kapal, pesawat terbang). Pilihlah alat
transportasi yang hemat energi, tidak menghasilkan emisi namun tetap
efisien.
2.5.3. Tempat penampungan
Penanganan produk di gudang atau tempat penampungan juga sangat
penting. Disamping persyaratan gudang harus diperhatikan juga suhu,
kelembaban, ketinggian, ventilasi, pencahayaan, dan alur lalu lintas
orang dan alat handling.
2.5.4

Purna Jual / Jasa
Untuk kemudahan dan keamanan penggunaan atau pengoperasian
produk yang dibuat, sampai perawatan atau penyimpanan dan
penanganan produk bekas pakainya, pihak pabrikan diwajibkan
membuat buku panduan atau buku petunjuk.
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Bila produk tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau menjadi produk
bekas, diusahakan produk tersebut masih bisa untuk di recycle dan
reuse.

2.6 Standarisasi Industri Hijau
Dari uraian dalam butir 2.2 sampai dengan 2.5 di atas, yang dinamakan industri
hijau adalah industri yang menghasilkan eko-produk sejak perancangan,
pengadaan dan penggunaan material, proses produksi, distribusi, penggunaan,
dan perawatan produk sampai menjadi limbah/rusak dengan menerapkan
prinsip-prinsip zero emisi, polusi, limbah, kecelakaan, waktu, penggunaan
energi rendah (listrik, air, angin, minyak), karbon rendah, sehingga dapat
menekan biaya dan menghasilkan margin yang setinggi-tingginya serta
meningkatkan daya saing.
Untuk setiap tahapan proses tersebut sebaiknya mempunyai indikatorindikator yang terukur untuk memenuhi persyaratan sebagai industri hijau.
Persyaratan dan indikator tersebut bisa dituangkan dalam bentuk nilai batas
atau standar.
Khusus untuk limbah dari proses produksi telah ada ketentuan dari institusi
yang menangani tentang nilai ambang batas untuk limbah cair, padat dan
udara
Standar-standar sebagai contoh yang dapat diterapkan dalam kegiatan
manufaktur/industri untuk menuju industri hijau adalah:








ISO 14000 (Enviromental Management System);
ISO 26000 (Social Responsibility),
EU (Ristriction Hazardous Substance/RoHS & Waste Electrical and Electronic
Equipment /WEEE toward reuse & recycle),
British Standard (Publicly Available Specification/PAS toward lifecycle GHG
Emission)
Green Label : Green seal, energi star, ATIS, EURO
USA & Eropa (California proposition 65)
Jepang & Eropa (Oeko-Tex Std 100)
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2.7 Infrastruktur Pendukung Industri Hijau
Infrastruktur yang mendukung penerapan konsep-konsep industri hijau antara
lain adalah:
1) Tersusunnya sarana peraturan atau aspek hukum yang mendukung
diterapkannya konsep-konsep industri hijau mulai dari Undang-undang
sampai peraturan pelaksanaannya.
2) Terbangun dan berkembangnya lembaga atau pusat-pusat penelitian dan
pengembangan industri hijau, yang menghasilkan kajian dan usulan
konsep menuju industri hijau yang efisien dan meningkatkan daya saing
industri sesuai atau sejalan dengan peraturan dan program yang telah
ditetapkan.
3) Tersusunnya standar-standar industri hijau sebagai pedoman yang dapat
diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
internasional.
4) Pemberian insentif dan/atau sanksi yang transparan bagi pelaku industri
yang menerapkan konsep-konsep industri hijau sesuai dengan standar dan
peraturan yang berlaku.
5) Tersedianya tenaga-tenaga atau sumber daya manusia yang kompeten
dan memahami penerapan standar industri hijau.

Gambar 2-5 Green Growth Policies and Initiatives
(sumber: UNIDO, 2011)
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Gambar 2-6 Evolution of Sustainable Manufacturing Concepts and Practices
(sumber: UNIDO, 2011)

2.8

Industri Hijau dalam Konsep Kementerian
Perindustrian
2.8.1

Kondisi Industri
Pembangunan sektor industri di Indonesia yang telah berjalan sekitar
50 (lima puluh) tahun, selain telah memberi dampak positif bagi
negara, juga memberikan dampak negatif terhadap permasalahan
lingkungan terutama pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh
limbah industri serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak
efisien. Dengan semakin terbatasnya sumber daya alam, krisis energi
dan menurunnya daya dukung lingkungan, maka tuntutan untuk
mengembangkan industri yang ramah lingkungan atau yang dikenal
dengan istilah industri hijau telah menjadi isu penting.

2.8.2 Trend Pasar Global
Berlangsungnya
liberalisasi
perdagangan
mengakibatkan
diturunkannya (atau bahkan dihapus) tarif perdagangan. Penerapan
kebijakan yang bersifat nontarif seperti penerapan standardisasi
proses produksi dan produk yang ramah lingkungan (eco product),
Renewal Energy Directive (RED) serta REACH menjadi kendala ekspor
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produk Indonesia, khususnya ke negara kawasan Amerika dan Eropa.
Trend pasar global yang semakin mengarah pada eco product
merupakan peluang yang perlu segera diantisipasi sekaligus
dimanfaatkan. Untuk dapat bersaing di pasar global perlu
dikembangkan industri ramah lingkungan/industri hijau/green
industry yang menghasilkan green product.
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2.8.3

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca

Gambar 2-7 Komitmen Presiden untuk Menurunkan Emisi CO2
(sumber: Puskaji IHLH, Kemenperin)

Berdasarkan data dari Pusat Pengkajian Industri Hijau dan
Lingkungan Hidup, total emisi GRK di Indonesia dari semua sektor posisi
pada tahun 2000 sebesar: 1,377,982 Gton CO2e dengan kontribusi sebagai
berikut:
1. Kehutanan dan lahan gambut 59,6%
2. Energi 20,4%
3. Limbah 11,42%
4. Industri 3,12%
5. Pertanian 5,47%
Untuk sektor industri, kontribusinya berasal dari:
1. Semen
2. Logam dan Baja
3. Tekstil
4. Pulp dan Kertas
5. Petrokimia
6. Pupuk
7. Gelas dan Keramik
8. Makanan dan minuman
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2.8.4

Konsep Pengembangan Industri Hijau

Gambar 2-8 Konsep Pengembangan Industri Hijau
(sumber: Puskaji IHLH, Kemenperin)

2.8.5
(1)

(2)

(3)

2.8.6
(1)
(2)
(3)
(4)

Tiga Komponen Umum Industri Hijau
Merubah masukan (input) bahan mentah ke sistem industri,
terutama mengurangi pemakaian bahan kimia yang beracun dan
sumber-sumber alam yang langka serta tidak bisa diperbaharui lagi
(misalnya energi fosil).
Pengurangan limbah dengan menerapkan sistem industri yang lebih
efisien dalam mengubah bahan baku menjadi produk, serta limbah
menjadi produk ikutan (by-product) yang berguna.
Merubah desain, komposisi, dan kemasan produk untuk
menciptakan produk hijau (eco product) atau produk yang lebih
disukai dari segi lingkungan, yang mengurangi bahaya terhadap
kesehatan umum dan lingkungan selama produk tersebut beredar.
Strategi Pembangunan Industri Hijau PPIH LH
Menyusun Grand Strategi konservasi energi
Menyusun Base Line Emisi GRK di sektor Industri
Menyusun Standar Industri Hijau
Membentuk Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
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(5)
(6)
(7)

Memperkuat kapasitas institutional untuk mengembangkan industri hijau.
Penerapan Produksi Bersih
Membangun koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta
(khususnya untuk membangun persepsi umum bahwa Industri Hijau
merupakan salah satu peluang bisnis).
(8) Meningkatkan sarana dan prasarana industri hijau, antara lain dalam hal
SDM, teknologi, R&D, pendanaan.
(9) Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau

Gambar 2-9 Grand Strategy Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi CO2 di Sektor Industri
Periode 2010 – 2020
(sumber: Puskaji IHLH, Kemenperin)

Tahapan Pelaksanaan Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi
CO2 di Sektor Industri (2010 -2020):
 Fase 1 : Implementasi Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi CO2 di
Sektor Industri;
 Fase 2 : Promosi Pengurangan Emisi CO2 dengan membuat beberapa
pilot project pada industri lahap energi seperti industri baja dan pulp &
kertas;
 Fase 3: Pembentukan Energy Services Company (ESCO)
 Fase 4 : Implementasi Eco-Label
Sejak tahun 2010 sudah dilakukan bantuan implementasi konservasi
energi pada 35 perusahaan industri baja dan 15 perusahaan industri pulp
dan kertas
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2.8.7 Tantangan Pembangunan Industri Hijau
(1) Dibutuhkan Penggantian/modifikasi mesin industri. Untuk
mengganti/modifikasi mesin dibutuhkan investasi, sementara
bunga komersial perbankan nasional tinggi (14%) serta tidak
adanya industri permesinan nasional
(2) Dibutuhkan penghargaan bagi kalangan industri yang telah
mewujudkan industri hijau, misalnya: pemberian kompensansi
dalam bentuk bantuan dana, bantuan teknis dll untuk
meningkatkan upaya perbaikan
(3) Perlu dirumuskan pola insentif
menerapkan industri hijau

bagi

industri

yang

telah

2.8.8 Program Penghargaan Industri Hijau
Kementerian Perindustrian sejak tahun 2010 telah mengadakan
program penghargaan industri hijau dengan kriteria-kriteria yang
mengacu pada Permenperin No: 05/M-IND/PER/1/2011. Berikut
perusahaan-perusahaan yang telah menerima penghargaan industri
hijau pada tahun 2010-2011:

Gambar 2-10 Daftar Penerima Penghargaan Industri Hijau
(sumber: Puskaji IHLH, Kemenperin)
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3

KONDISI INDUSTRI SAAT INI DALAM PENERAPAN
INDUSTRI HIJAU

3.8 Umum
Dari hasil survey ke beberapa industri dan pertemuan dengan beberapa pelaku
industri diperoleh masukan dan pendapat yang cukup banyak tentang industri
hijau, baik dari tingkat pemahaman dan pengertian maupun hal-hal yang telah
dilakukan oleh industri, serta hambatan atau kendala yang dihadapinya.
Pemahaman dan pengertian industri hijau bagi industri dalam negeri saat ini
masih belum seragam. Sebagian mengartikan industri hijau adalah melakukan
penghijauan dengan menanam pohon dan kebersihan dilokasi pabrik sehingga
asri dipandang, sementara sebagian lain mengartikan industri hijau adalah bila
telah melakukan penanganan limbah pabrik dan polusi yang dihasilkan akibat
kegiatan industri dan akhirnya mendapatkan sertifikat PROPER yang
diprogramkan, dikembangkan dan disosialisasikan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup (KLH).
Program industri hijau yang sedang digalakan dan disosialisasikan oleh
Kementerian Perindustrian, salah satunya berupa pemberian penghargaan.
Program ini belum banyak diketahui oleh perusahaan industri dibandingkan
dengan program industri bersih lingkungan yang dikembangkan oleh KLH.
Oleh karena itu timbul pertanyaan dikalangan pelaku industri tentang
perbedaan program industri hijau dengan industri yang ramah lingkungan
(PROPER). Sebenarnya makna industri hijau jauh lebih luas dari masalah
limbah/lingkungan, atau lingkungan merupakan bagian dari industri hijau.
Melalui kajian ini diharapkan industri dapat diberikan penekanan pemahaman
yang jelas tentang program industri hijau. Program industri hijau berdasarkan
pengertian yang dimaksud dalam RUU Perindustrian, adalah industri yang
dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas
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penggunaan
sumberdaya
secara
berkelanjutan
sehingga
mampu
menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam RUU Perindustrian terdapat unsur-unsur :
 proses produksi ;
 efisiensi dan efektifitas;
 penggunaan sumberdaya berkelanjutan;
 penyelarasan pembangunan industri;
 kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 manfaat bagi masyarakat,
Penjabaran unsur-unsur tersebut diuraikan pada Bab II.

3.9

Penerapan Konsep Industri Hijau pada Industri

Dalam rangka kajian penerapan konsep indutri hijau pada industri telah dilakukan
kunjungan ke industri baja, industri semen, industri gula (rafinasi dan non-rafinasi),
industri pupuk/petro kimia, industri galangan kapal, dan industri alat mesin
pertanian. Selain itu juga diadakan diskusi dengan Asosiasi industri kendaraan
bermotor (Gaikindo), Industri Baja Lembaran Canai dingin, industri elektronika,
industri makanan dan minuman, industri kimia, dll
Dari kunjungan tersebut diamati bahwa sebagian dari industri tersebut secara tidak
sadar pada dasarnya telah telah menerapkan konsep industri hijau di
perusahaannya, namun industri tersebut kurang memahami apakah yang telah
dilakukan itu adalah bagian dari program industri hijau. Hal ini disebabkan karena
pihak industri belum mengetahui batasan atau karakteristik serta pengertian
industri hijau sebagaimana diuraikan dalam Bab II di atas.
Dibawah ini adalah penerapan konsep industri hijau yang telah dilakukan oleh
beberapa industri dalam negeri sebagai best practice.

3.9.1 Industri Semen (PT.Bosowa Makasar,PT. Tonasa Makasar dan PT.
Semen Gresik)
Industri semen dalam negeri ada 9 perusahaan dengan kapasitas kurang lebih
50 juta ton per tahun, yaitu PT. Semen Gresik Group (Padang/5,87 juta ton,
Tonasa/3,48 juta ton, Gresik/8.7 juta ton), Lavarge/1.4 juta ton,
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Baturaja /0.6juta ton, Tiga Roda/15,65 juta ton, Holcim/9,7 juta ton,
Kupang/0.27 juta ton, Bosowa Group/3,2 juta ton.
Survey lapangan tentang penerapan industri hijau pada industri semen
dilakukan pada industri semen PT. Bosowa Makasar, PT. Semen Tonasa
Makasar, dan PT. Semen Gresik, yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam
tulisan ini
a) Perencanaan Produk
Jenis semen yang diproduksi di Indonesia saat ini adalah OPC (Ordinary
Portland Cement)/semen portland, PPC (Portland Composite
Cement)/semen campur, semen putih, oil well cement, high alumina
cement, semen anti bakteri, water-proofed cement.
Semen tersebut, sesuai dengan fungsinya, adalah produk yang mampu
berfungsi sebagai perekat (adhesive), pengikat (cohesive) dan penyatu.
Bahan baku dan penolong atau additive-nya adalah batu kapur (CaO),
tanah liat (SiO2, Al2O3, Fe2O3), pasir silika (yang akan menghasilkan C3S
atau C2S), pasir besi (penurun panas), gypsum (CS), dan truss.
Komposisi kima mineralogi semen pada dasarnya mencakup Tricalsium
silicate (C3S) 45%-60%, Dicalsium silicate (C2S) 5%-30%, Tricalsium
aluminate (C3A) 6%-15%, Tetracalsium ferroaluminate (C4AF) 6%-8%,
Gypsum (CS) 3%-5%.
Mutu semen yang dihasilkan harus sesuai dengan standar nasional
industri (SNI), karena standar tersebut telah diberlakukan secara wajib.
Lokasi industri semen cenderung mendekati sumber bahan baku
utamanya, yaitu batu kapur (limestone) dan tanah liat (clay). Adalah
anugerah dari Yang Maha Kuasa bahwa semua bahan baku yang
dibutuhkan untuk industri semen ada di Indonesia, kecuali gypsum yang
masih perlu diimpor.

b) Pengadaan Bahan Baku dan Penolong
Pengadaan bahan baku utama industri semen dilakukan dengan
menggunakan bahan peledak untuk mendapatkan bongkahan batu
kapur dari bukit/gunung yang jauh dari lingkungan penduduk.
Karena deposit batu kapur yang cukup besar belum terlihat adanya
kerusakan lingkungan, sehingga upaya rehabilitasi bekas lahan kapur
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tidak terlalu menonjol dan masih dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian.
Sistem pengangkutan batu kapur dari gunung ketempat penggilingan awal
dengan menggunakan conveyor tertutup umumnya kurang menimbulkan
dampak lingkungan yang berarti.Tanah liat diambil dari lingkungan pabrik,
lahan bekas tanah liat yang diambil diperlakukan/direklamasi sehingga dapat
dijadikan sebagai penampung air yang dapat dimanfaatkan untuk proses
pendinginan dan pemeliharaan ikan. Pengangkutan tanah liat yang diambil dari
lingkungan pabrik menggunakan konveyor atau dump truck. Pengangkutan
dengan dump truck sedikit banyak menimbulkan polusi debu di sektar pabrik.
Bahan lainnya, seperti pasir besi, pasir silika, slag besi atau baja atau tembaga
serta bahan penolong seperti gypsum, truss, dan fly ash dipasok dari luar
wilayah pabrik semen. Semen Gresik memperoleh pasokan pasir besi dari
Jepara/Tasik/Lumajang,
slag
tembaga
dari
Gresik,
gypsum
dari
Gresik/Mojokerto/Jepara, truss dari Pasuruan/Rembang, dan fly ash dari
Probolinggo. Slag besi/baja/ tembaga merupakan produk sampingan industri
logam, gypsum produk sampingan industri petro kimia (asam phosphat), fly ash
merupakan hasil sampingan pabrik dijadikan subtitusi truss (silika alumunium)
sehingga pabrik semen adalah industri pemanfaat limbah pabrik lain.
Pengangkutan bahan baku dari luar pabrik atau dari luar kota pada dasarnya
memiliki potensi perusakan atau bahaya terhadap bahan baku tersebut atau
jalan bila diangkut dengan truk dengan beban lebih.Bahan baku semen yang
ada di dalam negeri belum distandarkan, sehingga sulit pengendaliannya agar
memenuhi persyaratan standar industri hijau. Sementara produk akhir semen
telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diberlakukan secara
wajib.Upaya reklamasi bekas penambangan batu kapur dan tanah liat telah
dilakukan. Sedangkan untuk penggunaan bahan penolong telah diupayakan
menggunakan bahan yang lebih murah dan mudah diperoleh melalui subtitusi,
seperti penggunaan truss yang merupakan material tambang disubtitusi
dengan fly ash yang merupakan limbah dari pembangkit listrik/power plant.
Demikian pula slag baja atau slag tembaga yang diperoleh dari limbah industri
peleburan atau industri penuangan baja dalam negeri.
Secara umum kegiatan-kegiatan pengadaan bahan baku dan atau penolong
oleh industri semen telah memenuhi/melaksanakan sebagian kriteria yang
dimaksud dalam pemahaman industri hijau.
c) Perancangan Penggunaan Sumber Energi
Pabrik semen adalah jenis pabrik yang dapat dikategorikan sebagai industri
pengguna energi yang cukup besar, diantaranya digunakan untuk memanaskan
dan menggiling material dalam kiln. Sumber energi berasal dari listrik PLN, dan
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pembangkit listrik sendiri yang menggunakan bahan bakar
batubara, dan
biomass. PT. Semen Gresik, misalnya, mengunakan energi listrik dari PLN (12%),
batubara (+/- 87 %), biomass (1,25%) dan Industrial Diesel Oil (IDO) (0,04%.).
Biomass yang digunakan adalah sekam padi, bubuk kayu gergajian, dan kulit
mete.
Industri semen pada dasarnya telah melakukan upaya-upaya penghematan
penggunaan energi melalui management audit energi sendiri, dan setiap 3
tahun dilakukan satu kali audit energi oleh pihak ketiga. Contoh penghematan
adalah memanfaatkan gas panas dari kiln untuk pemanasan awal/preheating
pada proses tertentu, seperti untuk menurunkan kadar air pada coal mill.
Program penggunaan energi kedepan, termasuk pengunaan energi alternatif,
telah dilakukan industri semen melalui program pengurangan penggunaan
batubara, mengganti dengan peningkatan penggunaan gas dan energi
alternatif lainnya. Hal ini berarti industri semen telah melakukan pengendalian
penggunaan energi secara baik dan efektif.
Melalui program penghematan penggunaan energi tersebut, industri semen
telah ikut berpartisipasi dalam penggurangan emisi gas karbon, dan secara
langsung juga dapat menghasilkan margin yang cukup signifikan.
Sebagai contoh PT. Semen Gresik selama kurun waktu lima tahun terakhir
mampu melakukan penghematan energi sebesar 21% dengan uraian seperti
terlihat pada grafik dibawah.

Gambar 3-1 Penghematan Energi di PT Semen Gresik Tbk
(sumber: PT Semen Gresik)
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Selain penghematan energi, pabrik semen juga melakukan konservasi air
dengan mengurangi penggunaan air permukaan dan sumur melalui daur
ulang limbah air domestik pabrik dan penampungan air hujan. Pada kasus PT.
Semen Gresik ini penggunaan air sumur dikurangi sebesar 56%, dan
penurunan indeks pemakaian air per ton semen adalah 15%.
Intensitas emisi gas karbon 10 pabrik semen di Indonesia berkisar antara: 724–
1059 kgCO2/t semen, atau rata-rata 852 kgCO2/t semen. Diprogramkan pada
tahun 2020 adalah 744 kgCO2/t semen dan tahun 2030 adalah 635 kgCO2/t
semen. Untuk pabrik baru pada tahun 2020 menjadi 667 kgCO2/t semen dan
tahun 2030 menjadi 590 kgCO2/t semen. Program penurunan emisi gas
karbon pabrik semen seperti terlihat pada bagan dibawah.

CO2 Emission Intensity of Indonesia Cement Plants
Current Emission
Intensity
2020

2010
Bappenas (GtZ)

Range
Average

832 (2008)
kg CO2/t cement

= 724 - 1059 kgCO2 / t cement
= 852 kgCO2
737 / t cement
kg CO2/t cement

603
kg CO2/t cement

2020

2030

744
kg CO2737
/t cement
kg CO2/t cement

635
kg CO2/t cement
603
kg CO2/t cement

21 %

30 %

667
744
kg CO
2/t cement
kg CO2/t cement

590
kg CO635
2/t cement
kg CO2/t cement

2010

MoI (AFD) for Existing Plant
Bappenas (GtZ)
852
kg832
CO(2008)
2/t cement
kg CO2/t cement

MoI (AFD) for New Plant

MoI (AFD) for Existing Plant
852

852/t cement
kg CO
2
kg CO2/t cement

2030

* Based on actual operational data of 10 cement plants (2009)
MoI (AFD) for New Plant

Based on Actual operational from 1998

852
kg CO2/t cement

667
kg CO2/t cement

BSW = 596
KG CO2/ t 590
cement
kg CO2/t cement

Gambar 3-2 CO2 Emission Intensity
(sumber: PT Semen Gresik)

d) Perancangan Proses dan Pabrik
Kebijakan industri semen pada umumnya adalah berusaha efisien dalam
operasi, hemat dan optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam dan
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energi, yang merupakan upaya optimasi kapasitas, utilisasi, pasar dan
margin secara berkesinambungan.
Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan
yang baik dan ramah serta pemberdayaan masyarakat.
Sistem produksi dan urutan proses pembuatan semen di setiap pabrik
hampir sama. Hal tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini, yang
secara proses adalah proses tertutup, kecuali saat awal dari quarry dan
akhir saat packing.

Gambar 3-3 Proses Produksi Semen
(sumber: PT Semen Gresik)

Peralatan utama dalam proses di pabrik semen, sesuai dengan
kapasitasnya, adalah sebagai berikut:
1) Limestone Crusher
2) Clay Crusher
3) Raw Grinding
4) Coal Grinding
5) Kiln
6) Cement Grinding
7) Packer
Dari sisi kontruksi pabrik dan tata letak pabrik maupun mesin
produksi sudah banyak dirancang dan dikerjakan oleh tenaga Indonesia
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Gambar 3-4 Konsep Produksi Semen Berkelanjutan
(sumber: PT Semen Gresik)

e) Produk Akhir
Saat ini produk semen telah mempunyai standar sebagaimana
ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesian (SNI) yang wajib
diterapkan bagi semen produksi dalam negeri atau impor.
SNI produk semen (berdasarkan Katalog Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri Tahun 2010, Kementrian Perindustrian), meliputi :
1) Semen masonry, SNI 15-3758-2004
2) Semen pelarut dan cairan pembersih yang digunakan untuk
pipa dan fitting ABS, SNI 06-4386-1996
3) Semen pemboran, SNI 15-3044-1992
4) Semen portland, SNI 15-2049-2004
5) Semen portland campur, SNI 15-3500-2004
6) Semen portland komposit, SNI 15-7064-2004
7) Semen portland pozolan, amandemen 1, SNI 15-03022004/amd 2010
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8) Semen portland putih, SNI 15-0129-2004
9) Semen portland, metode pengujian berat jenis, SNI 152531-1991
10) Semen portland, metode pengujian kehalusan, SNI 152530-1991
11) Semen pozolan kapur, SNI 15-0301-1989.
Sedangkan standar yang diterapkan dalam rangka pengelolaan
lingkungan adalah:
1)
2)
3)
4)
5)

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
Sistem Manajemen K3
OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 17025:2005

6) ISO 26000
f)

Pasca Proses produksi
Industri semen yang telah melakukan proses produksi secara “hijau”
diharapkan dapat menghasilkan semen sebagai eco-product.
Terdapat dua cara pendistribusian semen, yaitu dalam bentuk curah dan
dalam kantong. Distribusi tujuan luar pulau, umumnya perusahaan
melakukan dalam bentuk curah. Untuk itu perusahaan perlu
membangun silo-silo baik di pelabuhan muat atau di pelabuhan
tujuan/bongkar. Distribusi didalam pulau ke agen-agen dilakukan dalam
bentuk kantong-kantong yang dapat langsung dijual secara eceran .
Pengangkutan semen dalam bentuk curah dari pabrik ke kapal curah
ada yang menggunakan truk dan ada yang menggunakan conveyor. PT.
Semen Tonasa, sudah menggunakan conveyor dan memilki jeti di
pelabuhan milik sendiri. Pelabuhan ini selain digunakan untuk memuat
semen ke kapal juga sebagai tempat bongkar batubara dan bahan lain
keperluan pabrik semen yang diangkut juga dengan conveyor. Pola
angkut sistem conveyor tersebut sangat efisien dan tidak menyebabkan
kerusakan jalan lingkungan. Di pelabuhan tujuan PT. Semen Tonasa
membangun silo-silo untuk penampungan semen curah dan packing
plant untuk pengantongan semen. Saat ini PT. Semen Tonasa telah
membangun silo-silo di pelabuhan Bringkasi, Palu, Ambon, Bitung,
Samarinda, Makasar, Banjarmasin, dan Bali.
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Moda angkutan kereta api umumnya tidak optimal digunakan, karena jaringan
jalan kereta api sangat terbatas. Selain itu dengan angkutan kereta api perlu
menggunakan feeder dengan truk ke stasiun kereta api, sehingga terlalu
banyak handling yang menimbulkan potensi kerusakan kemasan
barang/kantong dan menimbulkan polusi debu.
Distribusi antar kota (dalam pulau) banyak menggunakan truk. Moda
transportasi semacam ini berpotensi merusak jalan yang dilalui.

3.9.2 Industri Otomotif (PT.Toyota Motor).
Industri otomotif di Indonesia telah tumbuh sejak tahu 1972, yang awalnya
banyak merek dari Eropa, Amerika, Jepang bahkan dari Rusia. Pabrik mobil di
Indonesia tumbuh karena adanya pengaturan Pemerintah, yang mewajibkan
kepada para Agen Tunggal/Pemegang Merek (AT/PM)
wajib
memprogramkan pembangunan pabrik di Indonesia dan dilanjutkan dengan
penggunaan komponen buatan dalam negeri.
Karena sifat usaha awalnya adalah keagenan, maka dalam pembangunan
pabrik, perencanaan produk, dan distribusi termasuk pemasaran sangat
ditentukan oleh kebijakan pemegang merek atau Prinsipal. Pemilihan material,
penggunaan komponen, teknologi produk, teknologi proses, uji produk dan
pasar/ruang pamerpun juga diatur dan ditentukan oleh Prinsipal.
Selain itu mobil termasuk produk yang harus memperhatikan faktor
keamanan/safety, baik bagi pengguna maupun lingkungan sekitarnya. Saat ini
isu emisi gas buang kendaraan bermotor memberikan sumbangan yang
cukup tinggi terhadap perubahan iklim global, sehingga industri otomotif
sangat memberikan perhatian khusus terhadap mobil yang dihasilkannya agar
produknya dapat dikatakan sebagai produk hijau atau eco-product/ecocar.
Industri kendaraan bermotor baik roda empat (R-4), maupun roda dua (R-2)
mempunyai ciri yang agak berbeda dibandingkan dengan industri
manufakturing lainnya. Kendaraan bermotor merupakan suatu sistem dari
gabungan komponen-komponen yang sangat banyak, bahkan sampai ratusan
dengan subkomponennya. Semua komponen dirakit pada suatu industri
perakitan kendaraan bermotor. Perusahaan industri kendaraan bermotor
sebagai pemegang merek umumnya kuat dalam pengembangan dan disain
(perencanaan produk) yang akan dihasilkan.
Hasil pengembangan dan disain ini diperdalam dengan industri-industri
komponen pendukungnya untuk menjabarkan kepada proses pembuatan
menjadi komponen. Umumnya industri kendaraan bermotor hanya
mempunyai industri perakitan kendaraan bermotor yang outputnya berupa
50

PENDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI
Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau

mobil atau motor, dan industri engine sebagai penyandang merek
kendaraan bermotornya.
Dalam contoh kasus Toyota Motor Company sebagai perusahaan
kendaraan bermotor merek TOYOTA telah mencanangkan “Toyota
Green Manufacturing” dimana mobil Toyota mulai dari perancangan
produk/disain, komponen termasuk proses pembuatan komponen,
perakitan sehingga menjadi barang jadi/mobil, mobil dipakai oleh
konsumen, dan selanjutnya setelah masa pakainya menjadi barang
bekas harus tetap “GREEN”

Gambar 3-3 Toyota Green Manufacturing
(sumber: PT Toyota Motor Indonesia)

a)

Perencanaan Produk
Dalam perencanaan produknya adalah menghasilkan produk
berupa kendaraan yang ramah lingkungan (eco-product, eco-car). Hal ini
tentunya diawali dari disain dan program pengembangan, dan teknologi
produk kendaraan yang akan dibuat. Kendaraan yang akan dibuat
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tentunya sudah mengarah kepada jenis kendaraan yang tidak
berkontribusi menambah jumlah CO2 di udara sehingga dipilihlah
energi yang akan digunakan pada kendaraan tersebut (listrik, tenaga
surya, gas, minyak, atau gabungan diantaranya). Hal ini tentunya
berpengaruh pada perencanaan pemilihan material dari komponen
yang akan digunakan. Penetapan material dan komponen yang
memenuhi standar sangat tergantung pada seberapa besar dan mudah
ketersediaannya dan kesinambungannya. Disamping itu dipikirkan
ketersediaan dan kemudahan memperoleh energi (Listrik, Gas, Matahari,
Minyak atau gabungan diantaranya) ditempat saat kendaraan tersebut
dioperasionalkan/digunakan.
b) Pengadaan Bahan Baku, Komponen dan Penolong
Pemilhan Material dan komponen yang akan dipasok dan digunakan
pada kendaraan yang akan diproduksi serta pemasoknya sangatlah
penting. Untuk itu dalam pengadaannya ditetapkan material dan
komponen yang bersertifikat baik mutu, dan komposisi kimia, sesuai
dengan standar yang disyaratkan dan mampu telusur hingga
sumberdaya material. Sementara perusahaan pembuat dan/atau
pemasok material dan komponen dimaksud dalam proses produksi,
proses pengepakan dan sistem distribusi atau delivery sampai ke pabrik
perakitan kendaraan telah menerapkan dan memenuhi standar yang
disyaratkan dan eco-industry. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa
komponen, bahan baku dan penolong yang dipasok ke pabrik perakitan
kendaraan tersebut dijamin ke-eco-annya.
c)

Perancangan Penggunaan
teknologi proses

Sumber

Energi,

proses

produksi,

Industri perakitan kendaraan bermotor adalah salah satu industri yang
tidak tergolong pemakan energi, sehingga bisa dipastikan bahwa
pengunaan energinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Di atas digambarkan dan disebut kepeduliannya terhadap penanganan
CO2 emisi, atmosfir dan penyaluran hasil buangan dari pabrik,
kebisingan, limbah dan sisa produksi.
Dengan demikian untuk menghasilkan produk yang benar-benar
ecoproduct telah dipilih teknologi proses yang hemat energi, zero
waste, noise, dust, polutan,dll.
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d) Produk Akhir
Produk akhir dari industri kendaraan bermotor ini adalah jelas eco-car,
yaitu kendaraan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Tidak
memberikan kontribusi pengotoran udara tetapi berkontribusi dalam
pengurangan dalam arti tidak menambah jumlah CO2 diudara. Hal ini
telah dipikirkan sejak dalam perancangan produk.
e) Pasca Proses produksi
Pasca proses produksi dimulai dari distribusi kendaraan tersebut dari
pabrik ke main dealer diteruskan kepada subdealer dan dijual ke
konsumen akhir. Kemudian dipakai oleh konsumen akhir sampai
kendaraan tersebut tidak bisa digunakan lagi sehingga menjadi besi
tua.
Distribusi produk dapat menggunakan moda transportasi seperti truk,
kereta api,dan kapal atau dapat dikendarai/dijalankan selagi masih
didaratan dan jarak pendek. Seberapa besar pengaruh pola distribusi
ini menyumbang terhadap pengotoran udara (CO2 emision) dan
mungkin timbulnya pengrusakan jalan/jembatan, tergantung dari
kendaraan pengangkutnya.
Pada saat kendaraan sudah di konsumen akhir, petunjuk berkendara,
perawatan sangat diperhatikan baik dari sisi penghematan
penggunaan energi, emisi CO2 yang dihasilkan, suara kebisingan
knalpot diperlukan petunjuk operasional yang benar.
Bengkel selain sebagai penghasil jasa juga sebagai penghasil limbah
berupa oli bekas, kebisingan, penggunaan AC, aki/baterai bekas, ban
bekas, dan sampah lainnya. Untuk mengurangi dampak limbah
tersebut, maka diperlukan pendidikan dan pembinaan bagi personil
bengkel.
Selanjutnya adalah penanganan saat kendaraan sudah tidak berfungsi
lagi, adakah bagian-bagian/komponen yang bisa dimanfaatkan
(reuse)/kanibalisasi, atau di-besi-tua-kan (recycle) masuk ke pabrik
baja/pengecoran, dimusnahkan. Untuk komponen/bagian yang tidak
mungkin di-reuse, recycle perlu penanganan agar tidak mengganggu
lingkungan.
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3.9.3 Industri Baja (PT. Ispat Indo)
Perencanaan Produk
PT. Ispat Indo didirikan pada tahun 1976 di Sidoarjo Jawa Timur, diatas lahan
seluas 6 Ha. PT. Ispat Indo menghasilkan produk baja karbon rendah dan
tinggi berupa billet dan bar, dengan kapasitas produksi sebesar 700.000 ton
pertahun. Hasil produksinya dipasarkan didalam negeri sebesar 70% dan
sisanya 30% untuk pasar ekspor.
Untuk memproduksi produk hilirnya PT. Ispat Indo membentuk anak
perusahaan yaitu PT. Ispat Wire Produk (IWP) yang memproduksi kawat, kawat
paku, produksi batang lurus, dll. Dengan kapasitas produksi; Kawat mencapai
40.000 MT/thn, Nail/paku 120.000 MT/thn, Straight bar 50.000 MT/thn.Hasil
produksinya umumnya mengacu kepada standar Jepang (JIS), selain ISO dan
SNI. Beberapa standar JIS yang dipakai adalah :


Low Carbon Wire Rod (JIS G 3505)



High Carbon Wire Rod (JIS G 3506)



Stick Electrode Grade (JIS G 3503)

 Steel Bar for Concrete Reinforcement (JIS G 3112) and also
registered ISO 9001:2000 accredited by LRQA.
Pengadaan Bahan Baku dan Penolong
Scrap adalah bahan baku untuk proses pembuatan baja. Karena scrap berasal
dari berbagai macam tempat dan beraneka ragam jenis asalnya, maka akan
selalu diawasi/diperiksa sesuai dengan pedoman pengawasan scrap waktu
diterima, dibongkar dan ditempatkan di lapangan scrap.
Kelas-kelas scrap dapat diklasifikasikan dalam:
 Premium
(tebal >10mm, panjang 0.75 m max)
 Super
(tebal 5-10 mm, panjang 0.75 m max)
 Super B
(tebal 2-5 mm, panjang 0.75 m max)
 Grade A
(tebal 1-2 mm, panjang 0.75 m max)
 Grade B
(drum, pipa ranjang, kompor)
 Grade C
(kaleng, seng)
Kegiatan proses scrap yang dilakukan di lapangan scrap secara
umum meliputi pemilihan, pengukuran, pembersihan scrap dan
pemadatan dengan pengepresan dan pemotongan dengan gas cutting
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Semua penerimaan scrap import dibongkar dan diklasifikasikan
berdasarkan kelasnya di lapangan scrap yang sudah disiapkan dan
direncanakan. Pengawasan scrap import selalu diverifikasi di pelabuhan
muat oleh agen pengawas independen seperti Alex Stewart, Inspectorat,
Graffits dan SGS.Untuk pengawasan scrap import di pelabuhan bongkar
dan gudang penimbunan selalu diverifikasi oleh pengawas dalam negeri
seperti Sucofindo, Carsurin dan Surveyor Indonesia.
Berikut gambar lokasi penempatan scrap di PT. Ispat Indo

Gambar 3-6 Fasilitas Scrap
(sumber: PT Ispat Indo)

c) Proses Produksi
1. Steel Melting Shop
Produk dari Steel Melting Shop adalah BILLET, dengan bahan dasar
scrap. Hasil produksi tersebut dengan ukuran: 130mm, 155mm,
dengan panjang 9,2m dan 4,5m sebagian di konsumsi sendiri untuk
diproses di Rolling Mill dan sebagian dipasarkan/dijual. Kapasitas
produksi untuk SMS sebesar 700.000T/Thn, dengan kemampuan
produksi rata-rata sekitar 21 heat/20 jam Operasi.
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Fasilitas/Equipment yang ada di SMS Unit adalah:
 Electric Arc Furnace (EAF)
 Ladle Metallurgy / LRF (Ladle Refinning Furnace)
 Billet Caster / CCM (Continous Casting Machine)
Energy yang dipergunakan pada SMS unit adalah:
 Energi Listrik
 Natural Gas
 Oxygen
 IDO
2. Rolling Mills
Rolling Mills memproduksi Wire Rod Coil dan Deformed Bars dari
billet. Ukuran yang mampu dihasilkan: 5,4mm-17mm untuk Wire
Rod, dan 16mm–29mm untuk Deformed Bars. Rolling Mills
mempunyai 2 Line produksi:
Line A, Dengan equipment:
 Walking Hearth Furnace / BRF (Billet Reheating Furnace)
 Horizontal vertical ESS stands from roughing to Block mill
 100mtr/sec No twist 10 stand block mill
 Cooling Conveyor untuk mendistribusikan coil ke Finishing Area
 Insulating Hoods for retarded cooling
Line B, Dengan equipment:
 Furnace type pusher / BRF (Billet Reheating Furnace)
 Cross Country Mill
 65mtr/sec No Twist 8 stand Block Mill
 Cooling Conveyor
Total kapasitas produksi untuk Rolling Mill sebesar 650.000T/Thn,

d) Konservasi Energi
Konsumsi Energy di PT. Ispat Indo sebagai industri baja
termasuk kelompok industri yang lahap energi, dengan
konsumsi pertahun seperti terlihat pada data dibawah :
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(1) Listrik
: 426,834,389 KWH/Tahun
(2) Natural Gas
: 20,925,564 Nm3 /Tahun
(3) Oxygen
: 17,812,587 Nm3 /Tahun
(4) IDO
: 175,843 Liter /Tahun
(5) Solar
: 557,625 Liter /Tahun
(6) Argon
: 114,413 Nm3 /Tahun
Dari data tersebut terlihat bahwa konsumsi penggunaan
tenaga listrik adalah yang terbesar, sehingga PT. Ispat Indo
mendahulukan
mengadakan Energi Konservasi dibidang
kelistrikan. Untuk itu, PT. Ispat Indo membentuk tim khusus
yang menangani konservasi energi. Tim melakukan riset di
tiap area dengan cara meng-audit sistem dan peralatan,
untuk mengetahui area mana yang bisa dilakukan perubahan
untuk penghematan, serta metode dan peralatan yang bisa
diaplikasikan serta target. Kemudian hasil riset tersebut
diimplementasikan setelah mendapatkan data dan metode
serta peralatan yang akan dipakai. Hasil implementasi
kemudian dibandingkan terhadap data riset, apakah sesuai
dengan target, mengevaluasi tingkat keberhasilan, nilai reduce
cost, kapan saat BEP (Break Event Point) terhadap investasi,
sisanya adalah cost-saving.
Pada tabel dibawah dapat dilihat Program Konservasi
Energi yang telah dilakukan di PT. Ispat Indo.
Hasil dari program penghematan energi PT. Ispat Indo pada bagian
Steel Melting Shop dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Grafik 3-1 Penghematan Energi di bagian Steel Melting Shop
(sumber: PT Ispat Indo)
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Grafik 3-2 Penghematan Energi di bagian Steel Melting Shop
(sumber: PT Ispat Indo)

Dari kedua gambar diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2005-2010
telah terjadi penurunan penggunaan listrik dari 6 juta KWH di tahun
2005 menjadi 2 juta KWH di tahun 2010. Bahkan pada tahun 2009
penggunaan listrik di bawah 1 juta KWH. Jika dihitung biaya yang
dikeluarkan, maka terjadi penurunan biaya listrik dari 2,3 milyar rupiah
pada tahun 2005 menjadi sekitar 900 juta rupiah pada tahun 2010.
Penghematan selama 2005-2010 yang terjadi adalah sebesar 60%
Hasil dari program penghematan energi PT. Ispat Indo pada bagian
Rolling Mill dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Grafik 3-3 Penghematan Energi di bagian Rolling Mill
(sumber: PT Ispat Indo)
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Grafik 3-4 Penghematan Energi di bagian Rolling Mill
(sumber: PT Ispat Indo)

e) Konservasi Air
PT. Ispat Indo telah melakukan program konservasi air dengan cara
membuat leveling floor untuk mengarahkan air hujan ke rolling
settling pit dan bak penampungan air PT. ISPAT INDO. Air hujan
tersebut kemudian digunakan untuk menambah pemasukan air ke
bak penampungan sehingga mengurangi pengambilan air dari
sungai dan untuk operasional produksi maupun non produksi
seperti penyiraman tanaman. Atas kepedulian PT. Ispat Indo
terhadap pencemaran air dan pengoptimalan pendayagunaan
sumber daya air, PT. Ispat Indo memperoleh penghargaan sebagai
industri peduli pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai kali
brantas oleh PERUM JASA TIRTA I

f)

Pengelolaan Kualitas Udara di PT. Ispat Indo
PT. Ispat Indo mengoperasikan Ultra High Power EAF dan Ladle Furnace
yang dilengkapi oleh APCS (Air Pollution Control System) dengan cara:
Direct System:
Pembuangan langsung fumes dari dalam furnace melalui lubang yang
disalurkan langsung ke Rotary duct & Combustion chamber melalui atap
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canopy. Gas dihisap oleh Bosster Fan melalui water cooled dan air
cooled ducting Ǿ 2m sepanjang 250 m.
Indirect System:
Pembuangan tidak lang-sung fumes yang lolos melalui celah antara Arc
furnace dan roof dan celah antara lubang electrode pada Refractory
delta. Akumulasi fumes akan naik menuju Canopy hood system yang
dialirkan melalui booster fan sebelum akhirnya ke Dust Collector
system.
Tata letak untuk dust collector system dapat dilihat pada gambar
disamping

Gambar 3-5 Langkah Penurunan Emisi CO2
(sumber: PT Ispat Indo)
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Gambar 3-6 Pemantauan Kualitas Udara
(sumber: PT Ispat Indo)

Gambar 3-7 SMS
(sumber: PT Ispat Indo)
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Pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan oleh PT. Ispat
Indo antara lain:
SECARA TEKNIS:
1. Melakukan kegiatan Screening Programme untuk bahan baku
berupa scrap sebelum dilakukan proses peleburan.
2. Meningkatkan kinerja sistem pengendalian pencemaran udara
dengan merekayasa Dust Collector System dan melakukan
penyekatan (partition) dalam dapur proses sehingga kemampuan
3.

absorbsi terhadap debu hasil proses bisa dioptimalkan.
Membuat Lime Screening pada proses produksi agar dapat
menurunkan kontaminasi polutan ke luar gedung proses melting.

SECARA NON TEKNIS:
1.
2.

Melalui peraturan Perundang-undangan
Melakukan penghijauan dilingkungan areal perusahaan yang
dapat menyerap polutan.

g) Pengelolaan Limbah Padat
UPAYA MINIMALISASI SLAG
Sampai sebelum tahun 2009, slag yang dihasilkan oleh PT. Ispat Indo
adalah sebesar 14 MT/Heat. Karena sampai saat ini slag dikategorikan
sebagai limbah B3, maka PT. Ispat Indo berusaha untuk selalu
mengurangi slag. Dengan melakukan Continous Improvement, PT. Ispat
Indo dapat mengurangi slag sampai 50%, sehingga sejak 2010 slag
yang dihasilkan sebesar 7 MT/Heat.
Proses Continous Improvement yang dilakukan antara lain dengan
mengurangi konsumsi oksigen dan mengurangi konsumsi fluxes
(dolomit dan gamping). Sebelum tahun 2009, konsumsi tersebut
mencapai 80kg / ton, sedangkan pada tahun 2010 konsumsinya dapat
dikurangi menjadi 60 kg/ ton.
Cara penurunan pemakaian oksigen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Before
Charge pertama dan kedua
masuk ke furnace oxygen
langsung dioperasikan

After
Pertengahan charge kedua oxygen
baru dioperasikan
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Operator oxygen beroperasi
sesuai dengan Grade Low/High
Carbon pemakaian O2 berbeda

Operator oxygen beroperasi sesuai
dengan target pemakaian oxygen
yang ditentukan

Pemakaian oxygen untuk potong
scrap didepan slagdoor, setelah
bersih pipa O2 dimasukkan (O2
BLOWING)

Pemakaian oxygen untuk potong
scrap didepan slagdoor setelah
bersih pipa O2 dikeluarkan (STOP)

Oksidasi didalam furnace sangat
tinggi dan asap serta panas
bertambah, slag lebih cepat
keluar dari slagdoor

Oksidasi didalam furnace
berkurang dan asap serta panas
turun, slag agak susah keluar dari
slagdoor

Tabel 3-2 Proses Konsumsi Oksigen Sebelum dan Sesudah Dilakukan Continous
Improvement
(sumber: PT Ispat Indo)

Upaya-upaya lainnya untuk meminimalkan slag yang dihasilkan adalah
1. Screening Raw Material Scrap sebelum masuk dalam proses peleburan
2. Concrete Area Scrap Yard untuk menghindari bercampurnya tanah/kotoran
kedalam bahan baku scrap.
3. Kontrol konsumsi Flux (dolomite, lime/kapur/gamping)
4. Operation – Control Melting Down FeO

5. Improvement lain yang telah dilakukan oleh PT. Ispat Indo antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Gas torch (billet cutting)
Power oxygen plant( 43.40 reduce 23.97)
Reduce processing in LRF
Reduce oxygen ppm (recovery Ferro alloys)
Reduce Dust and Smoke (people outside complain)
Reduce job by caterpillar operator (Safety)
Reduce Slag in IWPL
Reduce pipe oxygen consumption
Reduce manipulator repair
Reduce oxygen hose by manipulator
Reduce air ambient

Secara umum, PT. Ispat Indo dapat dikatakan sudah melakukan kegiatan
industri hijau. Hasil dari kegiatan industri hijau pun sudah terekam dengan
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baik. Hal ini akan memudahkan bagi perusahaan dalam melakukan
perubahan-perubahan supaya menjadi lebih efisien lagi. Pada tahun 2011,
PT. Ispat Indo mendapatkan penghargaan untuk perusahaan yang sudah
menerapkan kegiatan industri hijau dari Kementerian Perindustrian.
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Gambar 3-9 Proses Produksi RML
(sumber: PT Ispat Indo)

Gambar 3-17 Proses Produksi SMS
(sumber: PT Ispat Indo)

3.9.4

Industri Kimia ( PT. Petro Kimia Gresik)
PT Petrokimia Gresik merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dalam lingkup sektor industri yang berlokasi di Kabupaten
Gresik Propinsi Jawa Timur dan menempati lahan seluas 450 Ha.
PT Petro Kimia Gresik (PKG) merupakan pabrik pupuk terlengkap di
Indonesia, yang bergerak dalam bidang produksi pupuk, bahan
kimia dan bidang jasa. Kontrak pembangunan proyek
ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan

proyek ini
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diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli
1972, yang kemudian diabadikan sebagai hari jadi PT Petrokimia
Gresik
Secara garis besar perkembangan PT. Petrokimia sebagai berikut:





Proyek Petrokimia Surabaya 1963 – 1971
Perusahaan Umum 1971 – 1975
PT Petrokimia Gresik (Persero) 1975 – 1997
PT Pertokimia Gresik 1997 s/d sekarang

a) Perencanaan Produk
Produk utama yang dihasilkan oleh PT Petrokimia Gresik adalah
pupuk organik yaitu : Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska, NPK
kebomas, DAP, dan Ammonium Phospat, serta Pupuk Organik

PETROGANIK, Pupuk
PETROGLADIATOR.

Hayati

PETROBIOFERTIL,

Biodekomposer

Saat ini PT Petrokimia Gresik memiliki 20 unit pabrik dengan jenis dan
kapasitas produksi adalah sbb:

Pabrik I
Pabrik Pupuk Nitrogen
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BAHAN BAKU

KAPASITAS
PRODUKSI

Pupuk ZA I

Amoniak Asam Sulfat

200.000 ton/th

Pupuk ZA II

Amoniak Asam Sulfat

200.000 ton/th

Pupuk Urea

Amoniak
Karbondioksida
Gas Bumi (CH4) Udara

UNIT PRODUKSI

Amoniak

(N )

460.000 ton/th
445.000 ton/th

2

Pabrik II
Pabrik Pupuk Fosfat
UNIT PRODUKSI

BAHAN BAKU

KAPASITAS
PRODUKSI

Pupuk NPK (Phonska I)

Amoniak, Asam Sulfat,
Asam Fosfat, ZA, Urea, KCl

460.000 ton/th

Pupuk NPK (Phonska II)

Amoniak, Asam Sulfat,
Asam Fosfat, ZA, Urea, KCl

640.000 ton/th

Pupuk NPK (Phonska III)

Amoniak, Asam Sulfat,
Asam Fosfat, ZA, Urea, KCl

640.000 ton/th

Pupuk NPK (Phonska IV)

Amoniak, Asam Sulfat,
Asam Fosfat, ZA, Urea, KCl

600.000 ton/th

Pupuk SP 36 (PF-I)

Batuan Fosfat, Asam Fosfat, Asam
Sulfat

500.000 ton/th

Pupuk NPK Granulasi I

DAP, Urea, KCl, ZA, Clay

100.000 ton/th

Pupuk NPK Granulasi II

DAP, Urea, KCl, ZA, Clay

100.000 ton/th

Pupuk NPK Granulasi III

DAP, Urea, KCl, ZA, Clay

100.000 ton/th

Pupuk NPK Granulasi IV

DAP, Urea, KCl, ZA, Clay

100.000 ton/th

Pupuk NPK (Blending)

DAP, KCl, Urea

60.000 ton/th
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Pupuk ZK (K2SO4)

KCl,
Asam
Carbonat

Asam Chlorida (HCl)

KCl, Asam Sulfat

Sulfat,

Natrium

10.000 ton/th
12.000 ton/th
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Pabrik III
Pabrik Penunjang

Keterkaitan Antara Pabrik-Pabrik
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Produk-Produk Inovasi

b)

Pengadaan bahan baku
Kebutuhan bahan baku impor non gas per tahun meliputi Batuan
Fosfat, Belerang, Potash (KCl), Amoniak, DAP dan MAP, sebagai berikut:
 Batuan Fosfat
: 1.100.000 ton
 Belerang
: 160.000 ton
 KCl
: 400.000 ton
 Amoniak
: 350.000 ton
 DAP/MAP

: 50.000 – 100.000 ton

Bahan baku impor melalui dermaga bongkar muat yang mampu
disandari 3 kapal berbobot maksimal 60.000 ton, dengan fasilitas:
 Continous Ship Unloader (CSU) kapasitas 1.000 ton/jam
 Dua Unit Kangaroo Crane, kapasitas 720 ton/jam.
 Ban berjalan dengan panjang keseluruhan 22 km.
 Fasilitas bongkar muat cair, kapasitas 60 ton/jam NH3 dan 90
ton/jam H2SO4
Sesuai dengan kebutuhan pupuk NPK Nasional yang meningkat, PT.
Petrokimia Gresik perlu merespon dengan meningkatkan kapasitas
pabrik NPK yang ada sehingga terjadi kekurangan Amoniak sebagai
bahan baku pupuk NPK.
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Untuk itu akan segera dibangun Pabrik Amoniak baru dengan kapasitas 2500
MTPD pada tahun 2015 yang diikuti dengan pembangunan pabrik Urea II, ZA
IV, Pabrik Asam Fosfat II, Asam Sulfat II dan Phonska V.
c) Penggunaan sumber energi

Peta Konsumsi Energi di PT. Petrokimia Gresik pada Tahun 2011

Untuk mendukung pembangunan pabrik-pabrik baru tersebut, maka akan
dibutuhkan pasokan gas bumi sebesar 85 MMSCFD dan batubara untuk
utilitas sebesar 16 TBTUD (1000 ton/hari).
Kebutuhan gas dengan beroperasinya pabrik Amoniak II :
- Pabrik Eksisting : 65 MMSCFD
- Pengembangan : 85 MM SCFD
Kebutuhan gas diperolehah dari Blok Cepu. Pabrik Amoniak Urea yang akan
dibangun PKG berlokasi di Gresik, berjarak sekitar 110 km dari Blok Cepu.
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d)

Produk Akhir

Produk akhir dari PT Petrokimia Gresik adalah pupuk dengan jenis dan kapasitas
produksi sebagai berikut:

Catatan:
*) Kapasitas 1(satu) pabrik di Gresik, disamping itu produksi juga
dilakukan di berbagai daerah bekerjasama dengan investor setempat.
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e)

Pasca proses produksi
PT Petrokimia Gresik didirikan untuk mendukung pembangunan
pertanian di Indonesia, produk utama yang dihasilkan adalah pupuk
organik yaitu Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska, DAP, NPK kebomas, dan
Ammonium Phospat, serta Pupuk Organik “PETROGANIK”, Pupuk Hayati
“PETROBIOFERTIL”, Biodekomposer “PETROGLADIATOR”.
Karena pupuk merupakan input utama dalam budidaya tanaman dan
perikanan, maka cara penggunaannya perlu dikuasai oleh pengguna,
penyuluh pertanian dan pelaku distribusi agar pemanfaatannya tepat
sasaran.
Untuk kebutuhan tersebut, PT Petrokimia Gresik memberikan
penyuluhan secara langsung maupun melalui buku panduan, mulai dari
jenis-jenis produk pupuk, cara penyimpanan dan penggunaan, gejala
kekurangan unsur hara pada tanaman, serta anjuran dosis penggunaan
pupuk.
Perusahaan juga menyediakan sarana “Pusat Pelayanan
Pelanggan” baik langsung maupun melalui telepon bebas pulsa, SMS,
Fax dan e-mail.

f)

Rencana Pengembangan Pabrik dan Fasilitas Penunjang
Rencana pengembangan fasilitas penunjang:
1. Perluasan/perpanjangan Pelabuhan:
a. Perpanjangan Jetty II eksisting sepanjang 194 meter dan lebar
36 meter, kapasitas sandar kapal 35.000 DWT (eksisting 10.000
b.

DWT) di sisi darat dan 60.000 DWT di sisi laut
Kapasitas bongkar muat meningkat sekitar 2 juta ton/tahun,
sehingga total kapasitas bongkar muat di pelabuhan PKG
menjadi 7 juta ton/tahun

2. Conveyor System di Jetty baru.
a. Memperpanjang conveyor eksisting ±193 meter untuk
CR/pupuk ekspor
b. Memperpanjang conveyor eksisting ±193 meter untuk produk
inbag
c. Memperpanjang conveyor eksisting ±193 meter untuk bongkar
bulk phospate rock, sulphur, pupuk impor dari kapal menuju
gudang PKG
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d.

Membuat conveyor baru ±2.044 meter untuk bongkar
bulk phospate rock, sulphur, pupuk impor dari kapal
menuju gudang PKG menggunakan alat bongkar yang
baru

3. Penambahan 1 unit alat bongkar baru di Jetty baru CSU 1.000
Ton/jam
4. Penambahan kapasitas gudang Inbag sebesar 50.000 ton &
Gudang Curah sebesar 50.000 Ton
g)

Kebijakan Terhadap Industri Hijau
Perusahaan memiliki program pengelolaan lingkungan sebagai berikut:
1.

2.

PENDEKATAN “TEKSOSI”


Pendekatan Teknologi:
Memanfaatkan
teknologi
guna
pencegahan
dan
pengendalian potensi pencemaran, dikaitkan dengan
peningkatan efisiensi dan daur ulang.



Pendekatan Sosial Ekonomi:
Ikut berperan serta dalam pengembangan wilayah, khususnya
kota Gresik.



Pendekatan Institutional:
Pengembangan koordinasi dan kerjasama, baik intern
maupun ekstern dalam upaya pengelolaan lingkungan,
mengingat bahwa penyelesaian masalah lingkungan
memerlukan keterkaitan dengan berbagai pihak.

STRATEGI
 Pemilihan design/teknologi yang ramah lingkungan.
 Mengoperasikan unit produksi dengan efisiensi tinggi.
 Mengoperasikan unit pengendali dan pengolah limbah, serta
melakukan pemantauan rutin sebagai sarana pengendalian.
 Melakukan upaya minimalisasi buangan/limbah.
 Melakukan penataan ruang sesuai kebutuhan dan upaya
peningkatan daya dukung lingkungan.
 Membina kepekaan, kesadaran dan kepedulian lingkungan.
 Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait.
 Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001.
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3.

ORGANISASI
 Pengelolaan lingkungan sejak perusahaan berdiri (1972).
 Ditingkatkan pada tahun 1990 dengan dibentuk Biro Lingkungan
Pada dasarnya perusahaan memiliki kepedulian terhadap industri
hijau dimana selama ini perusahaan telah menerapkan dasar-dasar
kearah industri hijau, seperti pengelolaan pengedalian pencemaran
dan keselamatan kerja serta kepedulian terhadap lingkungan
(aktivitas hijau) seperti:
•
Penanaman 100.000 mangrove di pantai PKG
•
Penghijauan sejuta pohon
•
Penghijauan 300.000 pohon di Jawa Timur
Penghijauan 300 pohon di DAS Brantas – Batu, Jawa Timur
Total jumlah tanaman yang ditanam di dalam dan di luar
area 561.000 pohon

•
•

Disisi lain perusahaa juga telah melakukan berbagai efisiensi
dengan subsitusi bahan, perubahan proses, modifikasi peralatan
dan 3R (Reuse, Recycle dan Recovery) sebagai berikut:
(1) MATERIAL SUBSTITUTION:

Penggantian sebagian bahan baku Mixed acid dan Phosfat
Rock dengan Hasil Samping Asam Fosfat Gypsum

Penggantian bahan baku Urea & ZA untuk pembuatan
pupuk Phonska dengan Asam Sulfat dan Amoniak

Penggantian sebagian katalis V2O5 dalam pembuatan Asam



Sulfat dari basis K2O menjadi basis Cessium
Penggantian air proses untuk scrubbing system pabrik PFI/PF-II dengan air buangan eks equaliser
Penggantian sebagian air bersih dan asam sulfat di unit RFO
dengan air buangan dari Utilitas (tahap detail design)

(2) CHANGE PROCESSES

Pengantian proses pembuatan Amoniak Urea dari bahan
baku LSFO ke proses baru dengan bahan baku gas alam

Penggantian proses pembuatan Asam Sulfat dari Single
contact ke double contact
 Penggantian proses pembuatan pupuk PHONSKA & RFO
dari solid based dengan liquid based
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Flexibilitas operasi pembuatan pupuk ZA dari bahan
baku padat dan cair.

(3) EQUIPMENT MODIFICATION
 Modifikasi line injeksi asam sulfat di pabrik ZA I/III
 Modifikasi PCT di pabrik Urea
 Modifikasi Scrubbing System di Unit Mixed Acid

(4) REUSE, RECYCLE DAN RECORVERY
a) Reuse
-

Pemanfaatan CO2 dari pabrik Amoniak untuk pabrik :
Urea, ZA II, CO2 padat dan CO2 cair
Pemanfaatan Buangan Cair Scrubber Asam Fosfat untuk
pabrik Alumunium Fluoride (AlF3)
Pemanfaatan Gypsum untuk pabrik ZA, Cement Retarder,
Plaster Board dan pabrik Semen
Pemanfaatan kapur pabrik ZA II untuk filler pabrik
PHONSKA & KAPTAN (Kapur Pertanian)
Pemanfaatan air eks Effluent Treatment untuk pencucian
gypsum
Pemanfaatan air buangan sanitasi untuk siram-siram
taman
Pemanfaatan Acidic water eks Utilitas I untuk scrubbing
system di unit RFO (detail design)

b) Recycle
- Pemanfaatan condensate pabrik Amoniak sebagai Air
-

Umpan Boiler (BFW)
Pemanfaatan process condensate pabrik Urea untuk
scrubbing water di prilling tower dan sealing pompa.
Pemanfaatan Blow down air boiler Utilitas I untuk
dikembalikan lagi sebagai bahan baku air boiler
Pemanfaatan Condensate pabrik ZA I/III untuk Umpan
Reaktor/Saturator
Pemanfaatan hasil pengurasan tangki Asam Fosfat
sebagai bahan baku di pabrik PF-II
Pemanfaatan endapan equaliser untuk pabrik PF-I & II
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-

-

Pemanfaatan air buangan akhir untuk scrubbing di PF-I & II
Pemanfaatan air scrubber # 300 PF-I & II untuk proses di
Granulator
Pemanfaatan debu dari ball mill pabrik PF-I & II untuk bahan
baku di unit Reaksi (# 200)
Pemanfaatan ceceran debu dari area pabrik II untuk bahan
baku pabrik PF-I & II
Pemanfaatan air scrubbing system pabrik PHONSKA untuk
proses di Granulator
Pemanfaatan buangan cair pabrik Asam Fosfat untuk bahan
baku di Reaktor (Digester)
Pemanfaatan condensate pabrik ZA II untuk air umpan Boiler
pabrik III
Pemanfaatan buangan dari settler pabrik ZA II untuk bahan
baku unit reaksi
Recycle Produk Off Spec Centrifuge ZA II Sebagai Larutan
Mother Liquor
Pemanfaatan air dari scrubbing system ZA II untuk
dikembalikan ke proses

c) Recovery
- Pemanfaatan panas dari GTG (Gas Turbine Generator) untuk
membangkitkan steam
- Pemanfaatan panas flue gas dari Boiler pabrik I untuk pre
heater Bahan Bakar
-

Pemanfaatan panas di pabrik Amoniak untuk pemanasan
udara proses dan membangkitkan steam
Recovery purge gas di pabrik Amoniak untuk bahan baku
proses dan produk
Recovery gas buang dari Purifikasi pabrik Urea sebagai bahan
baku dalam proses sintesa
Recovery proses condensate di pabrik Urea sebagai Air Umpan
Boiler (Boiler Feed Water)
Penggunaan NH3 vapour langsung dari pabrik amoniak untuk
mengurangi penggunaan steam di pabrik ZA I/III
- Pemanfaatan panas reaksi di pabrik Asam Sulfat untuk
membangkitkan steam
77

PENDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI
Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau

-

Pemanfaatan flue gas Calciner Pabrik AlF3 untuk
pemanas di additional dryer AlF3
Pemanfaatan panas reaksi di Reaktor pabrik ZK untuk
pemanas feeding KCl (dalam rancangan)

(5) PROGRAM HEMAT ENERGI
- Manajemen menerbitkan Nota Dinas penugasan untuk
mengevaluasi penggunaan energi dan sumber daya di
perusahaan. Tim diketuai Sesper dengan melibatkan
-

seluruh unit kerja.
Dilakukan mapping kebutuhan energi dan sumber daya
ditiap-tiap unit kerja.
Dilakukan inventarisasi potensi penghematan tahunan,
yang dibreakdown menjadi target bulanan.
Dilaporkan status bulanannya ke manajemen melalui
rapat anggaran.
Cakupan : Listrik, Air, BBM

Tabel 3-3 Realisasi Penghematan Pada Tahun 2009
(sumber: PT. Petrokimia Gresik)
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Tabel 3-4 Kinerja Pengelolaan Lingkungan
(sumber: PT. Petrokimia Gresik)

Program Emergency Response
-

Perusahaan mengidentifikasi potensi terjadinya keadaan
darurat. Potensi yang dikaji adalah pada kegiatan produksi,
handling, distribusi dan penyimpanan. Hasil identifikasi
dikaji
secara
periodik
dan
disesuaikan
dengan
perkembangan bisnis perusahaan.

-

Perusahaan melakukan antisipasi terhadap seluruh potensi
keadaan darurat yang mungkin terjadi melalui prosedur
penanganan keadaan darurat.
Secara periodik dilakukan latihan PKDP (Penanggulangan
Keadaan
Darurat
Pabrik)
baik
skala
kecil
(tumpahan/bocoran) maupun besar.
Prosedur diupdate pasca pelatihan.
Tahun 2009: Latihan bocoran tangki amoniak, latihan
kebocoran line gas alam dari Lengowangi dengan

-

-

melibatkan masyarakat.
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h)

Penerapan Sistem Manajemen yang terintegrasi
Sebagai sarana/upaya perbaikan, dilakukan penerapan sistem
manajemen yang terintegrasi, yang mencakup:

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, yang mulai diterapkan
sejak
1997. Resertifikasi ISO 9001:2000 dilakukan tahun
2004. Sertifikasi oleh SGS. Mulai tahun 2008 sertifikasi






dilakukan oleh Sucofindo ICS.
Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14001, mulai
diterapkan secara bertahap, dimulai tahun 1998 untuk
pabrik I, tahun 2000 untuk pabrik III dan tahun 2002 untuk
pabrik II. Merger dan migrasi ke ISO 14001:2004 dilakukan
pada Juni 2005. Resertifikasi terakhir pada Desember 2008.
Sertifikasi oleh SUCOFINDO ICS. Surveilance audit terakhir
Desember 2009. Best Improvement tahun 2008.
Sistem Manajemen K3 sesuai Permenaker No. 5/1996 sejak
tahun 1997. Sertifikasi terakhir dilakukan tahun 2005,
dengan perolehan sertifikat bendera Emas. Surveilance audit
terakhir Desember 2009.
Penerapan Resposible Care® meliputi Distribution Code,
Process Safety, Employee Health & Safety, Community
Awareness, Pollution Prevention dan Product Stewardship.
Peringkat Gold pada Responsible Care Award 2009.

i)

Aktifitas hijau
Aktivitas hijau menenurut perusahaan Petrokimia adalah sebagai
berikut:
 Penanaman 100.000 mangrove di pantai PKG
 Penghijauan sejuta pohon
 Penghijauan 300.000 pohon di Jawa Timur
 Penghijauan 300 pohon di DAS Brantas – Batu, Jawa Timur
 Total jumlah tanaman yang ditanam di dalam dan di luar area
561.000 pohon

j)

CSR
PT Petrokimia Gresik juga memberikan peluang yang sebesar-besarnya
kepada potensi lokal untuk dikembangkan melalui program CSR.
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Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk memperbaiki kualitas
lingkungan;
1) Kemitraan dengan Usaha Kecil
Pelaksanaan Program Kemitraan di perusahaan berpedoman pada
Keputusan Menteri BUMN No.Kep-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003
tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program
Bina Lingkungan.
Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa usaha kecil merupakan
kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria
kekayaan paling banyak Rp 200 juta - tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp
1 miliar, dengan pola-pola:
2) Pola Pembinaan Langsung
 Pola Pembinaan Murni.
Pengusaha kecil diberi pinjaman modal untuk biaya modal kerja atau
investasi dalam rangka untuk meningkatkan usahanya.
 Pola Inkubator
Perusahaan memberikan tempat untuk lokasi kerja dan pelatihan,
pembekalan teknik produksi, manajerial dan pemasaran secara
intensif kepada pengusaha kecil pemula agar mampu menciptakan
pendapatan melalui kegiatan produktif selama waktu yang ditentukan.
 Pola Kemitraan
Perusahaan bekerjasama dengan instansi/ lembaga/ koperasi yang
dapat menampung hasil produksi pengusaha kecil sekaligus sebagai
penjamin terhadap pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada
pengusaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan.
 Pola Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN
Perusahaan bekerjasama dengan instansi/lembaga/ koperasi yang
dapat menampung hasil produksi pengusaha kecil sekaligus sebagai
penjamin terhadap pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada
pengusaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan.
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 Pola Satuan Kerja
Di mana BUMN bekerjasama dengan pihak Pemkab/Pemkot
dengan membentuk Satuan Kerja, dan pihak Pemkab/Pemkot
sekaligus bertidak sebagai affalis.
 Pola Kerjasama dengan Lembaga Keuangan/ Perbankan.
Bentuk kerjasama ini antara lain dengan memanfaatkan dana
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang akan
dipergunakan oleh pihak Perbankan untuk menjamin kredit
yang akan disalurkan oleh Perbankan.
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3.9.5
a)

Industri Elektronika ( PT. Panasonic Indonesia)
Solusi Hijau PT Panasonic Indonesia
Eco ideas
- "Eco ideas" untuk produk
Panasonic akan menghasilkan produk yang menggunakan energi
secara efisien/energy-efficient product. Selain itu juga memberikan
pertimbangan lingkungan dalam pemilihan bahan/material dan
mempromosikan desain berorientasi daur ulang. Panasonic akan
mempercepat pengembangan teknologi konservasi energi sebagai
target terbesar dalam melaksanakan 'ide eco' untuk produk.
Berdasarkan konsep ini, Panasonic akan meningkatkan jumlah
produk dengan kinerja energy-efficient product menjadi No.1 di
industri dan menghilangkan produk dengan efisiensi energi yang
rendah.
-

"Eco ideas" untuk manufaktur/pabrik
Panasonic akan mengurangi emisi CO2 di seluruh area produksi
manufaktur. Juga akan meningkatkan produktivitas dalam semua
proses produksi, termasuk perencanaan produk, pengadaan,
pemasaran, logistik, dan proses daur ulang selain kegiatan
produksi di pabrik-pabrik, sehingga dapat mengurangi emisi CO2
di seluruh kegiatan produksi manufaktur.

-

"Eco ideas" untuk semua orang dan dimanapun
Panasonic akan mendorong penyebaran kegiatan lingkungan di
seluruh dunia. Yaitu dengan memperluas kegiatan ‘eco’ kepada
masyarakat lokal di seluruh dunia bersama-sama dengan karyawan
dan juga dengan semua orang dalam masyarakat. Panasonic juga
melakukan komunikasi dua arah dengan stakeholder untuk
memberikan informasi tentang kegiatan lingkungan Panasonic
dengan cara yang mudah dipahami.
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b) Inovasi Hijau PT Panasonic Indonesia
Masalah Serius Sumber Daya Alam
Sumber daya alam atau bahan bakar fosil mulai mengering, dimana
cadangan bahan bakar bensin hanya sampai 14 tahun ke depan, perak
sampai 15 tahun ke depan, Tembaga sampai 13 tahun ke depan, dan Indium
sampai 6 tahun ke depan.
Dengan adanya isu-isu dan masalah tersebut maka Panasonic ingin menjadi
Perusahaan No.1 dalam Inovasi Hijau di Industri elektronik. Panasonic akan
membuat Pusat ‘Lingkungan’ untuk aktivitas bisnisnya dan melahirkan
beberapa Inovasi Hijau sesuai dengan Konsep dalam ‘Green Plan 2018’.
Visi Panasonic dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 untuk
menjadi No.1 Perusahaan Inovasi Hijau di Industri Elektronik. Untuk menuju
ke arah tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan kontribusi yang ada
terhadap lingkungan dan pertumbuhan bisnis Panasonic.
Pada tahun 2012 perusahaan Panasonic telah diisi dengan potensi
pertumbuhan yang signifikan, antara lain dengan Deklarasi 'Eco ideas' baru
yaitu 'eco ideas' untuk gaya hidup dengan mempromosikan gaya hidup
dengan hampir nol emisi di seluruh dunia dan 'eco ideas' untuk gaya bisnis
dengan membuat dan mengejar gaya bisnis dalam penggunaan sumber
daya dan energi yang terbaik.
Dalam hal ini Perusahaan Panasonic berusaha untuk menjadi Perusahaan
Inovasi Green dengan perspektif global dengan menargetkan pengurangan
Emisi CO2 sebesar 500.000 ton.
Di tahun 2009/2010 Perusahaan Panasonic memulai Konsep Solusi Hijau
Panasonic yaitu 'eco ideas' untuk produk, ‘eco ideas’ untuk manufaktur, dan
‘eco ideas’ untuk semua orang dan dimanapun, dengan target pengurangan
emisi CO2 sebesar 300.000 ton.
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Gambar 3-10 Konsep Green Plan 2018 PT Panasonic
(sumber: PT Panasonic Indonesia)

Sesuai Visi Panasonic dalam Inovasi Hijau untuk Kehidupan
Manusia, antara lain menjadi No.1 Hijau Inovasi Perusahaan di Industri
Elektronik, dengan membuat 'lingkungan' menjadi penting untuk
semua kegiatan bisnis Panasonic dan melahirkan inovasi-inovasi baru.
Untuk mewujudkan hal tersebut Panasonic membuat Inovasi-Inovasi :
i. Inovasi Hidup Hijau, antara lain :
Hidup dengan emisi CO2 hampir nol untuk seluruh rumah
dan bangunan.
-

Hidup dikelilingi oleh daur ulang yang berorientasi produk.
Penggunaan yang lebih luas produk eco di negara-negara
berkembang.
Evolusi dan penyebaran Eco Mobil.
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Dalam konsep ini ditekankan pentingnya menyadari gaya Hidup
Hijau untuk memperkaya kehidupan masyarakat. Menawarkan
kehidupan yang lebih baik dengan mewujudkan masyarakat di
seluruh dunia dengan rasa aman, kenyamanan dan sukacita, secara
berkelanjutan
ii.

Inovasi Bisnis Hijau, antara lain :
- Menyadari daur ulang yang berorientasi manufaktur
-

Meminimalkan CO2 melalui proses seluruh bisnis
Mengejar Gaya Kerja Green

Untuk memberikan solusi lingkungan yang baik, Panasonic membentuk
tenaga ahli yang lebih banyak dalam menangani bidang-bidang :
Pengembangan, Perencanaan Desain Produk, Teknik Desain, Pembelian,
Produksi, Mutu, Layanan Pemasaran, dan Daur Ulang.
Dalam konsep ini ditekankan perlunya penerapan Gaya Bisnis Hijau yang
optimal untuk mewujudkan Sistem Operasi Manufaktur yang Ideal
dengan Biaya Nol, Waktu Nol, Persediaan Nol dan Emisi Nol.
The New 'eco ideas' of Panasonic

Gambar 3-11 Eco ideas
(sumber: PT Panasonic Indonesia)

Penerapan 'eco ideas' for business-style dilakukan dengan mengurangi
emisi global CO2 500.000 ton dengan meningkatkan produktivitas secara
terus menerus dan meningkatkan kinerja lingkungan.
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Dasar Strategi ‘eco ideas' untuk Bisnis-style
(1) Menghilangkan Kerugian Panas
(2) Perlindungan pada pelepasan panas yang potensial dari sistem
pemanas dengan isolasi.
(3) Menghilangkan Barang yang tidak perlu
(4) Menghilangkan peralatan yang tidak perlu dalam menggunakan
energi.
(5) Penggantian Barang yang menghasilkan CO2 tinggi dengan CO2
rendah
(6) Mengubah peralatan dengan emisi CO2 yang rendah setara
dengan kemampuan dan fungsinya.
(7) Pengenalan Teknologi Baru, Material, dan Proses
(8) Memanfaatkan teknologi baru untuk mendukung pengurangan
konsumsi energi seperti inverter, power booster, dll.

Gambar 3-12 Implementasi Eco-Ideas pada Coveyor Line dan Heat Released
(Sumber: PT Panasonic Indonesia
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Gambar 3-13 Implementasi Eco-Ideas pada Ceiling type dan Roof
(sumber: PT Panasonic Indonesia)

Gambar 3-14 Implementasi Eco-Ideas pada Pengolahan Air Limbah
(sumber: PT Panasonic Indonesia)
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Gambar 3-15 Eco-Ideas
(sumber: PT Panasonic Indonesia

Gambar 3-16 Hasil dari Eco-Ideas
(sumber: PT Panasonic Indonesia)
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Tabel 3-5 Rincian Indeks Hijau
(sumber: PT Panasonic Indonesia)

Tabel 3-6 Rincian 2018 tentang Industri Hijau
(sumber: PT Panasonic Indonesia)

Target untuk 2018

Tindakan

Pengurangan

Membuat

CO2

CO 2 puncak emisi

mengurangi emisi CO 2 dari kegiatan

bersih dan

produksi dan penggunaan produk (120

penurunan

juta ton dibandingkan dengan TA 2006)

sesudahnya (Emisi





Maksimalkan ukuran kontribusi dalam

Mengurangi emisi CO 2 per unit dasar

dari kegiatan

dalam bidang logistik (Pengurangan

produksi dan

emisi CO 2 per unit dasar berat: Dengan

penggunaan

46% atau lebih dibandingkan dengan
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Target untuk 2018

Tindakan

produk)

TA 2006)


Mengurangi emisi CO 2 dari kantor
(gedung perkantoran milik Diri di
Jepang: Pengurangan dengan 2% atau
lebih rata-rata tahunan)



PromosikanCO 2 pengurangan
bekerjasama dengan mitra pengadaan



Mempromosikan Bisnis Layanan
Konservasi Energi Dukungan untuk
Pabrik Keseluruhan

Memperluas



Secara global mengembangkan sistem

penjualan Bisnis

manajemen energi untuk seluruh rumah

Sistem Energi

dan bangunan

untuk tiga triliun



yen atau lebih

Win dunia kelas atas saham dalam
bisnis solar cell (Top tiga peringkat di
2015)



Win saham top dunia dalam sistem
kogenerasi sel bahan bakar



Secara global memperluas stasioner
lithium-ion sistem baterai



Sangat memperluas eko-mobil bisnis
terkait (Baterai, sistem manajemen
termal, sistem catu daya manajemen
dan infrastruktur listrik pengisian)

Sumber Daya

Mengejar

Daur Ulang

manufaktur

 Mengurangi total sumber daya yang
digunakan dan meningkatkan sumber
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Target untuk 2018

Tindakan

berorientasi daur

daya daur ulang digunakan (Rasio

ulang untuk

sumber daya daur ulang total yang

membuat

digunakan untuk sumber daya total

penggunaan

yang digunakan: lebih dari 16%)

terbaik sumber

 Mencapai Emisi Nol Sampah dari

daya

kegiatan produksi di semua situs
(Limbah tingkat daur ulang: 99,5% atau
lebih)
 Mempromosikan sumber daya daur
ulang bersama dengan mitra
pengadaan

Air

Minimalkan

 Meningkatkan produk untuk

jumlah konsumsi

menghemat air dan berkontribusi

air bersih

terhadap daur ulang air
 Mengurangi konsumsi air dalam
kegiatan produksi dan meningkatkan
penggunaan air daur ulang

Zat Kimia

Meminimalkan



dampak
lingkungan yang

Mengembangkan teknologi alternatif
untuk zat berbahaya lingkungan



Menghentikan penggunaan zat

disebabkan oleh

berbahaya lingkungan disubstitusikan

zat kimia

dalam produk


Minimalkan zat berbahaya dilepaskan
dari lingkungan pabrik

Keanekaraga-

Identifikasi

man Hayati

dampak terhadap



Meningkatkan produk memberikan
kontribusi bagi konservasi
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Target untuk 2018

Tindakan

keanekaragaman
hayati dan

keanekaragaman hayati


memberikan
kontribusi untuk

Mendorong penghijauan di situs bisnis
dan sekitarnya



konservasi

Mempromosikan pemanfaatan
berkelanjutan sumber daya hutan



Mempromosikan konservasi
keanekaragaman hayati bersama
dengan mitra pengadaan

Meningkatkan persentase sampai



30% penjualan No.1 produk sadar
lingkungan (Double FY 2010 level)

Menyediakan kelas atas yang sadar
lingkungan produk di semua area bisnis



Promosikan pemasaran eko berakar
kuat di setiap daerah dan negara

Meningkatkan kontribusi

1.

lingkungan melalui kerja sama
dengan stakeholder

Meneliti dan mengusulkan gaya hidup
hijau

2.

Pengembangan sumber daya manusia
memimpin inovasi hijau

3.

Promosikan Panasonic RELAY ECO
untuk Bumi Berkelanjutan

4.

Memberikan pendidikan lingkungan
untuk dua juta anak di seluruh dunia

5.

Tanaman sepuluh juta pohon di seluruh
dunia bersama-sama dengan
stakeholder

6.

Mempercepat kontribusi lingkungan
melalui kerja sama dengan pemasok
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3.9.6

Industri Makanan

Informasi dalam hal penerapan konsep Industri Hijau di Pabrik Gula ini
diperoleh dari Pabrik Gula Rafinasi Makassar Tene, Sulawesi Selatan dan
Pabrik Gula Tjoekir, Jawa Timur.
Sebagai perkenalan, PT Makassar Tene berdiri sejak tahun 2009 dan
merupakan pabrik gula rafinasi satu-satunya yang beroperasi di wilayah
Indonesia Timur dengan kapasitas produksi 1800 tcd. Sementara itu Pabrik
Gula Tjoekir merupakan bagian dari PT Perkebunan Nusantara X yang
berlokasi di Jombang – Jawa Timur dengan kapasitas produksi terpasang
3500 – 4000 tcd.
Perlu ditegaskan kembali, konsep Industri hijau berangkat dari konsep
efisiensi dan efektivitas (efficiency and effectiveness) yang pada masa awal
perkembangan industri merupakan daya saing sebuah industri, yang
kemudian berkembang menjadi konsep (sustainability) berkelanjutan,
produksi bersih (cleaner production) dan terakhir dengan memasukkan unsur
lingkungan dan sosial masyarakat yang kemudian dikenal sebagai konsep
industri hijau (green industry).
Dalam penjabarannya, program-program di tingkat industri yang termasuk
dalam ranah penerapan industri hijau dapat digolongkan sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

Pengendalian polusi
Cleaner production
Eco-efficiency
Pendekatan siklus hidup (Life Cycle Thinking)

e.
f.

Produksi tertutup (Closed Loop Production)
Ekologi Industri (Industrial Ecology)
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a)

PT Makassar Tene (Produk: Gula Bola Manis)
PT Makassar Tene merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) pabrik gula
rafinasi yang beroperasi di Indonesia dan merupakan satu-satunya
pabrik gula yang beroperasi di wilayah Timur Indonesia. Sejak berdiri
tahun 2009, perusahaan ini hanya memproduksi gula rafinasi dan
mendatangkan bahan baku gulanya dari Brazil.
Dalam perjalanannya, semula perusahaan berencana menggunakan gas
sebagai sumber energinya, namun dalam prosesnya kebijakan beralih
kepada penggunaan pembangkit berbahan bakar batu bara sebagai
sumber energinya. Alasan ekonomis mendasari pengambilan keputusan
ini. Perbandingannya adalah PLN : Gas : Batu Bara = Rp 1300/kWh : Rp
680/kWh : Rp 500/kWh. Hal ini menjadi penting mengingat biaya
energi menelan hingga 42% terhadap keseluruhan biaya produksi gula.
Dalam perkembangannya pengambilan keputusan ini justru menjadi
langkah awal dalam penerapan praktek industri hijau. Dengan
menggunakan batu bara, disamping energi yang dihasilkan, akan
terbentuk juga karbon dioksida sebagai hasil pembakaran, kemudian
gas karbon dioksida ini tidak langsung dibuang ke lingkungan
melainkan ditangkap untuk digunakan dalam proses berikutnya.
Karbon dioksida yang ditangkap direaksikan dengan susu kapur dan
digunakan untuk proses pemurnian gula dengan proses carbonatasi.
Proses carbonatasi merupakan perbaikan dari metode sulfatasi dalam
proses pemurnian gula. . Dalam praktik proses carbonatasi sendiri
memiliki keunggulan dibandingkan proses sulfatasi, antara lain :
a.
b.

c.
d.

Tidak memerlukan proses lanjutan berupa proses decolorisasi.
Tidak memerlukan proses evaporasi, karena selama proses
carbonasi kekentalan (breach) gula sudah sesuai standar. Hal ini
berbeda dari proses sulfatasi yang memerlukan proses
evaporasi untuk mencapai kekentalan yang diperlukan.
Buangan CO2 menjadi lebih rendah karena sebagian ditangkap
dan dimanfaatkan.
Adanya proses yang mampu dihilangkan ini pada gilirannya
sangat berpengaruh pada kebutuhan energi dalam proses
produksi gula.
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e. Purity, kemurnian gula bisa mencapai 99.8%. sementara rata-rata
rendemen di industri gula hanya mencapai angka 95%.
Dalam proses carbonasi, diperlukan batu kapur (lime) sebagai
campuran gas karbon dioksida untuk membentuk kokas (CaCO3). Batu
kapur sendiri berasal dari petani lokal, sementara untuk mengendalikan
kualitas bahan baku kapur agar bisa langsung digunakan dalam proses
produksi gula pasir, perusahaan memberikan pendampingan dan
memberikan teknologi pengolahan kepada petani lokal.
Selain penerapan proses carbonasi sebagai ganti proses sulfatasi,
pengolahan molasses juga memperoleh perhatian yang cukup serius,
hal ini terkait dengan upaya pengendalian yield produksi serta efisiensi
penggunaan bahan baku.
Pada tahap awal molasses digunakan dalam proses afinasi untuk
memisahkan gula dari unsur pengotornya (impurities). Dari proses ini
unsur pengotor (impurities) akan terlarut dan membentuk lebih banyak
molasses. Molasses ini kemudian digunakan kembali dalam proses
kristalisasi dan sentrifugasi gula sebagai bibit untuk membentuk kristalkristal gula. Setelah itu, molasses tidak langsung disimpan sebagai byproduct, karena kandungan gula dalam molasses masih cukup tinggi,
molasses ini akan dikristalkan kembali menjadi gula melalui proses
recovery crystallization and centrifugation. Setelah itu molasses
kemudian masuk kembali ke proses awal yaitu proses afinasi.
Molasses yang kandungan gulanya sudah sangat sedikit dan tidak bisa
dikristalkan lagi akan masuk ke penyimpanan (storage) untuk kemudian
dijual ke pihak ketiga, berupa pabrik kecap. Adapun by-product berupa
molasses ini sekitar 3% dari produksi gula.
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Gambar 3-17 Proses Produksi Gula
(sumber: PT Makassar Tene)
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Gambar 3-18 Proses Produksi Gula
(sumber: PT Makassar Tene)

b) Pabrik Gula Tjoekir
Pabrik Gula Tjoekir (PG Tjoekir) merupakan bagian dari PT Perkebunan
Nusantara X (PTPN X) yang beroperasi sejak tahun 1876 dan berlokasi di
Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pabrik Gula ini memiliki kapasitas
terpasang sebesar 3500 – 4000 tcd. Adapun lahan perkebunan tebu yang
memasok kebutuhan tebu adalah seluas 7500 hektar dengan yield produksi
rata-rata 100 ton/ha. Dari 7500 hektar lahan tebu tersebut, sekitar 90%
merupakan lahan rakyat yang berada di luar kendali perusahaan. Berikut
adalah gambaran umum dari proses produksi gula mulai dari penanaman
hingga produksi gula akhir:
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Gambar 3-19 Existing Sugarcane Process
(sumber: PTPN XI, PG Tjoekir)

Melihat struktur biaya di Pabrik Gula, 70% berasal dari sisi produksi on-farm
sementara sisi off-farm hanya 30%, untuk itu sebenarnya pembenahan di sisi
on-farm menjadi sangat penting dalam memperbaiki struktur biaya produksi
perusahaan.
Terkait hal ini, PG Tjoekir melakukan perbaikan dari sisi produksi tebu di
perkebunan, walaupun sebagian besar lahan pemasok bahan baku berada
di luar kendalinya. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh
manajemen PG Tjoekir:
1.

2.

Mengadopsi proses pembenihan dari Colombia, yaitu dengan
menggunakan teknik mata tumbuh. Dengan teknik ini,
perkembangan tanaman akan lebih cepat dan penggunaan lahan
juga menjadi lebih efisien.
Manajemen penjadwalan waktu tanam.
Secara teori, untuk memperoleh rendemen gula yang baik, waktu
pemanenan tebu menjadi hal yang krusial. Tanaman tebu yang
terlalu muda atau terlalu tua akan menghasilkan rendemen gula
yang tidak optimal. Untuk itu, pihak manajemen melakukan
kerjasama dengan petani dalam hal penentuan jadwal tanam dan
panen tebu.

PG Tjoekir juga sedang memulai proyek pembangkitan listrik dengan
memanfaatkan bagasse atau batang tebu sisa penggilingan dengan
menggunakan teknologi Co-Generation. Selama ini PG Tjoekir
mengandalkan pasokan listrik dari PLN dan generator diesel. Adapun listrik
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yang dihasilkan akan mampu memasok seluruh kebutuhan listrik di pabrik, bahkan
berlebih sehingga diadakan kerjasama berupa skema jual-beli listrik dengan PLN.
Ini merupakan langkah yang sangat baik dalam hal penerapan konsep Industri
hijau.
Berdasarkan literatur, salah satu program yang paling menggambarkan konsep
industri hijau adalah penerapan closed loop production. Berikut adalah contohnya:

Gambar 3-20 Closed Loop Process for Sugarcane
(sumber: PTPN XI, PG Tjoekir)

Bisa kita lihat disini bahwa teknologi Co-Generation hanya merupakan satu
dari sekian banyak proses yang bisa dilakukan dalam menerapkan prinsip
closed loop production. Namun hal ini juga tentunya berpengaruh besar bagi
perusahaan:
1.

Dari segi biaya produksi, perusahaan akan memiliki kemandrian
memasok sendiri kebutuhan energinya, sehingga tidak lagi
mengeluarkan biaya yang besar sebagaiman jika membeli dari pihak
lain.

101

PENDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI
Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau

2.

Sampah (polutan) yang dihasilkan akan minimal karena
bagasse sisa penggilingan kan diolah untuk menghasilkan uap
panas dan listrik.
Sementara itu, dari sisi off-farm, proses produksi gula secara
umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3-21 Produksi Gula Off-Farm
(sumber: PTPN XI, PG Tjoekir)

Gambar 3-22 Produksi Gula Off-Farm
(sumber: PTPN XI, PG Tjoekir)
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3.9.7

Industri Tekstil (PT. Argo Pates, Tbk)

a) Kegiatan Usaha PT. Argo Pantes Tbk.
PT. Argo Pantes Tbk. merupakan salah satu produsen tekstil
berkualitas terkemuka di Indonesia. Saat ini perusahaan memproduksi
tekstil bermutu dengan menggunakan bahan baku katun dan katun
campuran antara kapas dan polyester. Sebagai produsen tekstil yang
berorientasi pada ekspor, perusahaan telah memenuhi persyaratan
standar internasional sebagai bagian pemenuhan kepuasan pelanggan
dengan mendapatkan sertifikat ISO-9002 dan ISO-14001 dari SGS
Indonesia. Selain itu juga telah memperoleh sertifikat “Best Delivery
Performance” dan “Best Vendor Award” dari pelanggan yang berada di
luar negeri. Pada bagian marketing proses untuk memperkenalkan
barang dan upaya untuk memberikan pelayanan dilakukan melalui
internet, pembagian brosur dan outlet. Karena perusahaan ini
merupakan penghasil bahan baku, sehingga tidak menjual brand. Maka
untuk memperoleh pelanggan baru selain melalui proses marketing
biasanya diperoleh dari rekomendasi dari pelanggan lama. . Hasil
produksi tersebut juga diekspor ke Belanda, Polandia, Dubai, Srilangka,
Banglades, swedia, Turki, Vietnam, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat,
Peru, Italia, Yunani, Kolombia, Cyprus dan Afrika. Belanda menjadi
pelanggan terbesar dengan pertimbangan bahwa barang dari Indonesia
akan dijual lebih murah dibandingkan dengan barang tekstil dari negara
Eropa lainnya. Sedangkan Afrika menjadi pelanggan terkecil karena daya
beli negara tersebut rendah.
Sertifikat ISO-9002 tentang kualitas, diberikan untuk proses pemintalan
benang, pertenunan, dan pencelupan kain. Produk yang dihasilkan,
antara lain berupa bahan baju (shirting) dan bahan celana (suiting).
Sebagian dari hasil produksinya yang berupa benang diproduksi
kembali menjadi kain grey dan kain jadi yang bermutu tinggi. Sertifikat
ISO-14001 tentang lingkungan hidup yang salah satunya berkaitan
dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
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b) Aspek Kegiatan Produksi


Spinning

Gambar 3-23 Proses Spinning
(Sumber: PT Argo Pantes)

Tahapan paling awal baik dalam pembuatan kain atau pun benang
adalah spinning dimana terdapat beberapa langkah yang haru dijalani,
antara lain:
1.

2.

3.

4.

5.

Blowing yaitu proses penguraian gumpalan kapas yang baru diambil
dari pohon dan pencampuran kapas/polyester yang telah terurai
serta pembersihan kotoran bahan baku dari benda-benda asing
sepeti pasir, daun dan lain-lain. Dalam proses ini, bahan baku yang
awalnya berbentuk gumpalan diolah menjadi lembaran- lembaran
kapas yang panjang dan lebar.
Carding yaitu penggarukan, pembersihan dan penguraan serat dari
gumpalan menjadi individu. Proses ini adalah perubahan bentuk
bahan baku dari lembaran menjadi uraian sebesar tali yang cara
penggulungannya seperti tali tambang.
Pre Drawing yaitu perangkapan dan pregangan bahan baku,
mensejajarkan serta (apakah 100% cotton atau ada campuran
polyester) dan memperbaiki kerataan bahan baku.
Lap Former yaitu proses dimana bahan baku yang berbentuk tali
tambang berubah dalam bentuk lembaran-lembaran yang lebih
tipis dibandingkan pada tahapan carding.
Combing yaitu pemisahan serta panjang dan pendek agar tidak
mudah putus yang kemudian serta tersebut disejajarkan, lalu
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dilakukan proses perubahan bentuk dari bentuk lembaran tipis menjadi
tali-tali yang disimpan dengan cara digulung.
6. Drawing yaitu perangkapan, perbaiki dan mensejajarkan serta agar tali
tidak mudah putus serta mengatur persentase blending.
7. Roving yaitu proses yang akan dilalui oleh benang baik yang sudah
dilakukan pewarnaan atau pun benang yang masih berwarna asli.
8. Ring Spinning yaitu proses membentuk benang dalam kapasitas yang
lebih kecil dari proses roving dan kmudian benang tersebut diberi nomor
dan keterangan mengenai persentase bahan baku yang digunakan, agar
lebih mudah menentukan jenis kain yang akan diolah dalam proses
weaving. Hasilnya benang roving akan berubah bentuk menjadi benang
ring.
9. Winding yaituproses menggulung benang ring menjadi bentuk benang
cones yang lalu akan diperiksa kerataandan berat gulungan benang
tersebut. Setelah semua proses itu selesai, maka dilakukan pengepakan.
Pada tahapan ini PT. Argo Pantes Tbk. mempunyai lima buah pabrik spinning,
dimana tiga diantaranya ada di kota Tangerang dan dua pabrik lain di Kota
Bekasi.


Yarn Dyeing
Tahapan berikutnya setelah proses spinning adalah proses yarn
dyeing (pewarnaan benang), dalam tahapan ini terdapat prosesproses yang harus dilakukan yaitu:
1. Benang grey, yang merupakan bahan baku utama.
2. Singeing, proses menghilangkan bulu-bulu yang terdapat pada
3.
4.

5.
6.
7.

serat benang untuk proses diwarnai.
Reeling, proses mengubah bentuk cones menjadi bentuk benang
grey.
Mercerize, proses penarikan benang dalam larutan caustic soda
agar menambah daya serap, kilat dan kekuatan tarik benang.
Proses ini dilakukan pada suhu rendah.
Hank ke cones, proses menggulung benang dari bentuk hank ke
bentuk cones.
Soft Winder, proses menggulung benang dari bentuk cones ke
bentuk stainless tube untuk bentuk dyeing.
Dyeing, proses pencelup benang dalam bentuk cheese atau beam
mulai dari proses scourcing lalu bleaching sampai oiling.
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8. Dryer, proses mengeringkan benang dari proses pencelupan dengan
menggunakan uap panas yang dialirkan dengan bantuan blower.
9. RTW, proses menggulung benang dari bentuk stainless tube ke dalam
bentuk cone kembali.
10. Packing, proses pngepakan barang untuk dikirim ke gudang sesuai
dengan lot, warna dan lain-lain.


Weaving

Gambar 3-24 Proses Weaving
(Sumber: PT Argo Pantes)

PT. Argo Pantes Tbk. memiliki 452 mesin tenun dengan kapasitas di
setiap bulan sebanyak 3,8 juta yards. Dalam tahap penenunan, benang
yang menjadi bahan baku ada dua jenis, yaitu benang lusi dan benang
pakan. Benang lusi adalah benang yang dipasang sejajar pada mesin
tenun sehingga membentuk anyaman untuk kain dengan bentuk
memanjang. Sedangkan benang pakan adalah benang anyaman untuk
kain dengan bentuk melebar atau arahnya tegak lurus dengan benang
lusi. Ada beberapa tahapan pada proses weaving, yaitu:
1.

Bahan baku, proses penerimaan bahan baku berupa benang dari
spinning.

2.

Warping, proses pemindahan gulungan dari gulungan cones
menjadi gulungan boom sesuai dengan panjang yang ditentukan
agar proses selanjutnya tidak mengalami kesulitan.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.



Sizing, proses penganjian benang lusi untuk menidurkan bulu-bulu
benang dan menambah kekuatan benang agar tidak putus saat proses
penenunan.
Reaching, proses memasukkan benang lusi setelah proses sizing ke dalam
gun, dropper, sisir dan menentukan anyaman tenunan untuk membuat
desain struktur pada kain.
Tying, proses penyambungan benang lusi di atas mesin tenun dengan
benang lusi pada bibit sehingga proses pemasangan pada tenun dapat
dipercepat.
Mesin tenun, proses pembuatan kain dengan cara menganyam benang
lusi dan benang pakan dengan motif anyaman yang telah ditentukan.
Inspecting, proses pemeriksaan kain setelah selesai ditenun untuk
memisahkan dan membedakan grade sesuai dengan kelompoknya.
Folding, proses mlipat dan mendata kain yang sudah selesai di inspecting
sesuai dengan panjang kain dan grade.
Packing, proses menyusun kain di atas palet dan mendata sesuai dengn
jenis maupun grade dari kain tersebut. Lalu sebagian di ball pada mesin
ball press yang kemudian akan dikirim umtuk ekspor dan sebagian lagi
dikirim ke gudang.
Dyeing Finishing

Gambar 3-25 Proses Dyeing Finishing
(Sumber: PT Argo Pantes)

107

PENDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI
Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau

Dalam tahap Dyeing Finishing (pencelupan kain) terdapat proses-proses
yang harus dilakukan, diantaranya adalah persiapan, bleaching, dyeing,
finishing, dan packing. Uraiannya adalah sebagai berikut:
a.

Persiapan adalah proses menyambung kain grey per lembar pada
palet dan per jenis yarn yang diinginkan.
b. Bleaching, terdiri dari proses membakar bulu permukaan kain grey
(singeing), proses penghilangan kanji, proses pemasakan untuk
menghilangkan kotoran dan kuman pada suhu 120ºC selama 40

c.

menit, proses pemutihan, proses penstabilan serat cotton, proses
kekuatan kain, proses menambah daya serap dan menstabilkan
serat polyester.
Dyeing, terdiri dari proses pencelupan/pewarnaan kain dengan zat

warna, proses pengikatan zat warna dengan serat polyester pada
suhu 200ºC - 210ºC selama 90 detik, proses pengikatan zat warna
reaktif dengan serta cotton pada mesin pad steam dengan suhu
102ºC.
d. Finishing, terdiri dari proses penyempurnaan dengan obat resin dan
softener, proses setting arah lebar kain dan proses pemantapan kain
untuk mendapatkan shrinkage yang diinginkan pelanggan agar kain
tidak menciut lagi saat proses selanjutnya.
e. Verpacking, proses pemeriksaan kain untuk menentukan grade kain
dengan klasifikasi: grade A oke kirim ke pelanggan sedangkan grade
B dan C ex stock (tunggu kelanjutan). Lalu proses rolling, yaitu untuk
menggulung dan membungkus kain jadi. Dan proses pengepakan
kain ke dalam box untuk dikirim ke gudang sesuai kebutuhan
permintaan pelanggan.
c) Program Kerja K3 Perusahaan
Dalam melaksanakan aspek-aspek pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja dan proteksi terhadap lingkungan seperti tersebut
diatas, maka K3 perusahaan memiliki program-program kerja sebagai
berikut:


Melakukan Audit K3 gabungan
1. Tujuan: Untuk menjelaskan prosedur Audit di seluruh kegiatan
operasional PT. Argo Pantes, menyusun standar minimal untuk
pelaksanaan audit serta menentukan sistem komunikasi antar
unit, lokasi, divisi dan manajemen perusahaan.
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2.


Ruang lingkup: mencakup semua tata cara pelaksanaan audit PT Argo
Pantes Tbk Tangerang.

Pelaksanaan program Keselamatan dan Program pencegahan
1. Tujuan: pedoman untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan
baik dengan memperhatikan aspek keselamatan pada setiap
kegiatannya.
2. Ruang lingkup: melaksanakan program-program pencegahan dan
sekaligus pemeliharaan dengan inspeksi dan mengkalibrasi segala
peralatan yang digunakan.



Pendokumentasian Plant secata Teknis
1. Tujuan: untuk memberikan penetapan standar bagi teknis
pendokumentasian dari bangunan dan instalasi dengan persyaratan
2.



minimal sebagai data yang dapat dipahami.
Ruang lingkup: segala bangunan dan instalasi yang terdapat dalam
bangunan tersebut.

Emisi gas buang di udara bebas
1. Tujuan: memberikan pedoman untuk memastikan segala emisi yang
dihasilkan PT Argo Pantes Tbk, tidak berada pada kadar diatas
ambang batas serta tidak membahayakan bagi kesehatan manusia
dan biosfer serta tidak mengganggu lingkungan sekitar pabrik selama
kegiatan operasional berlangsung.
2. Ruang lingkup: meliputi pengontrolan dan penyaluran gas emisi.

 Sistem pencegahan kebakaran dan peledakan
1. Tujuan: untuk mencegah terjadinya kebakaran dan ledakan
2.

Ruang lingkup: meliputi unit operasi fisikal.

 Proses Analisa risiko
1. Tujuan: untuk mengidentifikasi risiko yang berhubungan dengan
proses pembuatan dan membatasinya dalam level yang aman.
2. Ruang lingkup: mencakup proses pengolahan yang dilaksanakan oleh
para buruh/ karyawan PT Argo Pantes, untuk mengacu pada prosedur
PT Argo Pantes.
 Pengelolaan Limbah (Waste Management)
1. Tujuan: untuk melindungi lingkungan dengan minimalisasi sampah
hasil kegiatan perusahaan dan untuk memastikan
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2.

bahwa semua sampah sisa yang ada diolah dan dibuang
dengan cara berwawasan lingkungan dan aman untuk jangka
panjang.
Ruang Lingkup: meliputi sampah-sampah dari semua aktifitas
seperti penelitian dan pengembangan, produksi, penyimpanan,
distribusi, dan administrasi.

 Pelaporan Insiden (Incident Reporting)
1. Tujuan: untuk memastikan pergerakan informasi yang cepat
diantara group PT. Argo pantes Tbk tentang :
a. Lingkungan, kecelakaan yang terkait dengan keselamatan
dan kesehatan kerja
b. Kasus produk yang cacat.
c. Gangguan bisnis
d. Gangguan keamanan
e. Pemeriksaan darurat oleh konsumen, pihak ketiga, dan
pihak berwenang (pemerintah).
2.

Ruang Lingkup : meliputi insiden yang berhubungan dengan
aktifitas PT Argo Pantes Tbk, dan produknya ataupun insiden
eksternal yang berpotensi menimbulkan dampak bagi PT. Argo
Pantes Tbk.

 Sistem Pencegahan Kebakaran di Area Pergudangan
1. Tujuan: menjaga risiko kebakaran pada gudang kepada manusia
dan lingkungan sampai pada level rendah yang dapat diterima.
2. Ruang lingkup: meliputi gudang dan penyimpanan di area
terbuka meliputi potongan barang, bahan mentah, setengah
jadi dan barang jadi serta material pengepakan.
 Dokumentasi Proses
1. Tujuan dari ini adalah untuk menetapkan standar dalam
mendokumentasikan segala proses fisik maupun kimia yang
berlangsung dalam perusahaan.
2. Ruang lingkup ini mencakup proses manufactur (produksi) aktif.
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Sistem kerja yang aman ( Safe systems of work )
1. Tujuan ini adalah untuk memastikan sistem kerja yang aman
berhubungan dengan pemeliharaan, perbaikan dan penginstalasian.
2. Ruang lingkup ini adalah pekerjaan-pekerjaan di lapangan yang
menghasilkan potensi bahaya.



Laporan Tahunan Keselamatan (Annual Safety Report)
1.
2.

Tujuan: untuk mendefinisikan bahan atau topik dan struktur dari
laporan tahunan.
Ruang Lingkup: Organisasi, Obyektif, Situasi berisiko, tindakan,
kemajuan, keberhasilan, perkembangan, insiden, audit, aktifitas
training, perkembangan peraturan, komunikasi internal dan eksternal



Limbah Cair (Waste Water)
1. Tujuan: untuk memastikan limbah langsung maupun tidak langsung
dari PT. Argo Pantes tidak mencemari air yang berisiko terhadap
kesehatan manusia atau biosfer atau menjadi gangguan kepada
lingkungan hidup selama operasional.
2. Ruang Lingkup: desain dan pengolahan limbah serta fasilitas
pengolahan limbah cair di lokasi produksi.



Pengawasan Kesehatan (Medical Surveillance)
1. Tujuan: memastikan pemeriksaan kesehatan yang perlu, pencegahan
dan dokumentasi yang baik terhadap data kesehatan, interpretasi
medis dan hal-hal lain yang berhubungan.
2.

Ruang Lingkup: pemeriksaan medical check- up sebelum menjadi
karyawan baru. Pemantauaan status kesehatan karyawan dan
penempatan kerja untuk mencegah gangguan kesehatan oleh karena
kesesuaian pekerjaan. Pemantauan status kesehatan berkelanjutan
yang diduga atau diketahui berhubungan dengan pekerjaan atau
lingkungan kerja. Pemantauan status kesehatan dan evaluasinya
terhadap seluruh karyawan wajib dilakukan oleh perusahaan.

d) Program Penghematan Energi
Jenis Energi yang digunakan oleh PT.Argo Pantes, Tbk antara lain adalah
listrik (PLN), Batubara, dan Gas Engine.
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Jenis
Energi

Kapasitas

Pemakaian
per bulan

Sumber

Listrik

16.500 KVA

4.400.000 KWH

PLN

Batubara

2 x 16
Ton/jam

2 x 14 T/jam = 20.160
Ton/bln

Boiler Batubara

Gas Engine

5 x 3475 KVA

4.600.000 KWH

PT.MEN

Tabel 3-7 Pemakaian Energi
(Sumber: PT Argo Pantes)

Data Pemakaian dan Hasil Energi Per Bulan Tahun 2012
: 250.000 M3

-

Pemakaian LNG

-

Pemakaian Batubara
: 1.950.000 Kg
Pemakaian listrik PLN
: 4.300.000 Kwh
Pemakaian listrik MEN
: 4.600.00 Kwh
Hasil Produksi Steam
: 14.600 Ton (Boiler LNG 1.600 Ton,
Boiler Bb 10.000 Ton & Boiler MEN 3.000 Ton)
Total Pemakaian Listrik
:8.900.000 Kwh

-

Kegiatan Penghematan antara lain:
- Kegiatan konservasi energi sebelum berdirinya TME bergabung
dalam Cleaning Production (CP) adalah upaya perusahaan untuk
mengurangi NPO, me-reduce pemakaian sumber daya alam
untuk
mengurangi
atau
menghilangkan
pencemaran
lingkungan.
-

Beberapa program yang sudah dilaksanakan :
1. Me-recover (NaOH) Caustic Soda
2. Mengganti Mesin Absorption Chiller menjadi Centrifugal
Chiller
3. Mengganti Boiler pengguna BBM menjadi Boiler bahan
bakar batubara
4. Mengganti Engine Diesel menjadi Gas Engine
5. Pemasangan inverter Mesin Stenter Monfort pabrik FP 7,5
Kw 20 set
6. Pemasangan Humidifier Mesin Tenun WV
7. Pengurangan lampu-lampu di unit-unit produksi dan non
produksi
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8.

Penggantian ballast magnetic menjadi ballast electronic di Pabrik

Spinning 50 set
9. Pemasangan Capasitor Bank 200 KVAR di pabrik YP dan Cotton
bleach
10. Penggunaan water feed tank dengan condensate FP untuk Boiler
LNG dari ± 40°C menjadi 70°C ~ 80°C
Upaya yang dilakukan PT. Argo Pantes, Tbk untuk menurunkan beban
energi yang diterapkan di proses produksi, antara lain:
- Menurunkan beban energi listrik AC sebesar 29% atau 119.9997
Kwh/bln dengan cara membuang sebagian Factor Heat Sensible
keluar dari system air washer ring spinning.
- Mengurangi pemakaian listrik cooling tower sebesar 35,8% dari
-

-

-

75,13 Kw menjadi 45 Kw
Mengurangi Kwh listrik penerangan dengan mengganti magnetic
ballast ke electric ballast secara bertahap dan tahap pertama sudah
dilakukan penggantian sebanyak 1800 buah lampu dengan nilai
saving sebesar 10.368 Kwh/bln
Mengurangi daya listrik lampu penerangan di bagian Persiapan
Weaving-1 dengan mengganti atap menjadi transparan, nilai
penghematan 2.955 Kwh/bln
Memanfaatkan air condensate ex. Dryer ke proses dan ke boiler
batubara, temperatur ± 80ºC
Memanfaatkan air cooling cylinder dryer untuk proses washing
Merecover limbah ex. proses mercerize dengan mesin Caustic
Recovery sebanyak 2 units dengan kapasitas 6000 ltr/jam dan 12000
ltr/jam
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e) Proses Pengolahan Air limbah
Raw Waste water tank adalah bak untuk menampung semua limbah cair
dari Unit Produksi. Berfungsi sebagai Equalisasi, yaitu mencampur semua
limbah cair dari Unit Produksi agar bersifat Homogen.
Limbah cair dari Aeration Tank II kemudian dialirkan ke Flotation Tank
III, yang selanjutnya dialirkan ke Water pool.

Limbah Cair dari Water Pool setelah kondisi normal kemudian dialirkan
ke saluran Effluent untuk selanjutnya di buang ke sungai Cisadane.
Kolam ikan dibuat di lokasi Instalasi pengolahan limbah cair berfungsi
sebagai indikator bahwa hasil pengolahan limbah cair sudah layak di buang
ke sungai (KOLAM INDIKATOR)

Contoh pengelolaan limbah cair sebagai acuan pelaksanaan di pengelolaan
limbah di lapangan (Pengujian Kelayakan) bahwa limbah cair tersebut layak
kembali di alirkan ke sungai

f)

Program Industri Hijau
Pendekatan Teknologi
- Menerapkan teknologi lingkungan yang efektif pada aspek negatif
yang timbul dari suatu proses produksi, baik limbah padat, limbah
cair maupun limbah gas, sehingga dampak negatif tersebut dapat di
reduksi
Pendekatan Sosial Ekonomi
- Melibatkan masyarakat setempat untuk mereduksi limbah yang
dihasilkan (limbah bekas kemasan, kain reject, drum bekas dll) yang
masih mempunyai nilai ekonomi dengan memanfaatkan sebagai
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barang ekonomi.
Pendekatan Institusi
- Mekanisme kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan,
penerapan sistem manajemen ISO-14001, PROPER, UKL/UPL,
OEKO-TEX.

Tabel 3-8 Program Industri Hijau
(sumber: PT Argo Pantes)
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4. ANALISA PENERAPAN KONSEP INDUSTRI HIJAU
Berkaitan dengan pengembangan industri hijau, Kementerian Perindustrian
melakukan beberapa inisiatif sebagaimana direncanakan dalam naskah
Rancangan Undang-Undang Perindustrian yang mencakup: ❶ perumusan
kebijakan untuk pembangunan dan pengembangan; ❷ penguatan kapasitas
kelembagaan; ❸ standardisasi; dan ❹ pemberian fasilitas. Berkaitan dengan
inisiatif tersebut, sebagai tindak lanjut untuk ikut serta merumuskan
pengembangan industri hijau dilakukan kegiatan kajian yang telah
melaksanakan berbagai diskusi yang diikuti dengan tinjauan lapangan ke
beberapa perusahaan industri. Melalui diskusi dan tinjauan diketahui kedalaman
pemahaman pelaku bisnis dan diperoleh masukan tentang kegiatan atau
langkah-langkah yang masih harus disiapkan oleh stakeholders sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing.
Berikut ini adalah uraian tentang apa yang telah dilakukan oleh pelaku atau
stake holder umumnya dan tentang langkah-langkah selanjutnya yang perlu
disiapkan oleh setiap stakeholder terkait.

4.1. Kebijakan pembangunan dan pengembangan industri hijau
Dalam rangka penyusunan kebijakan, perlu terlebih dahulu disusun dasar
pertimbangan untuk pengembangan industri nasional. Naskah Rancangan
Undang-undang Perindustrian mencantumkan bahwa perindustrian
diselenggarakan dengan tujuan “mewujudkan industri maju, berdaya saing
dan mandiri serta industri hijau”. Naskah ini secara eksplisit menghendaki
adanya pengembangan industri hijau sehingga dapat menjadi dasar bagi
dan sudah seharusnya agar diikuti dengan penyusunan kebijakan terkait.
Kebijakan industri hijau diarahkan kepada dua fokus , yaitu ❶ fokus
internal industri dalam bentuk pengelolaan dan penggunaan secara efisien
sumber daya dalam perancangan dan produksinya, seperti penggunaan
sumber energi, air, listrik, dan material lainnya yang diperlukan, dan ❷
fokus eksternal industri yang diarahkan kepada pengembangan sumber
daya alternatif dari sumber-sumber terbarukan dan menghasilkan produk
yang pada penggunaan dan akhir masa pakainya tidak memberikan
dampak negatif pada fungsi lingkungan
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hidup, bahkan ikut serta melestarikan lingkungan agar tercipta keberkelanjutan.
Kedua fokus tersebut memerlukan dukungan teknologi, terutama dikaitkan
dengan teknologi sebagai sarana dan prasarana untuk pengelolaan sumber daya
atau proses produksi. Ketersediaan, pemilihan dan penggunaan teknologi yang
tepat merupakan pendukung bagi terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan
keamanan industri serta lingkungan berkesinambungan dan untuk menghasilkan
produk berdaya saing secara berkelanjutan.
Hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pada
dasarnya industri dalam negeri secara tidak sadar telah melaksanakan beberapa
kegiatan yang merupakan bagian sebagaimana dimaksud dalam pengertian
industri hijau. Kegiatan tersebut pada awalnya tidak secara eksplisit ditujukan
untuk mencapai sasaran industri hijau, tetapi lebih disebabkan karena adanya
berbagai tuntutan dalam berusaha. Beberapa kegiatan di industri yang diamati
diantaranya adalah: ❶ pengelolaan penggunaan energi, air, dan listrik secara
efisien; ❷ mencari alternatif atau melakukan subtitusi sumber daya yang dapat
digunakan dalam proses produksinya, ❸ pengendalian emisi gas atau limbah
lainnya, dan ❹ melakukan penghijauan di sekitar lokasi pabrik atau di
masyarakat.
Dalam melakukan pengelolaan lingkungan dan pengendalian emisi atau limbah,
sementara ini sudah banyak industri yang menerapkan dan familiar dengan apa
yang dikenal sebagai kiteria “Proper” yang diusung dan merupakan bagian
program-program dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam hal ini industriindustri besar umumnya telah memperoleh penghargaan dari institusi tersebut
sesuai tingkatan atau level pencapaiannya.
Terlepas dari kriteria “Proper”, pemahaman prinsip-prinsip dalam pengembangan
industri hijau, baru dimulai oleh sebagian kecil perusahaan besar. Hal ini
terdorong dengan dimulainya peran Kementerian Perindustrian dalam mencari
format kebijakan tentang industri hijau sekaligus mensosialisasikannya melalui
program dan pelaksanaan pemberian penghargaan industri hijau. Melalui
penganugerahan inilah industri mulai mengenal apa itu dan kemana arah industri
hijau. Dalam diskusi dengan industri yang dikunjungi sempat dipertanyakan juga
apa bedanya antara kriteria penghargaan industri hijau Kementerian Perindustrian
dengan kriteria “Proper” dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Sebagai pemahaman awal tentang industri hijau, program pemberian
penghargaan industri hijau dari Kementerian Perindustrian mencakup aspekaspek :
a) Aspek Produksi
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1. Bahan baku dan bahan penolong: yang

mencakup jenis; tahap

konversi terhadap produk jadi; subtitusi dengan bahan yang lebih
baik atau ramah lingkungan; penanganan bahan baku dari mulai
pemasok sampai penggunaannya di produksi; pengelolaan
ketersediaan informasi termasuk spesifikasi; penanganan pada
tahap penerimaan, penyimpanan, dan pengangkutan; upaya
effisiensi dalam penggunaan atau penanganan; serta ketersediaan
sertifikasi atau izin lain.
2. Energi: yang mencakup diversifikasi; usaha efisiensi dan konservasi;
penggunaan atau pemanfaatan energi terbarukan; serta audit
energi.
3. Air: yang mencakup upaya konservasi dan efisiensi penggunaan air;
serta audit penggunaan air.
4.

Teknologi proses: yang mencakup program perawatan; program 3R
(reduce, reuse, & recyle); peningkatan teknologi proses dan mesin
atau peralatan; penerapan SOP proses produksi: serta operasional
mesin atau alat, material input, perawatan mesin atau alat.
5. Produk: yang mencakup spesifikasi produk; ecoproduk; serta
penggunaan komponen dalam negeri atau basis bahan baku.
6. Sumber Daya Manusia: yang mencakup program peningkatan
kapasitas SDM proses produksi; serta jumlah SDM yang telah
memiliki kompetensi.
7. Lingkungan kerja: yang mencakup penerapan K3L berdasarkan
Keputusan Menaker 51, Th1999; serta melakukan pemantauan dan
penilaian kinerja K3L.

b) Aspek Manajemen Perusahaan
1.

2.

3.
4.

Efesiensi produksi: yang mencakup kebijakan perusahaan dalam efisiensi
produksi; serta tingkat capaian sesuai komitmen dalam meningkatkan
efisiensi produksi.
Corporate Development and Social Responsibility: yang mencakup program
CD/CSR; serta presentasi alokasi dana CD/CSR dari keuntungan bersih
perusahaan
Penghargaan: yang mencakup penghargaan bidang produksi dan
pengelolaan lingkungan.
Sistem Manajemen: yang mencakup sertifikasi sistem manajemen.
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c) Aspek Pengelolaan Lingkungan
1.
2.

Pemenuhan baku mutu lingkungan: yang mencakup bakumutu limbah cair;
limbah gas dan debu.
Sarana pengelolaan limbah dan emisi: yang mencakup operasional sarana
pengelolaan limbah dan emisi sesuai persyaratan yang berlaku;
pengelolaan limbah B3: izin dan prasarana sesuai ketentuan.
Program-program yang berkaitan dengan industri hijau yang telah di
kembangkan dan penghargaan industri hijau yang diberikan oleh
Kementerian Perindustrian, belum mencakup seluruh kegiatan dan
tanggung jawab industri yang meliputi:
 perencanaan produk,
 pemilihan lahan/lokasi,
pembangunan pabrik,
pengaturan/ tata letak bangunan,
pengaturan/ tata letak mesin produksi,
pemilihan mesin produksi dan alat angkat-angkut di pabrik,
penyimpanan barang jadi,
pendistribusian barang jadi,
penggunaan barang jadi dan perawatan barang jadi
di konsumen akhir,
 penanganan produk tersebut apabila tidak terpakai lagi/rusak,








Dengan tidak disinggungnya hal-hal tersebut di atas maka dapat dikatakan
bahwa suatu produk belum secara optimal aman dalam pemanfaatan atau
penggunaannya. Selain itu tercermin juga bahwa prinsip-prinsip industri
hijau masih belum banyak diketahui secara baik dan benar. Untuk itu,
UNIDO mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan terkait
dengan pengembangan industri hijau yang mencakup:
a. Penghargaan/pinalty, seperti Norms and Standards; Liability,
Fees and usercharges, Ecocluster network, Environtmental taxes,
Tradable permite, Subsidies,
Green public
Procurement,
Ecolabeling, Extended producer responcibility, Corporate Social
Responcibility.
b. Motivation, seperti Industry Standard EMS, Trade Agreement,
Green the supply chain, Voluntary Agreement, Industry awareness
and capacity building.
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c. Supporting,

seperti

Finance

mekanism,

Reasearch

&

Development, Eco-park cluster,
network, Teknolgi difusion,
Monitoring, Information tools, Education & training.

Gambar 4-1 Policy Matrix for Greening of Industries
(Sumber: UNIDO)

Untuk mendukung terwujudnya industri hijau yang menghasilkan produk
hijau yang berdaya saing kuat diperlukan kebijakan tentang:
a. pembangunan dan pengembangan
b. penguatan kapasitas kelembagaan yang mendukung penerapan
kebijakan;
c. standardisasi bahan baku, bahan penolong, dan energi; proses produksi;
produk; dan manajemen pengusahaan.
d. kriteria dan batasan industri hijau yang mampu telusur dan terukur;
e. pemberian fasilitas bagi industri yang telah menerapkan kebijakan dan
standar industri hijau.
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4.2 Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Dalam upaya mewujudkan pengembangan dan pelaksanaan industri hijau
nasional semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, para
pebisnis/pelaku
industri,
pelaku
perdagangan,
pekerja
dan
pemakai/pengguna produk, laboratorium, lembaga riset, dan perguruan
tinggi, harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk
melakukan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Penguatan
peran para pemangku kepentingan sangat penting dalam mendukung
penerapan konsep ini sesuai keahlian dan fungsi masing-masing ;
a) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Sebagai pembuat regulasi, Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan
mampu menyusun kebijakan yang mensinergikan lembaga-lembaga
terkait, sumber-sumber daya yang ada baik disektor energi, bahan baku,
air, sumber daya manusia, dan kemampuan industri penghasil
bahan/mesin dan peralatan untuk dimanfaatkan seefisien mungkin, tanpa
menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi lingkungan, dan
mensejahterakan masyarakat secara berkesinambungan. Instansi
Pemerintahan Pusat dan Daerah, sebagai konsekuensi dan komitmen
untuk mewujudkan terselenggaranya industri hijau perlu mempunyai
struktur organisasi, tugas, fungsi serta kewenangan yang jelas yang
didukung oleh SDM yang kompeten dan peralatan yang memadai
sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Disamping itu diharapkan juga agar Pemerintah Pusat dan Daerah
mampu menyiapkan program-program dan target-target
capaian,
serta
melakukan
kegiatan-kegiatan
yang
terkoordinasi, terintegrasi secara efisien dengan para
pemangku kepentingan lainnya.
b) Laboratorium dan lembaga riset
Laboratorium dan pusat-pusat riset dan pengembangan (R&D)
perlu dibangun dan dikembangkan dalam rangka pembangunan
dan pengembangan industri hijau, baik yang melibatkan pihak
swasta maupun pemerintah. Lembaga-lembaga ini harus
memiliki sumber daya manusia dan alat peralatan yang
121

PENDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI
Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau

handal

untuk

melakukan

kajian,

telaahan,

pengujian,

penilaian, pengukuran, dan sertifikasi.
Disamping itu dalam implementasinya, Laboratrium dan pusatpusat riset ini perlu mengembangkan kriteria-kriteria, standarstandar industri hijau yang harus dipenuhi oleh industri dalam
rangkaian kegiatannya dari tahap perencanaan produk sampai
pendistribusian produk hingga konsumen akhir.
Mengingat bahwa program industri hijau ini baru mulai dibangun
dan dikembangkan sebaiknya perlu segera dilakukan:
pembenahan, pemetaan, identifikasi tingkat kemampuan, rencana
pengembangan, penguatan sampai penganggarannya serta
mekanisme/standar
prosedur dari masing-masing lembaga
tersebut,
sementara
dasar-dasar
hukum
pendukungnya
dipersiapkan oleh pihak Pemerintah. Saat ini lembaga-lembaga
terkait belum dimanfaatkan secara optimal dan perlu ditingkatkan
kemampuannya dalam rangka mendukung penerapan program
industri hijau ini.
c) Pelaku bisnis industri dan perdagangan
Pelaku bisnis adalah bagian dari stakeholder dan sebagai obyek
pelaku utama dalam penerapan konsep dan kriteria industri hijau.
Komitmen pelaku bisnis dari manajemen sampai karyawan paling
bawah
sangat
diperlukan
dalam membangun
dan
mengembangkan industri hijau, Hal ini sebagaimana komitmennya
dalam penerapan Sistim Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja
(SMK3), “Proper” yang telah dilaksanakan yang manfaatnya telah
dirasakan.

Saat ini diakui masih adanya pernyataan dan pertanyaan pebisnis tentang
“apa bedanya proper dengan program industri hijau ini , apa tidak
tumpang tindih ?.” Untuk itu pemahaman konsep dan kriteria industri
hijau yang mencakup integrasi aspek-aspek peningkatan ekonomi,
pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat perlu disosialisasikan lebih luas dan komprehensif.
Dari pengamatan dan hasil tinjauan ke beberapa industri sebagaimana
ditulis dalam Bab III diatas, umumnya di masing-masing perusahaan
industri tersebut telah dibentuk Tim-tim atau Kelompok Kerja sesuai
fungsinya masing-masing melakukan kegiatan seperti upaya efisiensi
energi, kelolaan lingkungan, penanganan CSR. Bahkan pihak manajemen
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perusahaan memberikan penghargaan tersendiri atas prestasi yang
dicapai (seperti berhasil melakukan penghematan energi, subtitusi
material, atau memperoleh penghargaan proper/lingkungan tingkat
Daerah atau Nasional) kepada kelompok kerja tersebut. Keberhasilan ini
telah terbukti mampu meningkatkan margin dan daya saing usahanya.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen atau perusahaan
sudah sangat peduli dan berkomitmen terhadap isi dari inti konsepkonsep industri hijau.
Bagi pebisnis dibidang perdagangan besar, agen, sampai pengecer
barang, juga memegang peranan penting karena bagian dari pemasok
bahan baku dan pendistribusi produk yang dihasilkan industri. Pebisnis
ini juga dituntut mengetahui tentang barang yang diperdagangkannya,
dari jenis, sifat, kegunaan, dan penggunanya sehingga pandai dalam
penanganannya dalam pengepakan, handling, jenis alat angkut yang
digunakan sehingga tidak menimbulkan bahaya saat diperjalanan,
transportasi, aman dijalan, tidak mudah rusak dan aman bagi pengguna
jalan lainnya. Dengan memperhatikan dan melakukan hal-hal tersebut,
pedagang ini sudah berperan dalam penerapan konsep industri hijau.
Saat ini masih ada para pedagang yang mengabaikan, kurang peduli
akan hal tersebut, seperti barang tidak ditutup, jalan jadi kotor, barang
tumpah, muatan berlebih, pengrusakan jalan, pemilihan moda
transportasi tidak tepat. Dari hal-hal tersebut, pihak instansi terkait perlu
melakukan tindakan nyata, sosialisasi, arahan, pendidikan dan lain untuk
menghilangkan dan mengantisipasi timbulnya dampak negatif untuk
tercapainya sasaran secara tepat

dalam pembangunan dan pengembangan industri hijau yang
menghasilkan produk memiliki daya saing. Untuk itu dalam rangka
mewujudkan Industri Hijau, pelaku bisnis perlu secara bertahap:
1.membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan
perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;
2.menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;
3.menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan
4.mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh
bahan baku, bahan penolong dan teknologi ramah lingkungan.
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d) Pekerja, pegawai
Adalah bagian dari unsur produksi yang tidak terpisahkan dengan
para pelaku bisnis diatas. Untuk itu pekerja juga merupakan
bagian yang terlibat langsung dalam implementasi komitmen
yang telah dicanangkan, dideklarasikan oleh pelaku bisnis diatas.
Hal serupa seyogyanya diimplementasikan juga oleh parapegawai
di lingkungan instansi pemerintah. Pekerja atau pegawai tersebut
sepatutnya memiliki integritas, mencari ide-ide dalam upaya
peningkatan efisiensi penggunaan sumber-sumber yang
menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, ramah
lingkungan. Sementara itu peningkatkan kemampuan, kompetensi
pekerja atau pegawai tersebut akan menghasil produktivitas tinggi
perlu diberikan pendidikan dan latihan sesuai bidangnya.,
Dari pengamatan hasil tinjauan di beberapa industri seperti
tersebut diatas, pekerja telah melaksanakan komitmennya dan
menghasilkan produk berkualitas, serta melakukan efisiensi
penggunaan sumber-daya (air, energi, material), memanfaatkan
sumber daya alternatif (energi, material) dan proses. Diharapkan
dengan apa yang dilakukan pekerja seperti tersebut yang
berkelanjutan akan meningkatkan margin usaha yang pada
akhirnya perusahaan mampu meningkatkan kesejahteraan
pekerjanya.

d) Pemakai/pengguna produk
Pengguna atau pemakai produk juga harus memahami konsep
pembangunan dan pengembangan industri hijau. Hal tersebut berupa
pemahaman penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan atau perawatan
produk sampai produk tersebut tidak dipakai lagi atau rusak apakah
mampu untuk direcycling, reuse, atau reduce. Upaya ini diharapkan agar
tidak menciptakan limbah terutama yang bersifat B3, bisa menjaga
lingkungan, melakukan penghematan sumber daya jika barang tersebut
tatkala digunakan menggunakan atau butuh alat lain yang mengunakan
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energi, serta mampu mengurangi emisi. Selama ini seperti produk
petrokimia, telah diberikan petunjuk pemakaian, dan penyimpanan
kepada petani pada kemasannya, dan memberikan peragaan
penggunaan. Semuanya ini ditujukan agar barang dapat digunakan
secara efisien, bermanfaat, serta tidak membahayakan pengguna atau
lingkungannya.

4.3 Kebutuhan Infrastruktur
Infrastruktur pendukung kegiatan industri, merupakan salah satu aspek
Rencana Induk Pembangunan Nasional dalam upaya mewujudkan industri
yang maju, berdaya saing, dan mandiri serta Industri Hijau yang dijabarkan
melalui pembangunan sarana dan prasarana industri.
Pembangunan sarana dan prasarana industri tersebut meliputi antara lain
berupa
lahan industri, fasilitas jaringan listrik/airbersih/telekumunikasi,
pengolahan limbah, jaringan transportasi, pelabuhan, jalan dan jembatan
dijamin ketersediaannya oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Pembiayaan
pembangunannya dapat melalui Pemerintah Pusat dan/atau Daerah;
kerjasama Pemerintah Pusat dan/atau Daerah dengan swasta, badan usaha
milik negara/daerah bekerjasama dengan swasta, atau sepenuhnya swasta.
Sarana prasarana tersebut di atas sangat diperlukan untuk mendukung
terbangun dan terimplementasinya konsep-konsep industri hijau yang
diinginkan. Penyediaan lahan industri berupa kawasan khusus peruntukan
industri di suatu wilayah
sangat penting dalam memudahkan dan
membantu pengaturan tata ruang kawasan seperti jalan, pusat pembangkit
energi (listrik), pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran asap atau
debu, dan keamanan bersama. Akan lebih baik jika dapat terbangunnya
keterkaitan industri dalam suatu kawasan industri. Hal ini banyak
manfaatnya, sangat efisien seperti disebutkan di atas transport murah/tidak
macet, pengrusakan jalan akibat transportasi dapat dilokalisir, saling
memanfaatkan produk sampingan masing-masing pabrik melalui reuse/
recycle, terpadunya pengolahan dan pengendalian limbah, emisi, abu, dll.
Keterkaitan antar industri dalam satu kawasan industri di Indonesia belum
berkembang, padahal pola ini pernah dikembangkan melalui pola klaster
industri.

4.4 Penerapan Standardisasi Industri Hijau
Untuk memudahkan penerapan dan pengawasan penerapan prinsip-prinsip
sebagaimana dimaksud dalam industri hijau, selain adanya kebijakan umum
yang ditetapkan oleh Pemerintah, adanya komitmen pihak industri dan
125

PENDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI
Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau

terbangunnya institusi/lembaga/unit kerja yang ditunjuk untuk melakukan
pemberian bimbingan, pembinaan, pengujian, pengukuran, pensertifikatan,
diperlukan juga acuan ukuran yang diakui secara global yaitu berupa
standar. Dengan standar ditetapkan ukuran, satuan, dan kriteria industri
hijau.
Menurut RUU Perindustrian, perusahaan industri dikategorikan sebagai
industri hijau apabila telah memenuhi standar industri hijau. Selanjutnya
bagi industri yang telah memenuhi dan menerapkan standar industri hijau
diberikan sertifikat industri hijau.
Saat ini belum ada dan belum tersusun standar yang terkait dengan
ketentuan industri hijau. Patokan-patokan yang ada yang diterapkan saat ini
oleh pihak tertentu hanyalah batas-batas emisi, kandungan-kandungan
pada limbah, dan kategori B3.
Standar industri hijau sekurang-kurangnya memuat dan mencakup hal-hal
yang terkait dengan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

bahan baku, bahan penolong;
energi;
proses produksi;
produk;
pasca proses produksi atau distribusi; dan
manajemen pengusahaan.

Penilaian yang diberikan kepada industri belakangan ini yang berkaitan dengan
industri hijau baru sebatas pemberian penghargaan industri hijau sebagai tahap
awal sosialisasi industri hijau. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam
penghargaan tersebut belum menunjukkan ukuran-ukuran sebagaimana yang
dimaksud dalam suatu standar industri hijau.
Penyusunan standar industri hijau tidak jauh berbeda dengan penyusunan
standar produk, yaitu, dibuat sendiri atau mengadopsi standar asing yang telah
diakui secara internasional seperti ISO. Demikian pula perlu dibentuk Tim atau
Panitia Teknis tetap yang tidak bersifat adhoc, dengan personil berkompeten
yang ditunjuk dan diangkat oleh lembaga / institusi yang berwenang.
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4.5 Pemberian insentif – fasilitas - penghargaan
Insentif atau fasilitas atau penghargaan sangat perlu diberikan kepada
perusahaan industri yang telah berprestasi dalam penerapan konsep-konsep
industri hijau secara konsisten dan berkesinambungan. Atau dapat diartikan,
perusahaan industri telah mampu melakukan pengelolaan sumber daya secara
efisien, terarah, tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
Saat ini tahapannya baru sampai pemberian penghargaan berupa trofi dan
sertifikat kepada perusahaan industri yang memenuhi persyaratan “proper” dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan penghargaan “industri hijau” dari
Kementerian Perindustrian.
Dari hasil tinjauan lapangan ke beberapa industri, telah ada beberapa
perusahaan industri yang memperoleh penghargaan berupa trofi dan/atau
sertifikat karena memenuhi persyaratan “proper” dan “industri hijau”
Diharapkan bagi perusahaan industri yang telah memenuhi persyaratan
“proper” dan “industri hijau” kelak diberikan insentif atau fasilitas, sehingga
bisa menstimulasi industri lainnya untuk menerapkan industri hijau.

5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 KESIMPULAN
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a.

Ekonomi

Hijau

adalah

sebuah

rezim

ekonomi

yang

mampu

meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, yang
sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau
juga berarti perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan
emisi dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan
sosial.
Untuk menjalankan ekonomi hijau tersebut, maka sektor industri harus
berperan dalam hal pengurangan resiko lingkungan dari limbah hasil
industrinya, bekerja dengan produksi bersih agar bisa mengurangi emisi
gas karbon, menghemat penggunaan energi, dan memperhatikan
penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal
tersebut maka sektor industri juga harus berproduksi secara Industri
Hijau. Jadi Industri hijau adalah bagian dari ekonomi hijau.
b. Konsep Industri hijau bagian dari konsep ekonomi hijau yang dalam hal
ini merupakan bisnis yang berkelanjutan, dapat digambarkan seperti
berikut:

Gambar 4-1 Konsep Industri Hijau
Sumber: Kementerian Perindustrian, Workshop 12 September 2012,
Industri Hijau Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Hijau,
oleh: Prof. Surna Tjahja Djajadiningrat1
c.

Isu hijau sudah merupakan isu global dan dalam forum internasional
dikaitkan dengan sektor lain seperti sektor perdagangan. Dalam KTT APEC
di Vladivostok, Rusia pada tanggal 8-9 September 2012 , Presiden Rusia
Vladimir Putin mengatakan bahwa para pemimpin ekonomi anggota APEC
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menyepakati 54 produk ramah lingkungan. “Produk-produk itu mendapat
pengurangan tarif sebesar lima persen pada 2015,”.
d. Konferensi G20 mentargetkan penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun
2020. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas
rumah kaca sebesar 26%, dan bila ada tambahan dukungan internasional
target tersebut bisa menjadi 41%. Emisi gas rumah kaca Indonesia pada
tahun 2000, adalah sebesar 1.377.982 Gton CO2, dimana peran sektor
industri hanya 3,12%.
e.

Sektor industri yang mempunyai peranan tinggi dalam penggunaan energi
dan menimbulkan emisi gas rumah kaca adalah industri-industri : semen,
logam/baja, tekstil, pulp dan kertas, petrokimia/pupuk, gelas dan keramik
serta makanan dan minuman.

f.

Sampai saat ini belum ada definisi baku tentang industri hijau, sehingga
para pemangku kepentingan (stakeholder) industri mempunyai pemahaman
yang berbeda tentang industri hijau. Sebagai contoh, ada perusahaan
industri yang menerjemahkan industri hijau sebagai penanaman
tumbuhan/penghijaun diseluruh lahan pabrik. Sementara ada pula industri
yang tidak menyadari telah menerapkan konsep industri hijau, seperti
melakukan peningkatan daya saing produknya dengan langkah-langkah
effisiensi, penghematan energi, peningkatan produktivitas, dsb.

g. Kementerian
Perindustrian,
dalam
Rancangan
Undang-undang
Perindustrian, mendefinisikan industri hijau sebagai: “Industri Hijau adalah
industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu
menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.”
h.

Dengan definisi tersebut, sektor industri menerapkan “hijau” mulai dari
penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi alternatif yang ramah
lingkungan serta proses produksi yang lebih efisien, menghasilkan produk
yang ramah lingkungan; penanganan pasca proses produksi atau distribusi
yang menerapkan pola 4R, hingga manajemen pengusahaan yang
berkelanjutan dan lebih bertanggung jawab (sesuai konsep people-planetprofit ).

i.

Dalam pelaksanaanya, pengertian atau persyaratan hijau pada tahapan
kegiatan operasional diantaranya adalah :
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j.

Material sebagai bahan baku adalah bahan yang dapat diperbarui atau
dibudidayakan, bukan bahan yang sekali pakai yang berpotensi
merusak fungsi lingkungan hidup.
Pembangkitan energi umumnya akan menghasilkan emisi gas CO2
berupa gas rumah kaca, sehingga pembangkitan diupayakan
menggunakan teknologi yang tidak menghasilkan CO2 dan
pemanfaatan energi diusahakan se-efisien mungkin, sehingga emisi
CO2 menjadi kecil.
Dalam proses produksi diusahakan menggunakan mesin atau peralatan
yang hemat energi, serta tidak banyak menghasilkan limbah, baik cair,
padat, maupun limbah/pencemaran udara.
Produk yang dihasilkan tidak merusak lingkungan dalam tahap
pemakaian atau pemanfaatannya, atau sebaiknya memenuhi syarat 3R
(Reduce, Reuse & Recycle).

Beberapa perusahaan industri, utamanya MNC, sudah punya konsep tentang
industri hijau, seperti Toyota dan Panasonic

k.

Belum ada standar yang spesifik untuk industri hijau. Standar yang telah ada
bersifat umum, seperti manajemen tentang lingkungan (ISO 14000),
tanggung jawab sosial (ISO 26000), Green label, nilai ambang batas untuk
lingkungan, Proper, dan sebagainya.

l.

Belum ada sarana dan prasarana industri hijau, seperti peraturan atau aspek
hukum yang mendukung diterapkannya konsep industri hijau, mulai dari
Undang-undang sampai peraturan pelaksanaannya, lembaga atau pusatpusat penelitian dan pengembangan industri hijau, sarana pendukung untuk
penerapan standar industri hijau, hingga SDM yang ahli dalam bidang
industri hijau, dan sebagainya.

5.2

REKOMENDASI
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a. Kebijakan lingkungan harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis,
termasuk didalamnya strategi produk bersih. Pertimbangan pemeliharaan
lingkungan perlu diintegrasikan secara penuh dan efektif dalam
pengambilan keputusan.
b. Proses produksi bersih/industri hijau harus dilaksanakan secara terus
menerus dalam setiap tahapan kegiatan produksi.
c. Pemerintah perlu menciptakan iklim kondusif sehingga pengusaha, lembaga
penelitian dapat bermitra melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan dalam mencari alternatif-alternatif teknologi dan proses
yang lebih akrab lingkungan.
d. Dalam melaksanakan konsep industri hijau pemerintah perlu mengendalikan
investasi industri, baik investasi baru maupun perluasan melalui penetapan
Daftar Negatif Investasi setiap tahunnya, yang meliputi pengaturan lebih
rinci untuk masing-masing industri berupa ketentuan – ketentuan yang
mengikuti standar industri hijau, antara lain berupa: penggunaan bahan
baku, bahan penolong, energi alternatif yang ramah lingkungan serta proses
produksi yang lebih efisien, produk yang ramah lingkungan, penanganan
pasca proses produksi atau distribusi yang menerapkan pola 4R, manajemen
pengusahaan yang berkelanjutan dan lebih bertanggung jawab (sesuai
konsep people-planet-profit * ).
e. Perlu sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai
konsumen barang/produk yang akrab lingkungan (environmentally-friendly
product). Masyarakat harus mempunyai akses untuk mendapatkan informasi
serta konsultasi perihal teknologi bersih atau proses produksi bersih
f. Sejalan dengan konsep dan strategi pengembangan industri hijau, perlu
dilakukan :
 Penyusunan standarisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan
pengembangan industri hijau.
 Pembangunan lembaga-lembaga sertifikasi dan pembiayaan yang
mendukung penerapan konsep industri hijau
 Peningkatan kerjasama antar lembaga nasional, regional,
internasional untuk pengembangan industri hijau
Catatan : * Kajian 2011

 Pengembangan pendidikan, latihan yang spesifik untuk
meningkatkan jumlah dan/atau kualitas tenaga yang kompeten
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 Peningkatan

peran

lembaga-lembaga

Penelitian

dan

Pengembangan (R&D)
 Pembangunan Pusat Sistem Informasi sebagai wahana tukar
informasi dan penyebarluasan konsep industri hijau
 Pemberian Insentif, penghargaan bagi industri yang melaksanakan
dan berprestasi dalam penerapan konsep industri-hijau.
d. Perlu mengkaji kriteria sertifikasi industri hijau:
(1)
Umum
a) Bagaimana industri mengembangkan dan melaksanakan
Pendekatan Industri Hijau dalam organisasi
b) Bagaimana industri menghasilkan produk hijau dalam kerangka
industri berkelanjutan
(2)

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
a) Bagaimana kontribusi industri terhadap upaya efisiensi dan
penghematan energi
b) Bagaimana upaya industri menggunakan energi terbarukan
c) Bagaimana kontribusi industri terhadap upaya minimalisasi
limbah dan optimalisasi pengelolaan limbah

(3)

Ketaatan pada Peraturan Industri Hijau
Bagaimana industri taat terhadap peraturan lingkungan hidup,
terutama yang terkait dengan: ❶ polusi udara; ❷ polusi air; ❸
polusi tanah.

(4)

Kebijakan Industri Hijau
Bagaimana industri menetapkan industri hijau

(5)

Lingkungan Kerja
a) Bagaimana industri menciptakan lingkungan yang sehat dan
aman
b) Bagaimana industri melaksanakan praktik-praktik lingkungan
hidup
c) Bagaimana industri mengukur pencegahan potensi kecelakaan
industri

(6)

Proses Produksi
a) Bagaimana industri menjamin proses produksi yang bebas dari
bahan berbahaya dan beracun (B3)
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b) Jika ada B3, adakah penjaminan keberadaan unsur B3 dibawah
ambang batas
(7) Persyaratan Produk Hijau
a) Bagaimana industri menggunakan “recyclable material”
- Produk menggunakan “recyclable/reuseable” atau “biodegradable material”
- Jika menggunakan “mix material” antara “non-recyclable/nonreuseable/non biodegradable”, maka diupayakan mengikuti
standar internasional
b) Bagaimana karakteristik produk yang dihasilkan
- Bagaimana industri menggunakan energi yang efisien
- Bagaimana industri menghemat penggunaan bahan
- Bagaimana industri menggunakan “reusable/recyclable
-

material”
Apakah produk industri tidak menggandung B3

(8) Manajemen Sumber Daya
a) Bagaimana industri mengembangkan
sumber daya

rencana

manajemen

b) Bagaimana industri menjamin optimalisasi penggunaan sumber
daya

Gambar 5-2 Cities and Green Growth: A Conceptual Framework(sumber: OECD 2011)
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