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ASSALAMU’ALAIKUM WR WB. 

Perhatian pemerintah 

terhadap industri alaskaki khususnya 

sepatu semakin besar tidak saja 

pembinaan yang berbasis pada 

peningkatan kemampuan / 

ketrampilan SDM pembuat sepatu, 

peningkatan kualitas produk, 

penyediaan bahan baku berkualitas 

dan peningkatan kemampuan 

manajerial bagi pelaku bisnis industri 

alaskaki,  ada kepedulian lain yang 

menarik, pemerintah melalui 

Kementerian Perdagangan pada 

bulan Maret 2011 telah menetapkan  

hari Jumat sebagai hari sepatu 

nasional  dikandung maksud untuk 

menggunakan produk sepatu dalam 

negeri pada setiap hari Jumat. 

Program ini merupakan wujud nyata 

dari implementasi gerakan 100% Aku 

Cinta Indonesia (ACI)  Apa itu ACI?  

ACI bukan sekedar gerakan untuk 

mencintai dan menggunakan produk 

Indonesia. 
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Gerakan ACI adalah gerakan 

untuk meningkatkan kesadaran, rasa 

bangga dan apresiasi kita terhadap 

produk asli Indonesia, serta 

mengubah berbagai presepsi yang 

tidak tepat. Mengapa kita bangga 

menjadi orang Indonesia dan bangga 

mengenai negara kita? Karena 

Indonesia kaya warisan budaya, 

keindahan ala, kulineryang luar biasa 

beragam, manusia yang ramah, ulet 

dan dan memiliki daya tahan yang 

tinggi, banyak produk Indonesia tidak 

kalah dari segi mutu dan harga. 

Banyak persepsi tidak tepat seperti  

survei yang kita lakukan dimana di 

antara konsumen golongan A dan B 

mempunyai persepsi bahwa produk 

luar negeri lebih baik dari produk 

dalam negeri. Padahal banyak 

produk Indonesia yang tidak kalah 

dengan produk luar negeri, seperti 

produk sepatu buatan Indonesia. 

semakin banyak sepatu Indonesia 

yang berkualitas tinggi, serta dikenal 

di dalam dan luar negeri, seperti 

sepatu merek  Yongki Komaladi, Gino 

Mariani, Sledger, Andre Valentino, 

Andre Convert, Studio Nine, Elle 

Paris, Absolut, Kenny, Tomkins, 

Piero, dan Specs. Namun merek-

merek tersebut belum dikenal baik  

oleh masyarakat. Bahkan masih 

banyak dari masyarakat kita yang 

beranggapan bahwa belum ada 

sepatu Indonesia yang berkualitas 

tinggi, nyaman dipakai serta 

mempunyai reputasi internasional. 

Oleh sebab itu,  kita  merasa bahwa 

pengenalan dan promosi sepatu 

nasional perlu digencarkan, dan 

harus mulai dari kita sendiri. 

Promosi sepatu Indonesia 

harus dilakukan secara 

berkesinambungan. Targetnya 

adalah masyarakat menjadi kenal, 

cinta dan bangga terhadap sepatu 

buatan Indonesia.  Kalau bukan 

masyarakat Indonesia yang 

mengenal, mencintai, membeli, 

memakai dan membanggakan sepatu 

Indonesia, lalu siapa lagi? Salah satu 

tujuan penting lainnya dari inisiatif 

ini adalah untuk mendorong, bahkan 
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membangkitkan industri sepatu di 

Indonesia.  

 Upaya diatas merupakan 

langkah untuk membuka akses pasar 

sepatu di dalam  negeri serta untuk 

semakin meningkatkan kinerja 

industri sepatu khususnya industri 

kecil dan menengah. Kegiatan ini 

pantas diapresiasi dan diikuti 

kementerian / lembaga/ BUMN  dan 

pemerintah daerah  agar sepatu 

produksi dalam negeri semakin 

banyak  digunakan, dengan   semakin 

banyak yang menggunakan sepatu 

buatan dalam negeri industri sepatu 

dalam negeri akan cepat 

berkembang sehingga mampu 

menggurangi angka pengangguran 

dan pada giliranya akan 

meningkatkan perekonomian 

Indonesia, semoga ................. 

WASSALAMU’ALAIKUM WR WB. 

 

Semarang, Februari 2014 
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DINAMIKA INDUSTRI SEPATU 
Oleh: Sigid Adi Brata 

 

Target kenaikan nilai ekspor 

sepatu  yang dicanangkan oleh 

Asosiasi Persepatuan Indonesia 

(Aprisindo),  sebesar 30 persen  

setiap  tahun belum dapat tercapai 

banyak permasalahan  yang 

menyebabkan hal tersebut  tidak 

bisa dipenuhi, permasalah UMR 

untuk tenaga kerja yang dikuti 

dengan aksi demonstrasi  membuat 

pelaku usaha disektor ini menunda  

ekspansinya , mereka berpikir ulang 

karena adanya ketidakpastiaan 

berusaha. Bagi industri alas kaki 

yang berusaha bertahan hidup di 

negara ini kini mulai resah. Para 

buruh industri menuntut kenaikan 

upah minimum yang secara 

otomatis meningkat biaya produksi 

bagi investor di industri ini. 

Sementara rata-rata 35% dari biaya 

produksi untuk industri sepatu ini 

terdapat pada upah tenaga 

kerjanya. Jika biaya produksinya 

meningkat, maka harga produk 

sepatu atau sandal yang mereka 

buat pun akan menjadi mahal. Kalau 

sudah mahal, siapa yang mau 

membeli? 

Itu baru komponen biaya 

tenaga kerja, belum lagi biaya tarif 

dasar listrik, logistik, dan biaya-

biaya variabel lain yang pada tahun 

ini mulai merangkak naik, dan lebih 

parah adalah beberapa komponen 

seperti sol sepatu masih harus 

impor dari china dan Korea Selatan. 

Para pelaku industri sepatu  saat ini 

hanya menggarap kontrak 

pembuatan saja dari milik merek-

merek luar negeri. Sebelum krisis 

moneter mereka sanggup 

berproduksi dan menjual ke pasar 

dalam negeri atau bahkan luar 

negeri. Namun sejalan dengan 

perkembangan perekonomian 

global, masuknya produk sepatu ke 

Indonesia makin menggeser produk 

alas kaki lokal. Banyak alasan 

penyebab penurunan tersebut, 
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mulai dari susahnya bahan baku 

hingga harus mengimpor bahan 

baku, desain yang tak lagi modis di 

pasaran, hingga perilaku konsumen 

Indonesia yang lebih cinta produk 

sepatu  branded  (bermerek) yang 

kebanyakan buatan asing.  

Beruntung sekali masalah-

masalah diatas tidak menyebabkan 

gejala deindustrialisasi yang 

membuat pengusaha lebih senang 

menjadi pedagang dari pada 

membuat produk, gejala ini  

ditandai  dengan menurunnya 

peran industri dalam perekonomian 

secara menyeluruh, peranan 

industri dalam perekonomian bisa 

dilihat dari berbagai sisi, misalnya 

turunnya pekerja di sektor industri, 

turunnya produk industri, serta 

turunnya sektor industri 

dibandingkan sektor lain. Untuk 

menjaga hal ini tidak terjadi 

diperlukan peran dari pemerintah 

yang membidangi sector ini untuk 

terus menjaga iklim usaha sehingga 

pelaku usaha tidak ragu untuk tetap 

mengembangkan usahanya di 

Indonesia. Salah satu upaya 

pemerintah pusat melalui 

kementerian Perindustrian 

bekerjasama dengan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi dan Kabupaten / Kota 

adalah membentuk klaster industri 

alas kaki ( sepatu ), dengan pola 

pembinaan klaster diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan bahan 

baku dan penolong, antara industri 

kecil dan industri inti serta kegiatan 

yang mendukung promosi dan 

pemasaran produk sepatu dengan 

memberikan fasilitas untuk bisa 

mengikuti kegiatan pameran baik 

dalam maupun luar negeri. 

Bagaimana dengan 

perkembangan industri sepatu di 

Jawa Tengah?  industri sepatu di 

Jawa Tengah masih didominasi oleh 

industri kecil  tetapi terdapat juga 

industri besar yang merupakan 

bentuk penanaman modal asing 

seperti  PT Ara Shoes Kabupaten 

Semarang yang merupakan PMA  
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dari Jerman dengan jumlah 

karyawan lebih dari 2000 orang. 

Sedangkan untuk kecil  produk 

sepatu  / alas kaki tersebar di 

beberapa daerah antara lain kota 

Semarang, Kab. Semarang, Sragen 

Batang, Pemalang, Wonogiri, 

Temanggung, Surakarta, Blora, 

Banyumas berjumlah  sekitar 159 

unit usaha. Namun kondisi para 

pengusaha IKM sepatu Di Jawa 

Tengah  tidak jauh beda dengan 

industri persepatuan nasional 

masalah bahan baku, desain  dan 

tenaga kerja menjadi masalah 

utama  membuat mereka sulit 

untuk berkembang. 

 Upaya pembinaan dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Tengah dan 

Kementerian  Perindustrian terus 

dilakukan tetapi belum mampu 

meningkatkan kemandirian industri 

sepatu  hanya membuat sedikit 

kemajuan, mengingat keterbatasan 

dana, saat ini   Dinas Perindag  Jawa 

Tengah  selain berupaya 

meningkatkan kemampuan SDM 

persepatuan juga  memberikan 

bantuan peralatan pendukung 

kepada IKM sepatu dengan harapan 

mereka mampu memproduksi 

secara baik dan effisien, dukungan 

Kementerian Perindustrian melalui 

Balai Pengembangan Industri 

Pesepatuan Indonesia dengan 

memberikan pelatihan yang 

diadakan secara rutin setiap tahun 

bertempat BPIPI Sidoarjo. Pelatihan 

meliputi semua yang dibutuhkan 

oleh para pengusaha IKM 

sepatu/alas kaki, antara lain 

menjahit sepatu/alas kaki, 

membuat pola, desain, manajemen 

produksi, grading, sampai mekanik 

mesin jahit sepatu/alas kaki. 

Kegiatan ini sangat diperlukan oleh 

IKM sepatu di Jawa Tengah  untuk 

upaya meningkatkan kualitas 

produk sepatu. Namun  belum 

semua IKm sepatu Jawa Tengah 

dapat mengikuti karena 

keterbatasan kuota. Selain langkah 

diatas Kementerian Perindustrian 
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juga memfasilitasi Ikm persepatuan 

dengan kegiatan pameran sebagai 

upaya untuk membuka akses pasar 

sekaligus memperkenalkan produk 

yang dinuat oleh para IKM. 

Ditengah keterbatasan Ikm 

sepatu di Jawa Tengah dan 

minimnya dukungan dari 

pemerintah kita patut bersuyukur 

terdapat beberapa industri sepatu 

yang mampu go internasional 

dengan memasarkan produknya ke 

manca negara,  produk Ikm sepatu 

dari Kabupaten Blora telah mampu 

menembus pasar Eropa melalui 

eksportir yang ada di Bali, hal ini 

dapat memberikan motivasi kepada 

Ikm sepatu yang lain bahwa dengan 

tekat dan perjuangan produk sepatu 

kita pasti akan berkembang dan 

mampu diterima di pasar dalam 

maupun luar negeri,  semoga … 
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PRODUSEN ALAS KAKI LOKAL BERTAHAN  
DARI SERANGAN PRODUK ASING 

OLEH: ANGLING ADHITYA PURBAYA 
 

 

 Semakin banyaknya alas kaki 

seperti sandal maupun sepatu dari 

negara lain seperti China yang masuk 

ke Indonesia diperkirakan 

mempengaruhi kegiatan ekspor 

produk alas kaki secara nasional. 

Ditambah lagi masih adanya tuntutan 

kenaikan upah buruh. 

Diperkirakan ekspor alas kaki 

tahun 2014 ini akan menurun hingga 

25 persen dari tahun 2013 karena 

adanya produk asing yang masuk 

maupun kenaikan harga. Sekertaris 

Jenderal Asosiasi Persepatuan 

Indonesia (Asprisindo), Binsar 

Marpaung memisalkan, tahun 2013 

lalu ekspor alas kaki mencapai US$ 

3,8 miliar hingga US$ 4 miliar, maka 

tahun 2014 diperkirakan hanya US$ 

2,85 miliar hingga US$ 3 miliar 

(Tribunnews, 4/12/2013). 

 

Di Jawa Tengah, ekspor 

produksi alas kaki lebih terpengaruh 

oleh masuknya produk China yang 

harga di pasaran lebih murah. 

Namun untuk mengantisipasi lesunya 

produk alas kaki di Jateng, 

Dinperindag Provinsi Jawa Tengah 

sudah mengambil langkah sejak 

sekitar lima tahun lalu. 

Langkah tersebut berupa 

bantuan alat,  pelatihan di balai 

persepatuan di Mojokerto, dan 

membuka pasar dengan 

memfasilitasi produsen mengikuti 

pameran produk unggulan di 

beberapa kota. Langkah antisipasi itu 

diperuntukkan untuk pelaku usaha 

kecil menengah agar siap bersaing 

dengan serbuan produk asing. 

Di Jawa Tengah sendiri terdata 

ada sekitar 160 pengusaha alas kaki 

kecil dan menengah. Mayoritas 

berada di daerah Kabupaten 
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Semarang sebagai sentranya. 

Beberapa diantaranya sudah dibantu 

oleh Dinperindag Provinsi Jawa 

Tengah. 

Kualitas produk alas kaki lokal 

Dewasa ini masyarakat sering 

dibuat ragu dengan kualitas produk 

alas kaki buatan lokal, padahal 

sebenarnya banyak produksi lokal 

yang lebih baik dari buatan luar 

negeri. Salah satunya adalah produk 

bermerek Semar 1 Kedungpane, yaitu 

sepatu kulit buatan narapidana di 

Semarang yang bahkan tahan api. 

Sepatu berjenis pantovel 

tersebut memang dibuat oleh 

penghuni lapas Klas 1 Kedungpane 

Semarang. Setiap pasang sepatunya 

dibuat dengan teliti dari bahan 

berkualitas. Meski demikian harga 

yang ditawarkan masih cukup 

terjangkau yaitu Rp 200 ribuan 

hingga Rp 300 ribuan. 

 

Dalam sebuah kesempatan, 

yaitu pameran produk unggulan yang 

digelar di gedung Gubernur Jawa 

Tengah beberapa bulan lalu, 

pengrajin sepatu yang tidak lain 

adalah narapidana memperlihatkan 

sepatu buatannya dilewatkan di atas 

api dan tidak berkerut atau terbakar. 

Hal tersebut menunjukkan 

bahwa produk lokal sebenarnya tidak 

kalah dari buatan negara lain. Oleh 

sebab itu sangat disayangkan jika 

produk-produk buatan anak bangsa 

justru kalah di negara sendiri. 
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RELOKASI INDUSTRI JABODETABEK, 

ANGIN SEGAR INDUSTRI SEPATU JAWA TENGAH 
Oleh : Enar ratriany assa 

 
 

Rencana relokasi pabrik yang 

berjenis usaha padat karya dari Jawa 

Barat ke Jawa Tengah perlu 

mendapatkan dukungan pemerintah. 

Pasalnya, adanya perusahaan baru 

bisa mengurangi angka 

pengangguran dan menambah 

pendapatan daerah. Seperti kita 

tahu dampak kenaikan Upah 

Minimum Propinsi(UMP) yang terjadi 

di beberapa daerah di Indonesia 

membuat kalangan dunia usaha 

mencari jalan keluar agar bisa tetap 

menjalankan bisnisnya. Salah satu 

caranya dengan merelokasi pabrik ke 

tempat yang UMP tidak terlalu besar, 

salah satunya provinsi Jawa Tengah. 

Terkait dengan kenaikan UMP di 

Jabodetabek yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan Jateng yang 

stabil, Ketua Umum Himpunan 

Kawasan Industri (HKI) Sanny 

Iskandar mengatakan, dirinya banyak 

mendapatkan permintaan relokasi ke 

Jawa Tengah. Hal itu tentu menjadi 

sinyal posititif bagi industri padat 

karya di Jawa Tengah. Rencananya 

industri yang akan merelokasi 

pabriknya yakni industri textile, 

garmen, alat-alat mainan, dan 

industri sepatu.  

Kemajuan industri sepatu 

Salah satu industri padat karya 

yang akan relokasi ke Jawa Tengah 

adalah industri sepatu. Pelaku 

industri persepatuan berskala besar 

tahun lalu telah berpindah ke Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Lokasi 

pemindahan pabrik di Jawa Timur 

berada di Mojokerto, Jombang dan 

Pasuruan. Sedangkan di Jawa 

Tengah, pelaku industri membidik 

Kabupaten Demak, Kendal dan 

kabupaten/kota lainnya sebagai 

lokasi investasi dengan UMR yang 

lebih rendah dibandingkan di area 

Ibukota, (bisnis.com 31/1/2014). 
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 Ketua Umum Asosiasi 

Persepatuan Indonesia(Aprisindo) 

Eddy Widjanarko mengatakan, 

banyak kepala daerah menyambut 

baik atas relokasi industri padat 

karya ini. Beberapa Kepala daerah di 

Jawa Tengah sudah memberikan 

sambutan positif, seperti di Kendal. 

Dukungan itu dengan akan 

memproses cepat adanya pendirian 

pabrik. 

Sementara itu, Sebanyak 135 

perusahaan sepatu yang beroperasi 

di kawasan industri Tangerang, 

Banten, Bekasi tengah 

mempersiapkan untuk relokasi ke 

Jawa Timur dan Jawa Tengah di 

tahun 2014. Relokasi besar-besaran 

tidak hanya diikuti oleh industri 

berskala besar, melainkan juga skala 

menengah sampai industri kecil. 

Dengan adanya relokasi besar-

besaran industri sepatu ke Jawa 

Tengah, tentu akan memberikan 

angin segar bagi kemajuan industri 

alaskaki itu sendiri. Tinggal 

bagaimana saat ini pemerintah 

pandai untuk menangkap peluang 

tersebut.  

Sinyal positif dari para kepala 

daerah bagi industri berupa 

kemudahan dalam mendapatkan ijin 

pendirian pabrik menjadi modal 

utama. Hingga dukungan dinas 

terkait seperti Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Jawa Tengah 

terhadap industri sepatu skala kecil 

menengah menjadi kesatuan penting 

untuk membesarkan industri sepatu 

Jawa Tengah. 

Diharapkan relokasi besar-

besaran ini tidak saja mampu untuk 

mengurangi angka pengangguran 

yang ada di Jawa Tengah. Namun, 

bagaimana Jawa Tengah juga bisa 

terkenal karena industri sepatunya. 

Agar ketika mendengar sepatu, yang 

terlintas dibenak kita bukan hanya 

Cibaduyut, Mojokerto namun juga 

Purbalingga dan bahkan Semarang. 
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KEBANGKITAN INDUSTRI ALAS KAKI JAWA TENGAH 
Oleh : Enar ratriany assa 

 

 

Membeli sepatu kulit asal 

Cibaduyut atau Mojokerto, adalah 

referensi wisata bagi para pelancong 

tanah air, Jawa khususnya. Tidak bisa 

dipungkiri, karena daerah tersebut 

memang bersejarah sebagai 

penghasil sepatu.  Tapi, siapa sangka 

industri kreatif dibidang alaskaki ini, 

juga ada di Jawa Tengah. Pergi ke 

Purbalingga tepatnya di kecamatan 

Bukateja, kita dapat menjumpai 

bnayak industri rumahan penghasil 

sepatu kulit. 

Kendati masih tergolong 

sebagai industri kecil tiap bulan tak 

kurang dari 900 pasang sepatu bisa 

dihasilkan. Industri sepatu rumahan 

di Purbalingga ini juga telah 

mendapatkan bantuan alat dan 

permodalan dari Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan propinsi Jawa 

Tengah. Meski harus diakui masalah 

permodalan masih menjadi kendala 

untuk mengembangkan industri ini 

menjadi skala lebih besar. 

Kualitas sepatu tentu tak kalah 

bersaing dengan sepatu-sepatu yang 

sudah merek. Tapi soal harga sepatu 

dari purbalingga ini ramah dikantong 

pembeli. Bahkan sepatu produk lokal 

ini bisa bertahan sampai tiga tahun 

kendati dipakai tiap hari. Untuk harga 

sepatu eceran dijual berkisar antara 

Rp 150 ribu hingga Rp 350 ribu tiap 

pasang. Selain itu harga sepatu 

produksi lokal yang termurah dijual 

mencapai harga Rp 80 ribu sampai Rp 

70 ribu saja untuk setiap pasangnya 

Butuh Keseriusan 

Pemerintah propinsi Jawa 

Tengah menyadari betul keberadaan 

industri kreatif rumahan khususnya 

sektor alas kaki perlu mendapatkan 

dukungan. Salah satunya Wage’s 

Productions. Industri ini satu dari 

beberapa industri alas kaki yang perlu 

dikembangkan. Sepatu kulit produksi 

Wage’s sebenarnya telah 

didistribusikan keluar Purbalingga, di 

Jawa Tengah, yakni Tegal dan 
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Purwokerto. Sedangkan diluar itu, 

pemasaran industri yang masih 

tergolong kecil ini mampu menembus 

pasar Jakarta. 

Di kota Semarang juga ada 

industri sepatu kulit yang bisa kita 

temui, bernamakan "Cahaya Dista 

Sepatu". Barangkali belum banyak 

yang tahu jika kota Semarang 

memiliki industri sepatu kulit. Hal ini 

dikarenakan Semarang memang tidak 

khas dengan kerajinan kulitnya, 

namun lagi-lagi siapa menyangka?. 

Bahan baku kulit ”Caha Dista” ini 

didapat dari Magetan. Sementara 

kaki sepatu diperoleh dari Bandung 

dan Jakarta. Industri skala menegah 

tersebut sudah puluhan tahun 

dikelola oleh pemiliknya, Sumarjo. 

Pemasarannya pun sudah mampu 

menembus pasar luar Semarang. Di 

beberapa daerah di Jawa Tengah, ke 

Jakarta dan Surabaya. Bahkan 

peminatnya sampai pulau 

Kalimantan. Pemiliki mengaku, berkat 

pameran Dinperindag Jawa Tengah, 

pemilik mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan usahanya dari skala 

menengah menuju besar. 

Adanya Pameran nasional dan 

Internasional menjadi fasilitas untuk 

memperkenalkan bahwa Semarang 

juga memiliki kualitas sepatu kulit 

yang bagus, dengan harga bersahabat 

dari mulai Rp 80 hingga 180 ribu, dan 

untuk kualitas diatasnya dijual paling 

mahal dengan harga Rp 200 - 250 

ribu.  Akan tetapi saat ini, pekerjaan 

besarnya adalah bagaimana industri 

sepatu ini mmapu dikenal pasar luas. 

Upaya Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Jawa Tengah salah 

satunya dengan pameran-pameran. 

Gelar Pameran kerap diadakan baik 

skala lokal, nasional maupun 

Internasional. Paling sering pameran 

diadakan dihalaman kantor dinas. 

Diikuti oleh para perajin industri 

kreatif, rumahan dan skala 

menengah. Selain dinas juga 

memberikan bantuan berupa alat 

maupun seminar pengembangan.  

Pemasaran juga dilakukan 

dengan memperkenalkan kepada 
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wisatawan manca saat berkunjung ke 

Semarang dan Jawa Tengah. 

Pemerintah tak segan 

memperkenalkan dengan 

menyampaikan keberadaan usaha 

tersebut. Tentu harapannya agar para 

wisatawan tak lupa membeli oleh-

oleh seperti sepatu pada saat 

berkunjung kesini. Selain juga dengan 

memberikan kenang - kenangan 

produk daerah dalam setiap 

kunjungan kerja ke daerah atau ke 

negara lain. 
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SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI  
“FTA” DI TAHUN 2015 ??? 

oleh : Ida YM 

 

 

Produk Impor yang membanjiri 

Indonesia dari semua sektor baik dari 

perdagangan,perikanan,peternakan, 

perkebunan serta industri serta 

pertambangan. Hal ini dikarenakan 

Indonesia adalah urutan ke !5 

terbesar didunia serta urutan ke 4 

dari jumlah penduduk yang mencapai 

245 juta jiwa, tentunya terbuka untuk 

negara lain menjadikan Indonesia 

sebagai lahan bisnis bagi mereka. 

Globalisasi perekonomian yang 

berkembang saat ini menciptakan 

keterbukaan dan saling 

ketergantungan antar negara baik 

melalui wadah organisasi dunia, 

hubungan bilateral maupun 

multilateral. Hal ini membuka 

kesempatan semakin meluasnya 

potensi dan peluang ikatan dalam 

bentuk hubungan dagang maupun 

politik dan   telah menciptakan zona 

perekonomian terbuka  yaitu 

perdagangan bebas hambatan yang 

dikenal dengan FTA (Free Trade Area 

). Di era modern saat ini tidak 

jamannya lagi menutup diri dari 

globalisasi dengan memproteksi bagi  

masuknya arus barang impor, tetapi 

bagaimana cara menghadapi 

tantangan globalisasi tersebut 

menjadi peluang untuk menciptakan 

daya saing yang lebih baik, sehingga 

kita tidak hanya menjadi konsumen 

produk luar  tapi bisa menjadi 

produsen untuk memasuki pasar  

dunia. Perdagangan bebas 

seharusnya bisa menjadi peluang 

besar bagi Indonesia untuk dapat 

mempromosikan, meningkatkan 

kualitas produk dan memasarkan 

produk Indonesia ke pasar dunia 

bukankah Indonesia merupakan 

negara besar yang kaya potensi alam 

maupun budaya? Sumber daya 

manusia Indonesia yang masih 

rendah dibidang  teknologi sehingga 

kita belum mampu unjuk gigi disektor 
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industri, dengan demikian  dapat 

dialihkan ke sektor dengan 

mendayagunakan sumber daya 

manusia yang mampu mengangkat  

perekonomian yang berakar pada 

kearifan potensi lokal baik alam 

maupun budaya ke pasar dunia 

melalui promosi  pariwisata yang 

pada akhirnya akan menumbuhkan 

perekonomian baru Indonesia yang  

lebih baik.  

Tetapi  perdagangan bebas saat 

ini seolah menjadi ancaman bagi 

Indonesia.  Hal ini terlihat dari 

berbagai analisa – analisa dampak 

negative yang muncul  dengan 

mengacu pada posisi defisit  neraca 

perdagangan Indonesia yang 

menunjukkan kondisi perdagangan 

impor yang lebih besar dari pada 

perdagangan ekspor.  Jika kita lihat 

struktur barang impor yang masuk ke 

Indonesia dibedakan menjadi  tiga 

golongan yaitu barang konsumsi, 

bahan baku penolong dan barang 

modal.  Sebagai negara berkembang 

yang sedang mengembangkan sektor 

industri, dapat dimaklumi jika 

Indonesia masih membutuhkan alih  

teknologi dengan impor barang 

modal berupa mesin – mesin 

produksi yang belum mampu 

diciptakan didalam negeri. Dan untuk 

bahan baku produksi jenis tertentu 

Indonesiapun belum cukup tersedia 

bahkan tidak ada untuk kelangsungan 

proses produksi seperti misalnya 

kapas yang merupakan bahan baku 

tekstil atau gandum yang tidak 

tersedia di Indonesia, namun untuk 

golongan barang konsumsi seperti 

misalnya makanan, minuman, tekstil 

dan produk tekstil,atau kebutuhan 

rumah tangga sesungguhnya ini yang 

perlu dibatasi impornya karena 

barang – barang sejenis  sudah 

diproduksi di dalam negeri.  

Upaya pemerintah terkait 

pengendalian impor barang konsumsi 

selama ini sudah  tepat seperti: 

kewajiban SNI barang impor, 

safeguard dan pengenaan bea masuk 

anti dumping.  Kewajiban laporan 

surveyor  barang impor, kewajiban 
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pelabelan barang impor sehingga hal 

ini   petugas penyidikan dan 

pengawasan barang impor harus 

lebih banyak lagi sehingga tidak 

terjadi kebocoran didalam 

pengawasannya.  

Mungkin slogan cinta produk 

dalam negeri ini yang harus lebih 

disosialisasikan untuk menciptakan 

kepedulian masyarakat akan produk 

dalam negeri walaupun tidak bisa 

dipungkiri masyarakat sebagai 

konsumen juga mempunyai hak 

untuk membeli barang sesuai 

keinginan dengan harga terjangkau 

sedangkan barang – barang tersebut 

saat ini melimpah dipasaran baik 

dipasar tradisional maupun pasar 

modern. Dalam lima tahun terakhir ( 

th 2008 s/d 2012 )   komposisi  

golongan impor  nasional adalah 

adalah barang konsumsi dengan 

pertumbuhan impor 17,86 % 

pertahun, golongan barang modal 

17,81 % pertahun dan  golongan 

bahan baku penolong rata – rata 

14,07 % pertahun. 

 

 

 

Perkembangan Impor Nasional Menurut Gol. Barang  

 Periode : 2008-2012 

(Nilai : Juta US$)       

N

O 
Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 

Trend(%) 

 2008-

2012 

  TOTAL 

129.197,

3 

96.829,

2 

135.663,

3 

177.435,

6 

191.691,

0 14,97 

I. 

BARANG 

KONSUMSI 8.303,7 6.752,6 9.991,6 13.392,9 13.408,6 17,86 

II. 

BAHAN BAKU 

PENOLONG 99.492,7 

69.638,

1 98.755,1 

130.934,

3 

140.127,

6 14,07 

III. 

BARANG 

MODAL 21.400,9 

20.438,

5 26.916,6 33.108,4 38.154,8 17,81 

Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade   
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GULAKU MANIS….. GULAKU PAHIT
Oleh : Listyati Purnama R 

 

 

Tulisan ini berawal dari 

keprihatinan kondisi pergulaan di 

Indonesia saat ini dimana penulis  

beberapa bulan lalu mengikuti rapat 

koordinasi APTRI nasional di 

Surakarta. Rapat yang diharapkan 

akan menjadi solusi atas 

permasalahan yg terjadi saat ini dan 

membahas isue menjadi fakta yg 

benar tanpa menyalahkan pihak2 

tertentu. Namun demikian, 

pertemuan yg dihadiri segenap 

kelompok tani tebu nasional ini 

sepertinya banyak  menelan 

kekecewaan atas kinerja pemerintah 

saat ini, yang dianggap Pemerintah  

belum bisa mengoptimalkan sumber 

daya alam yg ada  untuk 

memproduksi bahan baku pangan yg  

dibutuhkan , termasuk tebu sebagai 

bahan baku penghasil gula kristal 

putih.  

Kebutuhan nasional saat ini yg 

mencapai 5,3 juta ton, hanya dapat 

tercukupi oleh ketersediaan gula 

sebesar 2,2 juta ton. Sehingga 

kekurangan secara nasional, tentunya 

hanya dapat dipenuhi melalui impor, 

terutama untuk impor raw sugar yg 

akan diolah lagi oleh pabrik gula 

menjadi gula kristal putih. Salahkah 

pemerintah apabila stok harus kita 

cadangkan dengan melakukan impor 

??? 

  Masalah gula impor inilah yg 

menjadi topik masalah segenap 

petani tebu lokal, mengingat 

keberadaan gula impor akan 

mengganggu bahkan menurunkan 

harga jual gula kristal putih yg dibuat 

dari tebu petani lokal. Demikian juga 

distribusi pemasaran gula rafinasi yg 

saat ini juga banyak dimanfaatkan 

untuk IKM makanan minuman. Sesuai 

aturan yg berlaku, gula rafinasi hanya 

diperuntukkan untuk industri 

makanan minuman tidak terkecuali 

IKM makanan minuman. Namun 
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demikian disinyalir gula rafinasi ini 

merembes ke pasar umum / 

konsumen pasar di luar industri 

makanan minuman. Perembesan gula 

rafinasi ini sebenarnya selalu terjadi 

setiap tahun, namun demikian hasil 

audit dari Kementerian Perdagangan 

terhadap rembesan ini semakin hari 

semakin kecil. Dan Kemendag sendiri 

selalu berupaya menyusun instrumen 

lanjutan untuk mengantisipasi 

permasalahan yg ada sesuai dengan  

aturan distribusi yang berlaku. Untuk 

mendapatkan gula rafinasi 

pemerintah sudah mengantisipasi 

dengan berbagai persyaratan yang 

ada, namun masih juga terjadi 

kebocoran dimana konsumen 

memilih gula yang putih dan bersih 

untuk konsumsi.  Hal demikian yang 

menyebabkan perembesan gula 

rafinasi ke pasaran, sedangkan  

distributor/sub distributorharus 

bertanggung jawab pada 

pendistribusiannya yang  harus 

dilaporkan ke perusahaan gula yg 

memproduksi.Hal ini ditempuh untuk 

melindungi petani tebu lokal. 

 Jawa Tengah sebenarnya 

merupakan pusatnya pertebuan di 

Indonesia. Demikian pula sebagai 

pusatnya pergulaan di Indonesia. 

Potensi lahan seluas 26.000 Ha masih 

memberikan konstribusi produksi 

tebu 180.000 ton. Adapun saat ini ada 

8 pabrik milik PTP IX yg masih 

beroperasi yaitu : PG. Pangka di Slawi, 

PG. Sumberharjo Pemalang. PG 

Rendeng di Kudus, PG Mojo di 

Sragen, PG Tasikbaru di Karanganyar, 

PG. Gondangbaru di Klaten. PG. Sragi 

di Pemalang. Dan PG Karanganyar di 

Brebes.  

Kualitas gula pada tahun 2013 

ini sangat kurang baik. Keadaan 

anomali cuaca dengan curah hujan yg 

tinggi menyebabkan rendemen tebu 

hanya mencapai 5,8 dari target 7,5 

persen. Imbas dari rendemen ini 

tentunya akan berakibat pada 

turunnya kualitas dan harga gula di 

tingkat penggilingan yg semula Rp. 

9.200 menjadi Rp. 8.500 , bahkan 
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pernah akan mencapai harga di 

bawah Rp. 8000. HPP gula saat ini Rp. 

8.100. Dengan kondisi harga yg masih 

di atas HPP tentunya petani masih 

bisa bernafas, namun demikian 

tidaklah mudah menjaga kualitas 

tebu yg diproduksi dng tingkat 

rendemen > 7 persen.  Jadi, 

penurunan harga gula tidak semata- 

mata karena terjadi perembesan gula 

rafinasi di pasaran. Namun demikian, 

distribusi gula kristal putih yg berasal 

dari raw sugar juga menjadi salah 

satu hal, yg harus kita perhatikan. 

Mengingat distribusi gula kristal putih 

dari raw sugar tentunya mempunyai 

kualitas gula yg lebih baik daripada 

gula kristal putih dari tebu lokal. 

 Kualitas gula lokal yg cukup 

mengecewakan ini, tentunya akan 

banyak berpengaruh terhadap tingkat 

penerimaan/ daya beli konsumen. 

Rendemen yg rendah tentunya akan 

menyebabkan tidak tercapainya 

kualitas gula maksimal sehingga 

kuantitasnya juga tidak akan tercapai 

sesuai target. Gula lokal dengan 

tingkat keputihan yg rendah, tingkat 

kemanisan yg kurang dan tingkat 

kebersihan yg kurang baik, tentunya 

menjadi perhatian konsumen untuk 

mengalihkan pilihan konsumen 

membeli gula yg lebih putih, bersih 

dan manis. Pilihan konsumen inilah yg 

akhirnya menyebabkan harga gula 

kembali anjlok dan gula tidak semanis 

rasanya............ Upaya apalagi yg 

perlu dilakukan pemerintah untuk 

memenuhi / memperbaiki kondisi ini 

?? Salah satunya dengan 

meningkatkan gairah pabrik gula 

untuk melakukan revitalisasi mesin- 

mesin produksi gula tersebut, 

sehingga dengan sentuhan 

teknologi.... maka proses 

pengolahan/penggilingan tebu dapat 

dioptimalkan  hasil rendemennya dan 

meningkatkan kualitas gula yg 

dhasilkan.  Sayangnya perkembangan 

industi gula yg merevitalisasi 

peralatan produksinya sangat sangat 

terbatas. Harga peralatan gula juga 

tidak murah. Paket pembelian 

peralatan juga tidak dapat dilakukan 
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sepotong- sepotong namun harus 

dilakukan dengan revitalisasi 

peralatan secara keseluruhan. 

Mampukah PTP untuk mendukung 

modal revitalisasi pabrik gula ini ? 

Melihat kondisi saat ini, peran 

swastalah yg wajib kita dorong untuk 

mendukung berdirinya pabrik baru 

dengan peralatan produksi yg efisien 

serta menghasilkan kualitas gula yg 

baik dng rendemen yg lebih tinggi 

dari 7 persen, bahkan kemungkinan 

bisa mencapai lebih dari 14 persen. 

Produksi gula di India sudah 

mencapai rendemen lebih dari 12 

persen, akankah negara besar seperti 

Indonesia ini  mampu bersaing 

dengan India ?  

KITA HARUS BISA DAN MEMBERIKAN 

DUKUNGAN SWASTA UNTUK 

PENGEMBANGAN PERGULAAN DI 

INDONESIA!!!!
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“CAHAYA DESTA”, PRODUSEN SEPATU SANDAL KULIT 
Oleh : Yuzi Ros 

 

 

Entah kapan pastinya, alas kaki 

ditemukan pertama kali. Tapi yang 

pasti, alas kaki  merupakan kebutuhan 

bagi manusia. Dalam perkembangnnya 

alas kaki selain untuk melindungi kaki 

dari sinar matahari dan kotoran, tetapi 

juga untuk menunjukkan identitas 

sosial pemakai alas kaki. Sekarang alas 

kaki yang digunakan adalah dalam 

bentuk sepatu dan sandal. Di 

Indonesia pun sama, kita tidak tahu 

kapan alas kaki pertama digunakan, 

tetapi yang pasti, sejak jaman kerajaan 

– kerajaan, alas kaki sudah digunakan,  

dengan bahan baku mulai dari rumput 

sampai dengan kulit binatang.  

Dalam menghadapi Masyarakat 

Ekonomi Asean 2015 (MEA 2015) 

industri alas kaki merupakan industri 

andalan Indonesia, karena selain 

produk alas kaki sangat dibutuhkan 

masyarakat,  industri ini adalah 

industri padat karya yang bisa 

menyerap banyak tenaga kerja. Alas 

kaki sebagai penyumbang devisa 

negara dari sektor non migas, menurut 

data dari Kementrian Perdagangan, 

sampai Desember 2013 ekspor non 

migas Indonesia mencapai 13,58 

milyar US$.  

Pemerintah melakukan berbagai 

cara untuk dapat mengembangkan 

industri alas kaki dan pengembangan 

beberapa daerah sentra industri alas 

kaki diantaranya Sidoarjo, Magetan 

dan Mojokerto di Jawa Timur, 

Bandung dan Garut di Jawa Barat, 

Purbalingga, Temanggung dan Kota 

Semarang di Jawa Tengah. Dari segi 

kualitas produk alas kaki Indonesia 

dinilai sudah dapat bersaing dengan 

produk alas kaki luar negeri.  

Cahaya Desta, salah satu 

produsen alas kaki di kota Semarang. 

Sudah lebih dari sepuluh tahun usaha 

ini dirintis. Melihat prospek usaha 

yang menjanjikan, Cahaya Desta terus 

bertahan dengan mengembangkan 
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desain – desain alas kaki yang lebih 

berfariasi. Usaha yang dijalankan di Jl. 

Dempel Lor, Kelurahan Muktiharjo 

Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota 

Semarang ini memiliki tenaga kerja 

sebanyak 20 orang. Produk yang 

dihasilkan berupa sepatu kulit dan 

sandal kulit. 

Berbahan  baku kulit sapi yang 

diperoleh langsung dari pabrik kulit di 

Magetan, Pak Sumarjo yang dibantu 

istri dan seorang anaknya ini berusaha 

terus membuat desain yang sesuai 

dengan keinginan pasar. Sekarang, 

setiap minggu Cahaya Desta mampu 

memproduksi 400 (empat ratus) 

pasang sepatu/sandal yang dipasarkan 

ke kota Semarang dan sekitarnya, 

bahkan sampai ke Jakarta dan 

Surabaya.  

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 

melalui  APBD Provinsi Jawa Tengah 

tahun anggaran 2013 memberikan 

bantuan alat berupa mesin walking 

foot, mesin seset kulit, mesin plong 

(produk rekayasa) dan beberapa 

cetakan sepatu. Bantuan alat yang 

diberikan diharapkan mampu 

meningkatkan produksi sepatu dan 

sandal Cahaya Desta secara kualitas 

dan kuantitas, meningkatkan taraf 

hidup masyarakat, dan mengurangi 

tingkat pengangguran, Menuju Jawa 

Tengah Sejahtera dan Berdikari. 
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LOMBA DESAIN SEPATU TINGKAT NASIONAL 2014 
KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

 

 

Indonesia dengan kepulauan 

tropisnya memiliki keanekaragaman 

flora dan fauna. Lebih dari 1598 spesies 

burung tersebar di Indonesia dan 

menempati urutan pertama sebagai 

negara yang memiliki jumlah jenis 

burung terbanyak di Asia. 

Balai Pengembangan Industri 

Persepatuan Indonesia (BPIPI) 

mengeksplorasi keanekaragaman 

burung dengan menuangkan ide dan 

kreasi dalam wadah Lomba Desain 

Sepatu dengan tema “BIRDS of 

INDONESIA” dan mengundang seluruh 

elemen komunitas kreatif Indonesia 

untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini. 

KATEGORI 

Lomba desain sepatu BPIPI ini terdiri 

dari 3 kategori, yaitu : 

1. Sepatu Casual Pria 

2. Sepatu Casual Wanita 

3. Sepatu Anak - anak 

UANG PEMBINAAN 

Total  Rp. 40.000.000,- 

BIAYA PENDAFTARAN 

GRATIS. 
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TUJUAN LOMBA DESAIN ALAS KAKI 

1. Meningkatkan iklim kompetisi dan 

kepedulian desainer untuk 

menciptakan desain Sepatu yang 

Inovatif. 

2. Meningkatkan keanekaragaman 

jenis desain Sepatu. 

3. Mendukung pengembangan 

program Cluster Industri Sepatu 

Nasional. 

4. Merancang Inovasi Desain Sepatu 

yang ditinjau dari bahan, 

pengerjaan, jenis gambar, grafis, 

estetika, aksesoris, dan lain-lain. 

5. Semakin peduli dalam  konservasi 

satwa khususnya burung. 

TAHAPAN LOMBA 

1. Sosialisasi Lomba desain 3 Februari 

s/d 04 Juni 2014 

2. Pendaftaran peserta, 3 Februari s/d 

04 Juni 2014 

3. Penyerahan desain ke sekretariat 

lomba 1 Februari s/d terakhir 04 

Juni 2014 Jam 23.59 WIB 

4. Penjurian tahap I, 18 Juni 2014 

5. Pengumuman nominasi, 20 Juni 

2014 

6. Pembuatan dan Penyerahan 

Prototype ke sekretariat lomba 

dilaksanakan, 21 Juni s/d 24 

September 2014 

7. Penjurian tahap II, 08 Oktober 2014 

8. Pengumuman pemenang, 10 

Oktober 2014 

9. Penyerahan hadiah  + Piala lomba, 

03 November 2014 

SYARAT UMUM 

1. Hasil karya orisinil, bukan tiruan 

dari hasil produk lain. 

2. Karya belum pernah diikutsertakan 

lomba/dipublikasikan. 

3. Tercatat sebagai pelajar, 

mahasiswa/I PTN/PTS atau 

karyawan perusahaan industri alas 

kaki besar, menengah, kecil dan 

masyarakat umum. 

4. Perorangan maupun kelompok 

(maks 3 Org/kelompok) 

5. Peserta dapat mengirimkan lebih 

dari satu karya desain 

6. Umur lebih dari 17 tahun.  

7. Tim juri dan anggota panitia tidak 

diperkenankan mengikuti lomba. 
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KETENTUAN LOMBA 

1. Hasil karya (desain) lomba dapat 

berupa : 

a. Media kertas gambar (hard copy) 

Gambar dilengkapi penjelasan    

konsep desain (storyboard),  

teknik gambar bebas &  

dirancang menjadi satu lembar  

kertas ukuran A3 ( 29,7x42 cm). 

   b. Media file digital (soft copy) 

Hasil scan desain/olah gambar  

digital Corel Draw, Photoshop,  

Illustrator, atau software  

pengolah “grafis” yang lain,  

dengan ukuran A3 (29,7x42 cm)  

resolusi 300 dpi format JPG/PDF. 

   c. Produk jadi Alas Kaki 

dilengkapi dengan penjelasan  

sesuai dengan point 1.a. 

2. Karya Desain disertai Nama 

lengkap, No Telfon/HP & 

Kategori pada bagian kanan 

bawah 

3. Semua Karya dikirim beserta 

formulir pendaftaran & 

Fotocopy/Scan KTP/SIM ke 

sekretariat lomba. Khusus untuk 

file soft copy  dikirim melalui e-

mail : lomba.bpipi@yahoo.com. 

4. Karya Desain yang masuk 

nominasi  atau lolos seleksi 

tahap ke I, diwajibkan untuk 

membuat prototypenya untuk 

mengikuti seleksi tahap ke II 

5. Pemenang lomba masing-masing 

kategori mendapatkan 

kesempatan untuk diikutkan 

dalam lomba Internasional. 

SEKRETARIAT LOMBA 

BPIPI (Balai Pengembangan Industri 

Persepatuan Indonesia) 

Komplek Pasar Wisata, Kendensari, 

Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur 

61272 

Telp : (031) 8855149 fax. : (031) 

8855149 

E-mail : lomba.bpipi@yahoo.com 

KONTAK PERSON 

Ruruh Satriyo : 0812 1720 7106, 0857 

4547 4879 

Twitter : @bpipi_RI 

FB : facebook.com/rnd.bpipi 

Info selengkapnya di 

http://kemenperin.go.id 



 FEBRUARI 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 FEBRUARI 2014 

BAHAN KIMIA YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN MANUSIA 
oleh: Nina M 

 

 

Ada beberapa senyawa kimia 

yang sangat berbahaya bagi kesehatan 

manusia , diantaranya : 

1) AgNO3 (Silver Nitrate) 

Senyawa ini beracun dan 

korosif. Simpan dalam botol berwarna 

dan ruang yang gelap serta jauhkan 

dari bahan-bahan yang mudah 

terbakar. 

Efek negatif : Dapat 

menyebabkan luka bakar dan kulit 

melepuh. Gas/uapnya juga 

menyebabkan hal yang sama.  

2) . HCl (Hydro Chloric Acid) 

- Asam Klorida 

Asam klorida adalah larutan 

akuatik dari gas hidrogen klorida (HCl). 

Ia adalah asam kuat, dan merupakan 

komponen utama dalam asam 

lambung. Senyawa ini juga digunakan 

secara luas dalam industri. Asam 

klorida harus ditangani secara tepat 

karena merupakan cairan yang sangat 

korosif. 

Efek negatif : Asam klorida 

pekat (asam klorida berasap) akan 

membentuk kabut asam. Baik kabut 

dan larutan tersebut bersifat korosif 

terhadap jaringan tubuh, dengan 

potensi kerusakan pada organ 

pernapasan, mata, kulit, dan usus.  

3) H2S (Hidrogen Sulfida) 

Hidrogen sulfida, H2S, adalah 

gas yang tidak berwarna, beracun, 

mudah terbakar dan berbau seperti 

telur busuk. Gas ini dapat timbul dari 

aktivitas biologis ketika bakteri 

mengurai bahan organik dalam 

keadaan tanpa oksigen (aktivitas 

anaerobik), seperti di rawa, dan 

saluran pembuangan kotoran. Gas ini 

juga muncul pada gas yang timbul dari 

aktivitas gunung berapi dan gas alam. 

Efek negatif : Menghirup bahan 

ini dapat menyebabkan pingsan, 

gangguan pernafasan, bahkan 

kematian. 

4) H2SO4 (ASAM SULFAT) 
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Asam sulfat, H2SO4, merupakan 

asam mineral (anorganik) yang kuat. 

Zat ini larut dalam air pada semua 

perbandingan. Asam sulfat 

mempunyai banyak kegunaan dan 

merupakan salah satu produk utama 

industri kimia. Kegunaan utamanya 

termasuk pemrosesan bijih mineral, 

sintesis kimia, pemrosesan air limbah 

dan pengilangan minyak. Asam sulfat 

terbentuk secara alami melalui 

oksidasi mineral sulfida, misalnya besi 

sulfida. Air yang dihasilkan dari 

oksidasi ini sangat asam dan disebut 

sebagai air asam tambang. Air asam ini 

mampu melarutkan logam-logam yang 

ada dalam bijih sulfida, yang akan 

menghasilkan uap berwarna cerah 

yang beracun. Oksidasi besi sulfida 

pirit oleh oksigen molekuler 

menhasilkan besi(II), atau Fe2+ 

Efek negatif :  asam sulfat 

apabila  kontak dengan kulit dapat 

menyebabkan luka bakar iritasi mata, 

saluran pernafasan, pengikisan gigi.  

5) NaOH (Sodium 

Hidroksida/Soda Api) 

Senyawa ini bersifat higroskopis 

dan menyerap gas CO2. 

Efek negatif : Dapat merusak 

jaringan tubuh. 

6) NH3 (Amoniak) 

Amonia adalah senyawa kimia 

dengan rumus NH3. Biasanya senyawa 

ini  berupa gas dengan bau tajam yang 

khas (disebut bau amonia). Walaupun 

amonia memiliki sumbangan penting 

bagi keberadaan nutrisi di bumi, 

amonia sendiri adalah senyawa kaustik 

dan dapat merusak kesehatan.  

Efek negatif : Dapat 

menyebabkan kerusakan paru-paru, 

pembengkakan saluran pernafasan, 

kebutaan dan kematian. 

7) HCN (Asam Sianida) 

Senyawa ini sangat beracun, 

bahkan ada pada salah satu makanan 

yang sering kita makan yakni singkong 

yang mengalami kerusakan. Gejala 

kerusakan ditandai dengan keluarnya 

warna biru gelap akibat terbentuknya 

asam sianida yang bersifat racun bagi 

manusia. Asam Sianida juga ada pada 

buah kepayang, keluak. Biji keluwek 
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dipakai sebagai bumbu dapur masakan 

Indonesia yang memberi warna hitam 

pada rawon, daging bumbu kluwek, 

brongkos, serta sup konro. Bijinya, 

yang memiliki salut biji yang bisa 

dimakan, bila mentah sangat beracun 

karena mengandung asam sianida 

dalam konsentrasi tinggi. Bila dimakan 

dalam jumlah tertentu menyebabkan 

pusing (mabuk). 

Racun pada biji ini dapat dipakai 

sebagai racun untuk mata panah. Biji 

ini aman diolah untuk makanan bila 

telah direbus dan direndam terlebih 

dahulu. 

8) HF (Hydrofluoric Acid) 

Asam fluorida adalah asam yang 

sangat korosif, mampu melarutkan 

banyak bahan, terutama oksida. 

Kemampuan untuk melarutkan kaca 

telah dikenal sejak abad ke-17, bahkan 

sebelumnya asam fluorida telah 

disiapkan dalam jumlah besar oleh 

Carl Wilhelm Scheele pada tahun 

1771. Karena reaktivitas yang tinggi 

terhadap kaca dan reaktivitas moderat 

terhadap banyak logam, asam fluorida 

adalah biasanya disimpan dalam 

wadah plastik meskipun 

politetrafluoroetilena (PTFE) sedikit 

permeabel. 

Potensi Bahaya: 

hidrogen fluorida sangat initatif 

terhadap jaringan kulit, merusak paru-

paru dan menimbulkan penyakit 

pneumonia (gangguan saluran 

pernafasan). 

HNO3 (Asam Nitrat) 

Asam Nitrat, yang dikenal juga 

dengan Aqua Fortis merupakan Zat 

yang Sangat Korosif dan merupakan 

Asam Yang sangat Beracun. 

Potensi Bahaya : 

Dapat menyebabkan luka bakar, 

menghirup uapnya dapat 

menyebabkan kematian. 

Methylene chloride 

(dichloromethane) 

Methylene chloride secara luas 

digunakan dalam banyak proses 

industri dan merupakan bagian dari 

kandungan dari banyak produk rumah 

tangga, termasuk semir 

sepatussemprot, cat anti bocor, 
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penghilang noda, pewarna kayu, 

vernis, termasuk juga lem, minyak 

pelumas serta penghilang karat. Diakui 

oleh para ilmuwan di bidang 

kesehatan zat ini merupakan 

penyebab kanker dan mampu 

menyebabkan kerusakan pada janin 

yang sedang bertumbuh, system 

reproduksi serta system syaraf. 

Arsenic 

Industri di Amerika setiap tahun 

melepaskan ribuan pon arsenic, yang 

diketahui sebagai karsinogen 

(penyebab kanker) ke lingkungan, 

sebagian besar oleh pabrik-pabrik yang 

menggunakan arsenic sebagai 

pengawet kayu. 

Asbestos 

Asbestos, adalah mineral alami 

yang dikenal mempunyai sifat tahan 

panas dan tahan api, pada umumnya 

digunakan sebagai penyekat dan 

bahan bangunan, sampai tahun 1970-

an, ketika diketahui bahwa ini 

merupakan penyebab penyakit paru-

paru, bahkan kanker paru-paru. 

Walaupun dilarang digunakan pada 

produk rumah-tangga, asbes masih 

diizinkan digunakan sebagai penyekat 

ruangan, langit-langit, ubin dan 

dinding, semikian juga sebagai pedal 

rem mobil, paking dan kopling. 

Material Nano 

Material nano, secara meluas 

digunakan dalam produk rumah-

tangga seperti pakaian, tirai matahari, 

kosmetik, perawatan diri, 

perlengkapan bayi. Karena sedemikian 

kecil mereka dapat memasuki paru-

paru, melewati selaput sel dan bisa 

menembus kulit. Polusi udara yang 

sangat lembut, yang sebagian besar 

berukuran nano, diketahui sebagai 

penyebab kurang berfungsinya paru-

paru dan menaikkan tingkat kematian 

yang disebabkan oleh penyakit paru-

paru dan jantung. 

Ozone 

Ozone merupakan komponen 

utama kabut asap. Meningkatnya 

polusi ozone telah dikaitkan dengan 

ribuan kematian prematur setiap 

tahun. Di stratosfer, selapis ozon 

dapat melindungi bumi dari sinar ultra 
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violet yang berbahaya. Namun kalau 

itu ada di dekat permukaan tanah, 

ozone merupakan polutan yang 

menyebabkan radang tenggorokan, 

nyeri dada, mengi, batuk dan sesak 

napas. Terlebih lagi bagai anak-anak 

dan penderita asma atau gangguan 

pernapasan lainnya. 

Sulfur Dioxida 

Sulfur dioxida, disemburkan ke 

udara oleh pabrik-pabrik berbahan 

bakar batu bara, menyumbang pada 

formasi hujan asam yang telah 

merusak ekosistem laut, serta 

meningkatkan penyakit pernapasan, 

terutama pada anak-anak dan orang 

berusia lanju, yang dapat memicu 

gejala asma yang parah, serta 

memperparah penyakit paru-paru dan 

jantung. 

Hexavalent Chromium 

Hexavalent chromium (a.k.a. 

hex chrome or chromium-6) adalah 

sejenis metal yang digunakan oleh 

sejumlah proses industri termasuk di 

antaranya pelapisan chrome, produksi 

baja, pembuatan cat dan semen. 

Banyak orang yang terpapar pada hex 

chrome, yang merupakan karsinogen 

yang sangat kuat, dengan menghirup 

udara yang terkontaminasi, juga 

dengan meminum air yang 

terkontaminasi. 

N-hexane 

N-hexane, sejenis larutan yang 

digunakan dalam perawatan rumah 

dan dalam produksi kerajinan dan 

benda seni, seperti lem semprot, 

semen perekat, cat dan penghilang 

karat, adalah zat kimia beracun yang 

menyebabkan kerusakan syaraf. 

Paparan n-hexane dalam jangka waktu 

singkat saja sudah dapat 

mempengaruhi otak dan 

menyebabkan sakit kepala, pusing, 

bingung, mual, kikuk, mengantuk dan 

pengaruh lain yang menyerupai orang 

mabuk. 

Perchlorat 

Perchlorate adalah zat kimia 

yang bisa mengacaukan hormon yang 

digunakan sebagai bahan bakar roket. 

Zat ini telah mengkontaminasi air 

minum lebih dari 20 juta penduduk 
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Amerika. Perchlorat mempengaruhi 

asupan yodium ke dalam kelenjar 

tiroid, yang bisa mengurangi produksi 

hormom tiroid. Hormon tiroid sangat 

penting bagi perkembangan normal 

otak. Bahkan perubahan tingkat 

hormone tiroid sedikit saja selama 

kehamilan diketahui telah 

menurunkan tingkat kecerdasaan dan 

kemampuan belajar di masa kanak-

kanak. 

Trichloroethylene (TCE) 

Trichloroethylene (TCE) 

digunakan sebagai bahan pelarut dan 

penghilang minyak dan merupakan 

kandungan yang umum dipakai dalam 

produk kebutuhan rumah tangga 

seperti cat, perekat dan penghilang 

noda. Merupakan polutan pada udara 

dan air, TCE dianggap sebagai “sudah 

pasti menyebabkan kanker pada 

manusia” oleh National Academy of 

Sciences. TCE adalah senyawa yang 

mudah menguap, maksudnya 

menguap dengan mudah dan sangat 

cepat ke udara. Menghirup sedikit TCE 

bisa membuat mata pedih dan 

tenggorokan gatal, menyebabkan sakit 

kepala, pusing dan sulit 

berkonsentrasi. Dalam jangka panjang 

bisa menyebabkab kerusakan padan 

system syaraf, ginjal dan hati. 

Formaldehyde 

Formaldehyde adalah 

karsinogen yang sudah sangat dikenal, 

dan banyak digunakan dalam produk 

sehari-hati serta bahan bangunan. 

Formaldehyde merupakan zat 

kimia organic yang mudah menguap, 

itu berarti bahwa produk-produk yang 

mengandung formaldehyde 

mengeluarkan uap formaldehyde 

dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Zat ini muncul sebagai polutan udara 

dalam ruangan karena dia sangat 

banyak digunakan dalam pembuatan 

bahan bangunan, karpet dan furniture. 

Formaldehyde digunakan dalam 

kebanyakan alat rumah tangga, 

termasuk plywood, furnitur, kayu 

lapis, produk kayu pres, wallpaper, 

perekat, antiseptik, kosmetika dan cat 

kuku. 

. 
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TDCP/TCEP (Chlorinated 

Penjinak Api) 

Sering kali disederhanakan 

menjadi “tris,” penjinak api – TDCP 

(Tris (1,3-dichloro-2-propyl) 

phosphate) dan TCEP (Tris (2-

chloroethyl) phosphate) – digunakan 

dalam produk bayi, furniture dan 

barang-barang rumah tangga lainnya. 

Studi mengaitkan TDCP dan TCEP pada 

kanker dan keduanya didapati 

membahayakan hati, ginjal, otak dan 

buah pelir. 

Atrazine 

Atrazine adalah herbisida yang 

secara luas digunakan dalam skala 

besar dalam pertanian, terutama pada 

jagung. Zat ini demikian kuat 

mengacaukan hormon-hormon, 

penelitian laboratorium menunjukkan 

bahwa sedikit saja kita terpapar pada 

zat ini dalam dosis yang sangat kecil 

sudah bisa mengakibatkan gangguan 

reproduksi. 

Dalam studi laboratorium, 

bahkan dalam dosis rendah, atrazine 

sudah sangat mengganggu system 

reproduksi pada binatang amfibi dan 

mamalia. Zat ini juga dikaitkan dengan 

kanker pada binatang maupun 

manusia seperti non-Hodgkin getah 

bening dan juga jumlah sperma yang 

sangat sedikit pada pekerja pertanian. 

Carbaryl 

Carbaryl (merek dagang Sevin) 

adalah insektisida yang secara luas 

digunakan dalam pertanian, demikian 

juga pada perawatan rumput dan 

binatang peliharaan. Bagaimanapun 

juga Carbaryl digolongkan juga sebagai 

karsinogen pada manusia serta sangat 

beracun terutama pada kumbang 

madu serta binatang penyerbuk 

lainnya. Oleh EPA (Environmental 

Protection Agency) Carbaryl 

digolongkan sebagai karsinogen pada 

manusia serta meracuni system syaraf. 

Zat ini dapat merangsang system 

syaraf secara berlebihan sehingga 

menyebabkan mual, pusing, bingung, 

dan dalam paparan yang tinggi, 

kelumpuhan system pernapasan serta 

kematian. 
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Khususnya anak kecil sangat 

rentan terhadap carbaryl serta 

pestisida yang lain karena tubuh serta 

otak mereka masih dalam 

perkembangan, dan zat kimia yang 

mempengaruhi system syaraf selama 

pertumbuhan dapat menyebabkan 

kerusakan yang sulit disembuhkan, 

bahkan kerusakan permanen. 

Carbaryl juga sangat meracuni 

kumbang madu dan binatang 

penyerbuk lainnya dan mengakibatkan 

kekacauan pada koloni kumbang, yang 

mempengaruhi kumbang di seluruh 

negeri. Dapat meracuni rerumputan 

dan pertanian yang akhirnya juga akan 

meracuni aliran air serta sungai, yang 

pada gilirannya akan meracuni 

binatang air, termasuk salmon Atlantik 

yang hampir punah itu. 

Chlorpyrifos 

Chlorpyrifos (merek dagang 

Dursban) adalah pestisida yang 

dikembangkan sejak zaman perang 

dunia kedua dengan memproduksi gas 

syaraf yang sangat beracun bagi 

system syaraf. Walau dilarang 

digunakan dalam rumah tangga, 

namun tetap diperbolehkan digunakan 

untuk lapangan golf, untuk 

memproses kayu serta pada produksi 

makanan. 

Terkena paparan chlorpyrifos 

dalam dosis rendah saja bisa 

menyebabkan mual, pusing, bingung 

dan kesulitan bernapas. Dosis yang 

lebih tinggi bisa menyebabkan 

kelumpuhan system pernapasan atau 

bahkan kematian. Anak kecil sangat 

rentan terhadap chlorpyrifos serta 

pestisida lainnya karena tubuh serta 

otaknya masih berkembang, dan zat 

kimia yang mempengaruhi system 

syaraf selama pertumbuhan bisa 

menyebabkan kerusakan permanen. 

Endosulfan 

Endosulfan, merupakan 

insektisida pertanian yang masih 

digunakan di China dan India, 

menyebabkan kekacauan hormon dan 

sangat beracun bagi system syaraf.  

Anak kecil sangat rentan terhadap 

endosulfan serta pestisida lainnya 

karena tubuh serta otaknya masih 
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dalam perkembangan, san zat kimia 

yang mempengaruhi system syaraf 

dalam masa pertumbuhan dapat 

mengakibatkan kerusakan jangka 

panjang, bahkan kerusakan permanen. 

Lindane 

Lindane merupakan insektisida 

berbahaya yang digunakan untuk 

membasmi kutu rambut dan kudis. 

Lindane merupakan pengganggu 

hormon dan meracuni system syaraf. 

EPA punya bukti bahwa zat ini adalah 

zat karsinogen. Lebih jauh lagi, lindane 

mempunyai sejumlah efek samping, 

pada umumnya menyebabkan 

gangguan kulit, kebas, pusing, sakit 

kepala, diare, mual dan muntah. Efek 

samping yang lebih parah adalah 

seranan jantung serta kematian. 

Bisphenol A (BPA) 

Bisphenol A (BPA) merupakan 

komponen utama plastik polikarbonat 

dan digunakan sebagai resin pelapis 

sebagian besar kaleng kemasan 

makanan dan minuman. Paparan BPA, 

senyawa pengganggu hormon, pada 

studi terhadap binatang menjadi salah 

satu penyebab terganggunya masa 

pubertas awal serta gangguan 

reproduksi lainnya. Pada studi 

terhadap binatang, diketahui bahwa 

BPA mengacaukan hormon estrogen 

pada betinanya. 

Lead 

Lead (timah), logam berat yang 

digunakan dalam berbagai produk 

rumah tangga, dapat mengganggu 

pertumbuhan otak serta system 

syaraf, menurunkan IQ dan 

meningkatkan hiperaktifitas. 

Lebih dari 300.000 orang anak di 

Amerika menderita keracunan timah, 

dan tak terhitung yang darahnya 

mengandung timah yang tidak sehat 

itu. Timah menyebabkan kerusakan 

pada otak, ginjal, serta pembuluh 

darah jantung baik pada orang dewasa 

maupun anak-anak. Bahkan dalam 

jumlah kecilpun, timah dapat 

menurunkan tingkat IQ seseorang, 

memperpendek rentang perhatiannya, 

dan meningkatkan hiperaktifitas serta 

perilaku agresif pada anak-anak. 

. 
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Phthalates 

Phthalates adalah sejenis zat 

kimia yang secara luas digunakan 

dalam pembuatan plastik.  Phthalate 

membuat plastik lebih lentur tetapi 

menyebabkan larutan mudah 

menembus kulit. Sejumlah phthalate 

diketahui menyebabkan gangguan 

dalam melahirkan atau gangguan 

reproduksi pada pengujian pada 

binatang. 

Phthalates diketahui 

mempengaruhi produksi hormone 

reproduksi pada binatang jantan dan 

mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap manusia. 

Propoxur (Pestisida pembasmi 

kutu) 

Insektisida propoxur, digunakan 

pada pembasmi kutu binatang 

peliharaan, dan dikenal sebagai 

karsinogen bagi manusia dan meracuni 

sistem syaraf. Propoxur juga 

mempengaruhi sebuah enzyme 

penting,  acetylcholinesterase, yang 

normalnya mengontrol pesan-pesan 

diantara sel-sel syaraf. Zat ini 

membunuh kutu dengan cara 

mempengaruhi kegairahan yang 

luarbiasa berlebihan pada system 

syaraf. 

Tetrachlorvinphos (Pestisida 

pembasmi kutu) 

Tetrachlorvinphos (TCVP) adalah 

pestisida fosfat organic yang 

digunakan untuk membunuh kutu. Zat 

ini juga merupakan karsinogen bagi 

manusia dan meracuni sistem syaraf. 

TCVP juga mempengaruhi enzyme 

penting yang disebut dengan 

acetylcholinesterase, yang biasanya 

mengontrol pesan di antara sel-sel 

syaraf. Zat ini membunuh kutu dengan 

cara memicu kegairahan yang 

luarbiasa dan berlebihan pada system 

syaraf. Dalam dosis yang besar zat ini 

dapat membahayakan atau 

membunuk kucing, anjing dan dalam 

keracunan yang ekstrim juga 

membahayakan hidup manusia. 

Merkuri 

Kalau terpapar pada merkuri (air 

raksa), bahkan hanya dalam tingkat 

yang rendah, dapat menyebabkan 
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kerusakan syaraf, memori, kesulitan 

belajar, serta keterlambatan bicara 

serta kemampuan membaca pada 

anak-anak. Kebanyakan orang 

terpapar oleh 

merkuri karena 

mengkonsumsi 

ikan yang 

terkontaminasi. 

Unsur-unsur 

merkuri (metalik) 

serta semua 

senyawanya 

adalah beracun, 

terpapar secara 

berlebihan dapat 

menyebabkan 

kerusakan 

permanen aatau 

kerusakan fatal 

pada otak dan 

ginjal. Unsur 

merkuri juga bisa 

terserap melalui 

kulit dan 

menyebabkan 

reaksi alergi. 

Triclosan dan Triclocarban 

(Antibakteri) 

Triclosan dan triclocarban 

merupakan zat kimia anti bakteri yang 

biasanya ditambahkan 

pada produk-produk 

makanan. Dalam 

penelitian laboratorium, 

didapati bahwa kedua 

zat ini mengacaukan 

system hormon dan 

bisa mendorong 

pertumbuhan bakteri 

penolak obat atau yang 

sering disebut dengan 

“superbug.” 

Percobaan pada 

binatang menunjukkan 

bahwa kedua zat ini 

dapat mempengaruhi 

hormon yang sangat 

penting bagi 

perkembangan dan 

berfungsinya otak dan 

system reproduksi 

secara normal. Triclosan 

diasosiasikan dengan 
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tingkat hormon tiroid dan testosteron 

yang sangat rendah, yang dapat 

mengakibatkan perubahan perilaku, 

ketidak mampuan belajar, atau 

kemandulan. 
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