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I. KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM NEGERI UNTUK MENDUKUNG PENANGANAN COVID-19 
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A. Permasalahan Sektor Industri Terdampak Covid-19 

II. UPAYA SEKTOR INDUSTRI UNTUK TETAP MENJALANKAN USAHANYA 

Industri secara umum masih beroperasi namun ada pembatasan pekerja terkait pemberlakuan physical distancing, di antaranya: 
pengaturan jam bekerja (pengurangan shift), perlindungan terhadap karyawan sesuai protokol pencegahan Covid-19, dan Work 
From Home (WFH) bagi divisi non produksi secara bergantian 



5 

B. Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah seluruh Indonesia 
dalam Upaya Penanganan COVID-19  

• Dalam rangka penanganan dampak COVID-19 terhadap sektor industri di daerah, Kementerian Perindustrian berkoordinasi 
dengan Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) antara lain melalui surat nomor: 
B/312/M-IND/IND/IV/2020 dan nomor B/313/M-IND/IND/IV/2020 pada tanggal 2 April 2020. 

• Surat Menteri Perindustrian kepada para Gubernur dan Walikota/Bupati di seluruh Indonesia berisi tentang himbauan 
untuk: 

1. Membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan industri yang berada di wilayah masing-masing dalam masa tanggap 
darurat pandemi COVID-19; 

2. Tidak melakukan pembatasan aktivitas industri termasuk pada pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi 
sebelum adanya penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui Kemenkes; 

3. Terkait status PSBB, agar Peliburan tempat kerja dilakukan seselektif mungkin dan tetap diberikan kelonggaran 
khususnya industri yang menghasilkan produk penanganan COVID-19 dan Industri yang menghasilkan  kebutuhan 
pokok masyarakat; 

4. Mendorong Dinas yang bertanggung jawab di bidang industri agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 
perusahaan industri dalam melaksanakan protocol pencegahan COVID-19 di lingkungan kerja. 

• Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Dalam Negeri berisi himbauan untuk mendorong Pemerintah Daerah turut 
serta dalam membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan Industri di wilayah masing-masing dalam masa tanggap 
darurat pandemi COVID-19 dan tidak ada pembatasan aktivitas kegiatan industri oleh Pemerintah Daerah sebelum adanya 
penetapan status  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); 
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C. Usulan Industri yang akan Diberikan Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha 

No Bidang Usaha KBLI Uraian KBLI 

1 Baju pelindung, face shield, shoe 
cover, dan masker non medis 

32904 Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan 

2 Masker medis 
 

32509 Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi 
Serta Perlengkapan Lainnya 

3 Hand sanitizer dan disinfektan 
 

20231 Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan 
Rumah Tangga 

4 Sepatu boots dari karet 15203 Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri 

5  Sarung tangan karet 22199 Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL 

6 Farmasi 21012 Industri Produk Farmasi Untuk Manusia 

7 Thermometer 26511 Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual 

8 Ventilator 26602 Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi 

9 Thermometer elektronik 26513 Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik 

10 Goggles/kacamata pelindung 32503 Industri Kaca Mata 
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1. Penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, hal ini akan membantu industri dalam mengelola arus kas 
dalam perusahaan supaya tetap bisa bertahan. Iuran BPJS Ketenagakerjaan akan tetap dibayarkan oleh 
perusahaan setelah 6 (enam) bulan kemudian; 

2. Soft loan dari pemerintah untuk membantu cashflow perusahaan yang bermasalah dengan bukti keuangan 
aktual; 

3. Pembelian gas dari PGN juga menggunakan fix rate 1 USD = Rp 14.000; 

4. Pinjaman dana talangan untuk THR dengan skema tertentu; 

5. Bagi karyawan yang terkena perumahan mendapat dana prakerja sesuai skema yg telah dibuat; 

6. Karyawan yang gajinya sesuai PTKP dapat tambahan subsidi pemerintah, karena yang di atas PTKP, PPh 21 
ditanggung pemerintah; 

7. Program Restrukturisasi IKM; 

8. Pembebasan bunga pinjaman dan angsuran pinjaman dalam jangka waktu tertentu; 

9. Keringanan pembayaran/subsidi listrik bagi industri terdampak, seperti industri tekstil; 

10. Percepatan pemberian BLT untuk karyawan yang dirumahkan dan penguatan sektor pangan masyarakat; 

11. Penundaan pembayaran pajak mengingat arus kas perusahaan yang sedang sulit; 

12. Pemberian relaksasi kepada pelaku usaha dalam pembayaran hutang untuk jangka waktu tertentu dan keringanan 
penurunan bunga. 

D. Usulan Paket Stimulus dan Kebijakan Tambahan Sektor Industri 
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13. Masalah Supply Material baik Intermediate (starting material) maupun Solvent yg dibutuhkan diantaranya terkait 

discontinue dan shortage akibat kondisi dinegara manufacturer sehingga perlu campur tangan Pemerintah 

[Government to Government (G to G)] untuk kepastian bahan baku terutama asal China dan India. Saat ini, China 

sudah recovery produksi bahan baku kembali setelah shutdown sebaliknya supply bahan baku asal India justru 

terhambat karena lockdown 

14. Peninjauan kembali terhadap harga kontrak/tender untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS yang mengikuti 

harga kontrak Tahun 2017, padahal di saat terjadinya Covid 19 harga bahan baku naik rata-rata sebesar 200% 

sehingga pabrik farmasi kesulitan dalam menyesuaikan biaya produksi; 

15. Memberikan Insentif Kemudahan Lokal Tujuan Ekspor (KLTE) dan Kemudahan Lokal Tujuan Lokal (KLTL) untuk 

bahan baku dari dalam negeri dengan memanfaatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 

16. Penundaan pembayaran Tarif PLN untuk 6 bulan ke depan (April sampai September 2020) dengan jaminan cicilan 

berupa giro mundur selama 12 bulan dan Pemberian diskon tarif waktu beban idle yaitu untuk pukul 22:00-06:00 

sebesar 50% 

17. Mengusulkan pencabutan peraturan Fly Ash & Bottom Ash dari limbah B3 dan Merevisi pengetatan Baku Mutu 

Limbah Cair dengan benchmark perbandingan negara lain 

18. Jaminan tetap berproduksi dan jaminan distribusi bagi industri untuk menjaga supply ke masyarakat. 

19. Memberikan relaksasi ijin impor untuk bahan baku industri selama masa darurat corona 
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LAMPIRAN 
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PEMETAAN SEKTOR INDUSTRI TERDAMPAK COVID-19 

Pemetaan industri yang hard hit/suffer akibat penyebaran Covid-19 sehingga perlu diberi perhatian lebih dan pemetaan industri 
dengan demand tinggi  yang bisa memperkuat neraca perdagangan 
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No Sektor 
Industri 

Potensi Usulan Solusi/Stimulus 

1 Industri  Bahan 
Baku Obat, 
Farmasi dan 
Fitofarmaka  

• Farmasi yg memproduksi 
Hydroxychloroquine, 
Azithromycin dan Zinc 
Sulfate 

• Fitofarmaka untuk 
menaikkan imunitas 
sejenis Imunos 

• Pengembangan Bahan 
baku obat yang secara 
SDA lengkap ada di 
Indonesia seperti bahan 
parasetamol dan bahan 
baku antibiotik 

1.Pemerintah perlu memberi penugasan kepada BUMN untuk membangun 
industri BBO dalam negeri mengingat kondisi saat ini masih belum 
menarik untuk investasi BBO. 

2.Pengembangan Bahan baku obat yang secara SDA lengkap ada di 
Indonesia seperti bahan parasetamol dan bahan baku antibiotik. Bahan 
Baku tersebut berupa sumber karbon dari sagu atau singkong, sumber 
protein dari ikan, dan sumber nitrogen dari ammonia atau ammonium 
sulfat untuk antibiotik. Senyawa turunan benzene untuk parasetamol. 
Selain itu hal ini bertujuan untuk mendorong substitusi impor bahan baku 
dari sintesis kimia (industri kimia dasar). 

3.Pengamanan industri BBO melalui tata niaga impor untuk produk yang 
sudah diproduksi dalam negeri 

4.Penerapan rekomendasi kebijakan lain secara menyeluruh pada sektor 
hulu, hilir dan operasionalnya: 

a) Hulu: ada satu area farmasi (india), sharing utility, waste 
treatment, solvent recovery 

b) Hilir : TKDN untuk pasar JKN/pemerintah 

PEMETAAN SEKTOR INDUSTRI YANG TERDAMPAK COVID-19 

A. INDUSTRI DENGAN DEMAND TINGGI 
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No Sektor Industri Potensi Usulan Solusi/Stimulus 

2 INDUSTRI APD DAN 
MASKER 

Industri tekstil yang 
mengalami 
penurunan demand 
dari GAP, ZARA, dll 
didorong produksi & 
ekspor APD 

Bahan Baku : 
• Bantuan G2G bahan baku dengan harga beli rendah atau menggunakan 

subsidi pemerintah 
• PPn utk bahan baku DN ditanggung pemerintah 
Jaminan Supply Chain: 
• Jalur impor tidak terganggu oleh kebijakan lockdown   
• Jalur transportasi dan logistik tidak terganggu oleh kebijakan penutupan 

wilayah oleh pemda setempat 
Prioritas Produk DN 
• Pembatasan jumlah impor produk jadi  
• Pengeluaran kebijakan pengadaan sektor pemerintah untuk mengutamakan 

produk dalam negeri 
• Alur pengadaan yang jelas contohnya pengadaan satu pintu melalui 

pemerintah pusat 
• Kewajiban TKDN dalam pengadaan APD dan Masker 
• Pembelian pemerintah untuk produksi APD dan Masker serta produk jadi 

lainnya dalam rangka penanganan COVID-19 
Penertiban jalur distribusi penjualan yang tidak memenuhi persyaratan dari 
Kemenkes atau mempengaruhi kestabilan harga di pasaran 
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No Sektor Industri Potensi Usulan Solusi/Stimulus 

3 Industri  Sarung 
Tangan 

• Peningkatan jumlah kapasitas produksi 
• Tumbuhnya industri masker yang baru 
• Peningkatan pemenuhan sarung tangan karet medis melalui fasilitas 

pembebasan bea masuk dan PPn impor bagi industri di kawasan berikat 

• Mengalihkan pasar ekspor ke dalam negeri  
• Membutuhkan bantuan pemerintah untuk 

memberi kemudahan perizinan pengeluaran 
barang dari kawasan berikat. 

• Penambahan Pasokan gas 

4 Industri Makanan 
dan Minuman 

Industri makanan dan minuman walaupun mengalami penurunan baik dari sisi 
produksi maupun demand, namun beberapa sektor khususnya produk-produk 
makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat (gula, 
tepung, minyak goreng, mie instan, AMDK, dll)  tetap mempunyai demand yang 
tinggi.  

 

5. Industri Alat 
Kesehatan 

Peningkatan Kapasitas Produksi sejalan dengan perluasan fasilitas rumah sakit 
 

 

6 INDUSTRI 
ETHANOL 

1. Pabrik besar (Molindo dan Indo Acidatama) masih beroperasi normal, 
namun Kantor Pusat diberlakukan WFH. Operasional Pabrik menerapkan 
standar keamanan kesehatan sesuai pedoman terkait Covid-19 
(Menggunakan APD, jarak antar karyawan minimum 1,5 M, sanitasi ruang 
kerja 2x seminggu dan pemberian extra fooding berupa vitamin) 

2. Pabrik Kecil (yang attached di Pabrik Gula); tidak beroperasi, menunggu 
Pabrik Gula melaksanakan Giling Tebu (Juni 2020) 

3. Pabrik Menengah (Enero); tidak beroperasi, tetapi ada kegiatan revitalisasi 
Peralatan Pabrik 

4. Operasi Penjualan/Delivery: terjadi peningkatan kegiatan penjualan dan 
pengiriman ethanol ke pembeli. Namun dari segi total volume pejualan, 
kenaikan tidak terlalu signifikan. Ada kekhawatiran terjadi hambatan 
pengiriman apabila terjadi “Lock Down” 
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No Sektor Industri Permasalahan Usulan Solusi 

1 Industri Permesinan 
(Industri Mesin dan 
Perlengkapan = 
211.098 orang 
Industri Pengolahan 
Lainnya = 728.452 
orang) 

• Penurunan utilisasi sampai 
dengan 40%  - 50% 

• Pengurangan Shift Produksi 
• Kesulitan mendapatkan 

bahan baku dengan harga 
wajar 

• Penurunan Produksi hingga 
33% (Alat Berat) dan 70% 
(Regulator) 

Prioritas penggunaan produk industri dalam negeri 
• Pengadaan alat ketenagalistrikan tidak ditunda dan mengutamakan 

produk dalam negeri 
• Komitmen PT. Pertamina (Persero) dan  pihak EPC pemenang tender 

untuk menggunakan produk dalam negeri 
• Mengutamakan produk dalam negeri dalam berbagai proyek 

infrastruktur terkait COVID – 19 
• Memberikan jaminan kepada industri regulator dalam pengadaan 

regulator di Pertamina 
Lain - Lain 
• Termin pembayaran agar sesuai dengan kontrak (tidak molor) 

sehingga cash flow perusahaan terjaga 

B. INDUSTRI YANG PALING MENGALAMI HARD HIT/SUFFER 

INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA 
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No Sektor Industri Permasalahan Usulan Solusi 

2 Industri Logam 
 
(Industri Logam 
Dasar = 259.139 
orang 
Industri Barang 
Logam Bukan Mesin 
dan Peralatannya = 
682.723 orang) 

• Penurunan Utilisasi Produksi 
(bead wire saat ini hanya 47 - 
50%, baja pratekan 30%, dan 
kompor 30%) 

• Pengurangan Shift Produksi 
• Beberapa proyek dari BUMN 

terkendala delivery time dan 
denda dikarenakan kebijakan 
physical distancing 

• Kondisi Kurs USD yang naik tinggi 
membuat mahalnya harga bahan 
baku impor 

• Naiknya biaya logistik  
• Utilisasi kapasitas Industri baja 

nasional pada saat ini sangat 
rendah (dibawah 50%) 

• Dampak bagi industry yaitu: 
Kerugian finansial, penghentian 
produksi, pengurangan pegawai 

• Dampak bagi negara yaitu: 
importasi baja dan defisiti neraca 
perdagangan 

• Dengan kondisi pasar yang lesu, sehingga perlu pembatasan 
impor bagi produk sejenis yang telah dapat diproduksi di DN 

• Pembebasan sementara penggunaan batas pemakaian 
minimum listrik untuk produsen logam (ferro dan non ferro) 
nasional 

• Pembebasan sementara atas pemakaian minumum kuota gas 
dan pengenaan harga gas industri kepada produsen logam 
(ferro dan non ferro) nasional 

• Insentif Pajak Ekspor 
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No Sektor Industri Permasalahan Usulan Solusi 

3 Industri Maritim, 
Alat Transportasi 
dan Alat Pertahanan 
 
(Industri Kendaraan 
Bermotor = 235.312 
orang 
Industri Alat 
Angkutan Lainnya = 
253.534 orang) 

• Kondisi Industri di 
sektor IMATAP (150 
perusahaan), 11% 
industri 
menghentikan 
produksinya 
sementara, 58% 
industri mengurangi 
utilisasi produksinya 
dan 31% berjalan 
normal 

• Industri otomotif 
memiliki komitmen 
ekspor ke Luar 
Negeri 

FISKAL 
• Mengutamakan produksi dalam Negeri dengan Pembatasan impor 

kendaraan CBU untuk kendaraan dengan harga OTR dibawah Rp 300 juta. 
(Industri KBM) 

• Relaksasi pembayaran tarif PNBP SRUT (Rp 100.000,-/unit) (Industri KBM) 
• Insentif perpajakan bagi Industri Kapal dan Perahu (KLU 30111), Industri 

Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung (KLU 30112), Industri 
Peralatan dan Perlengkapan Bagian Kapal (KLU 30113) karena belum masuk 
dalam stimulus II (PMK No. 23 tahun 2020 lampiran F). (Industri Perkapalan) 

• Relaksasi batasan nilai potongan PPh pegawai untuk industri kedirgantaraan, 
khususnya MRO (> 200 Juta). (Industri Kedirgantaraan dan MRO) 

NON-FISKAL 
• Percepatan pembayaran termin kontrak khususnya proyek pembangunan 

kapal milik Pemerintah dan BUMN. (Industri Perkapalan) 
• Dispensasi atas penalti keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan 

kapal, salah satunya dengan  Penetapan status force majeure Pandemi 
Covid-19. (Industri Perkapalan) 



18 

No Sektor Industri Permasalahan Usulan Solusi 

4 Industri Elektronika 
dan Peralatan 
Telekomunikasi 
 
(Industri Komputer, 
Barang Elektonik dan 
Optik = 179.285 
orang) 

• Terjadi pengurangan utilisasi produksi 
• Kesulitan Transportasi Logistic karena ada 

pengurangan flight  
• Kebutuhan bahan baku berupa LCD/Oled,  

Glastic, Camera, Battery. Hampir 70 % 
komponen elektronik kebutuhan industri 
dalam negeri negeri di impor dari China, 
baik komponen aktif, pasif dan 
mekatronika. 

• Insentif Pemerintah untuk biaya logistik. Menambah 
schedule penerbangan Cargo dari Hongkong dan 
Korea ke Indonesia 
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No Sektor Industri Permasalahan Usulan Solusi 

1 Industri Kecil dan 
Menengah (semua 
sektor) 
 
Unit usaha = 987.651 
IKM 
Tenaga Kerja =  3,4 
juta orang 

• Pasokan Bahan Baku serta Bahan 
Penolong berkurang dan jika tersedia 
harganya mengalami kenaikan yang 
cukup signifikan 

• Kapasitas Produksi menurun 
• Adanya Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) bagi Tenaga Kerja 
• Adanya Penurunan Penjualan Produk 

akibat kurangnya daya beli 
masyarakat serta himbauan 
Pemerintah untuk tinggal di Rumah 

• Adanya Kesulitan dalam pembayaran 
Kredit Usaha 

• Meningkatkan jaringan internet di sentra IKM 

INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA 
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No Sektor Industri Permasalahan Usulan Solusi 

2 Industri Aneka 1. Terjadi penurunan produksi karena 
berkurangnya permintaan pasar baik lokal 
maupun ekspor pada: 
• Industri Perhiasan 
• Industri Mainan Anak dan Alat Permainan 
• Industri Alat Olahraga 
• Industri Alat Tulis dan Gambar 

2. Terdapat beberapa kontrak pembayaran yang 
tertunda, dan bahkan ada yang mengalami 
pembatalan order, yaitu: 
• Industri Mainan Anak dan Alat Permainan 

3. Terjadinya peningkatan harga bahan baku 
produksi dari negara asal impor, yang dialami: 

• Industri Kacamata  
4. Terjadinya keterlambatan pengiriman bahan 

baku asal impor yang mempengaruhi jalannya 
proses produksi, yang dialami: 
• Industri Alat Tulis dan Gambar 

5. Adanya prediksi kemungkinan pasokan bahan 
baku yang mengalami kendala ke depannya 
karena beberapa negara asal impor melakukan 
kebijakan lock down, yang alami: 
• Industri Alat Musik 

 

1. Melakukan penjadwalan ulang pengiriman barang 
terhadap buyer di negara tujuan ekspor melalui G to G. 

2. Pinjaman berbunga 0% dari bank Pemerintah. 
3. Penghilangan/pengurangan biaya abodemen dari 

tagihan PLN dan Telkom. 
4. Diskon 50% dari tagihan meteran bulanan PLN dan 

Telkom. 
5. Terkait pekerja kontrak yang masa bekerjanya belum 

jatuh tempo, Penerima dan Pemberi kerja diberi 
kebebasan utk bernegosiasi menentukan sisa nilai 
kontrak yang dibayar. (Menjadi perhatian Kemenaker) 
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INDUSTRI KIMIA FARMASI DAN TEKSTIL 

No Sektor Industri Permasalahan Usulan Solusi 

1 INDUSTRI PETROKIMIA 1. Saat ini produksi mengalami penurunan yang dikarenakan 
turunnya permintaan konsumen. 

2. Kondisi pabrik hilir (konferter plastik) sebagian sudah ada 
yg menurunkan utilitas karena sepi permintaan sehingga 
stock barang jadi di pabrik tidak bisa keluar ke pasar 

3. Adanya keterlambatan bahan baku yang berasal dari 
China. Kita juga antisipasi lead time yg lebih lama dari 
bahan baku impor karena jadwal kapal yang berubah 
dengan banyak negara melakukan lock down. 

Ada slower process dlm pembuatan COO untuk ekspor 
karena kantor pemerintah yang menerapkan WFH 

1.Dibutuhkan Lartas impor terpal 
plastik karena banjir impor terpal 
plastik dari China sehingga 
utilitas pabrik tinggal 50% 

2.Akan ada ekspor Polyethylene 
oleh anggota INAPlas ke China yg 
saat ini sudah mulai jalan 
industrinya, mohon dispensasi 
dan kepastian kelancaran 
pengiriman dari pabrik ke 
Tanjung Priok 

3.Untuk dispensasi mobilitas 
distribusi sudah disampaikan 
oleh INAPlas ke Kemenperin dan 
secara paralel tiap tiap anggota 
juga sudah register ke SIINas 
(tapi sampai saat ini belum ada 
balasan email dari SIINas) 
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No Sektor Industri Permasalahan Usulan Solusi 

2 INDUSTRI RESIN SINTETIS 1. Secara umum, penjualan di triwulan pertama mengalami tren 
penurunan. Khusus di bulan Maret 2020 penurunan yang 
terjadi dibandingkan dengan rata-rata penjualan tahun lalu 
adalah sebesar 20% - 40%.  

2. Dengan terjadinya penurunan penjualan, perusahaan juga 
melakukan penyesuaian di sisi produksi dengan melakukan 
penghentian operasi secara berkala atau dalam jangka waktu 
tertentu, sekitar 1 – 2 minggu per bulannya.  

3. Melemahnya nilai tukar IDR terhadap USD maka biaya bahan 
juga meningkat mengingat beberapa bahan baku masih harus 
diimpor.  
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No Sektor Industri Permasalahan Usulan Solusi 

3 INDUSTRI PUPUK 1. Beberapa produk subsidi mengalami perlambatan karena saat ini 
sebagian belum masuk ke saat pemupukan sehingga saat ini dilakukan 
building stock untuk menghadapi musim tanam kedepan.  

2. Kedepan kesulitan yang diperkirakan bakal ada antara lain masalah 
logistik, baik untuk suplai bahan baku, bahan kimia dan bahan 
pembantu serta logistik pengiriman bahan jadi (pupuk subsidi dan non 
sub serta non pupuk). Dikhawatirkan bila ada beberapa daerah yang 
melakukan karantina wilayah sehingga menyulitkan untuk 
menyalurkan pupuk subsidi. 

3. Pembayaran gas menggunakan USD menyebabkan kenaikan Harga 
Pokok Produksi (HPP) yang tinggi. 

pembayaran gas dalam rupiah 
dengan nilai tukar yang ditentukan 

4 INDUSTRI AMONIAK 1. Harga amoniak turun dari USD 300/ton (sebelum Covid 19) menjadi 
USD 250/ton per hari ini (1 April 2020), disebabkan oleh China dan 
India pemakai terbesar amoniak menutup pabrik-pabrik yang 
berbahan baku amoniak mulai bulan Februari 2020 (China sudah 
mulai produksi, India masih tutup). Sementara kebutuhan lokal 
terbatas sehingga tidak bisa menyerap produksi amoniak lokal. 

2. Terdapat penambahan biaya pengapalan karena pelabuhan tujuan 
sangat selektif dalam proses pemeriksaan kru kapal dan barang 
sehingga kapal harus menunggu 3-4 hari untuk unloading. 

3. Industri amoniak tidak termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha 
(KBLI) yang memperoleh Insentif pajak yang diberikan pemerintah 
melalui PMK No 23 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020, padahal KPI 
adalah industri padat karya dan modal kerja. KBLI industri amoniak 
20112, padahal KBLI industri kimia anorganik lainnya (20114) 
diberikan insentif.  

1. Agar dapat direvisi dan KBLI 
20112 juga ikut memperoleh 
insentif. 

2. Memfasilitasi pengangkutan 
amoniak yang terganggu akibat 
peraturan-peraturan Direktorat 
Jendral Hubungan Laut / 
Direktorat Jenderal Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit 
(Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas III Palu) yang mensyaratkan 
ABK harus di tes dengan Rapid 
Test COVID-19 atau harus 
dikarantina selama 14 hari 
sebelum kapal diperbolehkan 
sandar pada Terminal Khusus. 



24 

No Sektor Industri Permasalahan Usulan Solusi 

5 INDUSTRI PESTISIDA 1. Utilisasi sebagian perusahaan sudah mulai diturunkan sekitar 20% - 50%, 
namun beberapa perusahaan tetap menjaga utilitas (dalam hal ini perlu 
antisipasi bilamana Lockdown diberlakukan).  

2. Suplai bahan baku mengalami kendala/keterlambatan bagi perusahaan yang 
mengimpor bahan baku dari Tiongkok ataupun negara-negara yang sudah 
memberlakukan Lockdown 

3. Kenaikan harga akibat fluktuasi mata uang dan ketersediaan bahan-bahan 
tersebut di pasar. 

Diperlukan adanya arahan, aturan 
atau SOP tertulis untuk industri 
dalam bidang sektor Pertanian 
(Perlindungan Tanaman & Benih) 
dalam upaya memberikan 
dukungan kepada sektor pertanian 
dalam menjaga ketersedian dan 
ketahanan pangan 

6 INDUSTRI KIMIA 
ANORGANIK 

1. Terkait suplai bahan baku, khususnya di industri VCM-PVC membutuhkan 
jaminan impor ethylene (C2) sebagai bahan baku dikarenakan Singapura, 
Malaysia, Iran sudah diberlakukan pembatasan/lockdown.  

2. Kesulitan dalam mendapatkan spare part dimana sekitar 40% harus diimpor 
dari Country of Origin seperti Jepang, Italia, maupun USA yang mana 
distribusinya harus melalui Tiongkok.  

3. Di industri sulfat terdapat kesulitan dalam mendapatkan spare part mesin dari 
Tiongkok dan dalam menghadapi persaingan penjualan ekspor pupuk kalium 
sulfat ke negara lain (Australia) 

4. Terdapat kendala dalam melakukan ekspor khususnya untuk produk-produk 
yang terkena lartas ekspor karena adanya kebijakan WFH pada perusahaan 
jasa surveyor yang menyebabkan lambatnya proses verifikasi. 

 

7 INDUSTRI KIMIA 
KHUSUS 

Untuk bahan baku dan penolong khususnya untuk bahan baku impor mengalami 
kenaikan harga imbas dari kenaikan nilai tukar rupiah sehingga berpengaruh 
terhadap HPP, sebagian perusahaan mulai mengalami kesulitan bahan baku 
khususnya dari China yang mengalami lockdown. 

Pemerintah segera memfinalisasi 
peraturan tentang transportasi dan 
mempermudah prosedurnya 
karena berdampak langsung 
terhadap suplai bahan baku dan 
distribusi produk jadi.  
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8 INDUSTRI PENGOLAHAN 
GARAM 

1. Produk yang mengalami penurunan permintaan/ order adalah garam 
konsumsi. Hal ini disebabkan karenan beberapa mitra seperti bisnis 
restoran, rumah makan, hotel, retail, dan lain-lain banyak yang 
mengurangi aktifitas bahkan tutup sementara. Sehingga permintaan 
mereka terhadap garam konsumsi juga menurun (20-50%). 

2. Penjualan garam lokal sebagai bahan baku untuk industri pengasinan 
ikan, penyamakan kulit, tesktil, dan UMKM juga mengalami 
penurunan disebabkan beberapa sektor industri tersebut juga 
mengurangi aktifitas produksi bahkan tutup sementara. 

Persetujuan Impor yang diterbitkan 
oleh Kementerian Perdagangan 
baru 40% dari total alokasi impor. 
Hal ini bisa menjadi hambatan 
karena hanya bisa mencukupi 
kebutuhan bahan baku sampai 
dengan bulan Mei/Juni. Oleh 
karena itu Persetujuan Impor dari 
sisa alokasi tersebut harus 
diterbitkan segera. 

9 INDUSTRI HULU TPT 
(SYNTHETIC FIBERS DAN 
FILAMEN)  

Utilisasi produksi turun menjadi sekitar 30%, Perumahan karyawan belum 
terjadi, namun dilakukan pengaturan shift dengan per shift dikurangi 
jumlah karyawannya 25%. Pengurangan jam kerja juga tidak dilakukan 
dan tetap running 24 jam. Tetapi konsumsi energi turun karena 
pengurangan produksi ada beberapa line hrs dimatikan. Pasar ekspor 
turun 80%, dalam negeri turun 70%. 
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10 INDUSTRI TPT 
(BENANG-PAKAIAN 
JADI/BARANG JADI)  

Kondisi kelesuan pasar dalam negeri dan ekspor juga berdampak signifikan terhadap 
industri antara dan hilir TPT, dimana kinerja industri TPT mengalami penurunan utilisasi 
menjadi 49%, penurunan ekspor 43,4% & dan penurunan pasar dalam negeri 75,3%. 
Terdapat beberapa buyer yang melakukan cancel order dan postphone order. Perkiraan 
order akan kembali membaik di akhir Juni 2020. Terdapat 1 perusahaan yang 
menghentikan produksinya. 

11 INDUSTRI ALAS KAKI 1. Utilitas / produksi di Industri alas kaki mengalami penurunan sampai dengan 50%;  
2. Penurunan produksi saat ini disebabkan karena terjadi penurunan bahkan cenderung 

hilangnya pasar baik di tingkat lokal (domestik) maupun pasar ekspor.  
3. Untuk pasar ekspor yang didominasi ekspor untuk bran Adidas dan Nike juga 

mengalami penurunan karena negara-negara pasar ekspor Indonesia juga mengalami 
pandemik Covid-19. Pada 1 Juni 2020 brand ekspor berpotensi akan melakukan stop 
order yang bisa sampai 100%.  

4. Supply bahan baku alas kaki sudah berkurang 20%-50% jika dalam bulan Maret tidak 
ada supply dikhawatirkan terjadi kekosongan untuk produksi musim puasa dan 
lebaran. 

 

12 INDUSTRI PENYAMAK 
KULIT 

1. Industri penyamak kulit skala menengah kecil (pasar lokal), terjadi penurunan utilisasi 
dari yg sebelumnya 30% menjadi 10-15%, karena turunnya permintaan, dan ada 
beberapa penundaan pengiriman hasil produk atas permintaan customer, yg 
mengakibatkan penundaan pembayaran. 

2. Industri penyamak kulit skala menengah besar (ekspor), meskipun order masih ada, 
namun ada penundaan pengiriman, dikarenakan beberapa negara tujuan melakukan 
lockdown, seperti korea, jepang, china dan vietnam.  
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13 INDUSTRI FLEXIBLE 
PACKAGING  

1. Saat ini sudah ada beberapa pabrik yang mengurangi utilitas 
produknya dan merumahkan karyawan kontrak yang sudah habis 
dikarenakan menumpuknya produk jadi plastik di Gudang akibat 
penuruan permintaan pasar terutama penurunan pesanan dari 
China.  

2. Kondisi pabrik hilir (converter plastik) sebagian sudah ada yg 
menurunkan utilitas karena sepi permintaan sehingga stock 
barang jadi di pabrik tidak bisa keluar ke pasar. 

3. Industri terpal palstik sudah mengurangi utilitas produksi sampai 
50% dikarenakan banjirnya impor produk terpal plastik, 
 

1. Adanya antisipasi jika terjadi kenaikan 
permintaan pasar untuk packaging akibat 
WFH dan isolasi wilayah, untuk itu 
dibutuhkan dispensasi mobilitas distribusi 
pengiriman batang dari pabrik ke pasaran 

2. Melakukan larangan terbatas (LARTAS) 
impor terpal plastik, penambahan KBLI 
20117 untuk masuk PMK Pembebasan 
PPH Impor dan pengawalan distribusi 
bahan baku dan barang jadi plastik. 
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14 INDUSTRI PLASTIK HILIR 
LAINNYA 

1. Secara umum produksi menurun sekitar 25-50%, karena 
berkurangnya permintaan yang biasanya didominasi oleh sector 
otomotif 

2. Supply bahan baku masih mencukup sampai bulan Mei-Juni. 
Namun apabila pandemik Corona masih berlanjut, industri akan 
kekurangan bahan baku. 

3. Adanya larangan untuk beroperasi bagi industri di wilayah Bekasi, 
Bogor dan Jawa Timur tanpa melalui koordinasi dengan 
Kementerian Perindustrian. 

Kementerian Perindustrian dapat segera 
melakukan koordinasi dengan pemerintah 
daerah, agar situasi industri tetap kondusif 
dan dapat berproduksi, terutama untuk 
industri kemasan produk sanitasi atau 
perlengkapan medis. 

15 INDUSTRI BAN 1. Terjadi penurunan produksi sebesar 50% untuk beberapa industri 
ban. Hal ini disebabkan adanya penurunan permintaan. 

2. Persediaan bahan baku masih mencukupi sampai bulan Juni, 
kecuali supply bahan baku impor dari Malaysia dan India yang 
sudah mulai berkurang. Apabila pandemik masih berlanjut, 
dikhawatirkan supply bahan baku semakin menipis. 

3. Adanya permintaan untuk menghentikan sementara proses 
produksi bagi industri di wilayah Bekasi, dengan dikeluarkannya 
Surat dari Walikota Bekasi dan Kadisnaker Kota Bekasi. 

1. Kementerian Perindustrian dapat segera 
melakukan koordinasi dengan pemerintah 
daerah. 

2. Industri mengharapkan adanya 
kebijaksanaan terkait pemberian THR dan 
pembayaran iuran BPJS, dimana industri 
tidak dapat berproduksi secara maksimal 
akibat pandemik Corona. 

 


