
Prosiding Konvensi Nasional X  

Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) 

Volume 10/2019 

Universitas Udayana, Denpasar, 22 – 25 Oktober 2019 

Internalisasi Rejim Pembangunan Berkelanjutan Melalui 

Kebijakan Green Industry Era Pemerintahan Joko Widodo 

Asep Saepudin1, Sri Muryantini2, Herra Dwi Maghfiroh3 

1,2,3Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.  

Coresponding email: sri.muryantini@upnyk.ac.id  

 

Abstrak 

One of the global issues that is the focus of discussion both in discussing 

international relations theory and in the praxis of international relations is 

environmental issues. The development of this issue as a result of the birth of 

the international regime on sustainable development, whose core value 

contains three main aspects of development, namely economic growth, 

environmental protection, and protection of humans. One of the pillars in 

supporting the development of a nation is the industrial sector. This sector 

when associated with environmental problems becomes one of the sources that 

contribute to environmental problems. Because of the development of 

industries that are oriented to environmental protection or in its development 

known as the green industry. Become a choice for all countries in developing 

their industrial sector. 

This paper describes how the Indonesian government responded in 

internalizing green industry values in its industrial development as well as 

various problems and obstacles encountered in applying the meaning and 

principles of green industry. 
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Pendahuluan 

Pertemuan antar negara telah dimulai sejak tahun 2014 membicarakan mengenai 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Di 

tahun 2014, Kelompok Kerja Terbuka/Open Working Group (OWG) dari Sidang 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mulai memformulasikan tujuan indikatif 

dari SDGs. Forum ini menjadi ajang diskusi dan negosiasi perwakilan negara anggota 

dalam menentukan tujuan dan target pembangunan paska 2015 dengan 

mempertimbangkan Millennium Development Goals (MDG) sebagai pijakan. Tujuh 

belas (17) Tujuan indikatif dan 169 Target indikatif dihasilkan dari forum ini untuk 

mendapatkan persetujuan dari negara anggota pada Sidang Umum PBB pada bulan 
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September 2015.1 SDGs merupakan bentuk komitmen bagi seluruh Negara di dunia 

untuk bersama-sama melakukan pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi 

kemaslahatan bumi. Indonesia juga melakukan ratifikasi dan mengimplementasikan 

SDGs dengan pembentukan lembaga dan penerapan pada kebijakan jangka panjang 

dan pendek oleh pemerintah (UNDP Report, “Report Indicators and Data Mapping to 

Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Target”). 

Salah satu yang menjadi sorotan bagi negara – negara di dunia dan juga tengah menjadi 

fokus Indonesia yaitu implementasi mengenai Green Industry. Green Industry 

merupakan salah satu bagian dari implementasi SDGs. Ada pun poin – poin yang 

berhubungan mengenai implementasi Green Industry ini adalah SDGs nomor 7, 

menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dan modern untuk 

semua. Dan nomor 9, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri 

yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.  

Menurut United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) konsep 

green industry ialah meletakkan pembangunan industri yang berkelanjutan dalam 

konteks tantangan global yang menuntut pembangunan berkelanjutan. Sehingga tidak 

dapat dipungkiri, konsep green industry sangat dekat dengan rejim SDGs (UNIDO, 

2011). 

Pembahasan mengenai lingkungan global, perubahan iklim, gas emisi terus menjadi 

pembahasan utama dalam forum internasional. Sebut saja Protocol Kyoto, Paris 

Agreement, KTT Rio De jenairo, dan lain sebagainya. Dimana perlindungan 

lingkungan global merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dunia. Indonesia 

sebagai negara berkembang yang mulai merintis pembangunan industrinya juga 

mendapat dorongan untuk segera bertransformasi. Dengan penggunaan teknologi dan 

inovasi yang mampu meminimalisir kerusakan dan menjaga lingkungan. Terlebih lagi 

Indonesia merupakan negara tropis dan memiliki wilayah hutan yang luas (di 

Kalimantan dan Papua) sebagai paru – paru dunia, menjadi sebuah kewajiban bagi 

Indonesia dalam menjaga lingkungan.  

Di sisi lain, peran negara dan kemampuan negara dalam berkontribusi mewujudkan 

penyelamatan lingkungan global juga berbeda – beda. Hal ini menjadi ironi 

dikarenakan kesiapan dari faktor dalam negeri yang belum mumpuni, seperti teknologi 

dan inovasi, serta ketersediaan sumber daya manusia, hingga dukungan kebijakan dan 

finansial. Adanya ketimpangan hal ini, menyebabkan Indonesia dituntut untuk 

melakukan kerjasama internasional yang lebih masif, baik dalam bentuk finansial 

seperti foreign direct investment, alih teknologi, peningkatan riset dan pendidikan, dan 

sebagainya.  

                                                 
1 Tujuh belas (17) Tujuan indikatif dan 169 Target indikatif, adalah: poin – poin yang dibentuk dalam 

siding PBB yang menjadi indicator pencapaian Tujuan Berkelanjutan PBB yang dapat digunakan 

sebagai tolak ukur bagi negara – negara di dunia.  
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Selain itu, negara berkembang mengalami dilemma yang lebih sulit, dikarenakan 

tuntutan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang masif untuk 

menyokong kesejahteraan secara merata. Sehingga menyebabkan negara berkembang 

mengalami dilema antara green growth dan economic growth, menjadi tidak mudah 

dalam melakukan internalisasi prinsip – prinsip green industry.2  Berdasarkan hal 

tersebut tulisan ini akan mendeskripsikan internalisasi prinsip – prinsip atau nilai – 

nilai green industry dilihat dari aspek potensi dan masalahnya.  

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bermaksud untuk 

memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi. Data-

data tersebut terlebih dahulu diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran 

tentang green industry di Indonesia. Studi kepustakaan (library research) digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data sebagai bahan penulisan dengan mencari melalui 

buku–buku terkait, jurnal, atau internet (Lexy J. Moleong, 2005).  

Review Literatur/Tinjauan Pustaka 

Rejim Pembangunan Berkelanjutan 

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang 

harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Tujuan 

MDGs yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa 

berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs 

telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur 

target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan 

perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan 

nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi 

HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan.  

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan 

SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. 

                                                 
2 Yang dimaksud dengan green growth adalah pembangunan ditandai dengan perkembangan secara 

kualitatif dan berkelanjutan dengan didukung oleh banyak input namun diharapkan akan menghasilkan 

output yang lebih beragam, pertumbuhan yang tidak hanya mengenai nilai ekonomisnya namun nilai 

berkelanjutan lainnya seperti sektor lingkungan, dapat dilihat pada Buku Green Economy: Concept, 

Agendas and Challenges, tulisan Alin Halimatussadiyah tahun 2014. Dan economic growth adalah 

sebuah intrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di negara 

berkembang, berdasarkan penelitian dan studi kasus menunjukkan bahwa kecepatan dan keberlanjutan 

pertumbuhan ekonomi mempercepat Millennium Development Goals, dengan mengukur proporis 

tingkat standar hidup global kurang dari 1 dolar per hari, lihat pada www.oecd.org. 
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Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara 

lain (Katalog BPS, 2019): 

(i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas 

pembangunan nasional,  

(ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target 

dan tujuan termasuk indikator proksi,  

(iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs,  

(iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan 

berkelanjutan, dan  

(v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan 

implementasi SDGs di Indonesia. 

Untuk menjamin implementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah telah 

membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Sekretariat Nasional SDGs bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait 

pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup 

kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, dan organisasi masyarakat sipil dan 

filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs 

di Indonesia. 

Dalam implementasinya, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga diadopsi oleh 

Indonesia (Ibid). Prinsip pertama adalah universality. Prinsip ini mendorong 

penerapan SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. 

Dalam konteks nasional, implementasi SDGs diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. 

Prinsip kedua adalah integration. Prinsip ini mengandung makna bahwa SDGs 

dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi 

dan lingkungan. Prinsip kedua ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana 

aksi khususnya terkait dengan penyusunan program dan kegiatan serta 

penganggarannya. Prinsip terakhir adalah “No One Left Behind” yang menjamin 

bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan 

dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini juga telah 

diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan SDGs di Indonesia. 

Green Industry 

Green industry berarti pencapaian peningkatan ekonomi dengan cara – cara yang lebih 

berkelanjutan. Cara – cara yang dapat diimplementasikan antara lain melalui investasi 

publik yang hijau, dan mengimplementasikan kebijakan publik yang mendorong 

investasi privat lebih ramah terhadap lingkungan. Sedangkan dalam green industry 

dikenal pula sebuah konsep yaitu menghijaukan industri, yaitu metode dalam 

mencapai peningkatan ekonomi berkelanjutan dan mempromosikan perekonomian 
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yang berkelanjutan pula. Adapun indikator yang dapat dilakukan dalam implementasi 

green industry ini antara lain:  

▪ Resources Efficient and Cleaner Production (RECP), yaitu mengelola material, 

energi, air, limbah dan emisi gas dengan asas bisnis yang baik. Yaitu dengan 

management strategis dengan meningkatkan produksi yang ramah lingkungan, 

dan meminimalisir pembuangan limbah dan emisi.  

▪ Cleaner Production (CP), yaitu mengakselerasi strategi dalam proses, produk, 

dan servis untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan resiko kepada manusia 

dan lingkungan. Adapun yang didorong dalam pendekatan ini adalah a) Produksi 

yang efisien: mengoptimalisasi produksi yang ramah lingkungan. b) Managemen 

lingkungan: yaitu meminimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan dengan 

mengurangi limbah dan emisi. c) Perkembangan manusia: yaitu meminimalisasi 

resiko dan mendukung perkembangan manusia dan komunitas.  

Green industry ini dibahas secara lebih mendalam dalam berbagai konvensi 

internasional salah satunya tertuang dalam The Stockholm Convention and Persistent 

Organic Pollutants (POPs) dan the Montreal Protocal (MP). Di dalam kedua rezim 

ini dibahas mengenai pengaturan dalam penggunaan managemen kimia, air, dan 

energi. Serta pentingnya CSR (corporate social responsibility) dalam mendukung 

implementasi green industry. Green industry merupakan konsep nyata dalam 

implementasi SDGs yang berhubungan dengan berbagai poin penting yang terkandung 

dalam SDGs seperti pada SDGs nomor 7 dan 9. 

Hasil dan Pembahasan 

Kebijakan Green Industry Indonesia 

Era sebelum Presiden Joko Widodo 

Dasar-dasar kebijakan Green Industri Indonesia telah ada sebelum era Pemerintahan 

Presiden Joko Widodo, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini 

ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. 

Undang-undang ini memberikan gambaran dan arah kebijakan pemerintah Indonesia 

dalam mengembangkan Industri Hijau (Green Industry) (JDIH Kemenperin, “UU 

Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian). 

Beberapa dasar-dasar kebijakan penting yang terkait dengan Industri Hijau, khususnya 

dalam mewujudkan industri hijau yang merujuk pada Undang-Undang tersebut adalah: 

Perumusan Kebijakan; Penguatan Kapasitas Kelembagaan; Standardisasi; dan 

Pemberian Fasilitas. 

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam 

hal penelitian dan pengembangan, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Penguatan 

kapasitas kelembagaan dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian yang berkoordinasi 

dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan 
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Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan 

terkait.  

Dalam melakukan Standardisasi Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri 

Hijau. Standar Industri Hijau paling sedikit memuat: bahan baku, bahan penolong, dan 

energi; proses produksi; produk; manajemen pengusahaan; dan pengelolaan limbah.  

Dalam penyusunan Standar Industri Hijau, dilakukan dengan cara: memperhatikan 

sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan 

berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang 

riset dan teknologi, bidang standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, 

perusahaan industri, dan lembaga terkait.  

Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan oleh Menteri tersebut menjadi pedoman 

bagi Perusahaan Industri. Dalam penerapan standar Industri Hijau pemberlakukan 

wajib bagi Industri dilakukan secara bertahap. Pemberlakuan tersebut ditetapkan oleh 

Menteri. Oleh karenanya semua perusahaan wajib memenuhi standar Industri hijau 

tersebut. Apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri 

Hijau dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif; 

penutupan sementara; pembekuan izin usaha Industri; dan/atau pencabutan izin usaha 

Industri. 

Sedangkan bagi Perusahaan Industri yang telah memenuhi Standar Industri Hijau 

diberikan Sertifikat Industri Hijau. Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh lembaga 

sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. Namun apabila 

belum terdapat lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi, Menteri dapat 

membentuk lembaga sertifikasi Industri Hijau. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara memperoleh sertifikat Industri Hijau diatur dengan Peraturan Menteri 

Perindustrian. Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap 

perlu melakukan beberapa hal, yaitu: membangun komitmen bersama dan menyusun 

kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau; menerapkan kebijakan 

pembangunan Industri Hijau; menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan 

mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh bahan baku, bahan 

penolong, dan teknologi ramah lingkungan.  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Hijau dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif serta besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 

(RIPIN) Tahun 2015 – 2035 (JDIH Kemenperin, “Peraturan Pemerintah Nomor 14 

tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 

2035”). PP ini selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk 

mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan 
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perindustrian, yaitu: mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak 

perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; 

mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 

mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan 

atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan 

masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 

mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna 

memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran 

dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.  

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki 

karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional. 

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah: Peningkatan kepeduliaan 

terhadap lingkungan hidup. Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa 

depan, pembangunan industri hijau (green industry) perlu lebih diprioritaskan, antara 

lain melalui regulasi eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, 

serta bahan-bahan yang tidak berbahaya. 

Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional tahun 2035 mencakup: Modal Dasar, yaitu 

faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan 

barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal 

dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah: sumber daya 

alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan 

berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri; 

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan  pengembangan, penguasaan, dan 

pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, 

produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional. 

Era Presiden Joko Widodo 

Di era pemerintahan Jokowi, telah diterbitkan berbagai peraturan perundangan yang 

mendukung perwujudan Industri Hijau, diantaranya adalah PP RI Nomor 29 Tahun 

2018 Tentang Pemberdayaan Industri; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019 (JDIH 

Kemenperin, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang 

Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019”); Peraturan Menteri Perindustrian 

RI (Permenperin) Nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau.  

Dalam PP RI Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri, telah 

menggambarkan Industri Hijau. Beberapa hal penting dalam kebijakan ini adalah: 

Standardisasi Industri Hijau, fasilitasi industri hijau, dan Penggunaan Produk Industri 

Hijau. Standardisasi Industri Hijau terdiri dari Standardisasi Industri Hijau dan 

Sertifikasi Industri Hijau. Standar Industri Hijau paling sedikit memuat ketentuan 
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mengenai: bahan baku, bahan penolong, dan energi; proses produksi; produk; 

manajemen pengusahaan; pengelolaan limbah. 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada 

Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau. 

Fasilitas berupa fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal. Fasilitas fiskal diberikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk fasilitas non-fiskal dapat 

berupa: Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia 

industri dalam penerapan industri hijau; pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi 

yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah; Pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kagiatan operasional sektor 

industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi 

bagi perusahaan industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik 

dan/atau produksi bagi perusahaan industri yang merupakan obyek vital nasional dan 

memiliki Sertifikat Industri Hijau dan/atau; Penyediaan bantuan promosi hasil 

produksi. Terkait dengan penggunaan Produk Industri Hijau, Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan produk yang memiliki Sertifikasi 

Industri Hijau.  

Kebijakan lainnya di era Jokowi adalah terbitnya Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 

2019. Pada peraturan ini telah ditetapkan Fokus Pengembangan Industri. Kebijakan 

pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan perindustrian yang 

diamanatkan dalam RIPIN 2015 – 2035 dan RPJMN 2015-2019. Prinsip kebijakan 

pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan 

daya saing industri nasional. Kebijakan pembangunan industri nasional difokuskan 

pada: 

1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, 

mineral, serta migas dan batubara dalam rangka pendalaman struktur industri 

melalui penguatan rantai nilai industri dan pembangunan industri hulu yang 

diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya. 

2. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia dan penguasaan teknologi. 

3. Pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan 

wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), 

kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah (sentra IKM). 

Dalam peraturan ini juga telah ditetapkan tahapan capaian pembangunan industri, 

yaitu: 

Pengembangan Sumber Daya Industri 

Sumber daya industri mencakup sumber daya manusia (SDM) industri, sumber daya 

alam (SDA), teknologi, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan. 
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a. Pembangunan sumber daya manusia industri. Pembangunan SDM Industri 

dilakukan melalui pembangunan infrasturktur ketenagakerjaan berbasis 

kompetensi, peningkatan kompetensi SDM industri, peningkatan produktivitas 

SDM Industri. 

b. Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA. Pemanfaatan, penyediaan, dan 

penyaluran SDA dilakukan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, 

penyusunan ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjamin kepastian 

pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri secara berkelanjutan, 

pengembangan kemitraan antara industri dengan produsen bahan baku dan 

pemabangunan industri berbasis SDA. 

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri. Pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui penguatan infrastuktur 

penelitian dan pengembangan, penigkatan adopsi dan alih teknologi, serta 

pemanfaatan teknoologi industri dalam negeri. 

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi. Pengembangan dan 

pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui penyediaan ruang, wilayah, 

dan infrastruktur bagi pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan 

sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, fasilitas perlindungan hak 

ekakayaan intelektual, dan promosi atau pemasaran produk industri kreatif. 

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri. Penyediaan sumber pembiayaan yang 

kompetitif bagi industri dilakukan antara lain melalui pembentukan lembaga 

pembiayaan pembangunan industri. 

Pemberdayaan Industri mencakup pengembangan industri hijau, pembangunan 

industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kerjasama 

internasional serta pengamanan dan penyelamatan industri. 

Program yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam berbagai kebijakan green industry 

adalah: 

Industri Hijau 

Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penetapan standar industri hijau, 

pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau, peningkatan 

kompetensi auditor industri hijau, dan pemerian insentif untuk industri hijau. 

Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA mencakup pemetaan potensi dan 

kebutuhan SDA, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tujuan 

menjamin penyediaan dan penyaluran SDA untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, 

bahan penolong, energi, dan air baku bagi industri nasional. 

Mendorong kemajuan industri nasional dan mendukung peningkatan teknologi 

industri periode 2017-2019 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan teknologi bagi 

pengembangan 10 industri prioritas sebagai berikut: Industri pangan;  Industri farmasi, 

obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan; Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan 
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aneka; Industri alat trnasportasi; Industri elektronika dan telematika;  Industri 

pembangkit energi; Industri barang modal, komponen, dan bahan penolong; Industri 

hulu agro; Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; Industri kimia dasar. 

Standarisasi Industri  

Pengembangan standarisasi industri ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri 

nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk 

industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan industri hijau, dan 

mewujudkan persaingan usaha yang sehat. 

Diversifikasi dan penghematan penggunaan energi oleh sektor industri, meliputi:  

a. Penyediaan insentif bagi restrukturisasi mesin industri yang mendukung 

penghematan penggunaan energi. 

b. Fasilitas dan insentif bagi pengolahan limbah menjadi sumber energi. 

c. Fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energi. baru 

dan terbarukan serta penghematan penggunaan energi di sektor industri.  

Pemberdayaan Industri 

Industri Hijau 

Pengembangan industri hijau ditujukan untuk mewujudkan industri yang 

berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan. Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penerapan 

standar industri hijau yang secara bertahap diterapkan secara wajib.     

Pengembangan industri hijau diarahkan pada penyediaan infrastruktur kelembagaan 

sertifikasi industri hijau dan mendorong penerapan prinsip – prinsip industri hijau 

dalam produksi industri dengan sasaran pengembangan selama periode 2017 – 2019 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan aturan, pedoman umum dan pedoman teknis berupa peraturan 

terkait konvensi Minamata; peraturan mengenai pengurangan penggunaan 

persistent organic pllutants (POPs); peraturan perundangan mengenai 

penghapusan bahan perusak ozon (BPO); peraturan pengendalian pencemaran, 

satu peraturan mengenai penyediaan kebutuhan air industri; dan pedoman teknis 

konservasi energi;  

2. Penyediaan infrastruktur industri berupa penyusunan standar industri hijau; 

pengembangan dan penetapan lembaga sertifikasi industri hijau; dan 

pembentukan komite pengelola lembaga sertifikasi industri hijau; 

3. Penyediaan SDM terkait industri hijau terdiri dari SDM kompeten di bidang 

system informasi dan monitoring gerakan rumah kaca, auditor industri hijau, dan 

manajer energi; 
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4. Mendorong penerapan prinsip industri hijau oleh industri melalui penyediaan 

informasi mengenai manfaat industri hijau; pemberian penghargaan dan 

penyelenggaraan pameran industri hijau. 

Kebijakan dan Program Operasional 

Kebijakan dan program operasional pengembangan industri hijau selama periode 

2017-2019 adalah sebagai berikut: 

1. Benchmarking standar industri hijau di negara lain. 

2. Penetapan panduan umum penyusunan standar industri hijau. 

3. Penyusunan, penetapan dan pemberlakukan standar industri hijau untuk 

kelompok – kelompok industri (mengacu kepada klasifikasi baku lapangan 

usaha). 

4. Penetapan peraturan mengenai pengawasan atas pelaksanaan standar industri 

hijau yang bersifat wajib. 

5. Kesepakatan pengakuan bersama mengenai standar industri hijau dengan negara 

lain. 

6. Penyusunan pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi, standard 

operating procedure (SOP) sertifikasi, modul pelatihan dan standar kompetensi 

auditor industri hijau. 

7. Penunjukan lembaga sertifikasi serta penetapan pedoman akreditas dan 

pengawasan lembaga sertifikasi industri hijau. 

8. Pelatihan auditor industri hijau. 

9. Penyediaan insentif bagi industri hijau. 

Kebijakan lain di era Jokowi adalah Peraturan Menteri Perindustrian RI (Permenperin) 

Nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau. Dalam peraturan ini 

mengatur mengenai sertifikat industri hijau, yaitu pengakuan yang diberikan oleh 

lembaga sertifikasi industri hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan industri telah 

memenuhi SIH. Lembaga sertifikasi industri hijau yang selanjutnya disingkat LSIH 

adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan 

kegiatanan sertifikasi industri hijau.  

Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikasi Industri Hijau dapat 

mencantumkan Logo Industri Hijau. Logo Industri Hijau dapat dicantumkan pada: 

Kemasan produk, Label produk, Kop surat perusahaan, Kartu nama perusahaan, dan 

Media promosi perusahaan. 

Pedoman Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau dimaksudkan untuk digunakan sebagai 

pedoman LSIH dalam melaksanakan sertifikasi industri hijau berdasarkan persyaratan 
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teknis atau standar industri hijau dan SNI ISO 17065 tentang Penilaian Kesesuaian 

Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa. 

Green Industry Era sebelum Jokowi 

Pada Bulan September 2009 bersama 20 negara Asia lainnya, Indonesia juga 

menandatangani Manila Declaration on Green Industry di Filipina. Dalam deklarasi 

ini, Indonesia menyatakan tekad untuk menetapkan kebijakan, kerangka peraturan dan 

kelembagaan yang mendorong pergeseran ke arah industri yang efisien dan rendah 

karbon atau dikenal dengan istilah industri hijau (Greenlisting Indonesia, “Kebijakan 

Pengembangan Industri Hijau (Green Industry) Kementerian Perindustrian”). 

Meskipun penandatanganan telah dilakukan dan komitmen ini dideklerasikan 

langsung, namun implementasi Green Industry di era sebelum pemerintahan Presiden 

Jokowi, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum mendapatkan perhatian 

yang besar, dimana kementerian perindustrian masih memfokuskan perannya pada 

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dan tidak ditemukannya laporan mengenai 

implementasi industri hijau di era pemerintahan ini. Ada pun UU Industri yang 

memuat industri hijau ini termuat dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

menggantikan UU No. 5 Tahun 1984 yang disahkan oleh DPR – RI pada sidang 

paripurna 19/12/2014. Dalam UU perindustrian ini memuat beberapa poin penting 

yang diantaranya adalah industri hijau. Dalam UU No. 3 Tahun 2014 ini dibahasan 

mengenai industri hijau dari pasal 77 – 83.  

Dalam pasal UU ini dibahas mengenai Perumusan kebijakan, Penguatan kapasitas 

kelembagaan, Standardisasi, dan Pemberian fasilitas. Dalam UU di sebutkan pula 

mengenai sanksi dan denda administrasi jika tidak menjalankan atau 

mengimplementasikan industry hijau yang disebutkan dalam pasal 80. Dalam pasal 82 

dalam 4 poin bahwasanya pasal ini mennghimbau langkah – langkah yang perlu 

dilakukan industry untuk mengimplementasikan industry hijau. Meskipun telah di 

sebutkan beberapa poin penting mengenai industri hijau. Namun UU ini belum diikuti 

dengan petunjuk teknis.  

Industri hijau ditempatkan sebagai sebagai 5 fokus pemberdayaan kementerian 

industri, namun laporan mengenai implementasi dan capaian industri hijau belum 

dipublikasikan secara besar. Namun menurut penelusuran dan penelitian yang ada 

dalam beberapa laporan kementerian industri periode masa jabatan 2009 – 2014, di 

indikasikan beberapa kendala dan potensi dari impelementasi kebijakan ini.  

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah  

Kekuatan Industri Hulu 

Paradigma pengolahan sumber daya alam oleh pihak asing diperbaiki oleh UU 

Perindustrian melalui pengaturan industri strategis, dimana Pemerintah mendapat  

peran yang lebih besar untuk mengatur pengolahan sumber daya alam strategis. Adalah 
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satu langkah awal yang tepat bagi Kementerian Perindustrian yang berkoordinasi 

dengan kementerian/lembaga serta industri nasional untuk secara aktif mempelajari 

berbagai faktor yang memiliki potensi dan resiko dalam rencana pembangunan industri 

hulu penghasil bahan baku dari sumber daya alam strategis (Kemenperin, 

“Industrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik”, Media Industri, 2014:53). 

Namun wacana ini belum sepenuhnya terlaksana, di era SBY belum banyak di 

produksi bentuk kebijakan berupa PP, Perpu yang menjadi kelanjutan dari poin 

industry hijau yang telah ditambahkan di UU nomor 3 tahun 2014 mengenai 

perindustrian. Keterbatasan teknologi informasi yang dimiliki oleh Indonesia. 

Sehingga masih banyak industri hulu yang mayoritas sahamnya masih dimiliki oleh 

pihak asing. Sesungguhnya penguasaan industri hulu ini menjadi faktor yang sangat 

menentukan dalam implementasi industri hijau, dikarenakan pemerintah haruslah 

memberikan proteksi dan pengawasan lebih mengenai penguasaan bahan baku dari 

alam.  

Terkait dengan industri hulu penghasil bahan baku, masih lemahnya penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan mulai terjadinya kelangkaan beberapa sumber 

bahan baku yang secara konvensional telah digunakan dalam proses di industri 

terutama yang bersifat tidak terbarukan (non-renewable). Pengembangan perlu terus 

dilakukan untuk mencari sumber bahan baku terbarukan (renewable material) 

termasuk melakukan konversi dari satu jenis bahan baku yang telah mulai langka ke 

bahan baku lain yang masih cukup tersedia. Upaya ini ditujukan agar manfaat industri 

dapat diperoleh lebih lama atau berkelanjutan (sustainability). Keberlanjutan ini 

diarahkan agar fungsi-fungsi lingkungan hidup dapat dipertahankan serta memberikan 

manfaat lebih besar bagi masyarakat (Ibid:54). 

Potensi dalam pengembangan Industri Hijau 

Sedangkan potensi yang ada dalam pemerintahan ini antara lain adanya standarisasi 

yang semakin meningkat di setiap produk maupun aspek industri. Dan juga capaian 

pemerintah dalam peningkatan produksi yang berkelanjutan mengenai industri kayu 

nasional serta MEA.  

Green Industry Era Jokowi 

Berkesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya, beberapa hal dimanfaatkan 

bagi pemerintahan ini dalam implementasi industri hijau. Dimana di era sebelumnya 

implementasi belum masif dan masih sekedar komitmen dari pemerintah melalui 

forum internasional. Di era ini mulai menunjukkan perkembangan. Namun belum 

signifikan. Berikut ini potensi dan beberapa kendala implementasi industri hijau.  

Potensi  

Implementasi industri hijau mulai menunjukkan komitmennya melalui pemberian 

penghargaan dan juga melalui 2 strategi program. Program ini dikembangkan dengan 
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dua strategi meliputi: pengembangan industri yang sudah ada menjadi industri hijau 

dan membangun industri baru dengan prinsip industri hijau. Program industri hijau 

bersifat sukarela dikarenakan masih terbatasnya sumber teknologi, pendanaan untuk 

melakukan alih teknologi, sedangkan pemerintah belum mampu untuk menyediakan 

hal tersebut. Selain itu implementasi di bidang hukum, dimana hukum sumber 

objektifnya adalah manusia itu sendiri yang pada kondisi di lingkungan belum 

sepenuhnya mendukung mengenai implementasi green industry. Sejauh ini 

implementasi penghargaan bagi industri yang telah mencapai tingkat beyond 

compliance dalam proses produksinya. Dari program ini mendorong perusahaan – 

perusahaan swasta untuk meningkatkan fungsinya, tidak hanyak berorientasi pada 

profit, melainkan mulai memikirkan keberlanjutan. Serta pendirian industri hijau baru 

dapat sebagai contoh dan pemantik untuk munculnya industri hijau lainnya. Ketika 

pemerintah memberikan penghargaan terhadap implementasi green industry, untuk 

menjaga check ann balances, diberlakukan pula system hukuman atau sangsi. Seperti 

yang disebutkan dalam pasal 80, ada 4 sanksi yang diberlakukan antara lain; 

Peringatan tertulis, Denda administrative, Penutupan sementara, Pembekuan izin 

usaha industry, dan Pencabutan izin usaha industry.  

Pada tahun 2010-2015, tercatat sebanyak 458 perusahaan industri yang secara sukarela 

mengikuti penghargaan industri hijau dan 358 yang memperoleh penghargaan industri 

hijau. Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk insentif yang diharapkan dapat 

mendorong pelaku industri dalam mewujudkan industri hijau (“Kemenperin Berikan 

Penghargaan yang Terapkan Industri Hijau”, Tribun News, 14 Desember 2015). 

Keaktifan pemerintah dan industri dalam penghargaan industri hijau ini perlu 

ditingkatkan dalam implementasinya. Tidak hanya sekedar penghargaan, melainkan 

perlu ditingkatkan dengan implementasi dan penurunan kebijakan industri hijau. 

Perlunya disusun secara detail mengenai kebijakan. Agar kebijakan ini dapat di 

implementasi perlunya kerjasama privat dan publik dalam melakukan input, sehingga 

perumusan dan pengimplementasian kebijakan dapat terukur dengan efektif sesuai 

dengan keadaan industri dan fokus capaian pemerintah. Data tahun 2013- 2015 dalam 

penerapan industri hijau dari 34 perusahaan dari 7 sektor (semen, pupuk, besi baja, 

keramik, pulp kertas, gula dan tekstil) terjadi penghematan energi 2,8 T dan 

penghematan air 9,6 M. Sedangkan penurunan emisi GRKnya pada Emisi 5,25 

MtCO2e dan IPPU 3,01, sedangkan target 2030 adalah emisi 29,83, IPPU 12,55 dan 

limbah 15,89 sehingga telah terjadi penurunan meskipun baru hanya 17,59 % untuk 

emisi dan 25,98 % untuk IPPU dibanding dengan target tersebut di atas (Yusriyadi 

Aminah, 2018:77).Selain implementasi penghargaan, inovasi dan komitmen Indonesia 

dalam penurunan emisi gas, perlu dihargai. Dengan capaian yang telah disebutkan di 

atas, menunjukkan inovasi dalam penggunaan sarana dan prasaran, serta sistem 

pengolahan limbah sangat penting untuk diperhatikan dan dapat menjadi potensi 

Indonesia untuk terus mengembangkan standar industri hijau yang ada. 
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Beberapa Kendala, diantaranya: 

Jumlah emisi yang perlu diturunkan 

Indonesia menduduki urutan ke-6 dengan emisi karbondioksida yang dihasilkan 

sebesar 1,98 miliar ton emisi CO2 per tahun. Kontribusi GRK terdiri dari: 1. 

Kehutanan dan lahan gambut 58%; 2. Energi 24%; 3. Limbah 11%; 4. Industri 2%; 5. 

Pertanian 5%.3 Meskipun sektor Industri menempati posisi yang ke 4 yaitu hanya 

sebesar 2 % namun jika ditambah dari energi dan limbah (yang sebagian besar berasal 

digunakan dan dihasilkan dari industri) maka menjadi jumlah yang cukup besar 

kontribusinya untuk menjadi perhatian, maka pelaksanaan program industri hijau 

sangat significant dapat mempengaruhi penurunan gas rumah kaca.Oleh karena itu, 

menjadi tantangan bagi industri untuk menyiapkan faktor teknologi dan sarana 

prasarana dalam faktor produksi untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi beban 

cukup besar bagi industri. 

Hukum 

Kebijakan program industri hijau sebagai konsekuensi penerapan konsep 

pembangunan berkelanjutan di sektor industri telah dilaksanakan sejak tahun 2010 

kendati baru diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Perindustrian. Kebijakan perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. 

Pembangunan berkelanjutan yang berupa konsep, prinsip-prinsip dan strategi tidak 

dapat langsung mengikat secara hukum (legal binding) dan secara otomatis dapat 

diimplementasikan di Indonesia, melainkan harus ada upaya pengintegrasian prinsip 

pembangunan berkelanjutan dalam konstitusi maupun dalam legislasi nasional yang 

bisa mengikat secara hokum (Aminah, 2014). Hal ini yang menjadi faktor utama 

mengapa implementasi industri hijau saat ini belum terlalu besar dampaknya. Yaitu 

terkendala oleh hukum yang tidak begitu saja diimplementasi kepada perindustrian 

nasional. Dimana industri ini berhubungan langsung dengan sektor swasta. Ada pun 

faktor – faktor hukum ini sangat besar. Orang – orang yang mengimplementasikan 

sebagai subjek hukum, dan faktor lain menjadi faktor penghambat dalam sisi hukum, 

diantaranya ialah:  

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang- Undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. 

3. Faktor Sarana maupun Fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

                                                 
3

 Ilmu Pengetahuan Umum, “10 Negara Penghasil Emisi Karbon Terbesar di Dunia”, 

https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-penghasil-emisi-karbon-terbesar-di-dunia/, diakses 

pada tanggal 20 Oktober 2019. 
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5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi 

dan penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan 

hokum (Soerjono Soekanto, 1983). 

Kaidah hukum sebagai dasar berlakunya program industri bersih adalah Undang–

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Pada Undang-Undang 

Perindustrian ada salah satu ketentuan yang bisa menjadi faktor penghambat 

penerapan industri hijau sebagai upaya pemenuhan komitmen penurunan GRK, yakni 

di dalam pasal 80 dinyatakan “Penerapan standar Industri Hijau sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (2) secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.” 

Berarti program industri bersih bersifat sukarela, sehingga untuk mengikuti Industri 

hijau tergantung dari kemauan dan kesadaran perusahaan dan masih banyak 

perusahaan yang belum mengetahui dan mengikuti program industri hijau, dapat 

menyebabkan kurang maksimal tercapainya target penurunan GRK di Sektor Industri. 

Program industri hijau yang bersifat sukarela, menyebabkan tidak adanya sanksi yang 

diterapkan secara tegas oleh petugas dalam melaksanakan program industri hijau, 

terlebih lagi belum semua pemberian fasilitas yang berupa fiscal dan non fiscal 

diberikan kepada pengusaha industri yang telah mendapatkan penghargaan industri 

hijau bisa membuat kurangnya minat perusahaan untuk mengikuti program industri 

hijau. 

Koordinasi antar lembaga  

Kurangnya kebijakan dan dasar hukum yang kuat ini menyebabkan tidak ada 

koordinasi antara lembaga pusat dan daerah dalam pelaksanaan industri hijau dan juga 

kurang adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan di daerah dalam upaya penurunan GRK. 

Sarana dan Prasarana 

Faktor sarana dan prasarananya program industri hijau ini memerlukan sarana dan 

prasarana yang tidak sedikit, baik yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun yang 

dibutuhkan oleh pengusaha. Di satu sisi pemerintah harus selalu melakukan penelitian 

dan pengembangan secara terus menerus untuk menunjang keberhasilan program 

Industri hijau, di sisi lain alokasi dana dari APBN untuk kegiatan tersebut sangat 

terbatas sekali karena saat ini dana pemerintah lebih dikonsentrasikan kepada kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana umum. 

Pada pihak perusahaan untuk memenuhi komitmen kegiatan industri hijau dibutuhkan 

modifikasi peralatan dan penggantian teknologi yang menghabiskan dana yang tidak 

sedikit, hal ini yang membuat pengusaha enggan untuk mengikuti program industri 
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hijau. Serta tidak ada sanksinya kalau tidak mengikuti program tersebut dan tidak 

adanya kesadaran lingkungan dari pengusaha tersebut juga disebabkan oleh pola pikir 

yang berorientasi kepada keuntungan pada sebagian besar pengusaha.  

Penutup 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rejim yang dibentuk melalui 

mekanisme Majelis Umum PBB yang merupakan komitmen bagi seluruh negara untuk 

melakukan yang inklusif dan mengedepankan berbagai aspek sosial. Implementasinya 

juga diwujudkan dalam beberapa indikator yang menjadi tolak ukur. Green Industry 

yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu bentuk 

pengejawantahan nyata rejim ini. Dan menjadi fokus berbagai negara yang didorong 

oleh beberapa kondisi yang ada di dunia. Seperti perubahan iklim, kerusakan 

lingkungan, dan beberapa masalah lainnya. Namun implementasi green industry 

menjadi sebuah tantangan bagi negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan 

berbagai akses sepertu teknologi, sumber daya manusia, dan sebagainya. 

Indonesia sebagai bagian dari rejim lingkungan internasional, telah menetapkan arah 

pengembangan industri hijau. Dasar kebijakan Industri Hijau telah ditetapkan di era 

Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dengan ditetapkannya UU Nomor 3 tahun 2014 

tentang perindustrian, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor  14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035. Dua produk peraturan perundangan ini menjadi 

pijakan bagi pemerintahan Joko Widodo dalam membangun Industri Hijau.  

Era presiden Jokowi, pembangunan Industri Hijau tetap dilanjutkan dan dikuatkan. 

Setidaknya 3 hal penting yang ditindaklanjuti adalah Standardisasi Industri Hijau, 

Fasilitasi Industri Hijau, dan Penggunaan Produk Industri Hijau. Yang perlu mendapat 

perhatian di masa yang akan datang adalah tentang konsistensi dalam penegakan 

berbagai peraturan perundangan yang telah dibuat dan dukungan pemerintah dalam 

memberikan fasilitas kepada perusahaan dan juga komitmen perusahaan untuk 

membangun industri hijau.  

Industri hijau ini juga bisa menjadi momen dan kesempatan bagi Indonesia untuk 

mengambangkan kerjasama. Dengan keterbatasan dan potensi yang dimiliki oleh 

Indonesia, bisa dimanfaatkan sebagai momentum yang baik untuk menarik investasi 

luar negeri serta berbagai kerjasama bilateral maupun Internasional. Dari sekian 

banyak kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia, ada beberapa 

kerjasama yang mengembangkan point industri hijau seperti kerjasama Kejasama 

Indonesia – UNIDO, serta Indonesia – AS. Menurut laman artikel yang dipublikasikan 

oleh Kemenperin, disoroti beberapa bentuk kerjasama dengan negara dan organisasi 

internasional menuju green industry yang mengedepankan banyak aspek keberlanjutan 

yang salah satunya adalah lingkungan. Dengan berkembangnya kebijakan industri 

hijau yang lebih baik lagi dalam pemerintahan Jokowi saat ini, diharapkan kondisi 
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lingkungan di Indonesia semakin baik dan juga kerjasama internasional akan semakin 

banyak sehingga kesejahteraan akan dapat dicapai. 
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