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INDUSTRI CAT

• Industri Cat pada umumnya diklasifikasikan
berdasarkan bidang penggunaannya sbb:
– Marine, Protective and Offshore Coating (MOPC)

– Dekoratif

– Otomotif

– Industrial

• Dari bentuknya, cat bisa diklasifikasikan sbb:
– Cairan – Solvent-Based, Water-Based

– Bubuk

– Aerosol



INDUSTRI CAT DALAM NEGERI

• Jumlah produsen cat di dalam negeri belum
terdata secara baik, diperkirakan lebih dari 150 
produsen dari yang besar sampai yang kecil dan
menengah.

• Dari Google didapatkan 131 produsen, namun
yang berhasil dihubungi hanya 95 perusahaan.

• Beberapa waktu ini kami berhasil menghubungi
beberapa produsen cat yang namanya tidak ada
dalam daftar dari Google tadi.



KEBUTUHAN PASAR

• Sampai saat ini, kami sangat kesulitan dalam
mendapatkan data yang bisa memberikan kalkulasi
akurat tentang seberapa besar volume dan nilai pasar
cat di Indonesia

• Demikian juga informasi tentang seberapa besar
kapasitas terpasang dari semua pabrik cat di dalam
negeri.

• Sulitnya untuk memperoleh data-data tersebut di atas
tak lain tak bukan karena keengganan pemain di 
industri cat ini untuk berbagi data, belum terbuka.

• Akhirnya setiap penyajian data masih menggunakan
asumsi, tebak-tebak si buah manggis.



• Meskipun data pasar dan kapasitas yang ada
masih diselimuti dengan tanda tanya, yang jelas
para pemain meyakini bahwa pasar cat dalam
negeri tergolong dinamis, bahkan optimis
mencapai 10% CAGR (Compound Annual Growth 
Rate), dimana cat dekoratif masih yang tertinggi.

• Ini terlihat dari banyaknya pemain cat dalam lima 
tahun terakhir ini melakukan sejumlah investasi
dengan penambahan kapasitas produksinya ada
yang sampai 40%.

KEBUTUHAN PASAR



KAPASITAS

• Kapasitas terpasang 1.500.000 MT/Tahun

• Kapasitas produksi per pabrik bervariasi
antara 4.000 MT sampai 75.000 MT per Tahun

• Kebutuhan pasar dalam negeri diperkirakan
1.100.000 MT per Tahun



KOMPONEN CAT

• BAHAN PENGIKAT / RESIN

• PIGMEN / ANTI-KOROSIF

• EXTENDER / FILLER

• ADITIF

• SOLVENT



TIMBAL DALAM CAT

• MEMPERCEPAT PENGERINGAN (DRIER)

• MENINGKATKAN DURABILITAS

• MENJAGA TAMPILAN

• ANTI-KOROSI



Sebagai pigmen dan anti-korosi dalam bentuk
senyawa:

• PbCrO4 – timbal (II) kromat, Chrome Yellow

• Pb3O4 – timbal (Ii,IV) oksida, Red lead

• PbCO3 – timbal (II) karbonat, White lead

Sebagai pengering:

• Pb oktoat

• Pb naftanat

• Pb asetat

TIMBAL DALAM CAT



TOKSISITAS

• Kerusakan sistim saraf

• Kerusakan ginjal

• Menghambat perkembangan anak

• Masalah pada organ reproduktif pada wanita
dan pria

• Diperkirakan bersifat karsinogenik



SNI PRODUK CAT

No Nomor SNI Judul

1 SNI ISO 12944-5:2012
Cat dan pernis - perlindungan dari korosi pada struktur baja dengan sistem pengecatan pelindung - Bagian 5: Sistem 
pengecatan pelindung

2 SNI ISO 12944-6:2012
Cat dan pernis - perlindungan dari korosi pada struktur baja dengan sistem pengecatan pelindung - Bagian 6: 
Metode pengujian secara laboratorium

3 SNI 0465:2014 Pengambilan contoh cat

4 SNI 3564:2014 Cat tembok emulsi

5 SNI 8011:2014 Cat dekoratif berbasis pelarut organik

6 SNI 8069:2014
Metode uji untuk penentuan kandungan konsentrasi rendah dari timbal, kadmium dan kobalt dalam cat dengan 
menggunakan spektrometri serapan atom 

7 SNI 8161:2015 Cat untuk mainan anak

8 SNI 8162:2015
Cat dasar epoksi dua komponen berbasis pelarut organik untuk melindungi besi dan baja
terhadap korosi

9 SNI 0502:2016 Cat antiteritip (anti-fouling) untuk lambung kapal di bawah garis air

10 SNI 8294:2016 Cat tangki balas kapal



No Nomor SNI Judul

11 SNI 8295:2016 top coat) Cat akhir (poliuretan untuk eksterior

12 SNI 8293:2017 Spesifikasi cat plastis dingin (cold plastics) untuk marka jalan

13 SNI 8406.1:2017 Cat kayu transparan - Bagian 1: Sistem dan klasifikasi

14 SNI 8406-2:2018 Cat kayu transparan - Bagian 2 : Dempul kayu

15 SNI 8406-3:2018 Cat kayu transparan - Bagian 3: Pewarna kayu

16 SNI 8406-4:2018 Cat kayu transparan - Bagian 4: Sealer

17 SNI 8406.5:2017 Cat kayu transparan - Bagian 5: Sanding sealer

18 SNI 8406.6:2017 Cat kayu transparan - Bagian 6: Cat akhir transparan

19 SNI 8407:2017
Cat antara penebal lapisan (build coat) berbasis epoksi untuk kebutuhan perlindungan
terhadap korosi pada baja

20 SNI 8665:2018 Cat pelapis antibocor berbasis air

21 SNI 8525:2018 Cat tabung liquified petroleum gas (LPG)

22 SNI 8524:2018 Metode uji standar untuk raksa konsentrasi rendah dalam cat dengan spektroskopi serapan atom

23 SNI 8666:2018 Tinta penanda khusus pemilih berbahan perak nitrat (AgNO3)

SNI PRODUK CAT



1. Cat dan pernis – perlindungan dari korosi pada
struktur baja dengan sistem pengecatan pelindung –
bagian 5: Sistem pengecatan pelindung

2. Cat dan pernis – perlindungan dari korosi pada
struktur baja dengan sistem pengecatan pelindung –
bagian 6: Metode pengujian secara laboratorium

3. Cat dasar dan cat akhir berbahan resin alkid sebagai
pelindung baja dari korosi

4. Sistem pengecatan ulang kendaraan- bagian 4: Base 
coat

RSNI 2019 → sudah konsensus

SNI PRODUK CAT



KANDUNGAN LOGAM BERAT

SATUAN PERSYARATAN

TIMBAL (Pb) mg/kg maks. 90

KADMIUM (Cd) mg/kg maks. 75

MERKURI (Hg) mg/kg maks. 60

KROM HEKSAVALEN (Cr VI) mg/kg maks. 60



SUBSTITUSI PRODUK TIMBAL

Sebagai pigmen:
• Titanium dioksida
• Besi oksida (kuning, merah, coklat dan hitam)
• Kromium oksida (biru, hijau, jingga)
• Pigmen organik
Sebagai anti-korosi:
• Seng kromat
• Seng fosfat
Sebagai pengering:
• Garam naftanat/oktoat dari kalsium, kobalt, zirkonium



KESIMPULAN

• Senyawa timbal dalam cat bisa digantikan dengan
senyawa yang lebih ramah terhadap lingkungan.

• Bagi industri besar substitusi senyawa timbal tidak
masalah.

• Bagi industri kecil menengah (IKM) akan bermasalah
karena sebagian besar IKM tidak memiliki kemampuan
riset dan pengembangan (R&D) yang cukup untuk
pengembangan produk. Perubahan spesifikasi, 
formulasi dan bahan baku bisa menyulitkan IKM.

• Secara umum tren produk cat mengarah ke produk
ramah lingkungan, seperti water-base.




