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Haruskah Terlibat FTA dengan Uni Eropa?
PERUNDINGAN perdagangan global di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
tersendat-sendat. Hal ini mendorong negara yang tergabung dalam Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara (ASEAN) melirik kesepakatan perdagangan bebas regional
(AEFTA) secara serius, misalnya dengan Uni Eropa (EU).
Forum ini membahas isu-isu berbagai bidang, antara lain mengenai
pengenaan tarif. EU memberikan
penjelasan atas non-paper-nya tentang
penurunan dan penghapusan tarif yang
mencakup modalitas penghapusan
sebanyak 90% dari tariff lines dan trade
value selama tujuh tahun dan seluruh
produk industri.

Asia Tenggara merupakan kawasan
dengan potensi ekonomi yang besar.
Ini disebabkan jumlah penduduknya
lebih dari 550 juta orang, tetapi hanya
mengambil 10% dari total ekspor global.
Terkait dengan rencana realisasi AEFTA
tersebut, pada 25–27 Juni 2008, di
Bangkok, Thailand digelar 4th Meeting
of the Joint Committee for ASEAN-EU
Free Trade Agreement (ASEAN-EU FTA).

Pada pertemuan terakhir yakni pada
pertemuan ke-5 joint committee for
ASEAN-EU Free Trade Area (JC-AEFTA)
pada tanggal 25-27 Juni 2008 di Makati
City Philipina dilakukan pembahasan
pertukaran data perdagangan dan
tarif sebagai tindak lanjut pertemuan
sebelumnya.
Pertemuan ASEAN-EU FTA dihadiri
semua anggota dari dua organisasi ini.
Pihak ASEAN dipimpin Director General
for Multilateral Trade Policy Department
sekaligus Menteri Perdagangan dan
Perindustrian Vietnam, Tran Quoc
Khanh sementara delegasi EU dipimpin
Acting Director, DG Trade, European
Commission (EC), Philippe Meyer.
Sedangkan delegasi RI dipimpin oleh
Direktur Kerjasama Regional, Ditjen
Kerjasama Perdagangan Internasional,
Departemen
Perdagangan
serta,
sejumlah pejabat departemen terkait.

Pusat Administrasi Kerjasama Internasional, Departemen Perindustrian

MENU EDISI INI

Seperti diketahui, ASEAN memiliki nilai
perdagangan ekspor impor yang cukup
besar ke negara-negara EU. ASEAN
memiliki kepentingan yang besar
terhadap kerja sama perdagangan
bebas dengan negara-negara di Benua
Biru ini. Pasalnya, Indonesia dkk
berharap AEFTA mampu mengundang
investor kembali masuk. Belakangan
ini, banyak investor yang lebih melirik
China dan India sebagai tempat mereka
menanamkan uangnya.

Sedangkan sisanya 10% dihapus
dalam waktu lebih lama atau dikenakan
partial liberalization. Khusus untuk
penghapusan tarif selama tujuh tahun
bagi 90% tariff lines, EU mengusulkan
pendekatan fleksibel dengan tidak
menerapkan scheduled threshold seperti yang digunakan ASEAN dalam FTA
dengan mitra lainnya. Untuk memudahkan proses perundingan di kemudian hari, kedua belah pihak sepakat
melakukan penukaran data impor dalam
tiga tahun terakhir.
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FOKUS...
Disamping itu kedua belah
pihak juga sepakat untuk
membahas isu-isu lain yang
perlu penjelasan lebih lanjut
pada JC ke-6.

Pertemuan ASEAN-EU FTA juga membahas berbagai hambatan perdagangan non-tarif yang mencakup konsep
national treatment, penerapan export
duties, fees and charges, serta ketentuan
lisensi impor dan ekspor.
Pada Presentasi Non Paper European
Union dan ASEAN mengenai Rules
of Origin proposal EU terdiri dari 38
article sedangkan proposal Rules of
Origin ASEAN terdiri 19 article. Dalam
Non Paper EU, beberapa hal yang perlu
mendapatkan klarifikasi lebih lanjut
diantaranya mengenai: Produk yang
mengalami perubahan proses atau
pengerjaan yang dianggap cukup guna
memperoleh preferensi tarif seperti
tersebut pada Aritcle 6 (sufﬁciently
worked or processed products), penerbitan Invoice Declaration oleh eksportir
yang berwenang, khususnya prosedur
para eksportir yang dapat mengeluarkan “invoice declaration seperti pada
article 16 dan istilah-istilah seperti Free
Zone pada Article 35.
Dalam Non Paper ASEAN, beberapa
hal yang perlu mendapatkan klarifikasi
diantaranya mengenai: Penjelasan rinci
tentang metode inventory management
yang disebut pada article/Rule 14 yakni
Siapa yang mengambil keputusan di
metode tersebut dan bagaimana sistem
kontrolnya, Informasi tentang lembaga
yang berwenang mengeluarkan dan
melakukan verifikasi status asal barang
di negara-negara ASEAN, kedua belah
pihak sepakat untuk menyampaikan
penjelasan yang diminta tersebut tidak
Iebih dari tanggal 15 Agustus 2008.
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Selain itu, terungkap juga EU
menginginkan
penggunaan
dua pendekatan dalam aplikasi
ROO, yaitu wholly obtanined
dan list rule/product speciﬁc
rules.
Negara-negara
Benua Biru juga mendesak
dicantumkannya juga konsep
sustainable development (pembangunan
berkelanjutan) dalam FTA. Alasannya, isu
tersebut dimandatkan oleh Parlemen EU
terkait komitmen dan kebijakan EU untuk
mendorong kemakmuran ekonomi, serta
memberikan perlindungan maksimum
bagi lingkungan dan struktur sosial.
Bagi ASEAN, hal ini tergolong barang
baru.
Perbedaan cukup mencolok juga terdapat pada materi Intellectual Property
Right (IPR). Proposal EU atas isu ini
mencakup trademark registratation
system, geographical indication, industrial design, data protection, patent, dan
mekanisme penerapan hak kekayaan
intelektual lainnya.
Mereka menekankan bahwa perjanjian bidang IP yang ingin dicakup dalam
perjanjian bersifat TRIPs-Plus. Namun,
ASEAN menunjukkan keberatannya
atas dalam dan luasnya provisi IPR
yang diusulkan EU. Hanya saja, ASEAN
berpendapat masalah ini penting
diagendakan.

Persiapan RI
Dalam mempersiapkan posisi Indonesia khususnya di sektor industri,
kiranya Departemen Perindustrian cq
unit terkait dapat memulai indentifikasi
peluang yang dapat dimanfaatkan serta
tantangan yang perlu diantisipasi dalam
menghadapi AEFTA.
Guna, untuk mengantisipasi perkembangan perundingan yang semakin
cepat, Depperin juga perlu segera
melakukan exercise untuk menyusun

dan menguji offer and request yang akan
diajukan pada pertemuan berikutnya.
Hal di atas harus dilakukan mengingat
posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN
lainnya dalam perdagangan dengan EU.
Padahal, FTA dengan EU diharapkan
semakin memperluas lumbung ekspor
nasional.
Berdasarkan kajian Vision Group,
perjanjian perdagangan bebas nantinya mampu memberikan efek positif
bagi ASEAN. Bahkan, pemberlakuan
sensitif produk pada komoditi pertanian
dari EU diyakini mampu mendorong
kesejahteraan kedua kawasan.
Meskipun diprediksi bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi ASEAN,
para pemimpin negara di kawasan
ini ada baiknya menyimak apa yang
disampaikan oleh Institute for Global
Justice (IGJ). Mereka memiliki pendapat
yang sebaliknya dari Vision Group.
IGJ menuding masyarakat Eropa ingin
menguasai perekonomian negaranegara di kawasan lain melalui berbagai
perjanjian multilateral. Direktur Eksekutif IGJ, Bonnie Setiawan memaparkan,
FTA yang diprakarsai EU bertujuan
membuka pasar dan deregulasi pasar
untuk keuntungan perusahaan Eropa;
meningkatkan akses sumber daya
alam, khususnya cadangan energi; dan
mengamankan profitnya lewat desakkan
IPR (HKI).
Pelajaran berharga harus diambil
ASEAN dari FTA yang dilakukan antara
EU dengan Afrika pada akhir 2007 lalu.
Eropa dianggap melakukan penekanan
dan ancaman agar pembatalan bantuan
dan penutupan akses pasar perjanjian
ditandatangani. Intinya, negara-negara
makmur ingin memastikan agar negara
Afrika tak lagi menerapkan pajak tinggi
atas produk pertanian Eropa yang
disubsidi.
Padahal, melalui pajak pemerintahan
yang ada di Afrika bermaksud melindungi
petani-petani kecil. Tanpa adanya pajak,
implikasinya adalah harga jual komoditi
pertanian lokal lebih mahal dari petani
Eropa. (Dari berbagai sumber)
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KERJASAMA...

SENADA Streghthens The Ability of
Manufacturers to Manage Subcontractors
Indonesia took an important step
forward reforming its port system in
April 2008 with passage of a new
Shipping Law that revises the original law of 1992. The new law ends
the state-sector monopoly on ports
and opens the door for new competition, exert downward pressure on
prices, and drive overall improvement in ports services
Yet much remains to be done to reform parallel regulation, to address
inconsistencies with regulations
such as the Negative Investment
List (DNI), and to develop supporting regulations and planning documents.
These upcoming challenges were
the focus of a joint SENADA-World
Bank stakeholder roundtable on 29
April that featured a presentation by
David Ray, Deputy Project Director of
SENAD, in which he outlined Indonesia’s current port performance compared to other ports in the region,
examined potential roadblocks to
competition, and high lighted areas
where further debate and analysis
are essential.
Approximately 50 people attended
the roundtable at World Bank facilities, including business-people and
entrepreneurs; representatives of
association, national and local government, and the donor community;
and legal experts. The question
raised by Ray prompted lively discussion by the audience, with humaniting input provided by the Director of
Ports and Dredging at Ministry of
Transport, Mr. Kholik Kiron.
Participants took advantage of the
opportunity to request that Ministry of Transport obtain input from

stake-holders as the Ministry draws
up implementing regulations for the
new law over the next year. Ray noted that SENADA will continue to promote dialogue on port from reform
and will focus further research and
analysis on areas requiring regulatory reform.
SENADA is four-year, USAD-finance
project whose goal is to increase
Indonesia’s economic growth and
employment by improving the competitiveness of major, labor intensive
light manufacturing industries.
Poor subcontractor management can
be costly for manufacturing firms.
When subcontractors fail to deliver
quality products on time at a competitive price, the manufacturer will
in turn difficulty producing goods for
the next link in the value chain. But
monitoring and improving subcontractor performance us a sophisticated task that requires attention to
diverse components of the subcontracting process.
SENADA addressed this issue by
strengthening the ability of firms to
oversee the subcontracting process
and improve sub-contractor’s technical compliance. From September
2007 to May 2008, SENADA experts
worked with nine lead firms and 355
subcontractors in the home furnishings, footwear, and garments sectors, supplying technical assistance
in firm office and on the factory floor.
A total of 5.535 employees work in
these firms.

tor performance, complete a subcontractor performance improvement
plan, install and utilize o prototype
subcontractor management application, and generate key performance
indicators.
The assistance produced immediate
impact, with lead firms evaluating
and providing feedback to their subcontractors on order shipment compliance, delivery time, defect rate,
and types of defect. The firms Basama Soga and Golfer, for example,
each identified their four subcontractors with worts defect rates, which
ranged as high as 95 percent, and
provided feedback on the types of
defect identified. In the longer run,
the lead firms will be able to link
the receipt of goods to their inventory and sales data, enabling them
to better plan their orders of goods
from subcontractors.
The TA was also instrumental to the
process of fine-tuning the prototype
subcontractors performance software application. Several of the lead
firms have met with the application
developer to provide feedback for its
finalization.
SENADA is a four year, USAID-finance
project whose goal is to increase
Indonesia’s economic growth and
employment by improving the competitiveness of major, labor-intensive
light manufacturing industries. (*)

The TA enhanced lead firm’s capacity to asses subcontractors, develop
cooperative consulting agreements,
create and operate an effective internal team to monitor subcontracIndustry Going Globally | 3

No.01/Tahun II/2008

KERJASAMA...

SENADA Dorong Kinerja Perusahaan Manufaktur
LESUNYA
perekonomian
dunia
berimbas pada laju pertumbuhan
ekonomi Indonesia. Oleh karena itu,
Departemen Perindustrian (Depperin)
bersama United States Agency for
International Development (USAID)
berusaha untuk terus memaksimalkan peran dari Indonesia Competitiveness Program (SENADA).
Sektor yang mendapat perhatian dari
program SENADA adalah manajemen
manufaktur. Pasalnya, pengelolaan
subkontraktor yang kurang baik
akan berdampak pada inefisiensi
bagi perusahaan manufaktur.
Menurut ahli manajemen dari
SENADA, jika subkontraktor tidak
bisa menghasilkan produk berkualitas, tepat waktu dengan harga bersaing, maka perusahaan manufaktur
yang bersangkutan akan menghadapi kesulitan dalam memproduksi
barang pada mata rantai berikutnya. Namun demikian diakui bahwa
pada dasarnya pengawasan kinerja
subkontraktor memang rumit.
SENADA berkomitmen untuk mengatasi hal tersebut melalui penguatan kemampuan perusahaan dalam
mengawasi kinerja subkontraktor
dan peningkatan kepatuhan teknis
para subkontraktor. Sejak September 2007 hingga Mei 2008 kemarin, para ahli SENADA bekerja sama
dengan 9 perusahaan dan 355 subkontraktor yang bergerak pada sektor perabotan rumah (home accessories), alas kaki (footwear), dan
garmen.
Mereka memberikan bantuan teknis
di kantor dan pabrik perusahaan
yang bersangkutan. Perlu diketahui,
jumlah karyawan pada perusahaanperusahaan tersebut mencapai
5.535 orang.
Bantuan tersebut sedikit banyak
telah membuahkan hasil. Perusahaan peserta pelatihan dapat
4 | Industry Going Globally

melakukan kontrol terhadap subkontraktornya, misalnya melakukan
kerjasama
konsultasi,
menyelesaikan
rencana
peningkatan
kinerja subkontraktor, serta menyusun indikator kinerja utama.
Kini, perusahaan-perusahaan manufaktur dimaksud mampu melakukan
evaluasi. Bahkan, mereka bisa meminta komitmen subkontraktor tentang kesesuaian waktu pengiriman,
tingkat kerusakan, dan jenis kerusakan produk.
Basoma Soga dan Golfer contohnya. Perusahaan ini mampu mengindentifikasi empat subkontraktor
dengan tingkat kerusakan terburuk
pada kisaran 95%. “Dengan bantuan SENADA, perusahaan kami sekarang mampu memantau kinerja subkontraktor kami,” ujar perwakilan
produsen alas kaki Basama Soga.
Dalam jangka panjang perusahaanperusahaan ini akan mampu
mengaitkan data inventaris serta
penjualannya. Dengan demikian,
mereka dapat memesan barang pada
subkontraktor dengan kinerja baik.
Seminar Pelayaran
Belum lama ini, DPR mensahkan
Undang-Undang (UU) Pelayaran
menggantikan UU lama yang sudah
berlaku sejak 1992. UU tersebut
menandai berakhirnya monopoli
pelabuhan
oleh
pemerintah,
sekaligus membuka peran swasta
untuk bermain di pelabuhan.
Keterlibatan swasta diharapkan
meningkatkan daya saing dan
mendorong
perbaikan
layanan
pelabuhan secara menyeluruh.
Melihat persoalan tersebut, SENADA
berinisiatif menggelar forum diskusi
mengenai pertumbuhan industri
pelayaran dan hambatannya pada
akhir April lalu. Turut menjadi

pembicara Deputi Direktur SENADA
David Ray.
David memaparkan kinerja pelabuhan-pelabuhan di Tanah Air saat
ini dibandingkan dengan pelabuhan
di negara lain. Di samping itu, dia
juga menelaah tantangan potensial
dalam persaingan.
Sekitar 50 peserta hadir pada seminar yang diadakan di Kantor Bank
Dunia, termasuk di dalamnya pengusaha,
perwakilan
asosiasi,
pemerintah pusat dan daerah, komunitas donor dan pakar hukum.
Pemaparan ternyata mendapat tanggapan positif dari peserta sehingga
diskusi menjadi lebih hidup.
Kesempatan ini digunakan para
peserta untuk meminta Departemen
Perhubungan supaya menampung
masukan yang lahir dari para
pemangku kepentingan saat itu.
Dengan demikian, dalam membuat
peraturan pendukung satu tahun
ke depan memang sesuai dengan
harapan semua pihak.
“SENADA berkomitmen untuk terus
mendukung adanya dialog tentang
reformasi pelabuhan dan akan
memfokuskan diri pada penelitian
dan analisa lebih lanjut terhadap
area yang membutuhkan reformasi
peraturan,” tandasnya.
SENADA adalah proyek empat tahun
yang dibiayai oleh USAID. Program
yang akan berakhir pada tahun depan
ini bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia
melalui penguatan daya saing
dari industri manufaktur ringan,
khususnya industri padat karya.
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Sampah Elektronik akan
Segera Diolah
PERSOALAN
limbah
industri
elektronik
sedang
menjadi
sorotan pemerhati lingkungan.
Kini, sejumlah negara berinisiatif
untuk mencari solusi persoalan
tersebut.
Konvensi Basel melalui Kemitraan
untuk Aksi Peralatan Komputer
(the Partnership for Action on
Com-puting Equipment - PACE)
akan membuat pedoman global
dalam mengelola limbah peralatan
komputer. Kemitraan ini diresmikan
di sela-sela konferensi antarbangsa
untuk pengelolaan limbah (COP 9)
yang digelar di Nusa Dua, Bali,
belum lama ini.
PACE dibentuk untuk mengelola
komputer bekas pakai atau yang
sudah habis masa pakainya.
Pedoman yang akan dibentuk
mencakup perbaikan, daur ulang
dan kriteria perangkat komputer
yang aman dan ramah lingkungan.
PACE mencatat, sampai sekarang
sedikitnya terdapat 40–50 juta ton
sampah di dunia yang berasal dari
elektronik.
Keberadaan
PACE
mendapat
tanggapan positif dari pihak
pengusaha industri komputer. Vice
President of Information Technology
Industries Council (ITIC) Rick Goss
mengatakan, hingga saat ini tidak
ada lembaga internasional yang
mengatur pedoman pengolahan
komputer bekas ini. ”Kami melihat
ada keuntungan dari kemitraan ini,
dan tentu saja kami dari ITIC akan
siap untuk bekerja sama dengan
PACE,” katanya.
Rick menambahkan, perusahaan
elektronik yang bergabung dalam

ITIC juga telah menyetujui untuk
bekerja sama dalam mengatasi
limbah elektronik ini. Sedikitnya
terdapat 69 perusahaan elektronik
yang tergabung dalam ITIC, di
antaranya ACER, Apple, Hp, Del,
IBM, Lenovo, Sony, Panasonic,
Canon, Epson, dan Kodak.
PACE
merencanakan
akan
membangun
pabrik
untuk
pengolahan limbah elektronik
untuk pertama kali di Nigeria.
Selain
memberikan
contoh
pengolahan, pabrik ini juga untuk
membuka lapangan pekerjaan di
negara berkembang tersebut.
Selain itu, mereka juga menggelar
sejumlah
kegiatan
lainnya
seperti forum bagi pemerintah,
pemimpin industri, LSM dan para
akademisi untuk meningkatkan
pengelolaan peralatan komputer
bekas dan telah habis masa
habis pakainya. Caranya, melalui
pengembangan daur ulang global
dan memperbaharui serangkaian
pedoman
bagi
pengelolaan
peralatan komputer yang ramah
lingkungan.

Perubahan
HS 2002
ke HS 2007
Dengan adanya perubahan HS,
pos tarif dibikin lebih sederhana
(simplifikasi). Untuk pos tarif yang
tidak ada nilai perdagangannya
maka dihapus. Sebaliknya, jika
ada perdagangan dengan nilai
perdagangan diatas US$ 1 juta
maka akan dibuat pos tarif baru.
Dibandingkan dengan HS 2002,
HS 2007 lebih sederhana. Dalam
fora internasional, HS yang berlaku
secara umum adalah HS 6 digit yang
dikeluarkan oleh WCO. HS 6 digit
tersebut sama di semua Negara.
Sedangkan untuk level ASEAN, HS
yang digunakan adalah HS 8 digit.
Penggunaan HS 8 digit disepakati
oleh sepuluh negara ASEAN, dikenal
sebagai ASEAN Harmonized Tariff
Nomenclature (AHTN), sebagai upaya
untuk memperlancar perdagangan
intra-ASEAN. AHTN terdiri atas tiga
bagian, yaitu a) General Rules untuk
mengintepretasikan HS, b) Section,
Chapter, dan Subheading Notes, dan
c) Daftar heading dan subheading.
Pembentukan
AHTN
disepakati
dalam ASEAN Finance Ministers’
Meeting tahun 1997 dan berlaku
efektif pada tahun 2002. Untuk
dalam negeri, Indonesia memakai
HS 10 digit.

Delegasi dari Swiss Marco Buletti
mengatakan, walau komputer
telah
memberikan
banyak
keuntungan bagi manusia tapi
sampah dari perangkat komputer
cepat atau lambat akan menjadi
limbah. “Sampah dari komputer
ada sebagian yang masih berguna
tetapi juga banyak bahan yang
bermasalah dan berbahaya. Jadi
harus dikelola dengan baik agar
tidak membahayakan lingkungan
dan kesehatan manusia,” katanya.
(dari berbagai sumber)
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PT Dok dan Perkapalan Surabaya
Ekspansi ke Lamongan
KEBUTUHAN kapal laut untuk kargo
maupun penumpang menunjukkan
pertumbuhan yang signifikan. Tak
salah jika banyak perusahaan perakitan kapal melakukan ekspansi.
Seperti yang dilakukan PT Dok dan
Perkapalan Surabaya (DPS) untuk
menambah kapasitas produksinya.
Dalam waktu dekat, PT DPS akan
segera merealisasikan rencana
ekspansi usaha ke Lamongan, Jawa
Timur. Manajemen perusahaan
sekarang tengah melakukan sosialisasi Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) di Kota Soto
itu.
Direktur PT DPS Johanes Titus disela
sosialisasi AMDAL di Lamongan
akhir Juni kemarin memaparkan,
pemesanan pembangunan dan
perbaikan kapal di Indonesia
berkembang pesat sehingga manajemen menilai perlu melakukan
ekspansi.
Tak heran, dirinya optimistis rencana
PT DPS membuka galangan kapal
baru di Lamongan akan berdampak
positif terhadap industri kemaritiman
Tanah Air dan juga bagi masyarakat
Lamongan. Untuk merealisasikan
pembangunan galangan kapal di
Lamongan, mereka mengklaim telah
memiliki lahan sekitar 20 hektare di
Desa Kemantren dan Desa Sikokelar,
Kec Paciran.
Sebelum merealisasikan ekspansi,
PT DPS saat ini sedang menyusun
AMDAL. Karena itu, tahap sosialisasi
yang dilakukan industri galangan
kapal itu akan mendapat masukan
dari masyarakat sekitar lokasi yang
akan menjadi tempat pembangunan
galangan kapal. “Untuk proses
perijinan, legalitas, pembebasan
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tanah juga IMB kami telah selesaikan
semuanya. Sedangkan tahapan
selanjutnya adalah penyusunan
AMDAL yang perlu melibatkan
masyarakat sekitar lokasi,” kata
Johanes.

“Untuk perekrutan, kami akan bekerja
sama dengan Camat Paciran untuk
memberikan rekomendasi. Pada
saatnya nanti kami akan membuka
pengumuman secara resmi tentang
perekrutan tenaga kerja,” katanya.

Dia
menjelaskan,
perusahaan
yang dipimpinnya tidak akan
mendatangkan limbah yang berakibat
merusak lingkungan. Bahkan limbah
berupa minyak dan patahan besi
masih bisa diolah ulang dan bernilai
tinggi. “Sedangkan limbah laut akan
kami kembalikan ke laut, untuk
limbah berupa minyak dan patahan
besi kami sudah memiliki rekanan
sendiri
untuk
mengolahnya,”
katanya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan
Pembangunan Pemkab Lamongan
Djonot Subagijo saat membuka
sosialisasi mengatakan, peran serta
masyarakat dalam penyusunan
AMDAL sangat penting.
Sebab,
dokumen AMDAL merupakan komitmen
pemrakarsa
terhadap
kelestarian
lingkungan
lokasi
perusahaan.

Terkait penyediaan tenaga kerja,
Johanes berjanji akan banyak
merekrut tenaga kerja dari masyarakat Lamongan yang memenuhi
kualitas. Mantan pegawai BPLP
Jatim menambahkan, perusahaan
juga akan mendirikan tempat
pelatihan bagi pemuda sekitar lokasi
galangan. Ini bertujuan membentuk
mereka menjadi tenaga terampil
yang mengerti perkapalan.

Sementara itu, perwakilan warga
dari
Desa
Kemantren
dan
Sidokelar mengusulkan mengenai
perlunya keterlibatan warga dalam
pembangunan PT DPS di Lamongan.
Dengan
demikian,
keberadaan
perusahaan itu benar-benar dapat
dirasakan
manfaatnya
oleh
masyarakat sekitar. (dari berbagai
sumber)

No.01/Tahun II/2008

REGULASI...

SKB 5 Menteri di Bidang Perkapalan
Sementara itu di bidang perkapalan,
pemerintah akan membuat Surat
Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri
yakni Menhub, Menkeu, Menperin,
Mendagri dan Menneg BUMN
tentang pembuatan kapal yang akan
menggunakan dana APBN/APBD dan
BUMN/BUMD.

kapal di empat wilayah Nusantara.
“Tiga investor asing berasal dari
Korea dan satu dari Hong Kong,”
kata Direktur Jenderal Industri Alat
Transportasi dan Telematika, Budi
Darmadi, Selasa (25/9). Investor
dalam negeri diantaranya PT Pal dan
PT Daya Radar Utama.

“SKB itu masih dalam proses,” jelas
Fahmi.

Pemerintah menitikberatkan pembangunan galangan kapal di empat
kluster yakni Karimun, Jawa Tengah,
Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Selain daerah ini, Dubai Docks World
memproses pembangunan galangan
kapal senilai US$ 500 juta di Batam.
Kapasitas Dubai Docks sekitar 50
ribu bobot mati (death weight ton/
DWT).

Sementara itu Dirjen Industri Alat
Transportasi dan Telematika (IATT)
Budi
Darmadi
menambahkan
dengan SKB ini diharapkan dari
pemesanan kapal pertahunnya yang
mencapai 300 ribu dead weight
ton per tahun setidaknya 80% bisa
dipesan di dalam negeri sehingga
mengurangi ketergantungan impor.
“Sekarang
baru
60%
untuk
pemesanan kapal baru, sedangkan
yang reparasi telah mencapai 90%.
Jadi kalau mau beli kapal ikan tidak
perlu impor,” jelasnya.
Industri Galangan Kapal Mulai
Menggeliat
Selasa, 25 September 2007 |
20:03 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Investasi
industri galangan kapal Tanah Air
mulai banjir pesanan. Empat investor
dalam negeri dan empat investor
asing siap membangun galangan

Investasi tahap awal yang dibutuhkan
untuk
membangun
galangan kapal sekitar US$ 20
juta untuk kapasitas 30 ribu DWT.
Pemerintah
akan
memberikan
insentif pajak penghasilan (PPh)
untuk pembangunan galangan kapal
diatas kapasitas 50 ribu DWT.
Budi mengatakan, insentif PPH lewat
perangkat Peraturan Pemerintah
No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan Untuk Penanaman
Modal Bidang-bidang dan Daerah
Tertentu. Potongan PPh yang
diberikan sebe-sar 30 persen dari
nilai investasi selama masa enam
tahun.
Selain itu, menurut
Direktur
Industri
Maritim dan Jasa
Keteknikan, Panggah
Susanto, pemerintah
menerapkan
bea
masuk nol persen
untuk bahan baku
plat di atas 25 mili
meter. “Pembebasan
tarif untuk produk

plat yang belum diproduksi,” kata
Panggah.
Pemerintah
saat
ini
belum
menetapkan penggunaan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Namun, pemerintah mengharapkan
industri galangan kapal menggunakan komponen seperti rangka,
blok, badan kapal (body) atau
interior, atau telekomunikasi buatan
dalam negeri. “Mesin masih harus
didatangkan dari Amerika dan
Jerman,” ujar Budi.
Pertumbuhan industri galangan kapal
untuk masa lima tahun ke depan
diperkirakan tumbuh rata-rata 10-20
persen per tahun untuk kapasitas
40 ribu-50 ribu DWT.
Industri galangan kapal semakin
pesat karena permintaan yang
meningkat hingga 2016 di Asia
Pasifik. “Ini semacam siklus 25
tahunan, sudah banyak kapal tua
yang berusia 25 tahun yang harus
diganti,” ujar Panggah.
Kebutuhan kapal nasional untuk tujuh
jenis kapal selama lima tahun ke
depan sekitar 185-290 unit. Selain
itu, Pertamina rencana mengganti
10 kapal tanker, diantaranya 8 kapal
akan dibuat dalam negeri.
Menurut Panggah, saat ini industri
pembuatan kapal baru masih kalah
bersaing dengan industri reparasi
kapal. Kapasitas industri kapal baru
sebanyak 400 ribu unit sementara
industri kapal yang direparasi
sebanyak enam juta unit. “Siklus
reparasi lebih cepat dengan adanya
transportasi lebih ramai,” ujar
Panggah.
Kapanlagi.com
Departemen
Kelautan dan Perikanan (DKP) mulai
2008 melakukan pembatasan izin
pengadaan kapal ikan dari luar
Industry Going Globally | 7
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negeri, yakni dari sebelumnya 100%
menjadi hanya 40% dari alokasi izin
penangkapan yang diberikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan,
Freddy Numberi di Jakarta, Selasa
menyatakan ketentuan tersebut
dimaksudkan untuk lebih mendorong
pertumbuhan industri galangan
kapal dalam negeri.
”Perusahaan
perikanan
harus
turut mendorong perkembangan
industri kapal dalam negeri dengan
menggunakan kapal dalam negeri,”
katanya pada sosialisasi Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan
No.05 tahun 2008 tentang Usaha
Perikanan Tangkap kepada para
pelaku usaha perikanan nasional.
Berdasarkan pasal 41 Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan no
17 tahun 2006 itu disebutkan jika
berdasarkan hasil evaluasi ternyata
perusahaan masih memerlukan
kapal penangkap ikan maka pengadaan kapal dari luar negeri bisa
ditambahkan maksimal 20%.

rintah akan memberikan insentif,”
katanya.
Ketika ditanyakan alokasi izin kapal
perikanan yang telah dikeluarkan
DKP, Ali enggan menyebutkan angka
pasti sembari menyatakan pihaknya
akan mempertemukan pengusaha
perikanan yang telah mendapatkan
alokasi tersebut dengan pengusaha
galangan kapal.
Menanggapi ketentuan yang dikeluarkan pemerintah tersebut,
Ketua Gabungan Pengusaha Perikanan
Indonesia
(Gappindo)
Bambang Suboko menyatakan sulit
untuk melakukan pengadaan kapal
perikanan dari dalam negeri.
“Bukan karena kami tidak mau
mendukung pengembangan industri
galangan kapal, namun saat ini
baik pengusaha perikanan maupun
galangan kapal sama-sama tidak
mempunyai modal,” katanya.

Menurut dia, pihak perbankan saat
ini enggan memberikan dukungan
modal kepada industri perikanan
termasuk galangan kapal sehingga
keduanya tidak mampu meningkatkan
produksinya.
Salah satu hal yang dinilai kalangan
pengusaha perikanan terhadap
rendahnya dukungan perbankan
yakni penerapan suku bunga kredit
yang mencapai 8% sehingga susah
diakses pelaku usaha perikanan.
“Suku bunga kredit yang layak untuk
industri perikanan yakni dibawah
8%,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, menurut
Bambang, pengusaha perikanan
saat ini cenderung mengoperasikan
kapal-kapal yang sudah dimilikinya
meskipun rata-rata usianya sudah
tua karena untuk pengadaan armada baru harganya juga tidak murah
yakni sekitar Rp 5 miliar per unit.

Sedangkan sisanya yang 40% mutlak
harus dilakukan dengan pengadaan
kapal dari dalam negeri.
Sementara itu Dirjen Perikanan
Tangkap, Ali Supardan mengatakan,
industri galangan kapal dalam
negeri menyatakan kesiapannya
untuk memproduksi kapal ikan yang
diminta pengusaha perikanan.
“Jika memang ada pesanan dan
pengusaha bisa membayar tunai
maka pengusaha galangan kapal
siap memproduksi,” katanya.
Untuk menghindari pemalsuan data
mengenai pengadaan kapal oleh
perusahaan perikanan, tambahnya,
maka akan dilakukan pemantauan
oleh tim jika nantinya laporan yang
diberikan industri perikanan tidak
benar dan terlambat maka akan
diberikan sanksi.
“Sebaliknya jika mereka memberikan laporan yang benar maka peme-
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GLOSSARY
BARANG DUMPING adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga
ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.
HARGA EKSPOR adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar
untuk barang yang diekspor ke dalam daerah pabean sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.
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Berharap Lonjakan Ekspor dari EPA
migas dan pertanian, Indonesia juga berkepentingan menumbukembangkan ekspor
dari industri manufaktur. Dari sisi Indonesia, sepatu, tekstil, permesinan adalah
potensi yang harus digali dalam merebut
pasar. Para pelaku industri mesti mampu
memaksimalkan peluang yang ada.

Economic Partnership Agreement (EPA)
antara RI dan Jepang adalah suatu
gebrakan perjanjian bilateral yang sangat
strategis bagi kedua negara. Khususnya
bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa
pasar ekspor kita ke Negeri Sakura ini.
Pendapat ini diungkapkan Direktur Jenderal
(Dirjen) Industri Logam, Mesin, Tekstil,
dan Aneka, Departemen Perindustrian,
Ir. Ansari Bukhari, MBA saat diwawancari
belum lama ini tentang EPA RI-Jepang.
Berikut rangkumannya :
Selama ini, hubungan dagang dengan
Jepang kita anggap salah satu yang sangat
penting. Dihitung secara keseluruhan, baik
itu ekspor, impor dan investasi, Jepang
adalah patner utama Indonesia . Kalau
dilihat dari trade, total keseluruhannya
mencapai USD26 miliar–USD27 miliar.
Volume tersebut masih menguntungkan
kita atau menghasilkan devisa bagi negara.
Pasalnya, Indonesia mampu menjual
barang-barangnya ke Negara Matahari
Terbit sebesar USD20 miliar. Sementara,
kita hanya mengimpor produk-produk
mereka sekitar USD7 miliar. Artinya ada
sumbangan devisa belasan miliar dolar
Amerika Serikat dari trade kita dengan
Jepang. Selain pasar ekspor, mereka juga
adalah investor utama bagi pemerintah.
Nah, terobosan EPA kita jadikan langkah
untuk mempertahankan daya saing produk
nasional terhadap pasar Jepang. Mengapa
ingin ditingkatkan? Sebab, secara
keseluruhan volume perdagangan yang
selalu surplus baru didominasi produk
minyak dan gas (migas) serta komoditi
pertanian. Sementara dari industri manufaktur kita belum bisa berbicara banyak.
Perjanjian ini, selain untuk lebih
mengembangkan daya saing dari produk

Sebenarnya apa sih EPA itu? Begini,
perundingan perdagangan bebas bilateral
antara kedua negara ini sudah berlangsung
cukup lama, dimulai 2003 dengan
menggelar sejumlah studinya. Per 1 Juli
kemarin, secara resmi EPA sudah dapat
diberlakukan. Artinya, pada awal bulan
ini produk ekspor Indonesia bisa masuk
ke Jepang tanpa dikenakan biaya masuk
sedikit pun. Kira-kira, dari produk ekspor
kita ke Jepang 80% sudah dikenakan nol
biaya masuk per 1 Juli kemarin. Itu baru
awalnya saja, masih banyak kemudahan
lain yang bakal industri dalam negeri
rasakan dari penandatanganan EPA.
Ada 13 sektor yang disepakati, di antaranya
trade capacity, masalah perdagangan, dan
komitmen Jepang membantu pembangunan
pusat pengembangan industri manufaktur
(MIDEC/Manufactur Industry Development
Center). Perihal yang terakhir tadi,
adalah bentuk permintaan Indonesia
untuk menyeimbang profit kerja sama
tersebut. Pemerintah Indonesia meminta
kompensasi dalam bentuk pembangunan
kapasitas bagi industri di Tanah Air.
Program MIDEC mencakup 13 sektor
dengan tujuan meningkatkan kemampuan
industri menghadapi semakin terbukanya
pasar di dalam negeri, sekaligus memasuki
pasar global. Tiga belas subsektor yang
dimaksud antara lain, otomotif dan komponennya, elektronik dan perlengkapan
elektrik, produk baja, tekstil, petrokimia
dan oleo kimia, industri logam nonbaja,
makanan dan minuman, konservasi energi,
usaha kecil menengah (UKM), welding, dan
tooling.
Pada 2008 sudah ada sepuluh sektor yang
sudah dimulai dengan banyak levelnya.
Dimulai dari studi, pelatihan, kunjungan
dan sebagainya. Yang jelas pada tahun ini
sudah sepuluh sektor yang disepakati.
Pada sisi kedua negara, ada empat
sektor yang dianggap merepresentasikan
kepentingan Jakarta dan Tokyo , antara
lain otomotif dan elektronik. Yang kedua,
RI menginginkan adanya pertumbuhan
eskpor ke sana terutama produk pertanian.
Tapi bukan produk mentah saja, melainkan

produk yang sudah diproses lebih lanjut
atau produk olahan. Begitu juga dengan
tekstil, footwear dan sebagainya.
Dikaitkan dengan sumber daya manusia
(SDM) pada program MIDEC, Indonesia
mengirim tenaga kerja ke sana (Jepang)
dikoordinasikan dengan Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Tak hanya bidang kesehatan, juga
SDM yang terkait dengan industri dalam
berbagai program MIDEC. Pasalnya, salah
satu poin MIDEC adalah peningkatan
SDM. Dari kerja sama ini, pemerintah
berharap daya saing produk nasional untuk
memperluas pangsa pasar di sana .
Indonesia
menargetkan, dari
EPA
ini, industri minimal harus mampu
meningkatkan eskpor dua kali lipat,
bahkan empat kali lipat dalam lima tahun
ke depan. Competitor terberat Indonesia
adalah China . Negara Tirai Bambu ini
menguasai 80% produk tekstil di Jepang,
sementara kita hanya 4%.
Tapi dengan adanya EPA, pengusaha bisa
memanfaatkan penurunan bea masuk
yang awalnya 5–10% atau rata-rata 8%
menjadi 0%. Ini tentunya menambah daya
saing produk ekspor untuk berbicara lebih
banyak lagi.
Memanfaatkan Peluang yang Ada
Perjanjian perdagangan bilateral (EPA)
dengan Jepang saya akui memang mengundang pro-kontra. Ada yang berpendapat EPA
merugikan perekonomian dalam negeri.
Pendapat mereka mungkin ada benarnya,
tapi harus digarisbawahi kerugian itu akan
timbul kalau kita tidak memanfaatkan
peluang yang ada. Seperti halnya pada
pertumbuhan supporting industri.
Kalau sektor ini tidak tumbuh, tentu kita
rugi karena hanya industri jepanglah yang
tumbuh. Dan sebaliknya. Pertumbuhan
industri pendukung tidak bergantung
kepada Jepang, melainkan bagaimana kita
mau bekerja keras untuk memanfaatkan
peluang yang ada.
Supaya supporting industri ini jalan, upaya
pemerintah adalah mensyaratkan kepada
industri yang mendapat fasilitas melakukan
pembinaan kepada mereka. Yang utama
pada realisasi program MIDEC. Jika industri
yang diberikan fasilitas tidak memberikan
pembinaan, kita akan tinjau lagi. Sekali
lagi, kita berharap pada keberhasilan
MIDEC. (*)
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Meretas Kerja Sama Investasi RI-China
Perwakilan perusahaan Fujian Fei
Chi Machinary Co.
Ltd
menyatakan
tertarik
datang
pada Temu Usaha
RI-China
untuk
mengetahui
bagaimana aturan
main berinvestasi
di
Indonesia.
Fujian berencana
mendirikan pabrik
spare part.
China mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten pada
kisaran 10%. Tak heran, pasar China
merupakan pasar potensial untuk
dijadikan leading ekspor terkait
melemahnya ekonomi global pada
tahun ini.
Departemen Perindustrian (Depperin)
adalah salah satu instansi pemerintah
yang giat mengejar peluang kerja
sama dengan para pengusaha
China. Bersama KBRI Beijing,
KJRI Guangzho, dan departemen
terkait, Depperin menyelenggaraan
Temu Usaha Republik Indonesia
RI-Republik Rakyat China yang
dilangsungkan pada 25 Mei lalu di
Gedung Depperin, Jalan Jend Gatot
Soebroto, Jakarta .
Pada pertemuan tersebut, sekitar
50 perusahaan asal China dengan
jumlah delegasi 176 orang bertemu
dengan pengusaha dalam negeri dan
sejumlah instansi pemerintah daerah
(pemda) yang terdiri dari Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
M Lutfi, Gubernur Riau dan Gubernur
Bangka Belitung.
Forum ini dirasa sangat bermanfaat.
Pasalnya, pemerintah dan pengusaha
nasional
mengetahui
begitu
besarnya minat para investor Negeri
Tirai Bambu itu untuk menanamkan
modalnya di Indonesia . Sejumlah
sektor seperti infrastruktur, manufaktur, energi, perkebunan, dan
perikanan sangat diminati mereka.
10 | Industry Going Globally

Perlu
diketahui,
perusahaan ini telah memiliki
patner kerja di Tanah Air sejak tiga
tahun lalu. Pangsa pasarnya di sini
juga besar, tak kurang dari 50%
dari hasil produksi Fujian diekspor
ke Indonesia sedangkan sisanya
dilepas ke Thailand dan Malaysia.
Omzet Fujian mencapai USD14 juta
per tahun dengan line business
memberikan suplai ke pabrik perakitan
sepeda motor. Spare part yang dilepas
ke Indonesia umumnya berupa shock
breaker. Selain itu, pemilik Fujian juga
menanyakan perihal kemungkinan
mereka membuat pabrik perakitan
sepeda motor. Sayangnya, mereka
menginginkan
impor
mesinnya
dari China dengan alasan untuk
menjamin kualitas. Soal upah buruh
dan air, diungkapkan pihak Fujian,
ternyata Indonesia masih lebih murah
dibandingkan cost yang mereka harus
keluarkan di negara asalnya.
Sementara itu, perwakilan perusahaan dari Hong Kong mengungkapkan
minatnya untuk berinvestasi pada
sektor kelautan. Mereka berminat
dalam industri pembuatan obat dari
hasil laut, khususnya dari tulang
ikan hiu.
Investor asal negara koloni Inggris
ini menuturkan, pabrik mereka membutuhkan setidaknya lima juta ton
tulang ikan hiu per bulannya untuk
bahan pembuatan obat yang diekspor
ke Amerika Serikat. Di samping itu,

mereka juga membutuhkan HCl
dalam industrinya. Sebagaimana
diketahui, alcohol berkadar lebih dari
99,9% dikontrol pemerintah. Untuk
itu, mereka berharap mendapatkan
informasi lebih atas keinginannya itu.
Menanggapi permintaan di atas,
pemda dan pengusaha nasional
mencoba mengakomodir keinginan
para investor China . Delegasi dari
Sulawesi Selatan (Sulsel) langsung
menyatakan
siap
menampung
kebutuhan
investasi
tersebut.
Sulsel dikenal memiliki produksi
minyak kelapa dan rumput laut
yang melimpah. Terkait kebutuhan
tulang ikan hiu, dijelaskan bahwa
di Sulsel terdapat banyak pulau
yang perairannya dihuni jenis ikan
karnifora itu.
Selain Sulsel, Provinsi Riau juga
mengungkapkan kesiapannya untuk
memberikan
fasilitas
investasi
pengusaha China . Dinas Kelautan
dan Perikanan Riau memaparkan,
daerah mereka kaya akan minyak
kelapa dan sawit. Pemerintah Provinsi
Riau juga berniat mengembangkan
industri turunan kelapa sawit.
Mengenai keinginan investor di
perikanan,
Riau
berkomitmen
membantu kebutuhan perikanan
China . Karena itu, diharapkan
investor mau membantu dalam
pengadaan kapal penangkap ikan
dan pabrik pengolahan rumput laut.
Soal kebutuhan alcohol, Koperasi
Mitra Masyarakat Madani, Jawa
Barat, menyampaikan ada beberapa
pabrik gula di daerahnya. Nah,
masalah perizinan mereka siap
membantu pengusaha izin China
memprosesnya dengan instansi
terkait.
Industri Baja
Dalam forum Temu Usaha RIChina ini, delegasi China juga ingin
menjajaki kemungkinan berinvestasi
pada industri baja (metal). Mereka
antusias mencari tahu informasi
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bagaimana tata cara pembangunan
pabrik baja di Tanah Air. Misalnya,
aturan pendirian pabrik, pengadaan
lahan, tenaga listrik, buruh, perijinan
dan lain-lain.
Menanggapi permintaan itu, Direktur
Industri Mesin, Direktorat Jenderal
Industri Logam, Mesin, Tekstil dan
Aneka (ILMTA), Depperin Ir Chanty
Triharso mengatakan, pemerintah
akan
memberikan
fasilitas
investasi seperti yang tercantum
dalam SK Menteri Keuangan
No135 KMK.05/2000 mengenai
keringanan impor barang atau bahan
untuk keperluan produksi dua tahun
sesuai dengan kapasitas terpasang;
PP No1 Tahun 2007 mengenai
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
penanaman modal di bidang-bidang
usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu; sedangkan soal
penyediaan tenaga listrik, pabrik
industri diperbolehkan membangun
power plant-nya sendiri. “Bahkan,
apabila
produksi
listrik
yang
dihasilkan berlebih, pabrik dapat
menjualnya ke PT PLN (Persero)
melalui negoisasi terlebih dahulu,”
katanya.
PT Kawasan Industri Tanjung Buton
yang merupakan BUMD Pemprov
Riau mengungkapkan, Riau telah
membebaskan lahan seluas 5.000
ha, dimana lahan tersebut akan
dijadikan kawasan industri dan
pelabuhan. Kawasan ini ditargetkan
selesai dibangun pada 2010.
Pelabuhan tersebut nantinya mampu
melayani muatan kapal sebesar
25.000 bobot mati kapal (Dwt).
Ke depan kapasitas pelabuhan
ditingkatkan menjadi 50.000 Dwt.
Sekedar informasi, pada daerah ini
telah ditemukan cadangan batu bara
dan gas yang dikelola oleh salah satu
anak perusahaan Group Bakrie.
Masih pada sektor transportasi,
Dinas Perhubungan Riau menawarkan
pembangunan jalur kereta api.
Pasalnya, industri kelapa sawit Riau
belum didukung oleh transportasi
kereta api yang dikenal lebih efisien
dari tranportasi pengangkutan darat
lainnya.

Bisnis kereta api dinilai sangat
potensial. Sebab, pengusaha kelapa
sawit membutuhkan transportasi
yang tepat untuk mengangkut hasil
perkebunan mereka. Ini mengingat
sistem
jalur
distribusi
hasil
perkebunan yang harganya sedang
bagus itu, selama ini mengandalkan
angkutan truk.
Padahal
transportasi
tersebut
memiliki banyak hambatan, seperti
jarak tempuh yang cukup jauh,
kondisi jalan yang kurang memadai,
ditambah restribusi tidak resmi.
Jelas, semua itu mengakibatkan
biaya transportasi membengkak.
Temu Usaha tersebut telah berhasil

mempertemukan para pengusaha RI
dan China dengan jumlah delegasi
yang sangat banyak di bidang usaha
beragam. Diharapkan para pengusaha yang telah menemukan patner
yang cocok dapat segera menjalin
kerja sama riil di antara mereka.
Untuk memfasilitasi dan memonitor
perkembangan tindak lanjut hasil
Temu Usaha RI–RRC, serta dalam
rangka mensinergikan peran sektoral
dalam menangani kerja sama dengan
China, kiranya Gugus Tugas (Task
Force) Interdep kedua negara yang
diumumkan pada acara pembukaan
temu usaha tersebut dapat segera
difungsikan.

ASEAN EVENTS & MEETINGS
(JANUARY-JULY 2008)
Date
January
29-30
30-31

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 2nd Planning Meeting
3rd ASEAN Senior Officials Meeting (SOM)

Phuket, Thailand
Singapore

February
4
19-22

5th ASEAN-Russia Senior Officials Meeting (SOM)
The Fifty Third Meeting on ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS 53)

Moscow
Siem Reap, Cambodia

March
4-5
10
24-26

47th Working Group on Industrial Cooperation (WGIC)
ASEAN-Canada ICM
14th ASEAN-China Senior Officials Consultations (SOC)

Bali, Indonesia
Viet Nam
Bandar Seri Begawan

April
1-2
22
23
24
27-29

Special Meeting of ASEAN Coordinating Committee on Services (Special CCS)
13th ASEAN-India Working Group
10th ASEAN-India Joint Cooperation Committee
10th ASEAN-India Senior Officials Meeting
ASEAN Special Senior Officials Meeting (SOM)

Brunei Darussalam
Bali, Indonesia
Bali, Indonesia
Bali, Indonesia
Putrajaya, Malaysia

May
2-4
5-7
6-7
7
10
12-14
18-20
21-24
27-28
30

ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat
ASEAN Senior Officials Meeting
ASEAN Senior Officials Meeting (SOM)
ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting (SOM)
21st ASEAN-US Dialogue
5th ASEAN-Canada Dialogue
25th Task Force on Rules of Origin
50th Coordinating Committee on the Implementation of CEPT-AFTA
ASEAN-EU Senior Officials Meeting (SOM)
11th ASEAN Plus Three Directors-General Meeting

Bali
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Ha Noi
Bandar Seri Begawan
Bandar Seri Begawan
Phnom Penh
Japan

June
2-7
10-12
16-18

15th AANZTNC
ASEAN SEOM 3/39
20th AITNC

Hanoi
Singapura
Kuala Lumpur

The Fifty Fifth Meeting of ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS 55)
27th Task Force on Rules of Origin (TF-Roo)
41st ASEAN Ministerial Meeting and Related Meetings
51st Meeting of the Coordinating Committee on the Implementation of the
CEPT scheme for AFTA
21th AITNC

Viet Nam
Viet Nam
Singapore
Viet Nam

July
8-11
18-20
18-24
23-25
26-27

Meeting

Venue

Jakarta
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PROMOSI...

Kanzen, Motornya Anak Bangsa
Industri sepeda motor nasional terus
menggeliat. Lebih dari empat juta unit
terjual setiap tahunnya. Sayangnya,
belum ada pemain industri yang murni
lokal mampu berbicara banyak pada
sektor ini.
Kini, rakyat Indonesia boleh berharap
banyak pada PT Kanzen Motor
Indonesia (KMI). Pasalnya, mereka
berhasil melakukan alih teknologi dari
Korea Selatan. Penguasaan teknologi
tersebut membuat KMI mampu
memproduksi motor yang benarbenar bisa diklaim sebagai motor
nasional, baik dari penciptaan maupun
penggunaan bahan baku.
Penjualan motor Kanzen selalu menunjukkan grafik menanjak. Satu
tahun setelah berdiri, KMI berhasil
menjual 10 ribu unit (2001), 11 ribu
unit (2002), 16 ribu unit (2003), dan
lebih dari 20 ribu unit (2004). Bahkan,
manajemen KMI berani menargetkan
penjualan per bulannya hingga 4 ribu
unit.
Prestasi Kanzen tak hanya sampai di
sana. Perlahan tapi pasti, penjualan
motor Kanzen mulai membayangi para
jawara yang ada di depannya. Produk
anak bangsa ini mulai mendekati
Kawasaki. Sebagai gambaran, data
Asosiasi Industri Sepeda Motor
Indonesia (AISI) mencatat pada Mei
2007, penjualan Kawasaki hanya
2.665 unit dibandingkan April sebesar
3.785 unit. Sedangkan Kanzen
berhasil melego 2.515 unit.
Pencapaian tersebut belum memuaskan KMI. Mereka ingin menampik
penilaian orang yang berpendapat,
pasar yang berhasil direbut Kanzen
hanya pada daerah pinggiran.
Perusahaan yang dibidani kelahirannya
oleh mantan Menteri Perdagangan
dan Perindustrian Rini Suwandi ini
pun terus memperkaya inovasi. KMI
memfokuskan diri pada produk yang
memang diinginkan oleh sebagian
besar masyarakat Indonesia yaitu
underbone.
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Underbone pada awalnya diciptakan
sebagai produk hemat dari motor jenis
sport yang rangkanya lebih sederhana
tapi terjamin kekuatannya. Saat itu,
untuk mereduksi ongkos produksi
yang berimbas pada harga jual, maka
pemakaian logam sebisa mungkin
digantikan dengan material plastik.
Produk Kanzen yang membangga-kan
adalah Taurus yang diciptakan pada
28 April 2005 lalu. Desain Taurus yang
inovatif seperti penggunaan front fuel
tank (tangki bahan bakar di depan) dan
semi modulator head light merupakan
karya orisinil para insinyur Kanzen.
Inovasi lainnya adalah adanya indikator
ponsel pada panel instrumen. Mesinnya
sendiri berbasis varian Kanzen Kelana
dengan diameter 49, 5 x 55 mm yang
menghasilkan kapasitas 110 cc.
Inovasi tak terhenti, varian single
tank kemudian berkembang menjadi
dual tank. Lalu aplikasi velg racing
palang lima. Produk-produk tersebut
berangkat dari kebutuhan masyarakat
akan sebuah alat transportasi yang
dapat diandalkan dan harga yang
terjangkau.
Yang paling fenomenal adalah varian
Taurus semi trail, Kanzen Taurus
Ultima. Sengaja dirancang lebih tinggi
dari motor jenis bebek pada umumnya,
Ultima berkemampuan meredam roda
belakang yang lebih baik. Setang
yang lebih tinggi, spartbor semi trail,
memungkinkan bebek ini melintasi
jalanan yang belum sepenuhnya
beraspal.
Diferensiasi ini yang sama sekali tidak
disentuh oleh ATPM sepeda motor
merek Jepang. Motor sport jenis trail
Yamaha YT 115 dibekukan, sedangkan
TS 125 hampir dapat dipastikan tidak
bisa dicari varian terbarunya.
Nah, bencana banjir yang sempat
melanda ibu kota menjadi berkah bagi
Kanzen. Blessing in disguise! Di saat
motor bebek lain mati terkena air,
Ultima dengan lancar menerjang banjir.

Ini berkat rancang bangun pengapian
yang benar-benar anti air. Tentunya
air tidak memenuhi seluruh badan
motor. Kalau hanya setengah roda,
pihak KMI berani mengklaim Ultima
masih mampu beraksi. Segala yang
ada pada Taurus telah dipatenkan di
sejumlah negara di Asia. Mesin 110
cc yang dianggap kurang mumpuni
untuk mengimbangi perubahan drastis
Ultima ini, kapasi-tasnya diperbesar
menjadi 120 cc.
Merujuk berbagai prestasi yang
diukir pabrikan lokal ini, sejumlah
penghargaan berhasil digaet Kanzen.
Antara lain, Local Design Bike (Motor
Plus Award 2006), Rintisan Teknologi
Industri 2006 (penghargaan dari
pemerintah RI), dan Indonesia Design
Award 2005.
Bukti nyata lain ketangguhan Taurus
adalah lulus Uji Publik yang menjadi
regulasi baku setiap sepeda motor
yang diperjual belikan di tanah air.
Nah, sekarang keputusan ada di
tangan rakyat Indonesia. Apakah mau
memberdayakan teknologi anak bangsa
atau lebih memilih menggunakan
produk dari luar?
(dari berbagai sumber)
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