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ektor industri memiliki kontribusi besar
terhadap laju perekonomian nasional
karena berkaitan erat dengan hajat hidup
orang banyak. Sementara itu, perkembangan
sistem perdagangan bebas dunia membuat
peta persaingan kini tak lagi mudah. Oleh
karenanya semangat yang harus dikedepankan
untuk menyikapi fenomena tersebut adalah
dengan merangkul berbagai pihak untuk
bersama menciptakan sinergi, koordinasi,
integrasi program.
Direktorat Jenderal Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri Internasional
(Ditjen KPAII) menyadari hal itu sebagai jalan
yang harus ditempuh, dimana membangun
dan memastikan hubungan kerjasama internal
yang produktif pada gilirannya akan melahirkan
harmonisasi antar pelaku industri dan pemangku
kepentingan untuk menghasilkan karya yang
bermanfaat dan berkualitas; guna mendukung
upaya Pengembangan Industri Nasional yang
berdaya saing.
Hal inilah yang kemudian dipetakan oleh
segenap jajaran Ditjen KPAII bersama dengan
stakeholder, termasuk perwakilan setiap Ditjen
Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) dalam sebuah Rapat Kerja Ditjen
KPAII yang lalu, 5-7 April 2017.
Laporan mengenai penyelenggaraan Raker
ini dibahas pada rubrik Koordinasi majalah
Going Globally edisi perdana 2017 ini, lengkap
dengan poin-poin harapan unit di Kemenperin
terhadap program Ditjen KPAII.
Sajian lain yang tak boleh Anda lewatkan yakni
perkembangan First Substantive Meeting (FSM)
di Jenewa, Swiss, pada 28-30 Maret 2017
terkait gugatan sengketa biodiesel Indonesia
kepada Uni Eropa, yang justru dibalas dengan
diterbitkannya Resolusi Sawit oleh Parlemen
Eropa. Tema epik ini dikupas secara tuntas
dalam rubrik Topik Utama.
Tak elok rasanya berpanjang lebar, sebab
masih terdapat banyak tema-tema menarik
dalam majalah yang ada dalam genggaman
Anda ini. Akhirnya, kami ucapkan selamat
membaca. Semoga majalah Going Globally
dapat menjadi inspirasi dan suplemen berpikir
yang bermanfaat bagi sidang pembaca.
Hadirnya majalah ini diharapkan bisa mendorong
terciptanya komunikasi dua arah antara Ditjen
KPAII dengan Ditjen Teknis lainnya di Kemenperin.
Tabik
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Tantangan

Industri Biodiesel Indonesia
di Pasar Uni Eropa
Eksistensi kelapa sawit Indonesia sebagai komoditas unggulan minyak nabati dunia terus
mendapat tekanan dari Uni Eropa. Setelah menerapkan tarif bea masuk antidumping (BMAD) yang
tinggi terhadap biodiesel asal Indonesia, Parlemen Uni Eropa kini mengeluarkan Resolusi Sawit
sebagai mosi lanjutan untuk menjegal produk biofuel Indonesia langsung dari hulunya. Sebuah
tindakan diskriminatif yang dapat merugikan 15 juta keluarga petani sawit di Indonesia dan
berlawanan dengan posisi Uni Eropa sebagai champion of open, rule based free, and fair trade.
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ari Strasbourg, Perancis,
640 Anggota Parlemen
Eropa bersepakat mengeluarkan Reso lusi tentang Palm Oil
and Defo res tation of
Rainforests, yang ditetapkan pada Sidang Pleno
4 April 2017. Pada intinya, Resolusi
Parlemen Eropa yang secara khusus
menyebut produk Indonesia tersebut
berisikan tentang larangan impor biodiesel
berbasis sawit karena dinilai masih
menyisakan setumpuk masalah.
Di lain sisi, Resolusi ini bak setitik
nila dalam belanga hubungan antar

kedua belah pihak, terutama hubungan
kerjasama di bidang perdagangan
barang, jasa, dan investasi setelah
keduanya sepakat untuk mulai menjajaki
negosiasi kesepakatan perdagangan
bebas Indonesia-European Union
Comprehensive Economic Partnership
Agreement (IE-CEPA).
Salah satu inisiator Resolusi Sawit
tersebut, anggota Parlemen Uni Eropa
dari Republik Chechnya, Katerina Konecna,
mengatakan bahwa langkah Uni Eropa
untuk mencegah penggundulan hutan dan
degradasi habitat terutama di kawasan
Asia Tenggara sebagai dampak produksi
minyak sawit. "Kita tidak bisa mengabaikan

masalah deforestasi yang mengancam
Perjanjian Perubahan Iklim pada COP21
dan pembangunan berkelanjutan PBB,"
ucapnya.
Pembenaran itu diperkuatnya dengan
catatan Parlemen Eropa, yang
menunjukkan bahwa 46% dari minyak
sawit yang diimpor oleh Uni Eropa untuk
memproduksi minyak nabati atau biofuel
membutuhkan penggunaan sekitar 1
juta hektar tanah tropis.
Selain pendorong deforestasi, Parlemen
Eropa menyatakan bahwa sebagian besar
produksi minyak sawit menyimpan
deretan pelanggaran lainnya, seperti
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Topik
Utama
korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM,
dumping harga sampai adanya potensi
konflik lahan antara masyarakat lokal
dan adat dengan pemegang konsesi.
Benarkah demikian?

Hambatan Nontarif
Sejak awal, kebijakan biofuel Uni Eropa
ini memang terkesan abu-abu. Pada
mulanya, kebijakan ini merupakan
upaya negara-negara di Benua Biru
dalam mendapatkan alternatif energi
pengganti bahan bakar minyak (fossil
fuel) untuk mengurangi tingginya emisi
gas rumah kaca (GRK) dan mengurangi
ketergantungan pasokan energi dari
luar. Namun, pada akhirnya kebijakankebijakan yang diterapkan cenderung
bersifat proteksionis.
Uni Eropa menerbitkan aturan renewable
energy directive (RED) dan fuel quality
directive (FQD) yang menjadi pendorong
terbentuknya industri biofuel dengan
menggunakan gula dan minyak nabati
(rapeseed oil, bunga matahari, jagung,
sawit, biji kedelai), yang dikenal sebagai
first generation biofuel.
Namun kemudian, kebijakan biofuel Uni
Eropa ini mendapatkan tantangan serius,
yaitu tuduhan bahwa penggunaan first
generation biofuel telah menyebabkan
krisis pangan dan tingginya harga
makanan secara global.
Berdasarkan itu, Komisi Eropa mengusulkan agar Uni Eropa menggunakan
biofuel yang bukan berbahan baku
makanan (second generation/advanced
biofuel), tetapi berbahan baku rumput
laut, limbah pertanian, dan limbah kayu
sebagai jalan tengah dari kegalauan
kebijakan yang diambil sebelumnya.
Komisi Eropa selanjutnya menyodorkan
rancangan amandemen RED dan FQD
pada Sidang Pleno yang diadakan di
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Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian
Perindustrian RI, Harjanto dalam rapat pembahasan isu terkait kelapa sawit dan bio diesel
Indonesia, di ruang Rapat Papua, Kemenperin, Jakarta, Selasa (18/4).

Selama bertahuntahun industri sawit
menjadi kunci bagi
perekonomian. Ekspor
minyak kelapa sawit
pun merupakan
penghasil devisa
yang penting bagi
Indonesia.

Strasbourg, Perancis, 11 September
2013. Setelah rnelalui pemungutan
suara dengan hasil akhir 356 suara
mendukung, 327 menolak dan 14
abstain, Anggota Parlemen Eropa akhirnya
menyetujui amandemen RED dan FQD
yang di dalamnya juga mengatur tentang
Indirect Land Use Change Impacts of
Biofuels (ILUC), pengaturan tentang
konsekuensi yang tidak diinginkan atas
emisi karbon sebagai akibat pengalihan
fungsi penggunaan lahan yang disebabkan
ekspansi lahan perkebunan untuk tujuan
produksi ethanol dan biodiesel sebagai
respon dari tingginya kebutuhan biofuel
dunia.
Ada empat poin penting yang diatur dalam
regulasi tersebut. Pertama, penghentian
secara bertahap (phasing out) penggunaan generasi pertama biofuel, dan
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menaikkan bea masuk kelapa sawit ke
Uni Eropa, menghentikan penggunaan
kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel
paling lambat 2020, dan skema sertifikasi
tunggal untuk produk minyak kelapa
sawit.
Pada 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa melakukan voting untuk meminta
persetujuan para anggota mengenai
beberapa rekomendasi yang disampaikan
dalam laporan tersebut. Dari 686 jumlah
anggota parlemen yang hadir, sebanyak
640 setuju terhadap rekomendasi yang
disampaikan, sedangkan 18 anggota tidak
setuju dan 28 anggota tidak memberikan
pendapat.

tidak boleh melebihi 6% dari total 10%
energi terbarukan pada sektor transportasi
di tahun 2020. Kedua, ILUC baru akan
diterapkan pada tahun 2020 dan faktor
ILUC tidak masuk dalam RED. Ketiga,
target penggunaan 2,5% generasi
kedua (advanced biofuels). Keempat,
penghentian subsidi mulai 2018.
Kebijakan senada kemudian diajukan
oleh Parlemen Uni Eropa, di mana pada
3 November 2016, Komite Lingkungan
Hidup, Kesehatan Masyarakat dan
Keamanan Pangan Parlemen Eropa
me nyampaikan rancangan laporan
(Draft Report) mengenai “Palm Oil dan
Deforestation of Rainforest”. Berdasarkan
laporan tersebut, produksi kelapa sawit
dianggap sebagai salah satu penyebab
utama deforestasi sehingga perlu diambil
beberapa langkah, di antaranya seperti

Disepakatinya laporan tersebut oleh
Parlemen Uni Eropa dan diadopsi
menjadi Resolusi Uni Eropa, secara
hukum memang tidak mengikat bagi
negara anggota Uni Eropa. Dalam sistem
hukum Uni Eropa, dikenal instrumeninstrumen kebijakan tidak mengikat (nonbinding) seperti rekomendasi, opini dan
resolusi yang mencerminkan keinginan
politis negara anggota terkait suatu hal
tertentu meski tidak mengikat dan tidak
menimbulkan kewajiban hukum. Kendati
demikian, terbitnya suatu resolusi tidak
dapat dianggap enteng. Resolusi Uni
Eropa ini menjadi dasar bagi negaranegara anggota untuk menyusun
instrumen hukum yang mengikat baik
dalam bentuk regulasi, directive maupun
keputusan di masa datang.
Pemerintah Indonesia sangat keberatan
atas Resolusi yang dibuat oleh Parlemen
Uni Eropa tersebut karena dianggap telah
melalaikan pendekatan multistakeholders
yang seharusnya lebih dahulu dilakukan
oleh Parlemen Eropa.
Penanaman minyak sawit bukanlah
penyebab utama kebotakan hutan atau
deforestasi seperti yang dituduhkan.
Berdasarkan kajian Komisi Eropa pada

2013, angka kontribusi sawit kurang
lebih sebesar 2,5% terhadap deforestasi
global. Bahkan, minyak sawit menjadi
bagian dari solusi untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca karena berkontribusi
positif pada peningkatan permintaan
global biofuel sebagai pengganti bahan
bakar fosil.
Resolusi itu telah mengabaikan upaya keras yang terus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjaga dan
menyeimbangkan isu pembangunan dan
lingkungan hidup. Misalnya, Indonesia
sudah memiliki Indonesia Sustainable
Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatoris
yang berfokus pada perlindungan dan
pengeloaan lingkungan. “Untuk itu, skema
sertifikasi tunggal yang diusulkan dalam
Resolusi Parlemen Eropa berpotensi
meningkatkan hambatan yang tidak perlu
dalam perdagangan (unnecessary barriers
to trade). Selain itu, kontraproduktif
terhadap upaya peningkatan kualitas
minyak sawit yang berkelanjutan,” tegas
Dirjen Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional (KPAII),
Harjanto saat ditemui di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, Selasa (9/5).
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga
sudah menandatangani moratorium
berjangka waktu selama dua tahun
mengenai hutan primer yang mulai
berlaku 20 Mei 2011 dan terus diperpanjang. Terakhir, pada Mei 2015
lalu, Presiden Joko Widodo kembali
memperpanjang moratorium ini untuk
periode 2 tahun ke depan.
Indonesia pun memiliki skema kolaboratif
antara pemerintah-swasta-masyarakat
madani untuk restorasi gambut, praktikpraktik manajemen berkelanjutan dalam
pengelolaan sawit.
Bahkan, Indonesia merupakan Negara
pertama yang secara penuh mengimplementasikan the Forest Law Enforcement
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Governance and Trade Voluntary
Partnership Agreement (FLEGT-VPA),
untuk memberantas penebangan liar
dan mempromosikan kelestarian hutan.

Perkembangan Ekspor Biodiesel Indonesia ke Uni Eropa
1.200.000
1.000.000

Oleh karena itu, rekomendasi phasing
out penggunaan minyak sawit dalam
Resolusi Parlemen Eropa sebagai
komponen kebijakan biofuel pada 2020
itu dinilai bersifat proteksionis.
Lebih jauh, Resolusi Parlemen Eropa
juga seolah mengesampingkan hak
hidup petani kecil ladang sawit, yang
sebanyak 41% dari produksi minyak
sawit dihasilkan oleh petani kecil di
pedesaan dengan total 16 juta orang
dari industri hulu sampai hilir.
Selama bertahun-tahun industri sawit
menjadi kunci bagi perekonomian. Ekspor
minyak kelapa sawit pun merupakan
penghasil devisa yang penting bagi
Indonesia.
Sejak masa kolonial Belanda, para
penduduk di Sumatera dan Kalimantan
sudah menggantungkan hidupnya pada
industri perkebunan dan pengolahan
sawit. Karenanya, wajar bila hingga saat
ini hampir 70% perkebunan kelapa sawit
terletak di Sumatera, sedang sisanya
berada di pulau Kalimantan.

Hambatan Tarif
Selain hambatan yang bersifat nontarif
tersebut (nontariff measures), pada 1
Oktober 2013, Uni Eropa menggunakan
instrumen tarif untuk melindungi industri
biodiesel mereka dengan menetapkan
BMAD untuk impor biodiesel yang berasal
dari Indonesia dengan besaran 8,8%20,5%. Uni Eropa menganggap bahwa
produk ekspor biodiesel Indonesia dijual
dengan harga yang lebih rendah daripada
harga di pasar domestik.
Menanggapi hal ini, Dirjen KPAII,
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Harjanto, menepis tuduhan tersebut.
Menurutnya, rendahnya harga biodiesel
disebabkan karena relatif bersaingnya
harga bahan baku biodiesel Indonesia,
yaitu minyak kelapa sawit, dibanding
dengan bahan baku biodiesel Uni
Eropa yang berupa rapeseed. Faktor
pendukung utamanya adalah tingkat
produktivitas kelapa sawit yang lebih
tinggi bila dibandingkan dengan rapeseed,
bukan karena disubsidi oleh pemerintah
sebagaimana yang dituduhkan Uni Eropa.
Ia memaparkan bahwa per hektar lahan
sawit di tanah air bisa memproduksi 4,27
ton per tahun. Sedangkan rapeseed hanya
0,6 ton per hektar/tahun, bunga matahari
sebanyak 0,52 ton per hektar/tahun,
dan kedelai 0,45 ton per hektar/tahun.
“Semakin tinggi produktivitas, semakin
sedikit lahan yang dibutuhkan untuk
menghasilkan jumlah produk yang sama.
Penggunaan kedelai, sunflower dan
rapeseed jelas lebih tidak sustainable
karena menggunakan lahan yang lebih
besar untuk meningkatkan produksi,”
jelasnya.
Oleh karena itu, langkah Uni Eropa pun
sangat kontradiktif dengan kebijakan
mereka yang terus mengembangkan

dan mempromosikan penggunaan
rapeseed dan bunga matahari. Padahal,
berdasarkan data justru tidak lebih baik
dari minyak sawit.
Setidaknya, kebijakan Uni Eropa
ini menye babkan ekspor biodiesel
Indonesia mengalami penurunan yang
signifikan. Berdasarkan data Kementerian
Perdagangan, sejak dikenakan BMAD
oleh Uni Eropa, kinerja ekspor biodiesel
dari Indonesia ke Uni Eropa turun dari
USD635 juta pada 2013 menjadi USD9
juta pada 2017.
Hanya saja, menurut Harjanto, yang
menjadi persoalan bukan besar kecilnya
nilai perdagangan. “Melainkan, apa
yang dilakukan Uni Eropa ini kemudian
menjadi tren dan diikuti oleh negara
lain,” tandasnya.
Seperti diketahui, petisi antidumping
dan antisubsidi biodiesel yang diusulkan
oleh National Biodiesel Board Fair
Trade Coalition yang dikirimkan kepada
Departemen Perdagangan Amerika Serikat
dan Komisi Perdagangan Internasional
Amerika Serikat ini muncul sepekan
sebelum sidang sengketa biodiesel di
Jenewa, atau pada tanggal 23 Maret
2017.

Tantangan Industri Biodiesel Indonesia di Pasar Uni Eropa

Dalam petisi yang didukung Asosiasi
Kedelai Amerika Serikat setebal 133
halaman ini, koalisi National Biodiesel
Board Fair Trade yang terdiri dari National
Biodiesel Board (Dewan Biodiesel
Amerika Serikat) dan 15 produsen
biodiesel Amerika Serikat melaporkan
dugaan subsidi dan dumping harga
untuk biodiesel dari dua Negara, yakni
Indonesia dan Argentina.
Untuk menindaklanjuti kebijakan BMAD
yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut,
Indonesia mengajukan masalah ini ke
Dispute Settlement Body (DSB). Pada
28-30 Maret 2017, telah diadakan First
Substantive Meeting (FSM) di Jenewa,
Swiss untuk membahas pandangan
masing-masing pihak yang terlibat.
Pada kesempatan tersebut, Indonesia
menyampaikan beberapa hal untuk
menggugat kebijakan BMAD Uni
Eropa tersebut. Pertama, Indonesia
menyampaikan keberatan atas metode
yang digunakan oleh otoritas EU dalam
penentuan normal value, cost of
production, profit, dan export price serta
adanya perhitungan yang bersifat double
counting untuk produsen Indonesia.
Kedua, terkait dengan penentuan
profit cap Indonesia menyampaikan
argumen bahwa EU telah melakukan
kekeliruan dalam menghitung profit
cap bagi produsen biodiesel Indonesia,
dan dalam penghitungan besaran profit
menggunakan metodologi yang tidak
reasonable. EU merespons bahwa
otoritas tidak memiliki data yang cukup
dari industri domestik Indonesia untuk
menghitung caps dan profit margin karena
tidak ditemukan data penjualan di dalam
negeri untuk produk yang sama sehingga
EU menggunakan metodologi lain.
Lebih lanjut, terkait dengan gugatan
Indonesia perihal definisi “the same
category of products”, EU beranggapan
bahwa Indonesia tidak dapat menunjukkan

bukti dan gagal menjelaskan letak
kesamaan produk oleochemical dan
biofuel seperti yang diatur dalam definisi
“the same category of products” yang
diatur dalam Artikel 2.2.2(iii).
Indonesia terus berupaya meyakinkan
Panel bahwa metodologi yang dilakukan
EU telah melanggar ketentuan dengan
menjelaskan bahwa biodiesel dan
oleochemical yang dihasilkan oleh
produsen Indonesia adalah produk yang
sama karena keduanya menggunakan
bahan baku yang sama dan diproduksi
dengan mesin dan cara yang sama. Oleh
karena itu, EU berkewajiban menghitung
profit caps dengan menggunakan data
yang disediakan oleh produsen Indonesia.
Kemudian, Indonesia juga mempermasalahkan Definitive Regulation yang
mengesahkan pengenaan provisional
measure sebesar 2.8% terhadap PT
Musim Mas Medan meskipun EU
mengetahui adanya kesalahan penghitungan dan margin dumping yang
sebenarnya tidak sesuai dengan margin
provisional dimaksud.
Indonesia tetap berupaya meyakinkan
panel bahwa tindakan EU tersebut
telah melanggar Artikel 7.1, 7.2, 9.2,
dan chapeau Artikel 9.3 Anti Dumping
Agreement. Dalam responnya, EU
tetap bersikukuh bahwa pemungutan
Bea Masuk Anti Dumping Sementara
Company
PT Ciliandra Perkasa Jakarta

(BMADS) sebesar 2.8% tersebut tidak
melanggar ketentuan WTO dengan
merujuk jurisprudensi sengketa Canada–
Welded Pipe dinyatakan bahwa besaran
provisional karena adanya informasi
yang belum lengkap yang didapatkan
oleh otoritas investigasi.
“Ini yang menjadi kekhawatiran kita, dan
berharap permasalahan ini bisa selesai
pada Second Subtantive Meeting (SSM)
pada 4-5 Juli 2017 di Jenewa,” imbuhnya.
Sidang dihadiri oleh pihak ketiga (third
parties) yang terdiri dari Argentina,
Australia, Brazil, Tiongkok, India, Turki,
Jepang, Norwegia, Rusia, AS, Kanada,
Singapura, dan Ukraina. Hasilnya, dari
13 negara tersebut, hanya Argentina,
Australia, Jepang, Norwegia, Rusia, dan
Turki yang menyampaikan tanggapan
terkait kasus ini.
Namun, dari ke-6 negara tersebut, hanya
Australia yang secara tegas memberikan
dukungan terhadap Uni Eropa. Sedangkan
Argentina, Norwegia, dan Rusia
memberikan pernyataan yang secara
implisit mendukung posisi Indonesia.
“Peluang Indonesia untuk memenangkan kasus ini cukup baik. Meski pada
prinsipnya, Uni Eropa bersikukuh bahwa
kebijakan yang mereka lakukan telah
sesuai dengan ketentuan yang terdapat
pada Anti Dumping Agreement,” ucap
Definitive Antidumping Duty
8,8%

PT Musim Mas Medan

16,9%

PT Pelita Agung Agrindustri Medan

16,8%

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan dan
PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan

20,0%

Other Cooperating Companies

18,9%

All other companies

20,5%

9
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Optimalisasi

Peran KPAII dalam Mengakselerasi
Pertumbuhan Industri
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Dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional, Ditjen KPAII dalam setiap
negosiasi CEPA/FTA juga senantiasa membangun kemitraan untuk peningkatan Rantai
Suplai Global, Pendidikan Vokasi Industri, Export Quality Infrastructure, dan Movement
of Natural Persons.

Kemenperin telah menetapkan 6 Kebijakan Prioritas Industri
Nasional sebagai arah kebijakan pengembangan sektor
industri yang akan ditempuh. Optimalisasi peran Ditjen KPAII
melalui Kerjasama Industri Internasional dan Perjanjian
Internasional di Bidang Industri memiliki makna strategis
dalam menstimulus akselerasi pertumbuhan sektor industri di
dalam dan luar negeri.
nternational Yearbook of Industrial
Statistic 2016 yang diterbitkan
oleh United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO)
melambungkan optimisme kalangan
pemangku kepentingan di sektor
industri tanah air. Berdasarkan
laporan tersebut, nilai tambah
industri manufaktur di dunia pada tahun
2016 mencapai USD 11 triliun. Dari
nilai total tersebut, sebesar 78,46%
diantaranya merupakan kontribusi dari
15 negara teratas.

membukukan kontribusi signifikan
terhadap laju pertumbuhan ekonomi
nasional. Adapun untuk kontribusi sektor
industri pengolahan dan jasa terkait
industri terhadap total PDB pada tahun
2016 hingga 31,3%, yang terdiri dari
industri pengolahan non-migas sebesar
18,20% dan perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan motor sebesar
13,19%.

Indonesia sendiri menempati posisi ke10 dengan nilai tambah manufaktur
sebesar US$ 229.663.498.300 dari
porsi atas nilai tambah manufaktur dunia
mencapai 1,93%. Raihan ini sekaligus
membuat industri Indonesia berada di
depan Negara-negara industri besar
lainnya seperti Inggris, Rusia, Meksiko,
Spanyol dan Kanada. “Tentunya, kita
patut bangga dengan capaian ini,”
kata Menperin Airlangga Hartarto pada
Workshop Forum Wartawan Industri
(Forwind) di Hotel Four Points, Surabaya,
Jawa Timur, Senin (17/4) lalu.

Indonesia sejatinya memiliki peluang
untuk terus meningkatkan ratingnya
ke depan. Misalnya saja dengan
memperbaiki infrastruktur, value
changes, dan teknologi industri. Untuk
mengakselerasi pertumbuhan industri ini,
Kemenperin menetapkan 6 Kebijakan
Prioritas Industri Nasional yaitu: (1)
Penguatan SDM melalui penguatan
vokasi industri; (2) Pendalaman Struktur
Industri melalui Penguatan Rantai Nilai
Industri; (3) Industri Padat Karya dan
Orientasi Ekspor; (4) Pengembangan
IKM dengan Platform Digital; (5)
Pengembangan Industri Berbasis SDA;
dan (6) Pengembangan Perwilayahan
Industri.

Capaian impresif tersebut tak lepas
dari berbagai upaya yang dilakukan
Pemerintah untuk menggenjot kinerja
sektor industri, sehingga mampu

Secara garis besar, arah strategis dari
Kebijakan Prioritas Industri Nasional
Kemenperin tersebut meliputi antara lain
peningkatan daya saing dan produktivitas,
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Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto berfoto bersama jajaran Kemenperin dan sejumlah awak media dalam
acara Workshop Forum Wartawan Industri (Forwind) di Hotel Four Points, Surabaya, Jawa Timur, Senin (17/4).

penumbuhan populasi industri, serta
pengembangan perwilayahan industri
di luar Pulau Jawa.
Berangkat dari itu, Direktorat Jenderal
Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional (Ditjen
KPAII) memiliki peran penting untuk
mendukung peningkatan daya saing dan
produktivitas industri melalui Kerjasama
Industri Internasional dan Perjanjian
Internasional di Bidang Industri dengan
berbagai institusi/industri di luar negeri.
Ditjen KPAII juga mampu berkontribusi
dalam meningkatkan ketahanan industri
nasional dari membanjirnya impor negara
asing serta penanganan kasus-kasus
perdagangan internasional.
Ditjen KPAII juga terus berupaya mendorong para pelaku industri untuk dapat
mengambil manfaat sebesar-besarnya dari
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setiap perjanjian kerjasama internasional
yang dilakukan, di antaranya dengan
memperluas akses pasar (investasi
dan sumber daya industri) da lam
rangka menciptakan nilai tambah serta
menjadikan produk industri nasional
sebagai bagian dari rantai suplai global
(global production network).
Selain itu, dalam rangka peningkatan daya
saing industri nasional, Ditjen KPAII dalam
setiap negosiasi CEPA/FTA juga senantiasa
membangun kemitraan untuk peningkatan
Rantai Suplai Global, Pendidikan Vokasi
Industri, Export Quality Infrastructure,
dan Movement of Natural Persons.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen
KPAII Harjanto memaparkan beberapa
inisiatif program peningkatan daya saing
yang telah dilakukan oleh Ditjen KPAII.
Dari sisi Market Access misalnya, Ditjen

Tentunya segala
upaya peningkatan
daya saing
industri tersebut
membutuhkan dukungan dari instansi
Pemerintah lainnya,
serta dunia usaha dan
pelaku industri.

Optimalisasi Peran KPAII dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Industri

Inisiatif Program Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Proses Negosiasi CEPA/FTA

Creating ASEAN
Value Chain

Establishing Technical
Cooperation on VET

Bilateral
Supply Chain

Export
Quality
Infrastructure

Vocational
Training

Movement
of Natural
Persons

KPAII berkontribusi dalam membangun
kerjasama pengembangan akses
pasar produk industri bersama Japan
External Trade Organization (JETRO)
dan pengembangan kerjasama Export
Coaching Program bersama the Centre for
the Promotion of Imports from developing
countries (CBI) Belanda.
Kemudian, dari sisi Technical Assistance,
Ditjen KPAII mendorong kerjasama teknik
bersama Korean International Cooperation
Agency (KOICA) dalam pengembangan
IKM logam di Ceper dan Tegal, kerjasama
teknik bersama Japan International
Cooperation Agency (JICA), kerjasama
teknik bersama New Energy and Industrial
Technology Development Organization
(NEDO) Japan dalam Kerjasama Mitigasi
Pemanasan Global dengan menggunakan
Tribid System, dan kerjasama pengembangan Vocational Education and Training

bersama State Secretariate for Economic
Affairs (SECO) Swiss.
Sementara itu untuk kerjasama lainnya
yang didorong oleh Ditjen KPAII diantaranya
bersama United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO)
dalam berbagai bidang dengan payung
Indonesia Country Program 2016 – 2020,
kerjasama Industri dan pengembangan
akses pasar dalam kerangka South-South
Cooperation, dan kerjasama Industri dalam
rangka peningkatan daya saing industri
alas kaki dan tekstil bersama ASSOMAC
dan ACIMIT Italia.
Hal lain yang tak kalah penting
dalam mendorong peningkatan akses
pasar industri internasional, adalah
bagaimana peran Ditjen KPAII dalam
membangun Non-Tariff Measures
(NTMs) sebagai alternatif kebijakan

Establishing
NTM's

Proposing Access
for Movement NP

perdagangan selain instrumen tarif.
Sebagai gambaran, dari data Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO), bahwa total
jumlah NTMs Indonesia baru sebanyak
272 dokumen, jika dibandingkan dengan
Uni Eropa (6.805), AS (4.780), Jepang
(1.294) dan China (2.194).
Menyikap persoalan tersebut, Ditjen KPAII
mendorong agar dilakukannya pembuatan
Mutual Recognition Agreement (MRA)
dengan negara mitra, dan menyusun
informasi dari negara tujuan ekspor untuk
memberikan rekomendasi NTMs kepada
sektor yang dapat diadopsi di dalam negeri.
Tentunya segala upaya peningkatan daya
saing industri tersebut membutuhkan
dukungan dari instansi Pemerintah
lainnya, serta dunia usaha dan pelaku
industri. (Pipin/Ccp)
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INDUSTRI KOMUNIKASI

Saatnya
Unjuk Gigi
Lewat Jaringan 4G

Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang baru
seumur jagung itu kontan diserang negara-negara produsen gawai
pintar. Kebijakan ini kerap diangkat dalam berbagai sidang di
WTO seperti The Agreement on Trade-Related Investment Measures
(TRIMs), Import Licensing dan The Technical Barriers to Trade (TBT).
Lebih jauh, dalam Pertemuan Reguler Komite Technical Barriers to
Trade (Komite TBT) di WTO, Jenewa, kebijakan ini telah diangkat
sebagai Specific Trade Concerns (STC) sejak tahun 2015. Namun
akhirnya pada Pertemuan Komite TBT Maret 2017, delegasi
Indonesia dimana Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional (KPAII) ikut ambil bagian, mampu
meyakinkan bahwa aturan ini tidak berseberangan dengan The
Agreement on TBT. Hal ini ditandai dengan Kanada sebagai negara
terakhir pengaju STC atas kebijakan TKDN 4G Indonesia mencabut
pengajuannya dari daftar STC pertemuan TBT bulan Maret 2017.

elama 20 tahun lebih
Indonesia tak bisa mengembangkan industri
teknologi informatika.
Indonesia terkungkung
akibat kebijakan dari
perjanjian telekomunikasi
internasional atau The
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Information Technology Agreement
(ITA) yang ditandatangani Desember
1996. Perjanjian yang men sya ratkan penghapusan tarif bea masuk
beberapa produk elektronik komunikasi
salah satunya telefon genggam, telah
membuat industri sektor ini tak berkembang, lantaran kalah bersaing dengan

Indonesia di Era Teknologi Industri komunikasi: Saatnya Unjuk Gigi Lewat Jaringan 4G

produk elektronik telekomunikasi asal
impor dari negara lain.
”Perjanjian telekomunikasi internasional
(Red. ITA) jelas-jelas menutup peluang
Indonesia menumbuhkembangkan industri
elektronika termasuk HP di dalamnya,
lengkap dari hulu ke hilir,” kata Direktur
Ketahanan Industri pada Direktorat
Jenderal Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional, Kementerian
Perindustrian, Dody Widodo.
Kebijakan tersebut, menurut Dody sama
sekali tak membuka peluang tumbuhnya
industri di sektor teknologi komunikasi,
bahkan industri komponen sekalipun. Ini
jelas membuat Indonesia hanya sebagai
pasar produk-produk impor, tanpa mampu
memberikan nilai tambah yang berarti
bagi sektor industri dari berkembangnya
pasar telekomunikasi Indonesia.
Hingga akhirnya, inisiasi Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang bersinergi dengan Kementerian Perdagangan
dan Kementerian Perindustrian mengeluarkan kebijakan TKDN (Tingkat
Kandungan Dalam Negeri) terhadap
produk-produk gawai pintar yang meliputi
telepon seluler, komputer genggam, dan
komputer tablet yang berbasis 4G/LTE.
Kebijakan tersebut tertuang dalam
Permenkominfo 27/2015, Permenperin
65/2016, dan Permendag 41/2016.
Terbitnya kebijakan ini memang tak
lantas diterima negara-negara produsen.
Dalam sidang Technical Barriers to Trade
(Komite TBT) di WTO, Jenewa, sejak
tahun 2015, aturan ini dinilai kurang
transparan dan melanggar ketentuan
TBT. Bahkan aturan ini beberapa kali
diangkat menjadi STC (Specific Trade
Concerns). Negara seperti Uni Eropa,
Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan
Kanada menanyakan hal-hal spesifik
terkait tata cara perhitungan dan latar
belakang nilai-nilai acuan pada ketentuan
Suasana Persidangan Komite TBT
di Jenewa, Swiss (17/3).
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tersebut. Menurut Dody, tak ada yang
dilanggar oleh pemerintah Indonesia ketika
mengeluarkan kebijakan TKDN. Karena
menurutnya, pemerintah Indonesia tak
memaksa produsen untuk membangun
industri manufaktur di Indonesia.

Lebih lanjut, kebijakan yang dibuat
memang untuk kepentingan melindungi
industri dalam negeri agar bisa tumbuh
seiring pertumbuhan industri dunia.
Namun, tambahnya, dalam setiap
kebijakan juga harus ada upaya bagaimana
industri dalam negeri juga bisa mengambil
peran dalam rantai industri dunia.

”Memaksakan kandungan lokal memang
tidak bisa. Tapi ini kan (kebijakan) untuk
memenuhi requirement teknisnya. Selama
apa yang dianggap hambatan itu teknis
(TBT), ya dia (produsen) harus memenuhi
kualifikasi teknis itu,” tegas Dody.
Terpisah, Dirjen KPAII Harjanto menegaskan, aturan teknis yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian nomer
65 tahun 2016 jangan dilihat secara
sempit. Karena menurutnya, perumusan
Peraturan Menteri Perindustrian No 65
tahun 2016, ketentuan TKDN tak hanya
terbatas pada hardware, tapi juga meliputi
software bahkan investasi.
Oleh karena itu, menurut dia jangan
diartikan kebijakan tersebut memaksa
produsen gawai untuk kemudian membangun industri manufakturnya di dalam
negeri, tapi bisa juga bentuk komponen
tersebut bisa berupa software dan investasi.
”Buktinya Apple bisa. Belum lama ini
Apple berinvestasi berupa membangun
innovation center di beberapa kota.
Nilainya sekitar US$ 43 juta. Di sini akan
dilatih orang Indonesia untuk menjadi
application developer. Dengan begitu,
nantinya orang-orang Indonesia bisa
mengembangkan aplikasi-aplikasi yang
bisa digunakan di dalam handphone,”
tegas lelaki yang sempat menjabat
Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil
dan Aneka (IKTA) ini.

Menolak Menjadi Sekedar
Negara Pasar
Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian No 65 tahun 2016 sejatinya
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”The best defense adalah offensive.
Offensive yang kita lakukan untuk
kepentingan men-defense kepentingan
nasional,” begitu kata Harjanto.
Dirjen Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri
Internasional (KPAII), Harjanto.

Jangan sampai
kita hanya
sebagai pasar,
tapi industrinya
pun harus ikut
bertumbuh.
merupakan sikap pemerintah Indonesia
yang tak ingin potensi populasi penduduk
Indonesia yang kini sekitar 260 juta
hanya dijadikan pasar perdagangan
internasional.
Dirjen KPAII, Harjanto mengatakan,
Indonesia patuh pada segala aturan
perdagangan internasional dan mau
membuka pasar dalam negeri untuk
kepentingan pasar global. Namun kata
dia, bukan berarti Indonesia tak bisa
ikut andil dalam rantai industri dunia.
Membuat peraturan untuk kepentingan
industri dalam negeri dan membuka
peluang di pasar internasional, merupakan
cara agar Indonesia mampu menjadi
bagian dari rantai industri dunia, bukan
hanya sekedar menjadi pasar.

Lembaga riset digital marketing
Emarketer memperkirakan pada 2018
jumlah pengguna aktif smartphone di
Indonesia lebih dari 100 juta orang.
Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia
akan menjadi negara dengan pengguna
aktif smartphone terbesar keempat di
dunia setelah Cina, India, dan Amerika.
Counterpoint Research menyebutkan,
pada kuartal II tahun 2016, penjualan
smartphone 4G di Indonesia meningkat
900% dari tahun sebelumnya. Meski
begitu, gawai dengan jaringan 4G masih
jauh di bawah pengguna Ponsel di
jaringan 2G dan 3G. Menurut Senior
Analyst Counterpoint, Tarun Pathak,
kondisi ini jelas membuka lebar peluang
pertumbuhan gawai dengan jaringan
4G/LTE.
“Jadi ada kesempatan signifikan di sini
untuk pertumbuhan 4G LTE dalam hal
perangkat dan juga jumlah pelanggan
yang diestimasi naik 5 kali lipat di 2016
dibandingkan tahun lalu,” kata Pathak
seperti yang dirilis detik.com pertengahan
2016 lalu.
Meminjam istilah Kanselir Jerman,
Angela Merkel pada ajang tahunan World
Economy Forum (WEF) 2015, saat ini
dunia industri tengah berada dalam era
Industry 4.0, gelombang revolusi industri
keempat. Era ketika industri terintegrasi
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dengan teknologi informatika, dunia
industri terintegrasi dengan dunia online.
Era ini juga yang melahirkan teknologi
jaringan komunikasi generasi keempat
(4G) atau Long Term Evolution (LTE).

3 design house dan 26 merek selular
di Indonesia. Hal ini juga tentunya
berdampak pada penyerapan tenaga
kerja di industri telepon selular.
”Sekarang sudah banyak bertumbuh
industri-industri ini di Indonesia. Ada
yang membuat casing-nya, ada yang
membuat integrated circuit (IC)-nya,”
kata Dody.

Teknologi telekomunikasi kini menjadi
bagian dari kehidupan masyarakat
dunia dalam berkomunikasi dan
berbagi informasi melalui gawai dalam genggaman. Menurut Harjanto,
Indonesia tak boleh diam.
”Pak menteri juga kerap mengatakan
kita harus masuk dalam era Industry
4.0. Untuk itu kita juga ingin industri
kita berkembang ke arah sana. Di
mulai dengan regulasinya. Sekarang
puluhan ribu unit telepon selular dijual
di Indonesia. Pasarnya ada di Indonesia.
Jangan sampai kita hanya sebagai
pasar, tapi industrinya pun harus ikut
bertumbuh,” pungkasnya.

Perlahan Tapi Pasti,
Industri Telekomunikasi
Mulai Berdiri
Pemberlakukan kebijakan TKDN kontan
telah menumbuhkan industri teknologi
komunikasi di Indonesia. Kebijakan
Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau
TKDN, kata Senior Analyst Counterpoint,
Tarun Pathak berdampak baik untuk
produksi smartphone 4G LTE lokal.
“Aturan 30% konten lokal dari pemerintah untuk smartphone LTE memicu
produksi lokal. Sekitar 88% smartphone
LTE sekarang dibuat secara lokal di
Indonesia,” tuturnya.
Direktur Ketahanan Industri pada Dirjen
KPAII, Dody Widodo menyebutkan,
sejak di berlakukan kebijakan TKDN
terhadap gawai pintar yang meliputi
telepon seluler, komputer genggam,
dan komputer tablet yang berbasis 4G/
LTE, kini sudah ada 17 manufaktur,

Perlahan-lahan, kata dia, tingkat kandungan lokal dalam industri gawai di
tanah air akan terus meningkat. Di tahun
2019, menurutnya akan ditingkatkan
kandungan lokal dari yang saat ini sekitar
30 % menjadi 40%. (Andar/Den)

Direktur Ketahanan Industri
Ditjen KPAII, Dody Widodo.

HASIL MONITORING dan EVALUASI TKDN 2015
No

Merek

Manufaktur

Pengembangan

1

Acer

2

Asus

3

Venera

4

IVO

5

Hisense

6

Advan

PT. Bangga Teknologi Indonesia

7

Evercross

PT. Aries Indo Global

8

Andromax

9

Infinix

10

Haier

11

OPPO

PT. Selalu Bahagia Utama

12

Polytron

PT. Hartono Istana Teknologi

13

Samsung

PT. Samsung Electronic Indonesia

14

Gosco

PT. Sinar Bintang Nusantara

15

Huawei (BS)

16

ZTE (BS)

17

Vivo

PT. Vivo Mobile Indonesia

18

Wiko

PT. Sentras Solusi Teknologi

PT. Wiko Mobile Indonesia

19

Axioo

PT. Axioo Indonesia

PT. Terra Data

20

Mito

PT. Maju Express Indonesia

21

Lenovo

22

Indoapps

23

ZTE

24

PT. Satnusa Persada

PT. Tata Sarana Abadi

PT. Prakasa Inti Valutama

PT. Smartfren
PT. Haier Electrical Appliances

PT. Infinix
PT. Haier Electrical Appliances

PT. Panggung Citra Buana

PT. Huawei Tech Investment
PT. ZTE Indonesia

PT. Lenovo Indonesia
PT. Tridharma Kencana

PT. Indoapps Media Nusantara

LG

PT. Adireka Mandiri

PT. LG Electronics

25

SPC

PT. Adi Pratama Indonesia

26

OSMO

PT. VS Technology

PT. ZTE Indonesia

PT. Tata Sarana Mandiri
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Bertaruh di Pasar Amerika Latin

Pemerintah Indonesia terus mengintai jalan masuk produk
industri tanah air untuk menerobos pasar di negara-negara
mitra, baik pasar tradisional maupun non tradisional,
seperti di kawasan Amerika Latin. Sebagai langkah awal,
pendekatan dimulai dengan me-reaktivasi perundingan
Indonesia-Chile CEPA dan joint study perjanjian IndonesiaPeru. Namun, seperti kata sebuah ungkapan: tidak ada
makan siang gratis; Indonesia perlu untuk memperhatikan
berbagai tantangan yang ada dibalik manisnya hamparan
peluang dari kedua perjanjian tersebut.

emerintah Indonesia tengah
gencar-gencarnya berupaya
melakukan diversifikasi
pasar ekspor dengan
menggalakkan peningkatan
perdagangan dan investasi
ke negara mitra non tradisional, termasuk di Amerika
Latin. Negara-negara di kawasan Amerika
Latin ini bisa menjadi pasar alternatif
tujuan ekspor Indonesia di tengah maraknya hambatan (teknis dan non teknis)
akses ke pasar tradisional seperti Amerika
Serikat (AS) dan Eropa.
Situasi tersebut didukung dengan sejumlah fakta menarik yang perlu dicermati
bersama. Pertama, adalah karakteristik
permintaan produk Indonesia dari negara
Amerika Latin yang tidak jauh berbeda
dengan pasar di AS, seperti minyak sawit
mentah (CPO), karet, otomotif, serta
tekstil dan produk tekstil (TPT).
Kedua, jumlah penduduk di kawasan
Amerika Latin yang besar, yakni sekitar
387 juta jiwa. Angka itu tidak diimbangi
oleh ketersediaan sumber daya alam yang
memadai, sehingga wilayah tersebut
berpeluang menjadi tujuan ekspor bagi
komoditas dan produk industri yang
beragam dari Indonesia.
Terakhir, yaitu pertumbuhan ekonomi

di kawasan yang dinilai kurang terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi
yang melanda Eropa. Pada gilirannya,
pertumbuhan ekonomi ini akan meningkatkan golongan kelas menengah
yang tentunya akan berpengaruh pada
pola konsumsi masyarakatnya. Jika
dirata-ratakan, pendapatan per kapita
masyarakat di kawasan tersebut saat ini
berada pada level di atas USD 11.000,
dengan jumlah kelas menengah lebih
dari 100 juta orang. Uruguay (56%) dan
Argentina (53%) berada di urutan teratas
sebagai negara dengan kelas menengah
terbesar. Sementara Bolivia (13%) dan
Paraguay (19%) adalah yang terendah.

Reaktivasi Chile
dan Peluang Pasar Peru
Chile sendiri merupakan salah satu negara
pasar non-tradisional yang terletak di
bagian selatan kawasan Amerika Latin,
berbatasan dengan Samudera Pasifik,
Argentina dan Peru dengan total jumlah
penduduk sekitar 17,6 juta jiwa di atas
wilayah seluas 756 ribu km².
Sepertinya halnya Chile, negara potensial
lain yang berada di Amerika Latin yaitu
Peru. Peru terletak diantara Chile dan
Ekuador. Luas wilayah dan jumlah
penduduk Peru lebih besar dari Chile
yaitu 1,28 juta km² dan 30,7 juta jiwa.
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Selama ini Indonesia mengimpor proses copper cathode dari Chili
sebagai salah satu bahan baku pembuatan kabel tembaga.

Tetapi saat ini, diantara kedua negara
tersebut, baru Chile yang sedang melakukan proses perundingan kerjasama
perdagangan bebas berupa Comprehensive Economic Partnership Agreement
(CEPA) dengan Indonesia. Sedangkan
untuk Peru, baru dilakukan joint study
perjanjian Indonesia dan Peru.

berkisar USD 2,8 miliar di tahun 2016
atau 0,34% dari total impor Amerika
Latin - dunia yaitu USD 817,9 miliar.
Dari total eskpor Indonesia itu, sebesar
99%-nya merupakan ekspor nonmigas,
dengan negara-negara utama pengimpor
produk nonmigas Indonesia yaitu Brazil,
Argentina, dan Peru.

Kinerja Ekspor Indonesia-Chile
& Indonesia-Chile-Peru

Jika dikerucutkan lagi, track record
perdagangan Indonesia dengan Chile
ataupun Peru perlu menjadi catatan
tersendiri. Total ekspor Chile ke dunia
di tahun 2016 mencapai USD 56,32
miliar, sedangkan jumlah impor yaitu
USD 56,86 miliar. Komoditi ekspor utama
Chile ke dunia yaitu tembaga, buahbuahan, produk ikan, kertas dan pulp,

Potensi yang ada ternyata tak berbanding
lurus dengan statistik neraca perdagangan
Indonesia dan negara-negara di Amerika
Latin tersebut. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia
ke wilayah tersebut masih rendah yaitu
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Neraca Perdagangan
Indonesia dan Peru yaitu
surplus setiap tahunnya,
dimana pada tahun 2015
jumlah surplus mencapai
USD 123,8 juta,
meningkat dibandingkan
tahun 2010 yaitu USD
62,7 juta.

Bertaruh di Pasar Amerika Latin

Indonesia
Peru

Chile

Bagaimana Profil kedua negara tersebut jika dibandingkan dengan Indonesia?

Sistem
Pemerintahan
Republik
Republik
Republik
Presidensiil

Luas
Wilayah
1.904.569 km2
756.102 km2
1.285.216 km2

Jumlah
Penduduk
258.316.051
17.650.114
30.444.999

GDP (PPP)
$3,028 triliun
$436,1 miliar
$409,9 miliar

GDP –
Perkapita (PPP)
$11.700
$ 24.000
$12.200

Tingkat
Pengangguran

GDP (Official
Exchange)
$941 miliar (2015 est.)
$234,9 miliar (2015 est.)
$192,1 miliar

GDP (Real
Growth Rate)
4,9% (2016 est.)
1,7% (2016 est.)
3,7%

Ekspor
$136,7 miliar
$56,32 miliar
$38,09 miliar

6,3%

7%

5,9%

Jumlah
Tenaga Kerja
123,7 juta
8,777 juta
17,12 juta

Impor
$121,5 miliar
$56,86 miliar
$38,35 miliar

Komoditi
Ekspor

Komoditi
Impor

Bahan bakar mineral,
lemak hewani atau nabati
(termasuk minyak sawit),
mesin listrik, karet, mesin
dan bagian alat mekanik

Bahan bakar mineral, boiler,
mesin, dan bagian mekanik,
mesin listrik, besi dan baja,
bahan makanan

Tembaga, buah, produk
ikan, kertas dan pulp, bahan
kimia, anggur
Tembaga, emas,
logam, perak, minyak
mentah dan produk
perminyakan, gas alam;
kopi, sayur-sayuran,
perikanan, kimia

Minyak dan produk perminyakan,
kimia, peralatan elektronik dan
telekomunikasi, mesin industri,
alat angkut industri, gas alam
Minyak bumi, produk minyak
bumi, bahan kimia, plastik, mesin,
kendaraan, peralatan TV, sekop
listrik, pemuat depan, telepon dan
peralatan telekomunikasi, besi
dan baja, gandum, jagung, produk
kedelai, kertas, kapas, vaksin dan
obat-obatan

Inflasi
(Consumer Prices)

3,8% 4,1% 3,4%
Pertumbuhan
Produksi Industri

3,5% 0,2% 3,2%
Produksi
Industri
Minyak bumi dan gas
alam, tekstil, otomotif,
peralatan listrik, pakaian,
alas kaki, pertambangan,
semen, peralatan medis
dan peralatan, kerajinan,
pupuk kimia, kayu lapis,
karet, makanan olahan,
perhiasan, dan pariwisata
Tembaga, lithium, mineral
lainnya, bahan makanan,
pengolahan ikan, besi
dan baja, kayu dan
produk kayu, peralatan
transportasi, semen, tekstil

Pertambangan dan
pemurnian mineral;
Baja, fabrikasi logam;
Ekstraksi minyak bumi
dan penyulingan, gas
alam dan pencairan gas
alam; Pengolahan ikan
dan perikanan, semen,
kaca, tekstil, pakaian,
pengolahan makanan,
bir, minuman ringan,
karet, mesin
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Total ekspor Indonesia ke Chile dan Peru adalah sebesar USD 302,9 juta atau 0,32% dari total impor Chile dan Peru dari dunia yakni mencapai USD 94,9 miliar. Adapun
produk ekspor utama Indonesia ke Chile dan Peru yaitu otomotif dan alas kaki.

bahan kimia, dan anggur. Sedangkan
impor utama Chile dari dunia yaitu produk
minyak bumi, bahan kimia, peralatan
listrik dan telekomunikasi, mesin industri,
kendaraan, dan gas alam.
Total ekspor Indonesia ke Chile dan Peru
yaitu USD 302,9 Juta atau 0,32% dari
total impor Chile dan Peru dari Dunia
yang berjumlah USD 94,9 miliar.
Indonesia merupakan salah satu mitra
dagang Chile. Produk ekspor utama
Indonesia ke Chile yaitu alas kaki,
rumput laut, otomotif, dan serat poliester.
Sedangkan impor utama Indonesia
dari Chile yaitu tembaga, bijih besi,
pulp kayu, dan minyak ikan. Adapun
neraca perdagangan Indonesia dan Chile
mengalami defisit. Namun demikian,
selisih defisit perdagangan semakin
mengecil setiap tahunnya dimana pada
tahun 2015 jumlah defisit mencapai USD
26 Juta, lebih kecil dibandingkan tahun
2010 yang mencapai USD 116 juta.
Sedangkan untuk Peru, total ekspor Peru
ke dunia di tahun 2016 mencapai USD
38,09 Miliar, sedangkan jumlah impor
USD 38,35 Miliar. Komoditi Ekspor utama
Peru ke dunia yaitu tembaga, emas, timah,
gas alam, buah-buahan, dan minyak bumi.
Sedangkan impor utama Peru dari dunia
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yaitu produk minyak bumi, bahan kimia,
plastik, permesinan, otomotif, elektronik,
kertas, dan obat-obatan.
Komoditi ekspor utama Indonesia ke
Peru yaitu otomotif, kertas, alas kaki,
printer, poliester, dan karet. Kemudian
Impor utama Indonesia dari Peru yaitu
buah-buahan, sayur-sayuran, mineral,
dan biji kakao. Neraca Perdagangan
Indonesia dan Peru yaitu surplus setiap
tahunnya, dimana pada tahun 2015
jumlah surplus mencapai USD 123,8
juta, meningkat dibandingkan tahun
2010 yaitu USD 62,7 juta.

Peluang dan Tantangan
Impor Peru dan Chile dari dunia yang
terbesar yaitu permesinan, mineral,
elektronik, otomotif, plastik, dan obatobatan. Namun, jika dilihat dari data
ekspor Indonesia kepada kedua negara
tersebut untuk produk-produk yang
disebutkan masih kecil. Sedangkan Ekspor
Indonesia ke Dunia untuk produk-produk
tersebut cukup besar. Dengan adanya
perjanjian CEPA Indonesia berpeluang
untuk mengakses pasar lebih mudah,
sehingga ekspor untuk produk-produk
potensial tersebut tidak terhambat.
Saat ini, Chile menempati peringkat ke

94 dari 121 negara yang berinvestasi
di Indonesia. Adapun nilai Foreign
Direct Investment (FDI) Chile hanya
sekitar USD 0,2 juta dari 2 Proyek yang
dilaksanakan. Sedangkan Peru sama
sekali tidak terdaftar ke dalam negara
yang berinvestasi di Indonesia. Melalui
CEPA dengan Chile dan Peru, Indonesia
peluang untuk bekerjasama dengan
melakukan investasi produk-produk
yang komplementer seperti otomotif,
produk turunan tambang, dan elektronika
terbuka cukup lebar.
Sejak awal, Pemerintah Indonesia
menyadari pentingnya posisi Chile dan
Peru sebagai mitra dagang strategis
bagi Indonesia di Amerika Latin.
Ibarat pepatah: sekali mendayung
dua tiga pulau terlampaui; Indonesia
bisa mengoptimalkan perannya dalam
kedua perundingan tersebut dengan
juga menjadikan Chile serta Peru
sebagai penghubung atau hub untuk
menjajaki kemungkinan melakukan
penetrasi pasar ke negara-negara non
tradisional di sekitarnya, mengingat
ekspor Indonesia ke negara-negara di
benua Amerika masih berkisar 12.49%
dari total Ekspor Indonesia ke dunia.
Hanya saja, di balik besarnya peluang itu,
terdapat sejumlah tantangan yang harus

Bertaruh di Pasar Amerika Latin

dihadapi Indonesia jika ingin menikmati
segala potensi yang ada. Pasalnya, Peru
dan Chile menerapkan Technical Barriers
to Trade (TBT) untuk produk manufaktur
impor yang masuk ke negara tersebut.
Hambatan nontarif yang diterapkan oleh
kedua negara ini relatif lebih banyak
daripada Indonesia. Berdasarkan data
notifikasi Non-Tariff Measures (NTMs)
WTO di tahun 2016, jumlah NTMs yang
dinotifikasikan oleh Peru ke WTO adalah
sebanyak 787 dokumen notifikasi dan
Chile sebanyak 1.003 dokumen notifikasi
sedangkan Indonesia hanya 284 dokumen
notifikasi sebagaimana tercantum dalam
tabel di atas.
Hal tersebut merupakan salah satu
kemungkinan faktor kecilnya ekspor
Indonesia ke Chile dan Peru, disamping
faktor jarak dan biaya. Terkait standar,
Indonesia perlu menyiapkan langkahlangkah strategis dalam mengantisipasi
hambatan akses pasar dengan
mempelajari lebih lanjut aturan yang
berlaku bagi pengusaha untuk memenuhi
persyaratan-persyaratan tertentu dengan
pertimbangan ekonomis.

Kunjungan Presiden Bachelet ke Indonesia
ini sekaligus menjadi sinyal keinginan
Chile untuk membawa hubungan
kerjasama ke level yang berbeda.
Komitmen tersebut dibuktikan mantan
Direktur Eksekutif UN Women tersebut
dengan memboyong serta sejumlah
organisasi bisnis Chile, antara lain
Federasi Industri Chile, Federasi Produsen
Buah Chile dan Asosiasi Eksportir Chile.

Proses Perundingan
Proses negosiasi Indonesia-Chile CEPA
diawali dengan penyelenggaraan
Joint Study Group on the Feasibility
of a Free Trade Agreement di tahun
2009. Kemudian dilanjutkan dengan
perundingan pertama pada bulan Mei
tahun 2014 di Chile dan perundingan
kedua pada bulan Maret 2017 di Jakarta.
Perundingan dibagi ke dalam 4 working
groups (WG) yaitu WG on Trade in Goods,

WG on Rules of Origin and Customs Procedures, WG on Legal Issues, dan WG
on Cooperation. Pada perundingan kedua,
Indonesia dan Chile saling bertukar informasi
untuk memahami keinginan dan kondisi
domestik satu sama lain. Selain itu, kedua
negara juga sepakat untuk menggunakan
proposal draft text yang diusulkan Chile
sebagai dasar negosiasi, membahas draft
text untuk keempat working groups, dan
mengemukakan poin-poin penting yang
ingin dimasukkan dalam kesepakatan
Perundingan TIGs IC- CEPA.
Dengan melihat peluang yang ada
dan berjalannya perundingan, sejauh
mana kerjasama yang akan dan sedang
berjalan dapat meningkatkan kinerja
ekspor jika nantinya kerjasama tersebut
ditandatangani. Apakah Indonesia
khususnya sektor industri mau mengambil
ceruk akses pasar yang terbuka di kedua
negara tersebut? Semua dikembalikan
kepada pelaku industri. (Ari/Dimas/Ccp)

PERU

CHILE

INDONESIA

SPS

677

538

114

TBT

93

457

113

ADP

8

3

48

CV

3
4

6

1

2

Terkait jarak dan biaya, kalangan industri
harus memperhatikan biaya yang efisien
agar barang yang masuk ke negara
tersebut dapat murah dan berdaya saing.

Posisi Pemerintah
Bak gayung bersambut, negara-negara
di kawasan Amerika Latin pun membuka
lebar-lebar peluang untuk berbagai produk
industri Indonesia bisa masuk ke negara
mereka. Misalnya dengan Chile dan Peru.
Potensi ini ditandai dengan kedatangan
Presiden Chile, Veronica Michelle Bachelet
Jeria ke Indonesia pada 12 Mei 2017
lalu, sebagai tindak lanjut dari keinginan
kedua negara untuk mengaktifkan
kembali (reaktivasi) Indonesia-Chile
Comprehensive Economic Partnership
Agreement (IC-CEPA).

SG
SSG
QR

6

TRQ
XS
Jumlah

1
787

1003

284

Ket: Anti dumping [ADP], Countervailing [CV], Quantitative Restrictions [QR], Safeguards [SG], Sanitary and
Phytosanitary [SPS], Special Safeguards [SSG], Technical Barriers to Trade [TBT] [Medidas regulares], Tariff-rate
quotas [TRQ], Export Subsidies [XS].
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Badan Pusat Statistik (BPS) melansir
data pengangguran di Indonesia tahun
2016 mencapai 7,02 juta orang. Tidak
terserapnya tenaga kerja Indonesia dinilai
lantaran pendidikan dan keterampilan yang
dimiliki tenaga kerja dalam negeri tidak
up-to-date dengan kebutuhan industri saat
ini. Menjawab itu, Dirjen Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri Internasional
(KPAII) menggandeng Swiss yang telah
sukses menerapkan sistem D-VET (Dual
Vocational dan Education Training), sistem
yang menciptakan tenaga potensial dengan
kemampuan sesuai kebutuhan industri.
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PENDIDIKAN VOKASI

Suplemen
Bagi Sektor
Industri Nasional

Pendidikan Vokasi: Suplemen Bagi Sektor Industri Nasional

engan jumlah total
penduduk sekitar 255 juta
orang, Indonesia adalah
negara berpenduduk terpadat keempat di dunia,
setelah Cina, India dan
Amerika Serikat. Setengah
dari populasi penduduk
Indonesia, merupakan masyarakat usia
produktif. Data Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2016 mengungkapkan,
jumlah angkatan kerja di Indonesia
mencapai 127.8 juta orang. Mereka
yang bekerja jumlahnya 120.8 juta orang,
sementara pengangguran jumlahnya 7.0
juta orang.

terhadap berbagai sumber daya industri
negara mitra.

Masih dari BPS, dijabarkan bahwa
tenaga kerja yang terserap didominasi
oleh sektor informal. Pertanian menjadi
sektor paling tinggi menyerap tenaga
kerja, disusul sektor perdagangan dan
jasa. Sementara di sektor industri, tenaga
kerja yang terserap ternyata hanya 16
juta orang.

Dengan tingginya
antusiasme kalangan
industri, bukan tidak
mungkin jika harapan
Menteri Perindustrian,
Airlangga Hartarto
untuk menciptakan
sejuta SDM tersertifikasi
kompetensi pada 2019
lewat program link and
match akan terealisasi.

Menjadi ironi, ketika pemerintah
membuka seluas-luasnya investasi
industri ke dalam negeri, sementara
tenaga kerja lokal tak bisa mengambil
peran, terlebih dalam industri global
lantaran keterbatasan skill khusus yang
dibutuhkan.
Kondisi ini yang kemudian menjadi
tantangan bagi pemerintah untuk bisa
meningkatkan kualitas keterampilan
khusus tenaga kerja Indonesia agar
bisa berperan dalam perkembangan
dunia industri.
Direktorat Jenderal Ketahanan
dan Pengembangan Akses Industri
Internasional (Ditjen KPAII) menyadari
perannya cukup strategis dalam menjawab
tantangan di atas. Mengingat, Ditjen
KPAII memiliki peran dalam memfasilitasi
kerjasama industri internasional yang
bertujuan mengembangkan akses

B e r d a s a r k a n Re n c a n a I n d u k
Pengembangan Industri Nasional (RIPIN),
peran tersebut meliputi : pembangunan
sumber daya manusia, pemanfaatan
sumber daya alam, pengembangan
dan pemanfaatan Teknologi Industri,
pengembangan dan pemanfaatan
kreativitas dan inovasi, terakhir,
penyediaan sumber pembiayaan—
salah satunya melalui pengembangan
pendidikan vokasi industri dalam rangka
menghasilkan tenaga kerja industri yang
kompeten.

Kemenperin telah menargetkan
meningkatnya penyerapan tenaga kerja
industri rata-rata sebesar 3,2 persen
per tahun selama periode 2015-2035.
Komposisinya, tenaga kerja manajerial
sebesar 12 persen dan tenaga kerja
teknis sebesar 88 persen. Salah satu
langkah untuk merealisasikannya, Ditjen
KPAII mengembangkan pendidikan vokasi
baik tingkat SMK dan Politeknik agar
mampu menjawab kebutuhan dunia
industri terkini.
Dipaparkan Direktur Akses Sumber
Daya Industri dan Promosi Internasional
(ASDIPI) A.Riyanto, lembaga pendidikan

semacam politeknik harus dikembangkan
sistem pendidikannya dengan metoda
yang selaras dengan kebutuhan industri
saat ini. Dengan begitu, kata A. Riyanto
para lulusan politeknik mampu eksis di
dunia industri.
Pi h a k n y a m e n d u k u n g p e n u h
pembentukan APII (Association of
Polytechnics and Industry Indonesia)
atau PERKASI (Perkumpulan Perguruan Tinggi Vokasi dan Industri
Indonesia) pada 3 November 2015.
Pembentukan asosiasi yang melibatkan
Politeknik ATMI Cikarang, Politeknik
ATMI Solo, Politeknik Manufaktur
Bandung, dan Politeknik Manufaktur
ASTRA ini menurut dia langkah tepat
untuk memulai mengefektifkan sistem
pendidikan dengan kebutuhan industri.
Swiss pun digandeng sebagai negara
teladan dalam mengefektifkan sistem
pendidikan dengan kebutuhan industri.
Swiss dinilai sebagai negara paling
rendah tingkat penganggurannya, hingga
layak untuk dijadikan contoh sekaligus
diadaptasi sistem pendidikan vokasinya.
Langkah tersebut dikukuhkan dengan
penandatanganan kerjasama dokumen
Surat Penyataan Kehendak (LoI) untuk
memperkuat sistem pendidikan vokasi
di Indonesia oleh Direktur Jenderal
Ketahanan dan Pengembangan Akses
Industri Internasional, Kemenperin,
Harjanto dan Duta Besar Swiss untuk
Indonesia, H.E. Yvonne Baumann, pada
saat acara peluncuran Program Link
and Match antara SMK dan industri di
Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (28/2)
lalu.
Sistem D-VET (dual vocational education
and training) yang dikembangkan Swiss,
menurut A. Riyanto layak diadaptasi
dengan harapan tenaga kerja Indonesia
kelak mampu terserap maksimal dalam
industri global.

25

Akses SDI

Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI, Harjanto berfoto bersama dengan Staf Khusus Menteri Bidang Pendidikan Vokasi Syarif Hidayat, Advisor and Representative Association
for Swiss International Technical Connection (SITECO) for Indonesia, Hans Jaeger, Head of Swiss Cooperation Office Kedutaan Besar Swiss Martin Stottele, serta perwakilan-perwakilan
politeknik di Indonesia seusai Workshop on the Introduction of Association of Polytechnics and Industry Indonesia (APII) di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (4/4).

Dijelaskan A. Riyanto, Swiss, dalam
hal ini SECO (Secretariat Economic
Development Cooperation) menugaskan
SITECO se ba gai organisasi yang
memasilitasi pembentukan APII atau
PERKASI. Keseriusan negara berjuluk
Land of Milk and Honey ini untuk
mendukung program tersebut bahkan
ditunjukkan dengan pengalokasian
anggaran sebesar CHF 550 ribu atau
setara Rp 7,7 miliar. Diawal, sebagai
biaya startup cost sudah dikucurkan
senilai CHF 250 ribu, atau senilai Rp
3,5 miliar. Sisanya, CHF 300 ribu atau
setara Rp 4,2 miliar, akan dibiayai SITECO
dengan melibatkan perusahaan dan
yayasan pendukung program tersebut.
”Business Plan yang disusun adalah
untuk masa lima tahun. Dua tahun awal
operasinya masih difasilitasi oleh SITECO.
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Setelah tiga tahun, ditargetkan APII atau
PERKASI akan mampu beroperasi secara
mandiri dan berkelanjutan,” kata Riyanto.
Implementasi dari kerjasama tersebut
salah satunya melalui Workshop yang
dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017
di Gedung Kementerian Perindustrian.
Workshop tersebut melibatkan politeknik,
asosiasi dan industri dalam negeri. Dalam
kegiatan ini, diperkenalkan program
kursus maintenance engineering dan
beberapa program lainnya, dilanjutkan
dengan program internship (pemagangan)
dan apprenticeship (bekerja dan belajar
melalui pemagangan).
Tak hanya itu, pada 17 April 2017, diselenggarakan juga peluncuran program
pendidikan vokasi industri (link and match)
SMK dengan industri di wilayah Provinsi

Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut
juga dilakukan penandatangan Letter of
Intent (LoI) antara Kemenperin dengan
Pemerintah Swiss dalam pengembangan
D-VET (dual vocational education and
training) System di Indonesia guna
menjawab kebutuhan tenaga kerja yang
kompeten di sektor industri manufaktur.

Sukses D-VET ala Swiss
Dipilihnya Swiss sebagai pendamping
pengembangan pendidikan vokasi di
Indonesia lantaran negara ini sudah
cukup lama menerapkan D-VET system,
dan terbukti Swiss menjadi negara dengan tingkat pengangguran terendah
dan mencapai produktivitas yang tinggi.
Berdasarkan The Global Competitiveness
Index 2016-2017 Rankings (World
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Economic Forum), Swiss mampu menempati posisi puncak selama beberapa
tahun terakhir, sedangkan Indonesia
menduduki peringkat ke-41 dari 138
negara dalam penyerapan tenaga kerja.
Keberhasilan dari sistem D-VET ini
sepenuhnya dimotori oleh industri yang
mendapat dukungan dari pemerintah
dan lembaga pendidikan. Tujuan dari
sitem ini adalah mengasah kemampuan
siswa atau mahasiswa melalui kegiatan
pendidikan dan pelatihan sekaligus dalam
lingkungan produksi secara langsung.
D-VET dilaksanakan melalui program
dual track, yaitu kombinasi dari pendidikan teori dan praktek. Pendidikan teori
didapatkan di dalam lingkungan sekolah
dengan tenaga pengajar profesional
dan tenaga ahli dari kalangan industri.
Dalam sistem pendidikan ini, siswa atau
mahasiswa akan belajar di sekolah selama
satu sampai dua hari, selebihnya, tiga
sampai empat hari mereka akan belajar
di perusahaan.
Pola ini terbukti ampuh menciptakan
peluang penyerapan tenaga kerja, bahkan dipandang lebih efektif ketimbang
pendidikan yang murni di selenggarakan
di sekolah atau universitas. Pasalnya,
anak didik diasah kemampuan dan keahliannya melalui kegiatan pendidikan
dan pelatihan yang nyata melalui aktifitas

produksi, yang nyatanya hanya dapat
dijumpai di lingkungan Industri.
Sejatinya tak hanya Swiss yang menerapkan dual vocational and profesional
system. Jerman, Austria, Liechtenstein,
Belanda dan Denmark pun menerapkan
pola yang sama dalam menyiapkan tenaga
untuk dunia industri. Dan terbukti, negara
dengan sistem D-VET merupakan negaranegara dengan angka penganguran
yang rendah. Fakta ini berbeda dengan
Indonesia, karena waktu belajar siswa
atau mahasiswa masih sepenuhnya di
lingkungan sekolah.
Hingga saat ini Pemerintah Indonesia
baru mampu fokus mengembangkan
politeknik di level D1 hingga S1. Sampai
awal 2016, tercatat baru 262 politeknik;
166 dimiliki swasta, sisanya dikelola oleh
pemerintah. Itu pun keberadaannya masih
didominasi di Pulau Jawa sejumlah 128
politeknik. Sementara di Pulau Sumatera
ada 60, Kalimantan 28, Sulawesi 25,
Bali dan Nusa Tenggara 12, dan Papua
9 politeknik.

Industri Menyambut Positif
Respon kalangan industri terhadap pengembangan pendidikan vokasi cukup
baik, karena dengan pengembangan ini
akan membantu mereka dalam mendapatkan tenaga kerja siap pakai. Indikasi

mengenai hal ini dapat terlihat melalui
respon pada saat kegiatan Workshop on
the Introduction of APII (Association of
Polytechnics and Industry Indonesia)
atau PERKASI (Perkumpulan Perguruan
Tinggi Vokasi dan Industri Indonesia)
pada tanggal 4 April 2017 lalu.
Pada kesempatan tersebut beberapa
perwakilan dari kalangan industri
me nyatakan minatnya untuk mengembangkan pendidikan vokasi dan
menjadi anggota APII atau PERKASI.
Diantaranya adalah Omron Manufacturing
of Indonesia, GMF Aeroasia, PT. Bumi
Cahaya Unggul, IAMSA, PT. Samudera
Indonesia dan beberapa lainnya.
Ketertarikan kalangan industri terhadap
perkembangan pendidikan vokasi juga
terlihat pada acara peluncuran program
vokasi di Jawa Timur. Ada 50 perusahaan
ikut serta pada kegiatan tersebut. Acara
serupa yang di selenggarakan di Jawa
Tengah pun diikuti tak sedikit kalangan
industri. Ada 117 perusahaan yang ikut
dalam kegiatan tersebut.
Dengan tingginya antusiasme kalangan
industri, bukan tidak mungkin jika harapan Menteri Perindustrian, Airlangga
Hartarto untuk menciptakan sejuta SDM
tersertifikasi kompetensi pada 2019
lewat program link and match akan
terealisasi. (Isra/Den)

Tenaga Kerja per Sektor
Sektor

2011

2012

2013

2014

2015

2016¹

Pertanian

42.5

39.9

39.2

39.0

37.8

38.3

Pedagang Grosir, Pedagang Ritel,
Restoran dan Hotel

23.2

23.6

24.1

24.8

25.7

28.5

Jasa masyarakat, Sosial dan Pribadi

17.0

17.4

18.5

18.4

17.9

19.8

Industri Manufaktur

13.7

15.6

15.0

15.3

15.3

16.0

¹ data dari Februari 2016

27

Koordinasi

Plt. Sekjen Kemenperin RI, Haris
Munandar sebagai keynote speaker
dalam Rapat Kerja Ditjen KPAII Tahun
2017 yang berlangsung di Hotel
Royal Tulip, Puncak, pada tanggal 5-7
April. Dalam kesempatan itu, Sekjen
menekankan tentang pentingnya peran
Ditjen KPAII dalam mendukung program
pengembangan industri nasional.
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SINERGITAS PROGRAM

KeywordsPengembangan
Industri Nasional
Sektor industri memiliki kontribusi signifikan terhadap laju
perekonomian nasional, karena berkaitan erat dengan berbagai
hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sistem
perdagangan bebas yang kini semakin berkembang melahirkan
tantangan besar bagi sektor industri. Selain dengan kerja keras
dan strategi yang terukur, sinergitas program yang integral
antara Ditjen KPAII dengan Ditjen Teknis lainnya di Kemenperin
berperan penting dalam menentukan wajah pengembangan
industri nasional di masa depan.

ertumbuhan Sektor Industri
di Indonesia sudah tidak
bisa lagi mencapai angka
7%, bahkan rata-rata
dibawah dari pertumbuhan
nasional. Share industri
terhadap GDP Nasional
terus menurun hingga
mencapai level 20,51% total GDP pada
tahun 2016. Hal ini disampaikan oleh
Ekonom Faisal Basri dalam Rapat Kerja
Ditjen KPAII Tahun 2017 diselenggarakan
selama 3 hari dari tanggal 5-7 April
2017 di Hotel Royal Tulip, Puncak.
“Sebaliknya, sektor jasa justru mengalami
kemajuan sangat pesat,” imbuhnya.
Jasa keuangan, asuransi, komunikasi,
tumbuh 9-12% setiap tahunnya. Namun
demikian, “Indonesia kecepetan untuk

menjadi ne ga ra jasa, karena 70%
rakyat Indonesia masih bekerja di
sektor pertanian dan industri, sehingga
pertumbuhan model ini mengakibatkan
kesenjangan pendapatan semakin melebar,” papar pria peraih Master of Arts
(M.A.) dalam bidang ekonomi, Vanderbilt
University, Nashville, Tennessee, Amerika
(1988) itu.
Ia memaparkan bahwa perubahan
struktural industri juga perlu dibenahi,
karena industri hi-tech turun terus di
dalam ekspor, sementara kontras dengan
Viet Nam, Hi-Tech industri mereka
tumbuh sangat tinggi dalam ekspornya
karena mereka terus meningkatkan
industrial capacity-nya. Tugas berat
Kemenperin adalah meyakinkan Presiden
dan Bappenas bahwa Industri merupakan
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Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII)
Kementerian Perindustrian RI, Harjanto memberikan arahan kunci kepada
para peserta Raker Ditjen KPAII.

ujung tombak bagi kemakmuran sebuah
negara. Bukan hanya dapat meningkatkan
kesejahteraan 2/3 penduduk Indonesia
yang bekerja di sektor ini, tapi juga dapat
meningkatkan Research & Development
(R&D) karena tidak ada litbang di sektor
ekonomi lainnya.
Namun begitu, optimisme tetap harus
membumbung tinggi. Meski share industri
terhadap PDB berkurang, dalam laporan
UNIDO Indonesia masih menduduki posisi
ke-10 secara global. “Jadi, kita masih ada
kesempatan untuk menjadi negara industri
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tangguh jika mampu mengoptimalkan
segala potensi yang ada,” ungkap Plt.
Sekjen Kemenperin, Haris Munandar.
Ini dilakukan dengan memfokuskan
arah Kebijakan Industri dalam RPJMN
2015-2019 pada peningkatan daya saing
dan produktivitas industri, penumbuhan
populasi dan penyebaran industri di luar
Pulau Jawa.
Oleh sebab itu, Ditjen KPAII diharapkan
dapat mendukung Peningkatan daya
saing Industri melalui kerjasama dengan
berbagai institusi/industri di luar negeri

Skema ini yang
menjadi strategi kita
untuk membangun
value chain dan
sekarang sedang
kita jajaki.
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serta dapat melindungi Industri nasional
dari membanjirnya impor negara
asing serta penanganan kasus-kasus
perdagangan internasional.

Peran Ditjen KPAII
Setidaknya ada lima topik utama yang
menjadi bahasan dan coba dipetakan
dalam Raker Ditjen KPAII 2017,
yakni (1) pengembangan akses pasar,
(2) pengembangan akses sumber
daya industri, (3) pemanfaatan rantai
suplai global, (4) peningkatan promosi
investasi industri, serta (5) peningkatan
ketahanan industri (di dalam atau luar
negeri). Kelima butir bahasan tersebut
sekaligus menunjukkan pentingnya posisi
kerjasama industri internasional yang
selama ini diperankan oleh Ditjen KPAII.
Pertama, terkait pengembangan akses
pasar, Ditjen KPAII berupaya untuk
mengembangkan pasar ke negara-negara
non tradisional di Negara-negara Afrika,
Amerika Latin, dan negara lain-lain,
sebagai contoh Ditjen KPAII sedang
mendorong dibuatnya kawasan industri
Indonesia di Nigeria. Rencana besar itu
didasari kesadaran, bahwa Indonesia
tidak akan dengan mudah melakukan
ekspor barang jadi secara “gelondongan”
karena ketatnya persaingan dan terlalu

banyaknya hambatan. Maka paling tidak,
Indonesia harus memberikan sedikit
nilai tambah bagi penduduk lokal.
Selain itu Kemenperin juga berencana
membangun industri pemintalan di
Tajikistan. Pascapembangunan industri
pemintalan, kapas yang sudah diolah
menjadi benang akan diekspor ke
Indonesia. “Skema ini yang menjadi
strategi kita untuk membangun value
chain dan sekarang sedang kita jajaki,”
ujar Dirjen KPAII.
Kedua dalam hal pengembangan akses
sumber daya industri adalah KPAII turut
berkontribusi dalam upaya Kemenperin
untuk mengembangkan pendidikan
vokasi industri melalui kerjasama
dengan Association of Polytechnics
and Industry Indonesia (APII), untuk
memperkenalkan Dual Vocational
Education and Training (D-VET), yang
telah diterapkan di berbagai negara seperti
Swiss. Langkah ini merupakan upaya
untuk memperbaiki kualitas pendidikan
tinggi agar bisa berkontribusi kepada
industri.
Ketiga, adalah tren dibangunnya global
value chain oleh negara-negara maju
dan berkembang. Industri nasional pada
gilirannya harus terlibat dalam rantai
pasok global ini, dimana penciptaan

nilai tambah melalui proses produksi
tersebar di banyak negara. Perubahan
global setting perdagangan ini telah
menciptakan efek domino yang kemudian
menetes ke sektor industri di tanah air,
sehingga mendorong setiap pelakunya
untuk dapat berlari lebih kencang di
tengah ketatnya persaingan.
Keempat, terkait promosi investasi,
KPAII bersama dengan BKPM gencar
menyelenggarakan promosi investasi
secara umum, namun ke depan yang
perlu dilakukan adalah promosi investasi
yang sudah disasar sektor industrinya.
Untuk itu, ASDIPI bersama dengan Ditjen
teknis perlu menyusun kebijakan investasi
industri dengan mempertimbangkan
industri prioritas, pohon industri dan
rantai nilai yang akan dibangun, fasilitasi
dan insentif yang akan ditawarkan,
mitra investasi dan target investasinya.
Kemudian bersama dengan Ditjen PPI
dan BKPM melakukan promosi investasi
bersama sesuai dengan yang ditargetkan.
Terakhir, dalam memperkuat Ketahanan
Industri, Ditjen KPAII mengoptimalkan 3
fungsi utamanya yaitu: (1) melakukan pengolahan informasi terkait perdagangan
internasional (early warning system
bila terjadi banjir impor produk LN),
(2) melakukan analisis dan monitoring

Prof. Dradjat Irianto (akademisi dari Fak. Tehnik Induatri- ITB), Tenaga Ahli Menteri Bid. Hub. Intl, Ibrahim Ambang (mantan Dubes Ind/Cile), Staf Ahli Menteri Bid. SDI, Dyah
Winarni, berkesempatan hadir dalam Raker Ditjen KPAII untuk memberikan masukan terkait program kerja Ditjen KPAII ke depannya.
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Kabag Hukum & Kerjasama Ditjen IKM, Sekretaris Ditjen Agro, Staf Ahli Menteri Bidang P3DN (moderator), Sekretaris
Ditjen ILMATE, dan Sekretaris Ditjen PPI, saat memberikan pandangannya terkait peran strategis Ditjen KPAII terhadap
program kerja prioritas di masing-masing unit di lingkungan Kemenperin.

trade remedies dan pendampingan IDN
dari isu anti-dumping, anti-subsidy,
maupun inisiasi safeguard; dan (3)
melakukan pengamanan IDN dari
dampak kebijakan asing yang merugikan
industri seperti Non-Tariff Barriers
(NTB), harmonisasi Hulu-Hilir dan
menyusun Smart Regulation untuk
mengurangi lonjakan impor produk
luar negeri. Untuk itu telah disusun
road map berupa target tahunan yang
akan dilakukan terkait penanganan
tugas diatas hingga tahun 2019,
dan untuk mencapainya diperlukan
dukungan sinergitas dengan unit teknis
di lingkungan Kemenperin.
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Berkaitan dengan tugas dan fungsi
Ditjen KPAII, Staf Ahli Menteri Bidang
Sumber Daya Industri, Dyah Winarni
Poedjiwati, mengatakan bahwa sebagai
ujung tombak untuk kerjasama luar
negeri, peran penting KPAII seharusnya
didukung oleh Direktorat lain. “Misalnya,
dengan informasi data, roadmap, atau
apapun yang diperlukan secara detil.
Sehingga tidak salah dalam mengambil
keputusan. Jadi, harus ada koordinasi
dan sinergi dengan Direktorat lain yang
dilakukan secara intens. Kerjasama ini
harus kuat,” terang Dyah.

Untuk memperkuat
sinergitas Ditjen
KPAII dengan Ditjen
Teknis, maka dalam
Raker kali ini KPAII
menginventarisasi
masukan dari para
Sesditjen mengenai
program prioritas di
masing-masing sektor.
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Dukungan Ditjen KPAII dalam Pencapaian Kebijakan Prioritas Industri Nasional

1

Penguatan
SDM melalui
Penguatan
vokasi
industri

6

Pendalaman
Struktur Industri
melalui
Penguatan Rantai
Nilai Industri

Pengembangan
Perwilayahan
Industri

5

Kebijakan
Prioritas Industri
Nasional
Pengembangan
Industri
Berbasis
SDA

Industri
Padat Karya
dan Orientasi
Ekspor

4

3

Pengembangan
IKM dengan
Platform Digital

1. Kerjasama dengan Institusi LN dalam
pengembangan vokasi dan SDI

2

1.
2.
3.
4.

Kerjasama pengembangan SDI (riset, teknologi)
Kerjasama Pemanfaatan Rantai Suplai Global
Promosi Investasi
Pengamanan dan Penyelamatan IDN

1. Peningkatan Akses Pasar Internasional
2. Penghapusan NTMs
3. Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Promosi
LN kerjasama dengan CBI dan SIPPO
4. Rekomendasi Pembiayaan Ekspor

Arah Kebijakan dalam RPJMN 2015-2019

1

Peningkatan Daya Saing
dan Produktivitas

Untuk memperkuat sinergitas Ditjen
KPAII dengan Ditjen Teknis, maka dalam
Raker kali ini KPAII menginventarisasi
masukan dari para Sesditjen mengenai
program prioritas di masing-masing sektor.
Selain itu dibahas pula permasalahan
serta ekspektasi dan kolaborasi terkait
kerjasama internasional.
Adapun rekomendasi yang dipaparkan oleh
para Sesditjen di lingkungan Kemenperin
yang menyampaikan mengenai program
dan kegiatan prioritas di masing-masing
sektor industri, permasalahan yang
dihadapi dalam ekspor, serta harapan
mereka terhadap fasilitasi yang dapat

2

Penumbuhan Populasi Industri

diberikan KPAII dalam menunjang
program industri prioritas di masingmasing sektor adalah sebagai berikut:
1) Industrial Intelligence untuk
menyusun informasi di negara tujuan
ekspor meliputi: NTMs, preferensi/
pola konsumsi masyarakat, industri
sejenis dan industri apa saja yang
komplementer dengan Industri
Dalam Negeri (IDN);
2) Fasilitasi Peningkatan Ekspor
dengan membantu sektor industri
dalam memenuhi standard dengan
negara mitra ekspor, baik melalui
mutual recognition agreement

3

3)

4)
5)

6)

Pengembangan Perwilayahan
Industri di Luar Pulau Jawa

(MRA) ataupun kerjasama capacity
building;
Mencari sumber daya industri yang
dibutuhkan IDN seperti gas, mesin
atau tenaga ahli dari luar negeri;
Melindungi IDN dari membanjirnya
impor produk serupa dari LN;
Bantuan pendampingan IDN dari
tuduhan dumping, subsidi, atau
black campaign terhadap produk
ekspor Indonesia (misal produk
sawit dan kopi luwak ke Eropa); dan
Menarik investor potensial untuk
berinvestasi khususnya di kawasan industri yang sedang dikembangkan. (Doddy/Ccp)
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Perlukah Menyuntik Mati
enandatanganan Memorandum Saling Pengertian
(MSP) atau Memorandum of Understanding
(MoU) antara unit-unit di bawah Kementerian
Perindustrian dengan negara mitra kerap
diselenggarakan penuh gegap gempita. Bahkan
perikatan dua atau lebih institusi dari dua negara
ini kerap dipandang sebagai suatu pencapaian
akhir, sehingga penandatanganannya pun kerap
dilakukan oleh pucuk pimpinan tertinggi.
Padahal, tak banyak yang mengetahui jika penandatangan
MSP ini hanya berakhir pada kesepakatan di atas kertas, tanpa
tindak lanjut yang konkret. Penyebabnya tak hanya karena
ketidaksiapan unit pelaksana, seringkali tidak bertindaklanjutnya
MSP lantaran tidak tajamnya klausul yang disepakati.
Di sinilah pentingnya keterlibatan Bagian Hukum dan Kerjasama
Ditjen KPAII dalam penyusunan MSP. Selain untuk menjaga
tertib administrasi, keterlibatan Ditjen KPAII diharapkan
mampu menghindarkan unit inisiator MSP merumuskan
klausul yang justru kurang implementatif.
Penjajakan kerjasama di bidang industri antara unit-unit di
lingkungan Kemenperin dengan mitranya di luar negeri bukanlah
hal baru. Banyak MSP yang sudah dibuat dengan berbagai
jenisnya. Selain MSP, ada juga yang berupa Letter of Intent
(LOI) atau Surat Pernyataan Kehendak (SPK), agreement
atau perjanjian, technical arrangement atau pengaturan
teknis, dan lain sebagainya. Apapun nomenklaturnya, pada
hakikatnya dokumen-dokumen ini menandai perikatan secara
tertulis antara satu unit atau lebih di bawah lingkungan
Kemenperin dengan mitranya di luar negeri.
Kemenperin merupakan salah satu kementerian yang secara
aktif menjajaki dan menyepakati MSP dengan berbagai K/L
mitra di luar negeri. Setidaknya sejak tahun 2004, data base
Ditjen KPAII mencatat terdapat 74 kerjasama yang telah
disepakati. Data ini berasal dari laporan yang disampaikan
unit-unit di lingkungan Kemenperin sejak dilakukannya
pendataan tahun 2009 di Pusat Administrasi Kerjasama
Internasional (Pusakin).
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Sejumlah MSP tadi antara lain menyepakati kerjasama di
bidang penelitian dan pengembangan industri, pertukaran
tenaga ahli, pertukaran informasi terkait sektor industri,
peningkatan kapasitas sumber daya industri, hingga perjanjian
hibah peralatan dari negara atau lembaga donor.
Terlebih dengan kebijakan perdagangan global, MSP terus
bertumbuh seiring dengan menjamurnya kesepakatan kerjasama
perdagangan bebas dengan negara mitra. Tahun 2004, kerjasama
yang disepakati oleh unit di Kemenperin hanya berjumlah satu
dokumen. Namun sejak tahun 2010, seiring terimplementasinya
kerjasama perdagangan bebas di ASEAN (ASEAN Trade in
Goods/ATIGA), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA),
dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), jumlahnya mulai meningkat drastis. Hingga tahun
2010 ada 11 kerjasama MSP, kemudian total bertambah
menjadi 15 dokumen di tahun 2012. Kerjasama-kerjasama
ini tak hanya dilakukan dengan negara-negara yang samasama menandatangani perdagangan bebas. Tapi kerjasama
juga dilakukan dengan negara-negara yang dianggap memiliki
keunggulan pada bidang tertentu.
Sayangnya, seperti diungkap di atas, banyaknya dokumen
kerjasama yang dibuat tak sejalan dengan implementasinya.
Tidak sedikit dari kerjasama yang dibuat tersebut hanya
bersifat ‘on the table’ bahkan dormir—istilah Prancis yang
artinya tertidur pulas—hingga akhir masa berlakunya.
Berdasarkan database Ditjen KPAII per 22 Mei 2017, tercatat,
dari 74 perjanjian yang disepakati oleh unit-unit di bawah
Kemenperin dengan berbagai unit/kementerian/lembaga/
sekolah di negara mitra, hanya terdapat 49 MSP yang masih
aktif berlaku. Itu pun hanya 20 perjanjian atau 44.4% yang
terimplementasikan. Sisanya, sebanyak 29 perjanjian, atau
55.5% belum ditindaklanjuti dengan implementasi yang nyata.
Sementara dari 25 dokumen perjanjian yang sudah tidak
lagi berlaku, hanya 6 dokumen yang sempat ditindaklanjuti.
Keenamnya merupakan perjanjian hibah proyek di bawah
kerjasama Kemenperin dengan NEDO Jepang. Sedangkan
perjanjian yang tidak sempat terimplementasi sampai akhir

Perlukah Menyuntik Mati MoU Mangkrak?

MoU Mangkrak?
masa berlakuknya sebagian besar merupakan MSP yang
ditandatangani dengan berbagai K/L dan institusi di China.

Kendala implementasi MSP
Tidak terimplementasikannya suatu perjanjian MSP tentu
dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Hasil monitoring
dan evaluasi yang diselenggarakan Ditjen KPAII bersama
Direktorat Perjanjian Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya,
Kementerian Luar Negeri RI, terindentifikasi dua hal utama
yang mengakibatkan sulitnya suatu perjanjian MSP untuk
ditindaklanjuti.
Pertama, dari aspek substansi atau obyek perjanjian yang
disepakati di dalam MSP tidak dituangkan secara jelas.
Ketidakjelasan materi yang diperjanjikan ini antara lain dapat
berupa ketidakjelasan tujuan atau hasil akhir perjanjian
(output dan outcome dari perjanjian) MSP, ketidakjelasan
batas hak dan kewajiban para pihak, serta terlalu umumnya
klausul yang disepakati para pihak.
Menilik dari tujuannya, idealnya suatu perjanjian MSP
ditandatangani sebagai jalur terobosan dari kerjasama yang
telah ada (existing channel). Sebagai contoh: kerjasama antara
Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi
dan Elektronika (Ditjen ILMTA) dengan Korea Institute of
Industrial Technology (KITECH).
Kerjasama ini dibuat dalam rangka mendirikan Korea Indonesia
Industry and Technology Center (KITC), suatu badan kerjasama
teknik yang menjembatani antara Pemerintah Korea Selatan
dengan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri
dan teknologi. Kerjasama ini konkret membuka jalur kerjasama
baru, di mana kerjasama yang telah ada (kerjasama antara
Pemerintah RI dengan Pemerintah Korea Selatan) belum
memiliki mekanisme ini sebelumnya.
Tidak hanya itu, pada perjanjian MSP ini juga diatur kegiatankegiatan yang akan diselenggarakan oleh badan dimaksud,
struktur dan kedudukan (sistem pelaporan) badan tersebut,
serta mekanisme pendanaannya. Yang terpenting, di dalam

perjanjian MSP ini hak dan kewajiban/kontribusi para pihak
dituangkan secara jelas, sehingga tidak lagi terdapat ambigu
mengenai pihak yang mana melakukan apa.
Lazimnya suatu perjanjian MSP memuat pembukaan atau
preamble yang terdiri dari identifikasi para pihak, tujuan
utama yang melatarbelakangi penyusunan MSP, perjanjian
terdahulu atau perjanjian payung yang menjadi dasar rujukan;
batang tubuh yang terdiri dari definisi (bila dibutuhkan), tujuan
kerjasama, lingkup atau bidang yang dikerjasamakan, bentuk
aktivitas kerjasama, kontribusi atau kewajiban para pihak,
mekanisme kerjasama, skema pembiayaan, penunjukkan
unit pelaksana, pembatasan personil, kerahasiaan data, dan
perlindungan HaKI; serta klausul penutup baku yang terdiri
dari klausul amendemen, penyelesaian sengketa, keberlakuan
masa berlaku dan pengakhiran, serta bagian testimonium
dan fullpowers.
Dari sudut pandang hukum, timbulnya perikatan di antara dua
pihak ditujukan untuk mengatur hak dan kewajiban diantara
para pihak. Dengan begitu, batas-batas tentang apa yang boleh
dan harus dilakukan para pihak dalam mencapai suatu tujuan
tertentu menjadi jelas. Penuangan perikatan ini ke dalam MSP
akan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang
menyepakatinya. Setiap perjanjian MSP seyogyanya tidak
dibuat dalam pembahasaan yang terlalu umum. Semakin
tajam dan konkret materi yang diperjanjikan, semakin fokus
pula kegiatan yang akan dilaksanakan di bawahnya.
Kedua, dari segi non substansi MSP memang sulit untuk
diimplementasikan. Non-substansi yang paling lazim ditemui
adalah ketidakjelasan unit teknis pelaksana MSP. Hal ini terjadi
karena tidak satupun dalam klausul kerjasama MSP yang
mengamanatkan pelaksanaan kegiatan di dalam MSP kepada
unit-unit di bawahnya. Padahal materi perjanjian yang disepakati
bersifat umum atau lintas sektor. Akibatnya, tidak ada unit yang
merasa bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kendala
seperti ini kerap terjadi dalam MSP yang bersifat top down,
baik dikarenakan kebijakan pucuk pimpinan tertinggi maupun
kesalahan teknis saat penyusunan sehingga dari segi materi dan
mekanisme pelaksanaan kurang tepat mengena pada sasaran.
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Kendala non substansi juga terlihat dari hal-hal yang melatarbelakangi
disepakatinya suatu perjanjian MSP. Biasanya, sebagian besar MSP yang tidak
terimplementasi disebabkan penyusunananya yang tergesa-gesa. Seringkali
MSP sudah ditargetkan untuk ditandatangani pada kunjungan kenegaraan
ke negara mitra atau sebaliknya. Akibatnya, MSP hanya bersifat hal-hal
yang bersifat politis, dirupakan sebagai ‘souvenir tanda mata’ kunjungan
kenegaraan, dan dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan unit maupun
pengembangan industri.
Ini sebabnya pengubahan paradigma dalam formulasi perjanjian MSP mendesak
untuk dilakukan. Disepakatinya MSP bukan semata-mata sebagai ‘souvenir
tanda mata’ kunjungan kedinasan ke negara mitra, namun merupakan
hasil dari perencanaan yang matang atas pembukaan akses unit-unit di
lingkungan Kemenperin terhadap hal-hal tertentu (man, method, material,
capital, and machinery) dalam rangka pengembangan sektor industri.
Perencanaan matang ini juga harus diukur dari kesiapan unit pelaksana
kegiatan di bawah MSP. Terlebih lagi, kelayakan unit dalam menyediakan
pembiayaan pelaksanaan kegiatan.
Simplifikasi perumusan MSP khususnya terkait klausul pembiayaan, kerap
menjadi kendala utama dalam implementasi perjanjian MSP. Jika pihak
Kemenperin telah siap dengan komitmen pendanaanya, terkadang pihak
negara mitra justeru yang berkelit tidak siap dalam segi pendanaan. Situasi
ini tentunya dapat dihindari bila dalam penyusunannya para pihak dapat
menegosiasikan sedetil-detilnya mengenai teknis pelaksanaan kerjasama.
Kendala non substansi lainnya juga dapat terjadi dalam hal-hal teknis seperti
terjadinya perubahan struktur di dalam organisasi, tidak adanya kewenangan
unit pelaksana atas obyek yang diperjanjikan, terabaikannya kewajiban prosedur
legislasi internal (ratifikasi, notifikasi, atau proses penerimaan perjanjian
internasional ke dalam legislasi internal) dalam rangka implementasi suatu
perjanjian MSP. Bahkan kadang kala disebabkan oleh hal yang sederhana,
yaitu penggunaan tata bahasa yang mengaburkan makna.

Peran Aktif Ditjen KPAII
Keterlibatan Ditjen KPAII dalam rangka mendorong implementasi perjanjian
MSP pada dasarnya dapat dilakukan dari dua sisi. Pertama dari pencegahan
tersusunnya perjanjian MSP yang tidak implementatif, yaitu melalui pengawalan
penyusunan MSP; dan kedua, dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan
perjanjian pascaditandatanganinya MSP.
Di tahap pengawalan penyusunan perjanjian MSP, Ditjen KPAII c.q Direktorat
ASDIPI dan Direktorat APII mengawal negosiasi penjajakan kerjasama dengan
negara mitra. Dalam hal ini, kedua direktorat tersebut akan membantu
menelaah kelayakan (feasibility) serta teknis pelaksanaan kegiatan di
bawah MSP tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, Bagian Hukum
dan Kerjasama Setditjen KPAII secara aktif mengawal teknis penyusunan
perjanjian MSP dengan melakukan penelaahan hukum atau legal scrubbing
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atas draf yang telah disusun oleh unit inisiator kerjasama. Selain melakukan
penelaahan hukum, Ditjen KPAII juga aktif menyelenggarakan sosialisasi
teknis penyusunan perjanjian MSP kepada unit sektor pembina industri.
Harus diakui hingga saat ini Kemenperin belum memiliki prosedur baku dalam
penyusunan perjanjian MSP dengan negara mitra. Hal ini dikarenakan aturan
baku berdasarkan Undang-Undang Perjanjian Internasional tengah dalam
pembahasan untuk direvisi oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, Bagian
Hukum dan Organisasi bersama Ditjen KPAII tengah menyusun Peraturan
Menteri Perindustrian RI dalam mengatur klausul baku yang perlu dimuat
saat memformulasikan perjanjian kerjasama teknik dengan negara mitra.

Suntik Mati vs Leave it as it is
Selain peran pengawalan, pada tahap monitoring dan evaluasi perjanjian
MSP, Ditjen KPAII selayaknya juga menyelenggarakan rangkaian inventarisasi,
penelaahan hukum, dan pengeluaran rekomendasi atas perjanjian MSP
yang bersifat dormir. Dalam hal ini, unit setingkat eselon II secara berkala
diminta untuk melakukan identifikasi perjanjian MSP yang dilakukan oleh
unitnya atau unit-unit di bawahnya (sekolah dan institusi pendidikan).
Dalam melakukan identifikasi ini, unit yang bersangkutan juga diminta untuk
memberikan laporan perkembangan implementasinya. Setiap perjanjian MSP
yang belum terlaksana dalam kurun waktu satu tahun setelah ditandatangani,
maka dikategorikan sebagai MSP mangkrak.
Pendekatan penelaahan atas perjanjian MSP ditinjau dari masa keberlakuan,
apabila perjanjian MSP tersebut masih aktif berlaku maka unit inisiator kerjasama
atau unit teknis pelaksana MSP diminta untuk dapat melakukan langkah konkret
dalam menjalankan kegiatan di bawah MSP tersebut. Apabila perjanjian tidak
memiliki masa keberlakuan atau memiliki masa keberlakuannya indefinite
(berlaku terus secara otomatis), maka unit teknis pelaksana diharapkan
dapat menegosiasikan ulang dengan negara mitra guna menetapkan masa
keberlakuan. Dengan adanya limitasi masa keberlakuan, maka perjanjian
MSP tersebut diharapkan memiliki tenggat waktu implementasi. Harapannya,
hal ini dapat mengurangi daftar panjang perjanjian MSP yang mangkrak.
Setelah melakukan penelaahan atas masa keberlakuan MSP, Ditjen KPAII
juga mengevaluasi kembali atas materi dan obyek perjanjian. Jika suatu
obyek perjanjian dirasakan tidak lagi relevan dengan tugas pokok dan fungsi
unit pelaksana teknis, atau pasca implementasi unit yang bersangkutan
merasakan implementasi tidak bermanfaat secara maksimal, maka MSP dapat
dinegosiasikan kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan unit. Bila dirasa
kerjasama tersebut tidak lagi memberi manfaat, atau bahkan unit pelaksana
MSP tidak lagi jelas merujuk pada unit tertentu, maka sebaiknya Ditjen KPAII
merekomendasikan agar ‘menyuntik mati’ perjanjian MSP dimaksud.
Sindy Fathan Mubina Anis,
Kasubag Hukum Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen KPAII
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Kerjasama UNIDO-Indonesia
menyelenggarakan proses industrialisasi
yang ramah lingkungan, efisien, dan tepat
guna, dengan berfokus pada program
prioritas di empat bidang tematik meliputi:
1. Pemberantasan kemiskinan melalui
kegiatan yang produktif;
2. C a p a c i t y b u i l d i n g t e r k a i t
perdagangan;
3. Efisiensi energi dan penggunaan
energi tepat guna; dan
4. Manajemen lingkungan.
Dirjen KPAII, Harjanto melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal UNIDO, Li Yong pada
tanggal 23 November 2016. Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas mengenai kerjasama
UNIDO-Indonesia sebagaimana telah disusun dalam UNIDO-Indonesia Country Programme (ICP) 20162020 yang ditandatangani pada bulan Mei 2016 lalu di Jakarta. Kerjasama ini juga sejalan dengan RIPIN.

nited Nations Industrial
Development Organization
(UNIDO) semenjak awal
didirikannya (1966), dimandatkan oleh PBB untuk mempromosikan dan
mengakselerasi pembangunan industri yang merata dan berkelanjutan di negara-negara
berkembang dan negara-negara yang
tengah mengalami transisi ekonomi.
UNIDO berfungsi untuk mempromosikan
pengembangan industri yang bertujuan
pada pemberantasan kemiskinan,
pembangunan globalisasi inklusif, dan
mendorong lingkungan hidup yang
berkelanjutan.
Ada 4 kategori pelayanan yang diemban
oleh organisasi yang bermarkas di Vienna,
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Austria, ini yaitu: kerjasama teknik,
jasa konsultasi kebijakan dan analitik,
penyusunan standar dan kepatuhan,
dan penyelenggaraan konvensi dalam
rangka alih pengetahuan dan jejaring
kerja (networking).
Indonesia sendiri telah menjadi negara
anggota UNIDO sejak tanggal 21 Januari
1980. Namun demikian, Indonesia baru
secara resmi menjadi negara anggota
Organisasi Pengembangan Industri
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu
pada 10 November 1980.
Sejak tahun 1970, UNIDO sejatinya telah
membentuk Country Office Indonesia
atau Kantor Perwakilan di Jakarta,
yang dimandatkan untuk menyediakan
bimbingan bagi negara berkembang untuk

Pendekatan yang dilakukan keempat
bidang tematik ini sejalan ini dengan
berbagai proyek yang telah diidentifikasi
ke dalam UNIDO-Indonesia Country
Programme (ICP). Proyek yang dimuat
di dalam UNIDO-Indonesia Country
Programme ini, berasal dari berbagai
proposal kerjasama teknik dari para
pemangku kepentingan di bidang industri
yang dikumpulkan oleh perwakilan
UNIDO untuk Indonesia merangkap
Timor Leste setiap 4 tahun sekali.
Secara garis besar, kerangka kerja keseluruh proyek dalam UNIDO-Indonesia
Country Programme bertujuan untuk
mencapai penghidupan yang berkelanjutan
dan mengurangi dampak perubahan iklim.
UNIDO-Indonesia Country Programme
didesain untuk mengatasi kemiskinan,
menarik investasi, memerangi efek
perubahan iklim, dan efisiensi energi
dalam rangka menciptakan lingkungan
yang berkelanjutan.

Babak Baru Kerjasama UNIDO-Indonesia

Pelaksanaan Koordinasi
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
memiliki tanggung ja wab untuk
mengkoordinasikan, menyelenggarakan
monitoring dan evaluasi secara berkala
penyelenggaraan berbagai kerjasama yang
diimplementasikan, dengan Direktorat
Jenderal Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional (Ditjen
KPAII) sebagai focal point dari kerangka
kerjasama Indonesia - UNIDO ini.
Karena itu, dalam rangka mendukung
keberhasilan pelaksanaan kerjasama
tersebut, Kemenperin pun telah melakukan berbagai hal, misalnya terkait
Kerjasama Industri Selatan-Selatan atau
South-South Cooperation. Kerjasama
ini sekaligus menandakan berdirinya
UNIDO Regional Center for SouthSouth Industrial Cooperation (RCSSIC)
di Indonesia. Proyeknya difokuskan di
sektor agro industri, dimana kerjasama
ini dilakukan untuk memberikan bantuan
teknis kepada negara-negara berkembang
lainnya, khususnya di Afrika.
Komitmen Indonesia-UNIDO dalam
Kerjasama Industri Selatan-Selatan
semakin diperkuat dengan ditandatanganinya “Teknis Pelaksanaan Perjanjian tentang Kerangka Kerjasama
Promosi Industri Selatan-Selatan” (Technical Implementation Arrangement) oleh
Direktur Jenderal Kerjasama Industri
Internasional kala itu, Agus Tjahajana,
dan UNIDO Representative for Indonesia and Timor Leste, Shadia Yousif
Bakhait. Penandatanganan dilakukan
pada tanggal 3 Juli 2013 di Gedung
Kementerian Perindustrian, Jakarta.
Proyek lain yang dilakukan adalah
Kerjasama Peningkatan Kapasitas
Industri Indonesia (Country Program for
Indonesia). Sejak kali pertama Indonesia
bergabung ke dalam negara peserta
UNIDO hingga tahun 2007, tercatat

sebanyak 95 proyek bantuan telah
dilaksanakan di bawah skema kerjasama
UNIDO dengan nilai total bantuan sebesar
US$ 36,637,701. Adapun pada tahun
2009-2013, ada sebanyak 14 proyek
yang tersebar di Indonesia telah disetujui
untuk memperoleh bantuan donor dengan
nilai total sebesar US$ 34,967,682.
Kerjasama terus ditingkatkan dengan
diajukannya proposal terkait sejumlah
proyek strategis yang dikemas dalam
Country Program for Indonesia 20152019. Adapun proposal dimaksud
sebagai berikut:
a. Proyek terkait Poverty Reduction
through Productive Activities
1) Value addition to improve
livelihoods for poor: Seaweed
industr y development in
Maluku and Nusa Tenggara
Timur Provinces;
2) Improving livelihoods Coastal
Communities through Seaweed
Value Chain Development in
Sumenep District, East Java
Province;
3) Upgrading a government-owned
slaughter house to provide a

pilot for standard compliance
in Sampang Regency-Madura
Island;
4) Up-Grading the Small Scale
Tempe Industry in Indonesia;
5) Economic and Political Empowerment for Women in NTT.
A join project with UNDP PTD
DA;
b. Proyek terkait Ener gy and
Environment
1) National Action Plan for the
Artisanal and Small Scale Gold
Mining Sector in Indonesia;
2) SMI Project ‘Promoting Energy
Efficiency in the Small Medium
Industry in Indonesia’ (5 years);
3) Promotion and Adoption of LowCarbon Heating Equipment in
Indonesian Industry (5 years);
4) The Global Cleantech Innovation
Pr ogramme for SMEs in
Indonesia (3 years);
5) E-Waste Project ‘Environmentally Sound Management of
POPs Waste in Electronic and
Electrical Equipment (WEEE) in
Indonesia’ (5 years);
6) M e t a l l u r g i c a l P r o j e c t

Dirjen KPAII, Harjanto melakukan pertemuan bilateral dengan Dirjen UNIDO, Li Yong pada perayaan 50 tahun UNIDO di Vienna.
Selain soal ICP 2016-2020, hal lain yang menjadi topik bahasan adalah terkait pengembangan inovasi biodegradable plastic.
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Proyek ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan suplai energi
listrik yang ramah lingkungan, serta menstimulasi pengembangan
kegiatan perekonomian yang berkelanjutan dalam rangka memberantas
kemiskinan terhadap masyarakat di Pulau Lombok.
‘Introduction of BAT and BEP
in the Thermal Processes in
the Metallurgical In Industry’
Regional Project: 4 years, 6
countries (China, Indonesia,
Lao PDR, Mongolia, Thailand
and Vietnam);
7) Waste Incineration Project
‘Demon stration of BAT and
BEP Waste Incineration Sector
in response to the Stockholm
Convention on POPs’ (Regional
Project: 4 years, 7 countries
(Cambodia, China, Lao PDR,
Indonesia, Monoglia, Thailand
and Vietnam);
8) Environment Management in
the Industrial SMIs of Herbal
Medicine in Central Java;
9) S o u t h - s o u t h I n d u s t r i a l
Cooperation (SSIC).

Peningkatan
Daya Saing Industri
Setelah lebih dari 40 tahun, hubungan
kerjasama UNIDO-Indonesia kini memasuki babak baru. Hal itu, ditandai
dengan penandatanganan beberapa
proyek kerja sama yang terdapat dalam
UNIDO-Indonesia Country Programme
2016-2020. Adapun yang menjadi
fokus dalam proyek tersebut adalah
meliputi penerapan prinsip industri
hijau, mempromosikan efisiensi energi
serta Sustainable Development Goals
(SDGs). Langkah ini sejalan dengan
visi UNIDO dalam upaya menciptakan
pembangunan industri yang inklusif dan
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berkelanjutan. Adapun upaya bersama
yang akan dilakukan keduanya seperti
mempromosikan efisiensi energi pada
Industri Kecil dan Menengah (IKM) di
Indonesia.
Selain itu, ada pula upaya mempromosikan penerapan sistem standar optimasi
dan manajemen energi di Indonesia,
dan pemanfaatan energi terbarukan lain
seperti dari ombak laut. Upaya lainnya
yang tak kalah penting adalah pengenalan
Environmentally Sound Management
dan Disposal System untuk limbah PCB,
Best Available Techniques (BAT), Best
Environmental Practices (BEP) untuk
proses pemanasan termal dalam industri
logam yang ada di Indonesia.
Melalui implementasi proyek dalam
kerjasama ini, Indonesia ke depannya
diharapkan tidak lagi melakukan
ekspor produk primer atau komoditi
mentah, melainkan beralih dengan
mengekspor produk manufaktur yang
bernilai tambah tinggi. Hal ini dilakukan
agar kapasitas industri nasional dapat
dipacu, dan partisipasi Indonesia dalam
rantai nilai global (global value chain)
pun bisa meningkat. Pengembangan
industri manufaktur ini, pada akhirnya
diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan
kesejahteraan secara nasional.

Proyek Yang Tertunda
Dari berbagai proyek yang berhasil
dilaksanakan, terdapat beberapa proyek

yang masih mengalami kendala dan
tertunda pelaksanaannya. Sebagai
contohnya adalah proyek KOBOLD II
“Exploitation of Marine Current for
Production of Electricity in Lombok
Island (Ue/Ras/05/004)”.
Proyek ini diimplementasikan oleh
UNIDO bekerjasama dengan Kemen terian Riset dan Teknologi dan
Pemerintah Provinsi NTB, dan Kementerian Luar Negeri. Proyek ini diinisiasi
sejak tahun 2003, dan Implementing
Agreement telah ditandatangani
Kemristek-UNIDO pada tahun 2009
dan telah diperpanjang tiga kali hingga
31 Desember 2014.
Pada awalnya, proyek ini dibangun dengan
tujuan untuk meningkatkan suplai energi
listrik yang ramah lingkungan, serta
menstimulasi pengembangan kegiatan
perekonomian yang berkelanjutan dalam
rangka memberantas kemiskinan terhadap
masyarakat di Pulau Lombok.
Namun pelaksanaan proyek ini tertunda
akibat terkendala permasalahan dana.
Kendatipun seluruh komponen turbin
KOBOLD sudah ada di Lombok Timur,
namun biaya pengerjaan instalasi
ternyata tidak tersedia. Karena proyek
tersebut menjadi prioritas UNIDO, maka
UNIDO Representative untuk Indonesia
menyatakan bakal tetap berkomitmen
untuk menyelesaikan proyek itu. UNIDO
saat ini tengah mengupayakan dana
tambahan sebesar US$ 300 ribu.
(Apit/Dian/Ccp)

Stimulus Pemerintah Bagi Industri

Stimulus

Pemerintah Bagi Industri
erdagangan internasional memiliki
andil besar terhadap pertumbuhan
ekonomi negara dan menjadi salah
satu faktor utama untuk meningkatkan
Gross Domestic Product (GDP), yang
juga turut mendorong industrialisasi.
Seiring perkembangan zaman sistem
perdagangan internasional kemudian
mengalami pergeseran, dimana banyak negara
yang kini berlomba-lomba menjalin kerjasama
perdagangan antar negara dengan menerapkan
azas perdagangan bebas.
Di sisi lain, perdagangan bebas bak dua sisi mata
uang yang berbeda. Di satu sisi memiliki dampak
positif yaitu meningkatkan pendapatan negara. Tapi
di balik manisnya keuntungan yang ditawarkan,
pasar perdagangan bebas juga menyimpan resiko
yang perlu diperhatikan secara seksama.
Apabila ditinjau dari perspektif ekonomi, perdagangan
bebas dapat pula berpotensi mendongkrak angka
impor. Jika hal ini terjadi, maka sudah barang tentu
akan sangat merugikan karena dapat mengancam
pertumbuhan industri dalam negeri.

Direktur Ketahanan Industri, Dody Widodo tengah memberikan
pemaparan kepada para Forum Koodinasi Ketahanan Industri di
Palembang pada bulan Mei 2017. Dalam kesempatan itu, Dody
Widodo menyampaikan terkait dukungan fasilitas bagi industri dalam
rangka pengamanan dan penguatan ketahanan industri nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Direktorat
Ketahanan Industri yang merupakan salah satu
unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal
Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri
Internasional melaksanakan kegiatan koordinasi
bertajuk “Program Pengamanan Dalam Negeri,
Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) dan
Fasilitasi untuk Sektor Terpilih Tahun 2017”.
Kegiatan tersebut sesuai dengan tugas yang diemban
yakni perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
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penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang penanganan
hambatan dan pengamanan industri,
sebagaimana termaktub dalam Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
Kegiatan koordinasi ini bekerjasama dengan
beberapa Balai Riset dan Standardisasi
(Baristand) dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di daerah yaitu :
1) Baristand Industri Pontianak dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
2) Baristand Industri Banjarbaru dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Selatan;
3) Baristand Industri Samarinda dan
Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Propinsi
Kalimantan Timur;
4) Baristand Industri Surabaya dan
Dinas Perindustrian dan Perdaga-
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ngan Propinsi Jawa Timur;
5) Baristand Industri Palembang dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan yang dilaksanakan juga dihadiri
oleh perwakilan dari 30 perusahaan di
masing-masing daerah tersebut, antara
lain: industri alumina, industri karet,
industri olahan limbah kayu, industri
furniture, industri mie instan, industri
tepung kelapa, industri pembekuan udang,
industri Virgin Coconut Oil (VCO), industri
kayu karet, industri arang kayu bakau,
industri kayu karet dan sebagainya.
Direktur Ketahanan Industri, Dody Widodo
menyampaikan, bahwa dalam rangka
melaksanakan tugas pokok perumusan
tindakan pengamanan dan penyelamatan
industri dalam negeri, sebagaimana yang
diamanatkan oleh Undang-undang Nomor
3 tahun 2014 tentang Perindustrian,
maka acara koordinasi tersebut di atas
dilaksanakan di 5 daerah yang memiliki
potensi industri unggulan untuk ekspor,

Sistem/aplikasi
ini disebut Sistem
Informasi Ketahanan
Industri (SIKI) atau
Industrial Resilience
Information System
(IRIS), yang merupakan
suatu sistem informasi
yang dapat bersifat
defensive dan sekaligus
offensive dalam
upaya melindungi dan
penyelamatan industri
dalam negeri tersebut.

Stimulus Pemerintah Bagi Industri

namun di sisi lain juga menghadapi
serbuan barang impor khususnya dari
daerah perbatasan negara (di Wilayah
Kalimantan).
Sementara itu, dari sisi kuantitas dan
variasi jenis hambatan non tarif, Indonesia masih relatif sedikit dalam penggunaannya, sehingga belum mampu
secara maksimal membendung arus
impor tersebut. “Terlebih, kebijakan tersebut banyak pula yang diajukan keberatannya oleh para anggota World Trade
Organization (WTO),” ucap Dody saat
menghadiri kegiatan koordinasi di Baristand
Industri Pontianak, Kamis (30/3).
Beberapa contoh kasus Technical Barrier
to Trade (TBT) yang sedang ditangani oleh
Kementerian Perindustrian, antara lain
Permenperin No. 55/M-IND/PER/11/2013
tentang perubahannya No. 24/M-IND/
PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI
Mainan Secara Wajib – G/TBT/N/IDN/64,
G/TBT/N/IDN/64/Add.1 dan G/TBT/N/
IDN/64/Add.2 Concern disampaikan oleh
Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat,
Jepang dan Meksiko.
Contoh lainnya, adalah terkait dengan
Permenperin No. 68/M-IND/PER/8/2015
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri Produk Elektronika dan Telematika
(Sebelumnya Permenperin No. 69/M-IND/
PER/9/2014) Concern disampaikan oleh
Kanada, Australia dan Chinese Taipei.
Oleh karenanya, jelas Dody, kebijakan
hambatan non tarif tersebut di atas yang
bersifat defensive perlu didukung dengan
kebijakan lainnya yang bersifat offensive
untuk penguatan ketahanan industri dalam
negeri yang berorientasi ekspor. Salah
satunya adalah dengan fasilitasi ekspor
melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) - Indonesia Eximbank
(IEB) yang sebelumnya dikenal dengan
nama Bank Ekspor Indonesia (BEI).

Lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah
dalam rangka mendukung pelaksanaan
kegiatan pembiayaan ekspor nasional.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI) atau Indonesia Eximbank didirikan
berdasarkan Undang-undang Nomor
2 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia, adalah
merupakan Lembaga Keuangan yang
memberikan Pembiayaan Ekspor
Nasional dalam bentuk Pembiayaan,
Penjaminan, Asuransi dan Jasa
Konsultasi.
Adapun ruang lingkup Indonesia
Eximbank dalam Melaksanakan
pembiayaan ekspor nasional diberikan
dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan,
dan Asuransi baik secara konvensional
maupun berdasarkan prinsip syariah.
Lebih lanjut, berdasarkan mandat UU
Nomor 2/2009 Pasal 18 LPEI (Indonesia
Eximbank) dapat melaksanakan
penugasan khusus dari Pemerintah
un tuk mendukung program ekspor
nasional atas biaya pemerintah.
Penugasan Khusus adalah penugasan
yang diberikan Pemerintah kepada LPEI
untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor
atas transaksi atau proyek yang secara

komersial sulit dilaksanakan, tetapi
dianggap perlu oleh Pemerintah untuk
menunjang kebijakan atau Program
Ekspor dalam bentuk program National
Interest Account (NIA).
Dalam rangkaian acara kegiatan koordinasi tersebut, narasumber dari LPEI
yang turut hadir memaparkan bahwa
Pembiayaan Ekspor Nasional ini diberikan
oleh Indonesia Eximbank kepada badan
usaha yang berbentuk badan hukum
maupun tidak berbentuk badan hukum,
termasuk perorangan yang berdomisili
di dalam dan di luar wilayah Republik
Indonesia.
Tujuan dari pemberian pembiayaan ekspor
nasional ini adalah untuk mempercepat
laju pertumbuhan perdagangan luar negeri
Indonesia, dan meningkatkan daya saing
pelaku bisnis serta menunjang kebijakan
Pemerintah dalam rangka mendorong
program ekspor nasional.
Penugasan Khusus LPEI atau National
Interest Account – NIA juga diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.
134/PMK.08/2015), yang meliputi
Pembiayaan / kredit ekspor, penjaminan
ekspor; dan asuransi ekspor.

Peserta Forum Koodinasi Ketahanan Industri.
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Agenda
Kerja
Tata Cara Pengusulan Program & Transaksi/Proyek NIA

Tugas LPEI :
Menetapkan Transaksi/Proyek PKE

Tugas Komite PKE :
Menetapkan Program Ekspor

1

2

3

4

5

6

K/L mengajukan
usulan program
ekspor

Penilaian aspek
ekonomi

Komite
menyetujui/
menolak program
ekspor

Calon nasabah
mengajukan
transaksi/proyek

Penilaian aspek
finansial

LPEI menyetujui
transaksi/proyek

Sosialisasi/Pembinaan
Program ekspor yang dianggap perlu oleh pemerintah

Penugasan Khusus
(National Interest Account)

Dalam PMK tersebut juga memuat tata
cara pengajuan usul program Ekspor
nasional dari kementerian dan lembaga,
sumber dana, denda, provisi penjaminan,
premi asuransi, penggantian kerugian
(coverage), pembentukan Komite
Penugasan Khusus Ekspor -- yang
juga diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan No.988/KMK.08/2015 tentang
pembentukan Komite Penugasan Khusus
Ekspor (Komite PKE) -- dan pembayaran.
Saat ini Indonesia Eximbank telah
memiliki 6 jaringan kantor yang terdiri
dari 1 Kantor Pusat yang berlokasi di
Jakarta, 4 Kantor Wilayah, yaitu di Medan,
Surabaya, Surakarta, Makassar, 3 Kantor
Pemasaran di Balikpapan, Batam dan
Denpasar, sebagai bentuk upaya dalam
menjangkau kebutuhan para pelaku bisnis
di seluruh wilayah Indonesia.
Hal lain yang tak kalah penting, Direktur
Ketahanan Industri juga menyediakan
suatu tools yang komprehensif dan
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Transaksi/proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan
* Anggota Komite PKE terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Pertahanan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Ekonomi Kreatif

terintegrasi yang dapat menunjang
upaya peningkatan ketahanan industri
dalam negeri dan memonitor perubahan
lingkungan bisnis global.
Tools ini menyediakan data/informasi
peringatan dini dan mendiseminasikannya, serta suatu tools yang dapat
membantu dalam menangani dan
memberikan respon/tanggapan atas
berbagai kasus, baik itu kasus praktekpraktek dagang tidak adil maupun
kasus hambatan teknis dan non-teknis
perdagangan produk industri.
Tools yang dimaksud tersebut telah
dirancang oleh Direktorat Ketahanan
Industri berupa suatu sistem/aplikasi yang
pengembangannya difokuskan kepada tiga
kategori utama, yakni Information, Early
Warning System dan Quick Response.
Sistem/aplikasi ini disebut Sistem
Informasi Ketahanan Industri (SIKI) atau
Industrial Resilience Information System

(IRIS), yang merupakan suatu sistem
informasi yang dapat bersifat defensive
dan sekaligus offensive dalam upaya
melindungi dan penyelamatan industri
dalam negeri tersebut.
“Masyarakat industri dipersilahkan untuk
secara aktif mengakses dan menggunakan
sistem/aplikasi tersebut,” kata Dody.
Caranya, dengan mendaftar terlebih
dahulu sebagai anggota; mengisi profil
perusahaannya. Penggunaan sistem/
aplikasi ini diharapkan dapat turut
berperan aktif memberikan informasi
terkini antara lain mengenai Data Profil
Industri, Kemampuan Supply-Demand,
Data inventarisasi NTM’s yang sudah
diterapkan, dan Data Hambatan (NTM’s)
di luar negeri yang menjadi kendala
industri dalam negeri.

Konsep Bottom Up
Menariknya, kegiatan koordinasi
yang diselenggarakan oleh Direktorat

Stimulus Pemerintah Bagi Industri

Ketahanan Industri ini bukan hanya
membuka kesempatan bagi para
penerima manfaat kebijakan di daerah
menyampaikan informasi terkait fasilitasi industri untuk ekspor, tetapi juga
memberikan aspirasi dari para perwakilan
industri di daerah-daerah tersebut kepada
Pemerintah pusat.
Momen ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai hal terkait hambatan-hambatan apa sajakah yang selama
ini mereka hadapi untuk memasuki pasar
ekspor, serta menjaring masukan dari
para aparat Pembina Teknis di daerah
untuk menyusun kebijakan dalam rangka
memajukan ketahanan industri dalam
negeri.
Salah satu masukan yang perlu untuk dicermati lebih lanjut antara lain
masukan dari Narasumber Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat, yang menyampaikan
aspirasinya agar kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat hendaknya
tidak menjadi boomerang untuk Industri
Dalam Negeri dalam memasuki pasar
ekspor.
Sebagai contoh yaitu kebijakan SVLK
(Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), yang
malah berdampak gulung tikarnya industri
pengolahan kayu di wilayah Kalimantan
Barat tersebut akibat ketidaksanggupan
Industri untuk biaya mengurus sertifikasi
tersebut utamanya Industri Kecil dan
Menengah Furnitur (IKM furnitur).
SVLK justru dinilai menjadi momok untuk
para IKM Furniture di wilayah tersebut
untuk melakukan ekspor, sebagai contoh
meskipun dari hasil mengikuti kegiatan
pameran di Jakarta para exhibitor berhasil memperoleh calon buyer potensial,
namun pada akhirnya mereka tidak
dapat menjual produk furniturnya (ke
luar negeri) karena ketiadaan sertifikat
SVLK.

Sementara, peraturan ketat dari SVLK
tidak memungkinkan untuk para IKM
Furnitur Kalbar untuk “meminjam
bendera” dari perusahaan yang telah
lebih dahulu memiliki sertifikasi SVLK.
Akibatnya adalah lepasnya peluang
ekspor untuk para IKM Furnitur Kalbar,
hanya karena terkendala oleh dokumen
sertifikasi tersebut.
Selain itu, Kepala Baristand Pontianak
menyampaikan serbuan produk makanan
dan minuman dari Negara tetangga.
Hal ini dapat terjadi karena produkproduk tersebut lebih menarik dan diakui
memiliki rasa yang lebih unggul. Namun
disisi lain, produk-produk Industri dalam
negeri khususnya produk-produk dari
Propinsi Kalbar yang banyak diproduksi
oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM)
belum memenuhi standar kualitas, serta
secara penampilan (packaging) pun masih
kurang menarik.
Berkaitan hal tersebut, serta terkait
dengan ketahanan industri, khususnya
upaya bagaimana pemerintah dapat
menahan serbuan impor di atas. Maka,
langkah-langkah untuk pemberian
bimbingan teknis untuk peningkatan
daya saing sudah sering dilakukan baik
oleh aparat dinas perindag setempat
maupun pemerintah pusat. Namun, hal
lain yang perlu menjadi perhatian adalah
fasilitasi pemerintah untuk memberikan
Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda
Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)
bagi IKM pangan dan minumaan agar
kemudian mampu bersaing. Selain itu,
pengawasan terhadap produk-produk
impor yang belum memenuhi standar,
seyoganya dapat dilakukan secara
berkesinambungan.
Yang tak kalah penting, yakni saran
masukan dari Aparat Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Propinsi Kalimantan
Selatan. Aspirasi yang disampaikan
yakni tentang tantangan dan hambatan

yang dirasakan untuk mengembangkan
industri di Kalsel.
Pertama, adalah keterbatasan energi,
dimana belum mencukupinya ketersediaan
energi di Kalimantan Selatan. Kedua,
yakni ketiadaan jalan yang memadai
guna memperlancar pengiriman logistik.
Ketiga, yang terpenting adalah ketiadaan
kawasan industri di Kalimantan Selatan.
Hal ini dirasa cukup menjadi motor
menghambat pertumbuhan industri
baru di provinsi ini. Namun demikian,
terdapat harapan dimana sesuai Rencana
Induk Pengembangan Industri (RIPIN)
Kementerian Perindustrian, di Kalimantan
Selatan direncanakan akan dibangun
2 kawasan industri di Batu Licin dan
di Jurong.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi memandang peran serta seluruh pemangku
kepentingan industri, utamanya
Pemerintah pusat untuk mengembangkan
industri di Kalimantan Selatan memiliki
penting. Sebab dengan begitu, Provinsi
tersebut diharapkan dapat memperkuat
ketahanan industri di wilayahnya serta
aktif mendorong penetrasi ekspor produk
industri unggulannya.
Penyampaian aspirasi dari para pemangku
kepentingan ini sangat diperlukan dalam
rangka membentuk kebijakan Pemerintah
untuk memajukan ketahanan industri,
serta menyempurnakan kebijakan fasilitasi
ekspor industri.
Dengan dukungan dari berbagai pihak dan
fasilitasi yang disediakan oleh Pemerintah,
sudah seharusnya para pelaku industri di
tanah air dapat bersikap lebih optimis;
bahwa kinerja ekspor Indonesia akan
dapat terus digenjot dan meningkat setiap
tahunnya, sehingga daya tahan industri
Indonesia menjadi lebih kuat. Jadi, para
pelaku industri kini tak perlu ragu-ragu
untuk mengekspor. (Zakia/Ccp)
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Ragam
Kegiatan
Putaran Kedua
Sidang IEU CEPA 3

Kementerian Perindustrian mengirimkan delegasinya pada Perundingan
Putaran Kedua Indonesia-European
Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), yang
diselenggarakan di Bali Nusa Dua
Convention Center (BNDCC), Bali,
pada tanggal 24-27 Januari 2017.
Perundingan Putaran ke-2 IEU CEPA
ini masih dalam taraf pertukaran
informasi, pandangan, harapanharapan serta mencari batasan
dan cakupan agar perundingan
IEU CEPA ini dapat memberikan
manfaat bagi kedua belah pihak.
Adapun yang menjadi topik pembahasan adalah terkait Trade in Goods
(TIG), Trade in Services (TIS), Trade
Remedies, Technical Barriers to Trade
(TBT), Economic Cooperation and
Capacity Building (ECCB), Investment,
Government Procurement, Small and
Medium Enterprises (SMEs), dan Rule
of Origin.
Tindak lanjut dari Perundingan ini
akan dibahas pada Perundingan
Ketiga yang rencananya dilaksanakan
di bulan September 2017. Masingmasing pihak akan kembali membahas masukan-masukan terkait
draft text, modalitas serta cakupancakupan atau aspek inti dari setiap
chapter setelah kembali dibahas oleh
kedua belah pihak secara internal.
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Dirjen KPAII dalam Pertemuan
dengan Menlu Rep. Angola

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Airlangga Hartarto didampingi Direktur
Jenderal Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional Kemenperin
Harjanto dan Direktur Jenderal Industri
Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin
Achmad Sigit Dwiwahjono melakukan
pertemuan dengan Menteri Luar Negeri
Republik Angola H.E Mr. Georges
Rebelo Pinto Chikoti di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, 12 April 2017.

Dagang dan Industri Bengal, Prakash
Shah di Ruang Rapat Borneo Kemenperin,
Jakarta.
Pada kunjungan ini Bengal Chamber
of Commerce and Industry (Kadin
Bengal) India mengundang pelaku
industri Indonesia untuk turut serta
pada India International Mega Trade
Fair (IIMTF) 2017 di NCR, Kalkuta,
Bhubaneswar dan Ranchi di India yang
akan diselenggarakan secara berturut
turut pada 4-15 Agustus 2017, 15-26
Desember 2017, 19-25 Januari 2018,
dan 16-26 Februari 2018.
IIMTF ini merupakan pameran multiproduk
tahunan yang diselenggarakan dengan
melibatkan ratusan pelaku industri dari
berbagai negara.

Kunjungan Managing Director
Executive Office American Chamber
of Commerce in Indonesia

Pertemuan tersebut dalam rangka
membahas peluang kerja sama kedua
negara pada bidang manufaktur salah
satunya pada sektor alat transportasi
dan kendaraan militer.

Ses. Ditjen KPAII Menerima
Kunjungan Delegasi India

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan
dan Pengembangan Akses Industri
Internasional, Riris Marhadi menerima
kunjungan Ketua Komite Pengembangan
Bisnis dan Promosi Perdagangan, Kamar

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian RI, Haris Munandar didampingi Sesditjen KPAII, Riris Marhadi dan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Eko S
A Cahyanto menerima kunjungan Managing
Director Executive Office American
Chamber of Commerce in Indonesia,
Lin Neumann dan perwakilan Amcham
Indonesia pada tanggal 11 April 2017 di
Ruang Rapat Nuri Kemenperin, Jakarta.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam
rangka diskusi terkait jadwal kunjungan
singkat Wakil Presiden (Wapres) Amerika

Serikat Mike Pence ke Indonesia pada
tangal 20 April 2017. Kunjungan Wapres
Pence merupakan bagian dari rangkaian
kunjungan ke Jepang, Korea, dan Australia.
Pada pertemuan tersebut, Wapres Pence
hanya dijadwalkan untuk bertemu dengan
Wapres RI Jusuf Kalla, antara lain guna
membahas hubungan bilateral RI-AS dan
membahas politik di Indonesia.
Dalam rapat koordinasi penyiapan
bahan dengan Kementerian Luar Negeri
RI, disampaikan bahwa beberapa isu
industri yang perlu untuk diangkat dalam
kunjungan antara lain terkait isu ekspor
kelapa sawit (CPO) Indonesia ke AS, isu
impor Harley Davidson, Sertifikasi Halal,
dan isu Undang-Undang Paten Nomor 13
Tahun 2016 yang dinilai kontraproduktif
bagi perusahaan asing pemegang paten
di Indonesia.

Penandatanganan
LoI & MoA KITECH

Keikutsertaan Indonesia pada
Cosmoprof Worldwide Bologna

Kementerian Perindustrian berpartisipasi
aktif pada Cosmoprof Worldwide
Bologna 2017 (17-20 Maret 2017).
Partisipasi aktif tersebut diwujudkan
melalui Pembiayaan Konstruksi Pavilion
seluas 60m2, dan sewa ruang/space
serta melakukan berbagai kegiatan yang
bertujuan untuk membekali peserta/
pelaku industri untuk siap mengikuti
pameran tersebut dan mengambil manfaat
sebesar-besarnya.
Keberadaan Pavilion Indonesia pada
pameran tersebut, merupakan hasil
kerjasama antara Ditjen Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri Internasional
(Ditjen KPAII), Ditjen Industri Agro, dan
KBRI Roma serta ITPC Milan.

Dirjen Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional, Kemenperin,
Harjanto dan Wakil Dekan Bagian
Akademik, Institut Teknologi Bandung,
Dr. Zainal Abidin serta Executive Managing Director of Advanced Manufacturing Technology, Seung Mok Yoo menandatangani dokumen Surat Penyataan
Kehendak (LoI) dan Memorandum of
Agreement (MoA) tentang kerjasama di
bidang penelitian dan pengembangan,
serta pelatihan untuk mendukung industri
manufaktur pada 18 April 2017 di Nuri
Hall, Kemenperin, Jakarta.

Perhelatan tersebut dikunjungi lebih
dari 250,000 pengunjung yang berasal
dari 150 negara; 2,677 exhibiting
companies dari 69 negara dan 29
Country Pavilions.
Disela-sela kegiatan, diadakan pula
pertemuan antara Direktur ASDIPI,
A. Riyanto dan Direktur Cosmoprof
Worldwide, Mr Enrico Zannini terkait
dengan Market Information/Inteligence
di bidang industri kosmetik dan terkait
lainnya. Pihak Cosmoprof Worldwide
menyampaikan bahwa pihaknya sangat
terbuka untuk permintaan informasi
terkait dengan data of buyers, product
types/ market characters dan sebagainya.

Global Manufacturing and
Industrialization Summit 2017

Dirjen Ketahanan dan Pengembangan
Akses Industri Internasional
Harjanto mendampingi Menteri
Perindustrian Airlangga Hartanto
menghadiri Global Manufacturing
and Industrialization Summit
(GMIS) di Abu Dhabi, Uni Emirat
Arab, pada tanggal 27-29 Maret
2017 lalu. GMIS merupakan konferensi internasional yang melibatkan kolaborasi Pemerintah selaku pembuat kebijakan industri,
dengan para pelaku industri dalam
mengeksplorasi dan memperoleh
informasi terkini mengenai industri
manufaktur guna pengambilan
kebijakan industri di masa depan.
Adapun tema yang diusung dalam
GMIS adalah menyambut dan
menghadapi tantangan Revolusi
Industri Keempat (Industry 4.0),
dimana Indonesia memiliki modal
dan potensi yang lebih dari cukup
untuk mengimplementasikan sistem
Industry 4.0. Secara garis besar,
fokus diskusi pada pertemuan
tersebut terdiri dari 6 hal, yaitu:
teknologi dan inovasi, rantai nilai global (global value chain),
pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, lingkungan hidup dan
keberlangsungan ekosistem, infrastruktur industri, standarisasi, dan
sinergi para pemangku kepentingan.
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