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erdagangan dengan sistem elektronik
(e-commerce) dengan cepat membius
warga dunia dan menjadi fenomena yang
menakjubkan di sejumlah negara, termasuk
di Indonesia. Masifnya perkembangan
e-commerce yang tak terbendung ini mampu
memberikan pengaruh besar, bukan hanya
terhadap sistem transaksi, distribusi dan
logistik, melainkan juga mengalihkan cara
produksi robot kepada sistem produksi
yang menerapkan teknologi AI (Artificial
Intelligence). Tak heran, pembicaraan mengenai e-commerce bahkan menjadi salah
satu agenda bahasan dalam beberapa perundingan seperti di WTO, APEC, dan perundingan-perundingan lainnya di level ASEAN.
Kementerian Perindustrian memiliki komitmen untuk mendukung partisipasi Indonesia
dalam memasuki era digital ekonomi ini.
Salah satunya dengan terus mendorong
penerapan Industri 4.0 melalui kerjasamakerjasama bidang teknologi industri agar
dapat direplikasi oleh pelaku industri di
Tanah Air. Kemudian, sektor industri kecil
dan menengah (IKM) pun difasilitasi melalui
program e-smart IKM untuk meningkatkan
keterlibatan IKM di ranah e-commerce,
selain juga dengan mendorong pemanfaatan
platform e-commerce yang sudah ada
sebagai wadah pemasaran.
Poin tersebut dipaparkan dengan gamblang
oleh Menteri Perindustrian (Menperin),
Airlangga Hartanto saat diwawancarai oleh
tim redaksi Going Globally pada Kamis, 2
November 2017 lalu. Hasil wawancara
Menperin disajikan sebagai referensi yang
menguatkan pada rubrik Topik Utama yang
membahas tentang tren dan perkembangan
pembahasaan e-commerce pada beberapa
perundingan internasional.
Sajian lain yang tak boleh Anda lewatkan
adalah hasil wawancara ekslusif kami
dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Ngakan Timur
Antara dan Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika (ILMATE), Riris Marhadi terkait
harmonisasi program kerjasama internasional antar Ditjen KPAII dengan unit-unit di
lingkungan Kemenperin. Tema epic ini bisa
Anda baca dalam rubrik Tinjauan.
Akhir kalimat, kami ucapkan selamat membaca. Semoga majalah yang kini ada dalam
genggaman Anda ini dapat menjadi sumber
referensi dan inspirasi yang bermanfaat.
Tabik
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E-Commerce Tak Terbendung, Regulasi Tak Kunjung Rampung

Laju pertumbuhan e-commerce terlampau pesat, tak berbanding lurus dengan regulasi yang
mendampinginya. Bahkan di level setingkat World Trade Organization (WTO) pun bahasan
e-commerce tak kunjung usai. Isu e-commerce terakhir mengemuka pada Konferensi Tingkat
Menteri (KTM) di Bali tahun 2013, namun kembali mengalami kebuntuan. Bulan Desember
2017, topik ini akan kembali diangkat dalam KTM ke-11 yang akan berlangsung di Buenos
Aires, Argentina. Bagaimana kesiapan Indonesia?
icara e-commerce, nama
Jack Ma tak mungkin dikesampingkan. Sosok ini
dianggap sebagai bapak
industri e-commerce. Setelah membangun Alibaba
Groups, bisnis e-commerce Jack Ma terus menggurita dengan munculnya Taobao, Tmall,
Alipay, Ant Financial dan pengembangan
bisnis lainnya. Inovasi terbarunya, Jack
Ma membuka kafe tak berawak, tanpa
pelayan dan tanpa kasir. Konsumen dihadapkan dengan teknologi jaringan sejak mulai masuk ke kafe, memilih produk
hingga membayarnya. Kafe Tao ini resmi diluncurkan Jack Ma di Hangzhou,
Tiongkok belum lama ini.
Dalam pertemuan puncak pemimpin IT
2017, di Shenzhen, Tiongkok beberapa
waktu lalu, Jack Ma menyampaikan
bahwa dalam tiga dekade mendatang,
dunia ini bukan milik perusahaan internet lagi, tapi mereka yang menggunakan
perusahaan internet dengan baik.
Bisnis komersial akan beralih ke bisnis online dengan perpaduan bersama
online, offline, dan logistik sebagai
sebuah sistem bisnis modern. Berubahnya industri ritel juga akan berdampak pada model manufaktur B2C
(Business to Customer) menjadi C2B
(Customers to Business). Perubahan
ini menjadikan lokasi usaha tidak lagi
sebagai faktor penentu keberhasilan.
Usaha yang berhasil adalah mereka
yang mampu memanfaatkan internet
dalam menangkap selera pasar.

Begitu juga dalam sistem finansial yang
memperkenalkan sistem pembayaran
virtual. E-commerce juga mempengaruhi cara produksi yang mengalihkan
penggunaan mesin robot kepada sistem
produksi yang menerapkan teknologi AI
(Artificial Intelligence). Ilustrasi di atas
menunjukkan bahwa dunia industri tengah mengalami pergeseran dari pola
konvensional ke era baru teknologi informasi. Perubahan ini tentunya akan
berpengaruh pada berbagai elemen yang
terkait di dalamnya. Tak hanya proses
produksi, proses transaksi dan hubungan
konsumen dengan produsen pun akan
berubah secara signifikan. Termasuk
transaksi perdagangan antarnegara.
Sudah siapkah regulasi perdagangan dunia menghadapi pesatnya perkembangan
teknologi di bidang industri e-commerce? Bagaimana perlindungan konsumen
dengan produsen, bagaimana mengatur
perlindungan perdagangan dan industri
tanah air? Adakah aturan mengenai perpajakan atas aktivitas e-commerce?
Negara-negara di dunia perlu bekerja
sama dan saling bertukar informasi
mengenai best practices dalam mengontrol lalu lintas e-commerce terkait
barang tidak berwujud (intangible
goods) dan jasa sehingga tidak merugikan negara pengkonsumsi barang
atau jasa dimaksud.

Pembahasan e-Commerce di WTO
WTO memaknai e-commerce sebagai
proses produksi, distribusi, pemasaran,

penjualan, pengiriman barang dan jasa
dengan menggunakan media elektronik. Transaksi e-commerce yang perlu
diatur dalam WTO mencakup transaksi jual-beli yang dilakukan dengan
menggunakan perantara alat elektronik yang melibatkan electronic funds
transfer, electronic payment, internet
marketing, Electronic Data Interchange (EDI), dan Customer Relationship Management. Termasuk juga hal
lain seperti perlindungan data pribadi
konsumen, keamanan transaksi, dan
perlindungan dari surat elektronik yang
tidak diinginkan (spam).
Sejumlah anggota WTO dari negara
berkembang dan seluruh LDCs sempat
menolak pembahasan e-commerce
karena adanya faktor digital gap.
E-commerce dipandang sebagai suatu
isu baru yang memerlukan beragam
perangkat teknis dan infrastruktur
untuk dapat dioperasikan.
Apabila isu e-commerce terus mengemuka hingga akhirnya disepakati aturan main internasionalnya, kelompok
anggota WTO tersebut memandang
akan terdapat kesenjangan dari sisi
hak dan kewajiban yang akan memberatkan mereka. Hingga kini belum
ada kejelasan bagaimana cara untuk
menjembatani digital gap di antara kelompok negara berkembang dan LDCs
dengan negara maju.
Menjelang sidang KTM ke-11 2017
akhir tahun ini, telah terdapat beberapa
negara anggota WTO yang memberi
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masukan atau proposal terkait isu
e-commerce. Sepuluh proposal yang
masuk pada tahun-tahun sebelumnya
umumnya mengangkat elemen akses
pasar sebagai isu krusial, sementara
tiga proposal terbaru lebih fokus pada
aspek prosedural.
Ketiga proposal yang diajukan dalam
sidang General Council (GC) WTO
pada 26-27 Juli 2017 tersebut ialah,
1) Possible Way Forward on Electronic
Commerce oleh Jepang; 2) Working
Par ty on Electr onic Commer ce
(WPEC) Ways to Move Forward oleh
Rusia; dan 3) Advancing Work on the
E-commerce Work Programme oleh
Australia, Kanada, Kolombia, Qatar
dan Singapura.
Ada beberapa poin utama dari ketiga
proposal tersebut. Pertama, memberikan waktu khusus selama 12 bulan
untuk mengevaluasi pembahasan

Berikut rangkuman dari 10 proposal yang diusulkan :
1. Non-Paper oleh Amerika Serikat.
Usulan mencakup pembahasan peniadaan bea masuk bagi
produk digital, kepastian terkait prinsip non-diskriminasi,
izin arus data lintas negara, mencegah kebijakan lokalisasi
(pembuatan infrastruktur fisik atau data server) sebagai
hambatan perdagangan, pembatasan pemaksaan transfer
teknologi, standardisasi berbasis pasar dan interoperasi global,
kepastian prosedur cukai yang lebih cepat dan transparan,
mutual recognition agreement (MRA), dll.
2. Reinvigorating Discussions on Electronic Commerce oleh
Hong Kong, Jepang, Pakistan, Rusia, Singapura, dan
Taiwan.
Isu yang didorong untuk jadi fokus antara lain mendo rong transparansi dan non-diskriminasi terkait
e-commerce, memfasilitasi perdagangan antar negara
dengan melakukan simplifikasi regulasi dan standar,
memfasilitasi keikutsertaan UKM dalam e-commerce,
kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional
dan melakukan pembahasan pembentukan aturan global
mengenai e-commerce, termasuk arus data lintas batas
negara.
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3. Non-Paper oleh Brazil.
Brazil mendorong agar internet bersifat bebas dan terbuka
untuk tujuan komersial dan pembangunan, dengan tetap
mempertimbangkan hak pemerintah dalam menentukan
kebijakan (policy space). Selain itu, pembatasan transfer
teknologi diharapkan tidak dilakukan agar akses pasar global
e-commerce bersifat inklusif.
4. E-commerce Workshop Reflections oleh MIKTA (Meksiko,
Indonesia, Korea, Turki, dan Australia).
Proposal memuat pembahasan agar WTO memberikan
perhatian kepada agenda digital trade, adanya isu terbaru
di bidang e-commerce seperti arus data atau lokalisasi data,
dan perlunya identifikasi aspek kebijakan perdagangan terkait
e-commerce yang dapat diatur oleh WTO.
5. Non-Paper for the Discussions on Electronic Commerce/
Digital Trade oleh Jepang.
Jepang memaparkan beberapa ide yang perlu dibahas, yakni
disiplin terkait praktik e-business (berkaitan dengan otentifikasi
tanda tangan elektronik, perlindungan konsumen online, spam),
informasi atau produk digital, keamanan cyber, transparansi,
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e-commerce pasca KTM WTO ke-11.
Setelah periode tersebut, sekiranya
dapat disepakati, anggota WTO
memberikan mandat untuk memulai
negosiasi e-commerce.
Kedua, mendorong disepakatinya
suatu Ministerial Decision pada KTM
WTO ke-11 yang membentuk Working
Group on Electronic Commerce yang
difungsikan sebagai forum untuk
membahas seluruh isu yang terkait
dengan e-commerce.
Ketiga, mendorong pembahasan isu
e-commerce secara lebih ekstensif
dan intensif dengan tujuan untuk
mengidentifikasi issues of interest
dan perkembangan dari segi proses
untuk dibahas dan dicerminkan ke
dalam suatu Ministerial Decision
pa da KTM WTO ke-11. Nantinya
Mi nis terial Decision tersebut akan
me metakan pembahasan (future

work) e-commerce di masa mendatang dengan menggunakan aspek
development, misalnya melalui penerapan transfer teknologi dan pemberian waktu tenggang implementasi
kesepakatan yang lebih lama kepada
negara berkembang dan LDCs.
Secara umum, para proponen memiliki
pandangan yang sama bahwa e-commerce merupakan isu baru yang perlu menjadi fokus pembahasan agar
arus perdagangan barang dan jasa
dapat ditingkatkan. Untuk itu, perlu
ada kepastian atas kerangka regulasi
internasional terkait e-commerce agar
tercipta perdagangan internasional
yang inklusif, transparan, dan dapat
diprediksi.
Mayoritas proponen sependapat
bahwa di satu sisi prinsip transparansi dan non-diskriminasi memang diperlukan untuk mendukung

kerja sama, peraturan internasional dan harmonisasi standar,
serta larangan bagi beberapa persyaratan (persyaratan lokalisasi
data, penyingkapan informasi penting seperti source code,
persyaratan penggunaan teknologi tertentu seperti enkripsi).
6.

Electronic Commerce and Copyright oleh Brazil dan Argentina.
Proposal ini mendorong perlunya kesepahaman mengenai
transparansi, keseimbangan antara hak dan kewajiban
(pengecualian dan pembatasan yang tercantum di Konvensi
Berne kiranya juga harus berlaku di dunia digital), serta
territoriality of copyright

7. Electronic Signatures oleh Argentina, Brazil, dan Paraguay.
Proposal fokus terhadap tanda tangan elektronik dan perannya
terhadap identitas digital pengguna. Saling pengakuan
antar anggota terkait tanda tangan elektronik dapat sangat
membantu fasilitasi perdagangan antar negara, khususnya
perdagangan jasa.
8. Trade Policy, the WTO, and the Digital Economy oleh Kanada,
Cile, Kolombia, Pantai Gading, Uni Eropa, Korea, Meksiko,
Montenegro, Paraguay, Singapura, dan Turki.

perkembangan e-commerce, namun
di sisi lain kerangka regulasi e-commerce juga perlu memperhatikan
aspek perlindungan data konsumen
dan keamanan serta kenyamanan
transaksi, termasuk di dalamnya pengakuan terhadap otentikasi elektro nik. Beberapa anggota lain menekankan perlunya pengembangan
infrastruktur bagi negara berkembang
dalam rangka meningkatkan aktivitas
e-commerce.
Terlepas dari kesamaan tersebut,
masih ada perbedaan sudut pandang,
khususnya antara negara maju dengan
negara berkembang. Hal ini mencakup
larangan lokalisasi data, larangan
persyaratan teknologi tertentu, transfer
teknologi, penghapusan bea masuk
bagi produk yang dikirim secara
elektronik, serta penerapan pengaturan
kekayaan intelektual dalam aktivitas
e-commerce.

Proposal ini mengangkat tema tantangan ekonomi digital,
upaya memaksimalkan peran WTO, terminologi serta
pemetaan terkait e-commerce.
9. Electronic Commerce and Development oleh Brunei
Darussalam, Kolombia, Kosta Rika, Hong Kong, Israel,
Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Panama, Qatar,
Seychelles, Singapura, dan Turki.
Proposal ini menekankan potensi e-commerce dalam
membantu UKM melakukan ekspansi “beyond their own
backyards” dan tantangan konektivitas digital di negara
berkembang. Beberapa potensi area diskusi yang dimasukkan
ke dalam proposal antara lain fasilitasi perdagangan dan
e-commerce, kesenjangan infrastruktur untuk pelaksanaan
e-commerce, akses solusi pembayaran dan keamanan online.
10. An Enabling Environment to Facilitate Online Transactions
oleh Uni Eropa.
Proposal ini mengetengahkan empat elemen pendukung
pertumbuhan (enabling environment) transaksi online, yaitu
perlindungan konsumen, spam, otentikasi elektronik, serta
pengakuan terhadap kontrak elektronik.

7

Topik
Utama
2017 tentang Peta Jalan Sistem
Perdagangan Nasional Berbasis
Elektronik (SPNBE). Perpres ini
mencakup tujuh isu strategis yakni
pendidikan dan SDM, pendanaan,
perpajakan, perlindungan konsumen,
keamanan informasi, infrastruktur
komunikasi, dan logistik.
Dalam ranah global, keterlibatan
Indonesia dalam berbagai perundingan
terkait e-commerce baik di forum
multilateral maupun regional dan
bilateral, kiranya dapat diarahkan
untuk mengamankan kepentingan
nasional.
Indonesia memiliki fokus beberapa
hal terkait perdagangan digital ini.
Pertama, terkait dengan peniadaan
bea masuk bagi produk digital.
Isu moratorium bea masuk atas
importasi barang yang dikirim secara
elektronik merupakan salah satu
topik hangat dalam pembahasan
terkait e-commerce pada berbagai
forum.
Proposal-proposal dari kelompok
negara maju umumnya berfokus pada
kepentingan dunia usaha di negara
masing-masing dan hanya membe ri kan ruang terbatas bagi aspek
development, khususnya bagi negara
berkembang dan LDCs.

Pandangan Indonesia
Peluang e-commerce di Indonesia
sebenarnya amat besar. Pertumbuhan
pengguna internet di Indonesia
semakin pesat, dengan rata-rata
pertambahan pengguna mencapai
11,3% per tahun dari tahun 20132016. Meski perlahan, semenjak
2013 industri e-commerce Indonesia
terus mengalami pertumbuhan, dengan
rata-rata total transaksi e-commerce
berbanding total dengan penjualan ritel
sebesar 0,9% per tahun.
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Dengan berbagai pasar online yang
tersedia, pelaku industri terutama
yang bergerak di sektor barang
konsumsi akan lebih mudah bergerilya
untuk memasarkan produk, baik ke
dalam maupun ke luar negeri tanpa
perlu adanya gerai distributor fisik.
Namun di sisi lain, serangan barang
impor juga lebih mudah dijangkau
oleh konsumen dalam negeri. Terlihat
bahwa pasar e-commerce lokal juga
banyak didominasi oleh produk impor.
Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah
bersama bagi pembuat kebijakan
untuk memastikan keberlangsungan
industri.
Untuk mengatasi semua isu tersebut,
pemerintah telah menyusun sebuah
peta jalan e-commerce yang telah
diterbitkan dalam bentuk Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun

Indonesia tidak dapat menerima
hal ini karena bertentangan dengan
UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang
perubahan atas UU Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
yang menetapkan bahwa importasi
barang melalui transmisi elektronik
termasuk obyek bea masuk dan pajak
dalam rangka impor. Oleh karena itu,
penerapan moratorium dinilai dapat
menghilangkan penerimaan negara.
Selain itu, menghilangkan bea masuk
berarti menghilangkan hambatan
bagi produk impor yang berpotensi
mengakibatkan tergerusnya industri
dalam negeri oleh arus barang impor.
Indonesia berpandangan bahwa tarif
bea masuk atau pajak penghasilan
tetap perlu dikenakan atas barang tidak
berwujud. Namun, mempertimbangkan

E-Commerce Tak Terbendung, Regulasi Tak Kunjung Rampung

barang tidak berwujud memiliki
karakteristik tersendiri, maka perlu
dipikirkan mengenai mekanisme
pengenaannya agar dapat diterapkan
secara efisien dan efektif.

negara berkembang dan LDCs. Kesenjangan ini dikhawatirkan hanya akan
menguntungkan negara maju yang
sudah lebih siap dalam penerapan
e-commerce.

Kedua, pemberlakuan e-commerce
mencegah kebijakan lokalisasi
data (pembuatan infrastruktur fisik
atau ser ver) sebagai hambatan
perdagangan. Hal yang dikhawatirkan
dari kebijakan ini adalah hilangnya
perlindungan data konsumen. Selain
itu, kebijakan lokalisasi data hanya
dapat dibenarkan dengan alasan
keamanan data negara.

Selain keempat hal yang memang
menjadi obyek perdebatan dalam
pembahasan e-commer ce pada
berbagai forum, yang perlu di perhatikan ialah sejauh mana kesiapan
Indonesia dalam menerapkan
e-com merce. Misalnya, kesiapan
pelaku usaha digital tanah air untuk
ekspansi pasar ke luar negeri atau
masih terbatas pada pasar dalam
negeri, kesiapan infrastruktur fisik
dan regulasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan e-commer ce yang
menguntungkan seluruh pihak.

Ketiga, keikutsertaan industri mikro,
kecil, dan menengah (IKM) dalam
e-commerce haruslah melalui pemberian bimbingan teknis khususnya
untuk negara berkembang dan
LDCs. Keempat, adanya kesenjangan
infrastruktur dalam pelaksanaan
e-commerce antara negara maju,

Dengan berbagai per timbangan
tersebut, Indonesia tentunya akan
mampu menentukan posisi nasional
atas tiap usulan berbagai negara

yang tentunya sarat akan kepentingan
masing-masing.

Peran KPAII
Kementerian Perindustrian, melalui
Direktorat Jenderal Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) terus melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap
setiap pembahasan yang berkembang,
khususnya di bidang akses pasar industri internasional. Salah satu yang
se dang menjadi fokus KPAII saat
ini adalah teknis dan kesepakatan
mengenai market access. Selain itu,
KPAII juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas posisi
Kementerian Perindustrian terhadap
berbagai usulan isu dalam proposalproposal e-commerce yang diajukan
oleh negara-negara anggota WTO,
agar tetap dapat menjaga pasar dalam
negeri dengan regulasi yang sesuai
dengan aturan WTO. (nadia/doni/erli)

Perkembangan Forum Lainnya
SEBAGAI fenomena global, e-commerce
tidak luput dari daftar ba ha san da lam
berbagai perundingan. Kebun tuan perundingan dalam WTO meng akibatkan
beberapa forum kerja sama dunia telah
mengawali diskusi mengenai e-commerce, salah satunya adalah forum APEC
yang telah berhasil menelurkan dokumen
APEC Cross-Border Facilitation Framework. Dokumen yang disepakati bulan
Agustus lalu ini pada dasarnya mendata
hal-hal yang akan dilakukan APEC untuk
memfasilitasi cross-border e-commerce
di kawasan Asia Pa si fik. Cross-border
e-commerce di sini mencakup transaksi B2C, B2B, dan G2B, serta seluruh
transaksi elektronik komersial yang melibatkan produk fisik, jasa, dan produk
digital.

Dokumen mencakup lima pilar yang akan
dilakukan APEC dalam memfasilitasi
kelancaran cross-border e-commerce,
sebagai berikut:
1. Mendorong pengembangan kerangka
hukum dan regulasi yang transparan,
terprediksi, ramah bisnis, dan selaras untuk memfasilitasi cross-border
e-commerce di kawasan
2. Memperkuat kegiatan peningkatan
kapasitas bagi UMKM untuk meningkatkan partisipasinya dalam
pasar global dan regional melalui
e-commerce
3. Memperkuat proteksi privasi data lintasbatas, termasuk dengan menerapkan
prinsip-prinsip APEC Cross-Border
Privacy Rules

4. Memfasilitasi perdagangan nirkertas
lintasbatas di kawasan, termasuk
dengan menerapkan WTO Trade
Facilitation Agreement
5. Membahas lebih lanjut mengenai isuisu baru dan lintas sektoral dalam
cross-border e-commerce, di antaranya
mencakup perpajakan, HKI, dan
perlindungan konsumen online.
Selayaknya dokter, kelima langkah
tersebut memang hanya bersifat resep
dari APEC untuk para anggotanya agar
dapat lebih memfasilitasi kelancaran
perdagangan elektronik lintasbatas di
kawasan Asia Pasifik. Sebagai salah
satu anggota APEC, Indonesia pun tidak
terlepas dari anjuran implementasi resep
tersebut.
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Harus Menjadi Bagian dari
Pertumbuhan Digital Economy

esatnya perkembangan teknologi membuat peta persaingan di banyak sektor,
termasuk sektor industri,
semakin terbuka lebar. Semua serba digital. Nyaris
tidak ada sekat geografis
apapun antara produsen
dengan konsumen di mana
pun berada. Tak ayal, banyak negara kini
memfokuskan diri pada pengembangan
ekonomi digital yang merupakan bagian
dari eskalasi perkembangan dunia industri saat ini; dari generasi ketiga menjadi
generasi keempat (industry 4.0). “Kalau
kita melihat negara-negara lain seperti
Singapore, bahkan sampai merevisi target pertumbuhannya tahun depan karena menyadari gerakan ekonomi global ini
akan tertarik ke ranah digital ekonomi,”
kata Menteri Perindustrian, Airlangga
Hartarto.
Di Tanah Air, perdagangan elektronik
(e-commerce) berkembang sangat
cepat, baik itu e-commerce yang tumbuh
dan berbasis industri lokal maupun
e-commerce yang masuk dari negaranegara yang sudah lebih mapan dari
segi teknologi. Berbagai dampak dan
konsekuensi tentu saja akan timbul dari
pesatnya perkembangan e-commerce.
Di sela-sela aktivitasnya, Menteri
yang pernah menulis buku berjudul:
Strategi Clustering dalam Industrialisasi

10

Indonesia Harus Menjadi Bagian dari Pertumbuhan Digital Economy

Indonesia (terbitan Andi Offset,
Yogyakarta, 2004) ini menyempatkan
diri menerima tim redaksi Going Globally,
A. Latif Lahdjie dan Fajar Muhammad
yang didampingi oleh Sesditjen KPAII,
Restu Yuni Widayati dan Kabag Hukum
dan Kerjasama, R. Wiwi Widarsih, pada
Kamis, 2 November 2017. Berikut
pemaparan Menperin tentang selukbeluk perkembangan e-commerce,
mulai dari sisi regulasi, perkembangan
teknologi, relasi antar negara hingga
potensi pengembangannya di Indonesia.
Bagaimana pendapat Bapak tentang
ekonomi digital saat ini? Bagaimana
kaitannya dengan program di Kementerian Perindustrian?
Saat ini pertumbuhan ekonomi didorong
oleh pertumbuhan dibidang elektronik,
di antaranya adalah digital dan internet
of things. Negara-negara lain seperti
Singapore, bahkan sampai merevisi target
pertumbuhannya tahun depan karena
gerakan ekonomi global ini akan tertarik
dengan digital ekonomi. Sebagai satu
negara yang mempunyai potensi besar
dibidang ekonomi-karena kita punya
pasar yang kuat, Indonesia tentunya harus
menjadi bagian dari pertumbuhan itu.
Hari ini, partisipasi kita di industri ICT
masih terbatas. Banyak sekali produkproduk teknologi yang tidak kita miliki
sehingga Indonesia hanya menjadi
pasar. Oleh karena itu, Kementerian
Perindustrian mendorong agar elektronik
ini kita bangkitkan lagi, salah satunya pengembangan smartphone, tapi itu hanya
bagian kecil dari ICT. Kalau kita lihat
lebih jauh industri ICT, seluruh peralatan
komunikasi tidak ada yang dimanufaktur
di Indonesia.
Berikutnya yang perlu kita perhatikan
adalah inovasinya, yang bisa kita lihat
dari pengembangan inovation centre,
nah kita juga jalannya masih lambat,
kita ingin percepat.
Selanjutnya adalah pengembangan
aplikasi sebagai enabler, salah satunya untuk pengembangan Small And
Medium Enterprise (SME). SME ini kan
perubahan life style mass consumption

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (tengah) saat diwawancarai oleh tim Majalah Going Globally bersama Sesditjen KPAII,
Restu Yuni Widayati (kedua dari kiri) dan Kabag Hukum dan Kerjasama, R. Wiwi Widarsih (kanan), Kamis (2/11/2017).

Indonesia, dimana kita lihat dari porsi
digital economy 30% pergi ke travelling,
30% pergi ke ticketing dan hotel, 30%
e-commerce. Yang harus kita tangkap
e-commerce untuk pengembangan
Small And Medium Enterprise.
Di lain pihak ada otomasi di bidang
industri, kita dorong industri 4.0 tapi lebih
kepada industri-industri yang kita pilih,
seperti industri semen, petrokimia, industri
kertas, industri makanan minuman yang
memang sudah melakukan otomasi,
termasuk otomotif. Champion itu yang
kita dorong.
Dengan demikian kita punya new set of
engine growth ekonomi kedepan. Ini yang
harus kita tangkap. Ekonomi ini (e-commerce) di Indonesia marketnya sekitar
$12 billion, tapi dalam 5 tahun ke depan
itu bisa meningkat sampai 10 kali. Inilah
yang menjadi sumber pertumbuhan kedepan yang sebagian masyarakat Indonesia
harus berpartisipasi disitu. Harus ada
multiplier effect bagi Indonesia. Salah
satu yang harus kita lakukan adalah retraining dan reskilling, karena kebanyakan
masyarakat tidak siap untuk kesitu, tetapi
kita melakukannya bertahap.
Retraining dan reskilling dibidang
digital ekonomi itu bisa terjadi kalau
vokasinya sudah jalan, jadi orang sudah
punya mindset tentang teknologi dan
manufaktur. Kalau itu bisa kita penuhi
maka kita bisa masuk ke digital ekonomi.

Sejauh mana Kementerian Perindustrian
mendorong vokasi itu?
Vokasi sudah kita dorong dengan link
and match industri dengan SMK (Sekolah
Menengah Kejuruan). Kita targetkan
sampai 2019 ada 1 juta pelajar masuk
dalam sistem yang link and match
dengan industri.
Apa langkah Kemenperin untuk
memperkuat eksistensi dan daya saing
industri kecil menengah di Indonesia?
Kita akan dorong program e-smart IKM,
dimana Kementerian Perindustrian
keterlibatannya dalam pengembangan
pemberdayaan dari produk itu sendiri;
dalam bentuk produk yang berstandar,
produk yang mempunyai inovasi,
mempunyai safety, kemudian juga
fasilitasi untuk kapasitas, sedangkan
perdagangannya pada e-commerce
yang sudah ada. Dengan demikian kita
mengharapkan e-commerce itu semakin
meningkat. Kementerian perindustrian
melakukan pelatihan-pelatihan, targetnya
sampai 2019 minimal ada 9000 IKM
baru dari program ini.
Terkait industrialiasi dari e-commerce ini
bagaimana pandangan Bapak?
E-commerce ini kan jalannya berbeda
dengan e-commerce seperti industri yang
biasa. Dalam e-commerce yang penting
ada platform, dan sekarang platform di
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market sudah banyak, ada Tokopedia, ada
Blibli, ada Lazada, dan ada Bukalapak,
nah e-commerce ini kita manfaatkan
saja. Karena dalam satu e-commerce itu
vendornya atau UKM-nya ada satu juta
lebih per platform. Jadi kita tidak perlu
reinventing the will bikin sendiri gitu. Kita
manfaatkan yang sudah ada.
Terkait industri kreatif yang menyangkut pelaku IKM bagaimana pandangan
Bapak?
Industri itu hasil kegiatan kreatif, tidak
ada industri yang tidak kreatif. Industri
semuanya berbasis inovasi. Bagi perindustrian ya seluruh hasil produk small
and medium enterprise ada karena
proses inovasi dan proses kreatifitas.
Yang paling penting kita dorong Small
And Medium Enterprisenya. Data BPS
(Badan Pusat Statistik), pertumbuhan
industri kecil menengah kan 5,3%, pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Itu salah satu indikator
yang sudah baik. Dan pertumbuhan sektor elektronik disitu hampir diatas 30%,
kemajuannya luar biasa. Itu yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi
kedepan akan di drive oleh elektronik.
Bagaimana dengan kawasan-kawasan
tertentu yang menjadi basis industri
kreatif?
Kawasan-kawasan itu tumbuh karena kedekatan dengan Singapore. Yang kedua
kita kan kembangkan Bali Kreatif, nah itu
juga perlu di link dengan kawasan-kawasan industri lain, seperti di Bumi Serpong
Damai kan Apple juga masuk. Ini harus
didorong supaya yang lain juga masuk,
dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Apa langkah Kemenperin mendorong
industri manufaktur supaya da pat
memiliki daya saing di era industrialisasi 4.0?
Industri 4.0 di Indonesia bertujuan
untuk meningkatkan produktifitas dan
efisiensi. Barangnya tetap semen, tetap
otomotif, tetap cokelat. Sepatu ya tetap
sepatu. Hanya modellingnya mungkin
menggunakan 3D printing sehingga
prosesnya akan lebih efisien.
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Menperin tengah memaparkan sejumlah kendala dan tantangan dalam
menapaki era digital ekonomi, serta strategi apa yang harus dilakukan ke depan.

Bagaimana kerjasama dengan negaranegara maju terkait dengan peningkatan
peran Indonesia di dalam otomatisasi?
Kerjasama-kerjasama ini kebanyakan
baru sebatas prototyping, jadi proto typing itu harus di replikasi. Kemampuan
replikasi itu yang harus didorong. Itu
akan dapat mengembangkan sektorsektor lainnya. Kita harus replikasi
kerjasama-kerjasama, apakah itu yang
dibalai ulit, dan itu harus direplikasi
di industrinya, replikasi ini yang harus
diperbanyak sehingga program itu tidak
hanya berhenti di prototyping.
Bagaimana Bapak menanggapi fenomena kemunculan tokoh e-commerce
seperti Jack Ma?
Jack Ma bukan representasi dari the
ordinary. Dunia hanya mencetak satu
Jack Ma, tapi Jack Ma yang satu itu
karena kebijakan Tiongkok. Di Tiongkok
kan nggak bisa cari pakai Google, atau
pakai Yahoo atau pakai Whatsapp. Ada

proteksi-proteksi yang dilakukan oleh
negara lain. Kita juga harus dorong
supaya jangan terlalu terbuka. Kalau
di Indonesia ya Google, ya Baidu ya
semua bisa masuk. Itu bisa jadi seperti
tong sampah, semua masuk, tapi
domestiknya tidak bisa menikmati. Kita
harus melakukan empowerment dari
industri-industri startup kita.
Tadi Bapak sampaikan ada industriindustri yang telah melakukan otomatisasi,
seberapa optimis Bapak melihatnya?
Kalau industri sih bagi mereka (otomasi)
jadi hal yang harus, kalau mereka tidak
melakukan efisiensi mereka kalah saing.
Makanya kalau hal seperti itu nggak
usah disuruh juga sudah jalan. Kita
tinggal meng-empower supaya mereka
mempercepat prosesnya saja.
Apa tantangan yang paling mendesak
terkait e-commerce ini?
Ta n t a n g a n n y a a d a l a h m a r ke t n y a

Indonesia Harus Menjadi Bagian dari Pertumbuhan Digital Economy

Kedepan apakah Bapak optimis dengan
e-commerce?
Ya. Kekuatan kita kan resources kita
banyak, banyak universitas itu banyak
resources.
Sejauh mana harapan Bapak terhadap
Ditjen KPAII agar bisa berperan aktif
dalam mengembangkan atau masuk ke
dalam era digital ekonomi ini?
Kalau era digital tentu harus berfikir
berbeda, kemudian cara kerjanya
berbeda, jadi kita harus menghadirkan
suasananya silicon valley gitu. Karena
kreatifitas itu tidak bisa hadir dengan
seragam, dengan waktu tertentu, jadi
harus punya ekosistem environment
yang berbeda. Ini yang disediakan di
Nongsa misalnya, kemudian disediakan
di Blok 71, dan disediakan di Becik.
Bagaimana KPAII mendorong? Pertama,
memperbanyak fasilitas-fasilitas seperti
itu. Kedua, fasilitas seperti itu tidak
hanya disediakan oleh pemerintah atau
swasta asing, tapi swasta nasional juga
harus di encourage.
terlalu terbuka. Kalau di Indonesia
marketnya terbuka maka startup ini
akan kalah oleh yang besar-besar.
Kita lihat sekarang dengan terbukanya
pasar kan semua fintech sudah
diambil. Sehingga kita nanti didalam
negeri hanya sebagai pemegang saham
minoritas. Sebut saja satu-satu, semua
sudah diambil.
Menurut Bapak apakah perlu dikembang kan inovasi-inovasi secara
khusus?
Inovasi adalah satu bagian dari
pengembangan produk, pengembangan
teknologi atau pengembangan manufacturing. Kalau bangsa ini tidak
melakukan pengembangan dibidang
inovasi kita akan ketinggalan. Apalagi
kalau kita lihat negara lain kan
inovasinya terlalu tinggi, sehingga kita
hanya menjadi manufacturing yang
skalanya sederhana, padahal kita harus
lari kepada manufacturing yang skalanya
lebih tinggi.

Akhir-akhir ini di dalam perundingan
internasional sudah banyak dibahas
mengenai e-commerce, jadi tim KPAII
ikut aktif di perundingan WTO, APEC dan
juga perundingan-perundingan Asean,
bagaimana KPAII harus bersikap?
Dalam perundingan kita harus lihat posisi
kita, jadi posisi-posisi kita didudukkan
dulu baru kita berunding. Posisi kita
startup ini kan masih infant, jadi jangan
kita berunding seolah-oleh kita sudah
advance. Posisi-posisi itu yang harus
kita perhatikan.
Apa kendala-kendala utama dalam
e-commerce?
Kendala terbesar kita di industri fintech
secara “by law” tidak bisa dikembangkan,
karena aturan BI masih mengikut kepada
Bassel. Nah, industri fintech itu pasti rugi
semua, dan kalau rugi itu tidak mungkin
dapat kredit. Kalau bank kasih kredit
kepada perusahaan rugi, ya, banknya
(ratingnya-red) turun. Jadi fintech tidak
bisa dibiayai oleh perbankan nasional.

Kedua, aturan undang-undang tenaga
kerja kita, karena fintech ini kan tenaga
kerjanya lebih loose, dan yang namanya
startup kan nggak ada jaminan bahwa
mereka harus dikontrak berapa lama
dan sebagainya. Kemudian juga regulasi
tentang movement of expert my grand
worker itu, karena yang namanya
inkubasi kan sebentar-sebentar. Tapi
kalau dinamika ini nggak disediakan sulit
bagi ekonomi digital untuk berkembang.
Jadi environtment regulasi kita belum
siap untuk digital ekonomi.
Bagaimana pandangan Bapak terkait
kekhawatiran sebagian orang dengan
perkembangan digital payment di
industri e-commerce?
Itu kekhawatiran dari perbankan, karena
perbankan sekarang memonopoly
dari payment, tetapi dengan adanya
e-payment itu bisa membuat “bank
baru”, industri ini yang dikhawatirkan
oleh the old perbankan, sementara kalau
perbankan kan ngecharge kartu kredit
3%, sementara kalau e-paymanet ini kan
nol, mereka tidak men-charge apapun
kepada customer, sehingga model bisnis
perbankan ini terganggu. Perbankan
sendiri kan harus pakai IT sistem, nah
kalau IT nya sendiri menjadi bank kan
bank nya sendiri bubrah.
Buat industri secara keseluruhan ini
lebih kearah peluang?
Kalau buat industri sih bagus, karena
fungsi intermediasi yang dulunya mahal
oleh broker itu menjadi nol. Nah kalau kita
lihat yang dilakukan oleh platform e-commerce kan mereka tidak mengambil fee,
tapi valuation mereka berdasarkan market share, sehingga itu yang mengubah
kompetisi di industri jasa perbankan
Bagaimana mengantisipasi regulasi kita
yang kalah cepat dengan pertumbuhan
e-commerce?
Kalau bagi saya ya industri ini kan mengantisipasi ketidakadaan regulasi, jadi selama itu bisa mereka terobos ya tentu itu
tugas pemerintah membuat rambu-rambu.
Tetapi tentu rambu-rambu bukan yang mematikan industri yang berjalan. (hks/ltf/fjr)
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Upaya Peningkatan Daya Saing Industri
Dalam Menghadapi Kompetisi Global
ektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting
dalam pembangunan nasional serta sebagai penggerak utama roda
perekonomian. Jika dilihat lebih dalam lagi, sektor industri juga
memegang peran kunci dalam kemampuan menyerap lebih dari
16,5 juta tenaga kerja (15% angkatan kerja nasional), penciptaan
nilai tambah (value added creation), kontributor utama dalam
penciptaan devisa negara melalui ekspor produk hasil industri,
serta motor dalam peningkatan investasi. Dengan peran tersebut,
kontribusi sektor Industri serta sektor jasa pendukung industri terhadap
perekonomian nasional pun terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tercatat, pada semester 1 tahun 2017 ini, sektor industri serta jasa pendukung
industri berkontribusi terhadap lebih dari 31% Produk Domestik Bruto (PDB)
nasional. Hal ini merupakan sebuah capaian yang signifikan, di tengah tekanan
perekonomian dan kompetisi secara global.

Harjanto
Direktur Jenderal Ketahanan
dan Pengembangan Akses
Industri Internasional
Kementerian Perindustrian RI

Berdasarkan data United Nations Statistic Division pada tahun 2016, Indonesia
merupakan negara keempat terbesar di dunia yang sektor industrinya berkontribusi
diatas 20% terhadap PDB, setelah Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok
(RRT), dan Jerman. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran industri
terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, sudah selayaknya sektor
ini mendapat perhatian lebih, dan tentunya keberpihakan yang proporsional.

Pandangan terhadap Industri Nasional Saat Ini
Pencapaian sektor industri dalam 3 tahun terakhir sangat signifikan yang memberi
pengaruh positif terhadap perekonomian nasional. Walaupun demikian, menurut
pandangan saya, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang wajib dibenahi,
sehingga sektor ini benar-benar mampu memiliki daya saing secara global dan
menjadi tulang punggung yang kuat bagi perekonomian nasional.
Secara umum, Kementerian Perindustrian telah memetakan daya saing
industri nasional berdasarkan 5000 Pos tarif untuk produk industri manufaktur
unggulan, diantaranya produk baja, kimia hilir, kimia hulu serta tekstil dan
produk tekstil. Dan perhitungan yang dilakukan berdasarkan Revealed
Comparative Advantage (RCA), menyimpulkan bahwa tidak lebih dari 35%
produk-produk tersebut yang mampu bersaing pada tataran kompetisi global.
Kondisi tersebut sedikit mengkhawatirkan di tengah gencarnya negara pesaing
melakukan revitalisasi industri serta regulasi terkait industri yang mampu
menarik investasi besar.
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Upaya Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Menghadapi Kompetisi Global

Menurut World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Report
2017-2018, Daya saing merupakan kumpulan institusi, kebijakan serta faktorfaktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi, yang pada akhirnya
menentukan tingkat kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi.

Namun, sekali lagi, optimisme peningkatan daya saing
industri serta pendalaman struktur industri terus tumbuh
dengan mengingat kembali bahwa Indonesia dianugerahi
kekayaan Sumber Daya Alam yang nyaris sempurna sebagai
modal dasar industri, baik di darat dan di laut, namun
belum dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, potensi lain
yang belum termanfaatkan dengan baik adalah posisi
Indonesia di silang Samudera Pasifik dan Hindia sangat
strategis menyambut era perdagangan bebas, yang dapat
menjadikan Indonesia sebagai global logistic hub yang
selaras dengan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim
dunia.
Selain itu, citra Indonesia di mata internasional pun terus
membaik, yang membuat potensi kepercayaan dunia
internasional meningkat. United Nations Conference on

Trade and Development (UNCTAD) telah menyatakan bahwa
Indonesia termasuk dalam 4 (empat) Top Prospective Host
Economies dibawah Amerika Serikat, RRT dan India. Hal ini
tentunya peluang bagi Indonesia untuk terus menarik minat
kerjasama saling menguntungkan dengan negara mitra.
Menurut World Economic Forum dalam The Global
Competitiveness Report 2017-2018, Indonesia secara
global pada periode tersebut mampu memperbaiki peringkat
daya saing menjadi posisi 36 dari 137 negara, dari periode
2016-2017 pada peringkat 41.
Menteri Perindustrian dalam Rapat Kerja Nasional KADIN
Indonesia 2017 menyampaikan, meskipun tingkat daya
saing membaik, namun hal tersebut belum lah cukup. Masih
banyak upaya-upaya yang perlu dioptimalkan dalam rangka

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Dalam Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014, Sumber Daya Alam (SDA) bersama Sumber Daya
Manusia (SDM) dan teknologi, inovasi dan kreatifitas telah ditetapkan sebagai modal dasar pembangunan industri.
Pembangunan Industri Diarahkan pada Pembangunan

- Pertumbuhan industri pun secara
umum masih up and down
- Pasca UU pada tahun 2014 dan 2015,
industri tumbuh diatas pertumbuhan
ekonomi
- Pada tahun 2016 pertumbuhan
kembali melambat menjadi 4,42%
dibawah pertumbuhan ekonomi 5,02%.

INDUSTRI HULU
Industri logam
dasar dan
bahan galian
non logam

Industri kimia
berbasis migas
dan batubara

Komponen
dan bahan
penolong

Jasa industri

Industri
pangan

Industri
farmasi

Kosmetik dan
alat kesehatan

Industri tekstil,
kulit, alas kaki
dan aneka

Industri alat
transportasi,
elektronika,
telematika

Industri
pembangkit
energi

Industri
hulu agro

INDUSTRI PENDUKUNG
Industri
barang modal

Empat Sektor Industri yang Tumbuh Konsisten di Tengah Tekanan
Ekonomi Global Tahun 2017

INDUSTRI ANDALAN

Industri
logam dasar

Industri kimia,
farmasi dan obat
tradisional

Industri
makanan dan
minuman

Industri
permesinan dan
peralatan

7,50%

7,38%

7,19%

6,72%
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KONSEP DAYA SAING MENURUT WORLD ECONOMIC FORUM
Menurut World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Report 2017-2018, daya saing merupakan
kumpulan institusi, kebijakan serta faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi, yang pada akhirnya
menentukan tingkat kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi.
3 SYARAT DASAR DAYA SAING GLOBAL
Innovation and
Sophistication factors
sub-indeks, dengan
pilar business
sophistication dan
innovation.

Efficiency Enhancers
sub-indeks, dengan pilar
higher education and
training, goods market
efficiency, labor market
efficiency, financial
market efficiency,
technological readiness,
dan market size.

untuk terus mendongkrak tingkat daya saing Indonesia dalam
persaingan global. Beberapa catatan juga disampaikan oleh
Menteri Perindustrian, terutama pada pilar-pilar daya saing
yang masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya
health and primary education, labor market efficiency, dan
technological readiness. Hal tersebut merupakan catatan
bagi kita semua, bagaimana seluruh sumber daya dapat
disinergikan untuk membangun industri demi Indonesia
yang makmur dan sejahtera.

Upaya peningkatan Daya Saing Industri Nasional
Sebagai salah satu sektor utama penggerak ekonomi, sektor
industri memiliki peran khusus pada program Nawacita
yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, antara lain
membangun ekonomi di luar Pulau Jawa melalui fokus
pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa, upaya
peningkatan produktivitas industri dan daya saing produk
industri di pasar internasional, hingga upaya peningkatan
ketahanan industri serta membangun SDM industri yang
berkompetensi.
Upaya-upaya tersebut diterjemahkan dalam berbagai
program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi
lintas instansi yang difokuskan pada pelaksanaan 6
(enam) program prioritas : Peningkatan SDM Industri
melalui pendidikan vokasi, Pendalaman Struktur industri
dan peningkatan value chain, Pengembangan industri
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Basic Requirements
sub-indeks, dengan
pilar institution,
infrastructure,
macroeconomic
environment, dan
health and primary
education.

berorientasi ekspor dan labor intensive, Pengembangan
IKM melalui digital platform, Pengembangan industri
berbasis SDA, Pengembangan kawasan industri.
Tidak hanya fokus kepada pembangunan industri, melalui
paket kebijakan ekonomi, yang hingga saat ini telah
diterbitkan 16 (enam belas) paket kebijakan, Pemerintah
juga fokus melakukan pembenahan terhadap iklim usaha
dan investasi. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang
kondusif bagi dunia usaha melakukan kegiatan bisnisnya di
Indonesia.
Meskipun belum cukup memuaskan, namun terjadi lompatan
dalam kemudahan untuk melakukan bisnis di Indonesia
(ease of doing business). Menurut data World Bank, pada
tahun 2017, Indonesia mengalami lonjakan yang cukup
signifikan dengan mampu meraih peringkat 72, naik 34
peringkat dari periode sebelumnya pada posisi 106 dari
181 negara. Dan ditargetkan pada tahun 2019, Indonesia
mampu menjadi salah satu dari 40 negara most friendly
for business. Tidak hanya kemudahan melakukan bisnis
di Indonesia, optimalisasi pelaksanaan paket kebijakan
ekonomi, serta upaya-upaya kinerja keuangan, juga mampu
memperbaiki citra Indonesia di mata investor. Standard
& Poor’s, serta beberapa agency rating lainnya, seperti
JCRA, Fitch, Moody’s dan R&I, menempatkan Indonesia
pada level BBB-/stable outlook dan berhasil meraih status
Investment Grade. Hal tersebut mengindikasikan kepada

Upaya Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Menghadapi Kompetisi Global

Global recognition tidak akan berarti tanpa komitmen seluruh pemangku
kepentingan, bahwa “kepentingan nasional” adalah prioritas utama pembangunan
ekonomi, dimana sektor industri merupakan salah satu komponennya.
investor bahwa Indonesia merupakan negara yang aman
dan prospektif untuk berinvestasi.

2. Regional Trade Agr eement (RTA) : Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah
dalam rangka peningkatan daya saing industri, telah
memperoleh global recognition, salah satunya oleh United
Nations Industrial Development Organizations (UNIDO),
dimana pada tahun 2016, sebagaimana yang dirilis
dalam UNIDO Industrial Statistic Book 2017, Indonesia
menempati peringkat ke-9 sebagai negara pemanufaktur
industri dunia di atas Inggris, Mexico, Rusia, Kanada dan
Spanyol. Posisi ini merupakan pencapaian yang sangat
signifikan bagi pertumbuhan industri, dimana pada tahun
2014 Indonesia menempati posisi 12 dan pada tahun
2015 pada posisi 10. Dengan global recognition yang
diraih, Indonesia selayaknya dapat menjaga momentum
pertumbuhan, sehingga daya saing industri nasional di
tengah kompetisi global dapat terus meningkat.

3. Preferential Trade Agreement (PTA).
a. Indonesia - Pakistan PTA (Review)
b. Indonesia - Iran PTA
c. Indonesia - Peru PTA/ CEPA

Pemanfaatan Fora Internasional sebagai Bagian
Upaya Peningkatan Daya Saing Industri
Bersama kita sadari bahwa Indonesia merupakan bagian
global trade yang menuntut smart participation. Berbagai
komitmen dan negosiasi bilateral, regional, maupun
multilateral terus dibangun dengan melibatkan sektor
industri di dalamnya. Pandangan saya, dalam posisi
tersebut, Indonesia sudah tidak bisa mundur dari percaturan
global tersebut jika tidak ingin ditinggal, mengingat terus
aktif dan agresifnya negara-negara pesaing membangun
aliansi perdagangan.
Saat ini, melalui proses negosiasi, Indonesia sedang fokus
membangun kerjasama, dalam kerangka :
1. Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
a. Indonesia - European Free Trade Association (EFTA)
CEPA (Swiss, Norway, Iceland, Lichtenstein)
b. Indonesia - Australia CEPA
c. Indonesia - Chile CEPA
d. Indonesia - European Union CEPA
e. Indonesia - Turkey CEPA
f. Indonesia - Japan EPA (Review)

Smart participation sangat diperlukan dalam proses negosiasi
jika tidak ingin forum-forum tersebut hanya menjadi sarana
liberalisasi bagi produk-produk industri, dan Indonesia pada
akhirnya hanya menjadi “pasar potensial” bagi produk asing.
Dalam setiap proses negosiasi, saat ini Kementerian
Perindustrian selalu menawarkan empat smart participation,
yakni :
1. Export Quality Infrastructure, dimana diperlukan
kerjasama dalam hal peningkatan kualitas produk hasil
industri berorientasi ekspor;
2. Global Value Chain, yang tentunya akan meningkatkan
peran produk industri nasional dalam partisipasi
pemenuhan kebutuhan global;
3. Movement of Natural Persons, yang membutuhkan
komitmen peningkatan kompetensi SDM yang mampu
berkompetisi secara global;
4. Vocational Training, yang merupakan sarana kerjasama
peningkatan kompetensi SDM yang dibutuhkan bagi
industri.
Keempat hal tersebut mutlak dibutuhkan sektor industri
di tengah keterbatasan sumber daya di dalam negeri, dan
ternyata terdapat kesempatan untuk bekerjasama dengan
negara mitra melalui fora internasional. Keberhasilan
program-program tersebut pada akhirnya akan turut
meningkatkan daya saing industri nasional, sekaligus
meningkatkan ketahanan industri dalam negeri.
Sebagai penutup, global recognition tidak akan berarti
tanpa komitmen seluruh pemangku kepentingan,
bahwa “kepentingan nasional” adalah prioritas utama
pembangunan ekonomi, dimana sektor industri merupakan
salah satu komponennya. (pipin/dian/erli)
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NON TARIFF MEASURES (NTMS):

Alternatif
Pengamanan Industri
Dalam Negeri
elain berfungsi se bagai sumber penda patan negara, tarif ju ga
merupakan ins tru men
proteksi dalam perdagangan internasional (tariff
measures). Proteksi ini
umumnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen
dan produsen dalam negeri. Misalnya,
untuk melindungi pasar dalam negeri
dari serbuan produk minuman beralkohol impor, pemerintah menetapkan tarif bea masuk yang relatif sangat tinggi
hingga dapat mencapai 150%.
Contoh lainnya adalah, untuk melindungi industri dalam negeri kekurangan
bahan baku dan dalam rangka program
peningkatan nilai tambah (hilirisasi),
pemerintah menetapkan bea keluar
untuk beberapa produk, seperti bijih
nikel, bauksit, kelapa sawit, dan
cokelat.
Namun dalam perkembangannya, tarif
tidak lagi efektif sebagai instrumen
proteksi mengingat semakin cepatnya
perkembangan perdagangan bebas
antarnegara (free trade agreement)
yang ditandai dengan semakin rendahnya tingkat tarif dalam kegiatan
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perdagangan internasional, baik tarif
bea masuk (impor) maupun tarif bea
keluar (ekspor).
Saat ini, ada tren di mana negaranegara di dunia menerapkan kebijakankebijakan nontariff (nontariff measures/
NTMs) untuk melindungi kepentingan
nasional mereka. Menariknya, tren ini
berkembang relatif lebih cepat pada
negara-negara maju yang selama ini
kerap memprogandakan liberalisasi
perdagangan, seperti Amerika Serikat
dan Uni Eropa. Sebagai gambaran,
pada tahun 2016 jumlah NTMs yang
dinotifikasi AS adalah sebanyak 4.780
dan Uni Eropa 6.805 sedangkan
Indonesia hanya 272. Data lengkap
mengenai perbandingan jumlah NTMs
tersebut tercantum pada Tabel 1.
Non tariff measures (NTMs) sendiri
didefinisikan sebagai kebijakankebijakan selain tariff yang secara
potensial memiliki pengaruh ekonomi
perdagangan komoditas internasional
dengan mengubah kuantitas perdagangan atau harga atau keduanya
(UNCTAD 2013).
Secara garis besar NTMs dibagi menjadi
import measures dan export measures

Non Tariff Measures (NTMs): Alternatif Pengamanan Industri Dalam Negeri

(Gambar 1). Import measures terbagi
menjadi dua bagian yakni tindakan
teknis (technical measures) dan tindakan (non technical measures), sementara untuk export measures hanya
memiliki satu klasifikasi yaitu export
related measures.
Sanitary and phyto-sanitary (SPS),
hambatan perdagangan bersifat teknis (technical barriers to trade, TBT),
penelusuran pra-pengapalan (preshipmentinspection, PSI) dikategorikan
dalam tindakan teknis sedangkan kebijakan non-teknis mencakup kebijakan
pengkontrolan harga, pelarangan impor,
kuota produk impor secara spesifik atau
umum, lisensi impor, kebijakan paratarif, tindakan kebijakan persaingan,
dan lain-lain subsidi ekspor, hambatan
ekspor, dan lainnya (Gambar 1).
Dalam pengklasifikasian terbaru ini,
tindakan non-teknis mencakup pembatasan distribusi, pelayanan pascapenjualan, subsidi impor, pengadaan
pemerintah, kekayaan intelektual, dan
aturan asal barang.
Sebagaimana penjelasan sebelumnya,
salah satu contoh NTMs adalah

charges, taxes, and other para-tariff
measures yang tujuan penerapannya
adalah untuk mengontrol atau memengaruhi harga barang impor dalam
rangka mendukung (melindungi) harga
domestik produk tertentu ketika harga
impor barang tersebut lebih rendah.
Contohnya adalah Price Compesantion
Measures (PCM) yang diterapkan oleh
Swiss dan Minimum Import Price
(MIP) yang diterapkan oleh India.
Saat ini, negara-negara maju yang
mem propagandakan liberalisasi
per da gangan, seperti AS dan UE,
menerapkan kebijakan nontarif (nontariff measures) untuk melindungi
kepentingan nasional mereka.
Swiss menerapkan PCM sejak tahun
1972 yang bertujuan untuk menjaga
daya saing industri pengolahan produk pertanian sehingga dapat bersaing dengan produk pertanian dari
negara lain. Dasar penerapan kebijakan ini adalah karena struktur biaya
produksi di Swiss yang relatif lebih
mahal dari negara lain, sehingga untuk menyamakan level daya saing
pro duk Swiss dengan negara lain,
maka diperlukan adanya kompensasi.

Tabel 1. Perbandingan NTMs Antarnegara
Negara
Uni Eropa
United States
China
Canada
Japan
Chile
Mexico
Australia
Peru
New Zealand
India
South Korea
Malaysia

SPS
1.262
2.769
1.020
946
427
511
286
369
617
523
109
516
36

TBT
4.004
1.405
1.170
630
742
446
509
200
92
101
101
754
227

ADP CV
287 22
229 108
101
4
63
30
7
3
69
3
77
9
8
3
9
280
1
39
34

SG
3

SGG
269
173

57

QR
63
31
21
26
42

39

122
6
83
59
92

2
1
4
4

5
3

TRQ
681
52
10
21
18
1
11
2
3
3
67
13

XS Total NTMs
214
6.805
13
4.780
2.194
11
1.727
1.294
965
5
883
6
789
726
1
720
558
1507
313
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Skema penerapan PCM terdiri dari dua,
yaitu pengenaan pungutan impor dan
pemberian export refund.

melalui serangkaian kebijakan protektif
yang telah dilaksanakan sejak tahun
1974.

Pungutan impor dikenakan terhadap
produk impor pertanian yang merupakan substitusi dari produk lokal yang
digunakan dalam kegiatan produksi
industri makanan dan minuman. Tambahan pungutan tersebut dikenakan
berdasarkan bahan baku pertanian/
industri yang digunakan dalam proses
produksi.

Sebagai negara yang sedang mengembangkan industri berbasis agro,
kebijakan tersebut tentu dapat menjadi benchmark bagi Indonesia untuk
merumuskan kebijakan serupa. Namun, sayangnya Indonesia tidak dapat memberlakukan kebijakan PCM
tersebut sepenuhnya, khususnya terkait
export refund, mengingat adanya
ko mit men yang telah disampaikan
Indonesia kepada WTO pada tahun
1995, di mana kebijakan subsidi ekspor Indonesia terbatas hanya pada
pengurangan biaya transportasi dan
pemasaran untuk produk beras dan
minyak nabati.

Export refund diberikan kepada produk
olahan pertanian yang ditujukan untuk
ekspor. Nilai refund yang diberikan
dihitung berdasarkan persentase bahan
baku yang digunakan industri makanan
dan minuman merujuk pada standar
resep nasional yang berlaku.
Hasil kajian yang telah dilakukan
Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kebijakan PCM yang diterapkan Swiss berhasil meningkatkan
surplus perdagangan produk makanan
berbahan baku produk pertanian

Serupa dengan kebijakan PCM, India
menerapkan kebijakan MIP untuk
melindungi industri baja mereka,
yaitu dengan menetapkan harga impor
minimum berkisar USD 341-752
untuk 173 produk besi/baja. Kebijakan
ini pada awalnya hanya berlaku selama

Gambar 1. Klasifikasi NTMs
Technical
Measures

A. SPS
B. TBT
C. Pre-shipment clearance and other formalities

NonTechnical
Measures

D. Price control
E. Licenses, quotas, prohibition & other quantity control m.
F. Charges, taxes and other para-tariff measures
G. Finance
H. Anti-competitive
I. Trade-related investment
J. Distribution restrictions
K. Post-sales services
L. Subsidies
M. Government procurement
N. Intellectual property
O. Rules of origin

Import
measures

Export
measures
Sumber: UNCTAD, 2013
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P. Export-related measures

enam bulan, yaitu dari Februari 2016
hingga Juli 2016, tetapi kemudian
diperpanjang hingga Oktober 2016
untuk 66 produk besi/baja.
Terkait MIP, Direktorat Ketahanan
Industri bekerjasama dengan Peneliti
dari FEUI telah melakukan kajian untuk
menganalisis peluang penerapan MIP
di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan
bahwa penerapan MIP pada industri
besi/baja Indonesia dapat memberikan
beberapa dampak, seperti:
a. Mendorong pertumbuhan industri
besi/baja dalam negeri terlebih
bagi industri yang memiliki tingkat
pertumbuhan impor tinggi.
b. Meningkatkan penerimaan pemerintah
c. Berpotensi terjadi surplus perdagangan apabila negara mitra tidak
melakukan tindakan balasan terhadap kebijakan yang dilakukan.
d. Penurunan kesejahteraan masyarakat (welfare loss) karena berkurangnya pasokan besi/baja di pasar.
e. Berpotensi menurunkan tingkat
output sektor-sektor lain yang
terkait, terutama sektor mining dan
quarrying yang merupakan sektor
yang menjadi input utama pada
sektor basic metal sehingga akan
terkena dampak tidak langsung
yang paling signifikan.
Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia
dapat melakukan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi industri dalam
negeri selama kebijakan tersebut tidak
bertentangan dengan kesepakatan
yang berlaku dan dinotifikasikan ke
WTO. Selain itu, dalam perumusan kebijakan perlu adanya kajian yang komprehensif untuk menganalisis dampak
pemberlakukan kebijakan tersebut
sehingga setiap dampak negatifnya
dapat diminimalisir dan diantisipasi
dengan baik. (romadhon/erli)

Tinjauan Dampak Ekonomi terhadap Penerapan Bea Keluar Ekspor

Tinjauan

Dampak Ekonomi terhadap
Penerapan Bea Keluar Ekspor
alah satu upaya pemerintah untuk mendukung
program hilirisasi dalam
rangka peningkatan
nilai tambah produk
Indonesia adalah dengan
menerapkan bea keluar
untuk ekspor bahan

mentah. Berdasarkan PMK No.13
tahun 2017, beberapa produk ekspor
yang dikenakan bea keluar terdiri dari
kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit,
crude palm oil (CPO), dan produk
turunannya,produk hasil pengolahan
mineral logam, dan produk mineral
logam dengan kriteria tertentu.

Besaran tarif bea keluar yang dikenakan
bervariasi tergantung dari besarnya nilai
tambah produk ekspor tersebut. Pada
prinsipnya, semakin besar nilai tambah
yang diperoleh dalam negeri, maka semakin kecil tarif bea keluar yang dikenakan. Sebaliknya, semakin kecil nilai
tambah yang diperoleh dalam negeri,
maka tarifnya akan semakin besar. Misalnya saja untuk produk kulit dan kayu,
di mana tarif bea keluar untuk ekspor
produk kulit mentah adalah sebesar
25% sedangkan untuk kulit yang telah
disamak adalah sebesar 15%.
Secara umum, WTO tidak melarang
penerapan kebijakan bea keluar.
Hampir sepertiga negara anggota WTO
telah menerapkan kebijakan ini. Selain
Indonesia, beberapa negara anggota
WTO yang menerapkan kebijakan
bea keluar adalah Madagaskar
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yang menerapkan bea keluar untuk
vanila, kopi, cengkeh, dan lada. Pada
tahun 1995, Uni Eropa juga pernah
menerapkan kebijakan serupa dengan
mengenakan bea keluar sebesar
US$35 per ton untuk ekspor gandum.
Kebijakan bea keluar umumnya
diterapkan untuk produk-produk
bahan mentah. Selain untuk peningkatan nilai tambah, tujuan lain
kebijakan ini adalah untuk memenuhi
kebutuhan bahan mentah bagi indutri
dalam negeri. Saat ini pemerintah
sedang mengkaji penerapan bea keluar
untuk mete dan kelapa me ngingat
adanya kecenderungan peningkatan
ekspor produk-produk tersebut yang
menyebakan terjadinya kelangkaan
bahan baku di dalam negeri.
Dalam tulisannya yang berjudul
The Economics of Export Taxation:
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A Theoretical and CGE Approach
Contribution, Antoine Bouet dan
David Laborde menjelaskan beberapa
justifikasi ekonomi untuk penerapan
bea keluar ekspor, yang terdiri dari:
a. Terms of trade justification
Dengan adanya pembatasan ekspor
melalui penerapan bea keluar,
negara yang memiliki share relatif
besar dalam memasok suatu produk
di pasar dunia dapat menaikan
harga produk tersebut sehingga
dapat meningkatkan terms of trade
negara tersebut.
b. Food security and net domestic
consumers (final consumption
price)
Seperti yang sempat disinggung
sebelumnya, salah satu tujuan
bea keluar adalah untuk menjaga
pasokan di dalam negeri, khususnya

untuk bahan baku/bahan mentah,
sehingga ketahanan pangan
(food security) dapat tercapai.
Selain itu, dengan meningkatnya
pasokan di dalam negeri, maka
pada akhirnya dapat menurunkan
harga di dalam negeri sehingga
dapat menguntungkan konsumen
di dalam negeri.
c. Intermediate consumption price
Bea keluar untuk bahan mentah
secara tidak langsung dianggap
sebagai indirect subsidy bagi industri dalam negeri karena telah
menyediakan harga bahan baku
yang relatif lebih murah. Hal inilah yang kemudian digunakan oleh
Amerika Serikat untuk menerapkan
countervailing duty terhadap produk pulp dan paper dari Indonesia
karena telah menerapkan pembatasan ekspor kayu gelondongan.

Tinjauan Dampak Ekonomi terhadap Penerapan Bea Keluar Ekspor

d. Public receipts
Sama halnya dengan bea masuk
impor, bea keluar ekspor juga berfungsi sebagai salah satu sumber
pendapatan negara.

No
1

e. Income redistribution
Bea keluar menyebabkan adalah
redistribusi pendapatan dari produsen barang ekspor kepada
kon sumen dalam negeri melalui
penurunan harga domestik dan
pemerintah melalui peningkatan
pendapatan pemerintah.
f. Stabilization of domestic prices
Bea keluar digunakan untuk menstabilkan harga di dalam negeri
dengan mencegah berkurangnya
pasokan di dalam negeri.

Bea keluar
kopra dan
produk kelapa
di Filiphina
pada 1970-an

Analisis
Filiphina mengenakan bea keluar ekspor sebesar 6%
untuk kopra dan 4% untuk produk kelapa lainnya
dengan tujuan untuk meningkatkan terms of trade
dan menstabilkan harga di dalam negeri. Kebijakan
ini kurang berhasil karena di pasar internasional
tersedia banyak produk substitusi untuk minyak
kelapa. Sehingga ketika pasokan minyak kelapa di
pasar internasional berkurang, maka pembeli akan
beralih ke minyak sayur lainnya.
Hal tersebut justru menyebabkan terjadinya penurunan
terms of trade Filiphina. Selain itu, berkurangnya
daya saing produk kopra dan kelapa Filiphina di pasar
internasional akibat adanya kebijakan nilai tukar yang
berlaku pada saat itu mendisinsentif para produsen di
dalam negeri sehingga berdampak negatif terhadap
perekonomian di dalam negeri.

2

Bea keluar
kapas di
Pakistan pada
1988 – 1995

Tujuan pengenaan bea keluar ini adalah untuk
mendukung industri benang dalam negeri yang sedang
berkembang dengan menjaga pasokan bahan baku
di dalam negeri dengan harga yang relatif murah.
Dalam jangka pendek, kebijakan ini berhasil menekan
ekspor kapas dan meningkatkan produksi dan ekspor
benang. Namun, dalam jangka panjang dampaknya
tidak terlalu signifikan karena sifat demand kapas
untuk industri benang di Pakistan bersifat inelastis,
yang artinya penurunan harga tidak disertai dengan
peningkatan produktivitas yang signifikan. Selain
itu, di satu sisi kebijakan ini memang menjadi
insentif bagi industri benang Pakistan, tetapi di sisi
lain menjadi disinsentif bagi industri dalam negeri
Pakistan untuk mengembangkan teknologi. Kebijakan
ini juga telah mendisinsentif petani kapas di dalam
negeri karena harga jual produk mereka menjadi
relatif lebih rendah.

3

Bea Keluar
Beras di
Thailand
hingga tahun
1986

Bea keluar ekspor beras meningkatkan kesenjangan
pendapatan antara penduduk pedesaan yang sebagian
besar petani dengan penduduk perkotaan. Hal ini
disebabkan karena bea keluar ekspor secara signifikan
berdampak terhadap penurunan pendapatan petani
sehingga menurunkan daya beli petani. Di sisi
lain, kebijakan tersebut justru meningkatkan daya
beli penduduk perkotaan karena adanya kenaikan
pendapatan relatif akibat adanya penurunan harga
beras di pasar domestik.

Dalam menerapkan suatu kebijakan,
pemerintah tentu perlu melakukan
kajian dampak terlebih dahulu untuk
meminimumkan atau mengantisipasi
excess yang mungkin timbul dari
kebijakan tersebut. Terkait dengan
kebijakan bea keluar ini, Roberta
Piermartini dalam kajiannya yang
berjudul The Role of Export Taxes in
the Field of Primary Commodities
telah melakukan analisis terhadap
dampak ekonomi dari kebijakan bea
keluar ekspor di beberapa negara.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya,
bea keluar memang dapat men jadi
salah satu instrumen untuk melindungi dan mengembangkan industri
dalam negeri. Namun, dalam penerapannya, perlu dilakukan kajian
yang komprehensif terhadap dampak
yang mungkin timbul akibat kebijakan
tersebut. Pengalaman dari beberapa
negara lain yang telah menerapkan
kebijakan bea keluar dapat dijadikan
sebagai benchmark bagi pemerintah
Indonesia dalam menyusun kebijakan
serupa. (romadhon/erli)

Kebijakan
Bea Keluar
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Perekonomian sejumlah
negara yang selama ini
menjadi pasar tradisional
Indonesia tengah mengalami
kelesuan. Untuk itu,
Indonesia perlu menciptakan
peluang membuka pasar non
tradisional baru. Negaranegara yang tergabung
dalam Eurasian Economic
Union (EAEU) dan Turki
kini tengah dibidik untuk
dijadikan pasar non
tradisional baru bagi ekspor
produk-produk Indonesia.
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urasian Economic Union
(EAEU) merupakan sekumpulan negara-negara
di wilayah Eropa Timur
dan Asia Tengah atau disebut Eurasia. Organisasi
ini terbentuk 2014 lalu.
Negara-negara yang tergabung di dalamnya adalah Federasi
Rusia, Republik Armenia, Republik
Belarusia, Republik Kazakhstan, dan
Republik Kyrgyzstan. Dari kelima negara yang tergabung tersebut, Rusia yang
mendominasi perekonomian EAEU.
Gross Domestic Product (GDP) EAEU
86% disumbang oleh Rusia.
Sedangkan Turki (bahasa Turki: Türkiye
Cumhuriyeti) disebut Türkiye (bahasa
Turki: Türkiye) adalah sebuah negara
besar di kawasan Eurasia. Wilayahnya
terbentang dari Semenanjung Anatolia
di Asia Barat Daya dan daerah Balkan
di Eropa Tenggara. Turki berbatasan
dengan Laut Hitam di sebelah utara;
Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani
dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan,
dan Iran di sebelah timur; dan Irak
dan Suriah di tenggara; dan Laut
Mediterania di sebelah selatan. Laut
Marmara yang merupakan bagian
dari Turki digunakan untuk menandai
batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara
transkontinental.

Kinerja Perdagangan
Turki dan EAEU
Selama ini, perdagangan Indonesia
dengan EAEU berlangsung fluktuatif.
Lima tahun terakhir (2012-2016),
perdagangan Indonesia dengan
EAEU menurun sebesar 12,7%, dengan pertumbuhan ekspor non-migas
sebesar 8,2% per tahunnya. Namun
pada periode Januari-Maret 2017,
ekspor non-migas Indonesia ke EAEU

mencapai USD 341,8 juta atau mengalami peningkatan signifikan hingga
mencapai 91,6% YoY.
Secara umum, produk ekspor nonmigas andalan Indonesia ke EAEU
masih didominasi produk primer, seperti CPO (Crude Palm Oil) dan turunannya, kopi, kelapa dan teh. Namun
perkembangan dua tahun terakhir
menunjukkan bahwa ekspor beberapa
produk manufaktur mulai bergeliat.
Sebagai contoh, ekspor mesin pencair
udara atau gas pada 2016 mencapai
US$263,5 juta, meningkat 144,7%
dibandingkan 2015. Bahkan pangsa
ekspor produk tersebut di tahun 2016
mencapai 20,7% atau me nem pati
urutan kedua produk ekspor Indonesia
ke EAEU.
Di sisi lain, kinerja impor non-migas
Indonesia dari EAEU selama 20122016 menunjukkan penurunan ratarata sebesar 17,5% per tahun. Pada
periode Januari-Maret 2017, impor
non-migas Indonesia dari EAEU
mencapai USD 365,4 juta atau
mengalami penurunan 66,0% YoY.

Sementara produk impor non-migas
yang paling banyak dibutuhkan
Indonesia dari EAEU adalah potassium
chloride, jumlahnya mencapai 30,2%,
dan produk besi/baja setengah jadi
dengan pangsa 22,2% pada 2016.
Selain itu, produk yang kontinu diimpor
dari EAEU adalah komponen pesawat
terbang, aluminium, dan asbes dengan
pangsa kumulatif ketiga produk tersebut mencapai 17,2% dari total impor
non-migas Indonesia dari EAEU tahun
2016.
Sama halnya dengan EAEU, ekspor
Indonesia ke Turki selama lima tahun
terakhir (2012-2016) juga didominasi produk non-migas, dengan penurunan rerata sebesar 8,2% per tahun. Pada 2016, ekspor non-migas
ke Turki mencapai US$1,02 miliar,
menurun dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang nilainya mencapai
US$1,16 miliar.
Adapun ekspor utama Indonesia ke
Turki yang pertumbuhannya turun
didominasi oleh produk karet, tekstil,
bubuk kayu, kertas, konduktor, motor,

Russia
Belarus
Kazakhstan

Kyrgyzstan
Turkey

Armenia
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dan kimia asam stearat. Produk ekspor
non-migas andalan Indonesia ke Turki
adalah technically specified natural
rubber (TSNR) senilai US$83,3 juta
pada 2016, dengan pangsa mencapai
8,1%.
Impor Indonesia dari Turki juga tetap
didominasi oleh produk non-migas.
Selama lima tahun terakhir, impor
Indonesia mengalami tren penurunan
rata-rata sebesar 2,3%. Namun jika
dibandingkan tahun 2015 ke 2016,
ada peningkatan impor non-migas
sebesar 11,4% dari US$249,7 juta
menjadi US$278,2 juta.
Produk impor utama Indonesia dari
Turki adalah tembakau, gandum, jagung, marmer, barang elektronik, karpet, dan pakaian. Adapun produk impor
non-migas yang paling dibutuhkan dari
Turki ialah tembakau belum dipabrikasi
tidak bertangkai/bertulang daun, dengan nilai impor sebesar US$23,8
juta. Produk tersebut memberikan
kontribusi impor sebesar 8,6% pada
2016.

Kerjasama dan Perdagangan
Sudah banyak jejak hubungan yang
dilakukan Indonesia dengan Turki.
Indonesia-Turki Compr ehensive
Economic Partnership Agreement
(IT-CEPA) sudah ada sejak 2008,
ketika diselenggarakannya Si dang
Komisi Bersama (SKB) Indonesia-Turki yang ke-7. Kemudian pada 2010,
dibentuk Joint Study Group (JSG)
yang berlanjut pada 2011 merekomendasikan perlunya dibentuk ITCEPA.
Kesepakatan dimulainya IT-CEPA
disepakati dengan ditandatanganinya
Joint Ministerial Statement oleh
kedua negara pada tanggal 6 Juli
2017.
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Pun dengan negara EAEU. Indonesia
saat ini telah memiliki kesepakatan
bilateral di berbagai bidang dengan dua
negara anggota EAEU, yakni Rusia yang
ditandatangani tanggal 12 Maret 1999
dan Belarusia yang ditandatangani
tanggal 12 Mei 2000. Selain itu,
Indonesia dan Rusia juga memiliki
SKB di bidang perdagangan, ekonomi
dan kerjasama teknis yang secara rutin
dilakukan dan dipimpin oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
SKB tersebut telah dilaksanakan sebanyak 11 kali, di mana pertemuan
terakhir diselenggarakan pada Oktober
2016 di Jakarta.
Di sela-sela ASEAN-Russia Summit
pada Mei 2016, Presiden Rusia juga
sempat mengusulkan penjajakan untuk membentuk FTA antara Indonesia
dan EAEU. FTA tersebut dinilai penting
untuk menjaga dan me ningkatkan
akses pasar dan daya saing Indonesia
di pasar EAEU. Ter lebih karena
Vietnam sudah lebih dulu membentuk
FTA dengan EAEU yang berlaku sejak
Oktober 2016, yang di antaranya
mencakup bidang trade in goods
dengan tingkat liberalisasi 91% dari
total pos tarif Vietnam dan 88% dari
total pos tarif EAEU, trade in services,
investasi, electronic technologies in
trade, dan state owned enterprise.

Kendala Tarif
Dalam hubungan dagang dengan Turki,
Indonesia dihadapkan pada struktur
tarif negara Turki yang kompleks.
Kisaran besaran tarif Most Favoured
Nation (MFN) berada di antara 0%
hingga 225%. Tarif tinggi dikenakan
untuk produk olahan makanan, hewan
dan produk olahannya, dan produk
hortikultura (50% hingga 225%). Tarif
ad valorem lainnya berkisar 0-50%.
Turki mengenakan tarif spesifik dan
campuran pada 250 pos tarif.

Pasar Tradisional ‘Lesu’, Indonesia Menyasar Pasar Non Tradisional: Turki dan EAUE

Produk plastik, tekstil, dan kayu yang
merupakan produk ekspor utama
Indonesia ke Turki dikenakan tarif
0%-8%. Berdasarkan struktur besaran
tarif sebanyak 22,8% impor Turki dari
Indonesia mendapatkan tarif 0%,
40,7% mendapatkan tarif antara 0%5%, kemudian 27,2% mendapatkan
tarif antara 5%-10% dan sisanya
dikenakan tarif antara 10% hingga
145% termasuk tarif spesifik.
Berdasarkan data WTO, Turki telah
menerapkan 429 non-tariff measures
(NTMs) sampai dengan periode Juni
2017. Dari 429 instrumen NTMs
tersebut, 173 instrumen merupakan
tindakan anti-dumping (ADP). Sehingga penggunaan instrumen trade
remedies merupakan alat kebijakan
penting bagi Turki. Sampai dengan
periode yang sama, Turki juga menerapkan quantitative restriction (QR)
sebanyak 31 instrumen dan export
subsidies sebanyak 44 instrumen.
Terkait 173 instrumen anti-dumping
yang dikenakan oleh Turki kepada negara mitra, terdapat beberapa instrumen yang dikenakan kepada Indonesia
yang meliputi produk tekstil, ban kendaraan, air-conditioner, komponen
furniture, tempered glass, pipa, dan
produk lantai. Sementara itu, Indonesia
menginisiasi penyelidikan anti-dumping
kepada produk tepung terigu Turki.
Negara ini banyak menerbitkan peraturan Sanitary and Phytosanitary
(SPS) untuk vegetable products, animal products, foodstuffs dan textile.
Sedangkan aturan yang bersifat Technical Barrier to Trade (TBT) paling
banyak dikenakan untuk textile, vegetable products dan chemical & allied
industries. Secara umum, sektor yang
paling banyak terkena NTM adalah
vegetable products, animal products
dan textile.

Sementara itu, EAEU juga mengenakan
NTM yang relatif tinggi bagi sekitar
50% impor dari Indonesia, padahal
tarif impor Indonesia sebagian besar sudah 0%. Total incidence NTM
yang diberlakukan Rusia pada 2016
didominasi oleh Measures Technical Barriers of Trade (TBT) sebesar
45,06%. Di antaranya adalah persyaratan pelabelan (labelling requirement), persyaratan pengujian (testing
requirement) dan product-quality
atau performance requirement conditions to be satisfied in terms of performance (e.g. durability, hardness)
or quality.
Selain itu, aspek NTM lain yang
mendominasi ialah Sanitar y and
Phytosanitar y Measures (SPS)
sebesar 34,94% dan Price Con trol
sebesar 12%. Dapat di sim pul kan
bahwa TBT dan SPS merepresentasikan 80% dari seluruh measures
yang ditetapkan.
Berdasarkan rasio frekuensi, sekitar
81,88% produk yang diimpor Rusia
dari Indonesia terkena setidaknya
satu NTM. Selain itu, sekitar 90,43%
dari total nilai impor Rusia dari
Indonesia dikenakan hambatan nontarif. Hambatan non-tarif ini tentunya
amat disayangkan, terlebih karena
produk-produk impor dari Indonesia
sebenarnya memiliki daya saing yang
baik di pasar EAEU.
Data dari Global Trade Analysis Project (GTAP) juga menunjukkan beberapa produk dari Indonesia yang
memiliki aliran ekspor dan daya
saing tinggi namun dikenakan tarif
tinggi oleh Eurasia antara lain ialah
produk daging hewan, minyak sayur,
tekstil, garmen, produk kayu, produk
kimia, karet dan plastik, produk
metal, produk hasil hutan, serta alat
transportasi.
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Ber dasarkan data Institut Statistik
Turki (TurkStat), Pertumbuhan PDB
Turki menyentuh angka 5,1% di
kuar tal kedua tahun 2017, sedikit
melebihi 5% tingkat pertumbuhan
pada kuartal pertama. Turki menjadi
sangat potensial bagi pasar ekspor
Indonesia karena negara dengan
populasi mencapai 80 juta jiwa ini
masuk diurutan ke-18 negara dengan
Produk Domestik Bruto tertinggi di
dunia. Meskipun secara persentase
ekspor,nilai perdagangan IndonesiaTurki masih di bawah 1 persen dari
total perdagangan Indonesia ke dunia.

Dengan kondisi seperti ini, untuk memu luskan pasar ekspor Indonesia,
diperlukan liberalisasi perdagangan
dengan Turki dan EAEU, khususnya
dari sisi makro ekonomi yang akan
berdampak pada peningkatan kinerja
perdagangan dari kedua belah pihak.
Indonesia perlu melakukan beberapa
hal da lam mendorong peningkatan
ekspor, khususnya produk non-migas
atau hasil industri, misalnya dengan
menyusun daftar prioritas produk yang
akan di-request atau di-offer.
Selain itu, perlu ada tindak lanjut
terkait NTM yang relatif masih tinggi
dan menyulitkan Indonesia, yaitu
dengan cara mempersiapkan upaya
pemenuhan NTM bagi komoditas
ekspor Indonesia dan mempersiapkan
industri khususnya untuk produkproduk Indonesia yang nilai ekspornya
sudah tinggi ke negara mitra, namun
masih mengalami kendala ekspor ke
EAEU.
Situasi politik Rusia dengan Amerika
Serikat dan Uni Eropa bisa juga
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menjadi alasan mengapa EAEU
dianggap potensial menjadi pasar
nontradisional baru bagi Indonesia.
Ketegangan yang ditimbul kan dari
krisis Ukraina membuat Presiden
Rusia Vladimir Putin menandatangani
sebuah dekrit untuk memperpanjang
embargo terhadap produk pertanian,
susu, daging dan makanan lainnya.
Rusia menetapkan larangan impor
daging, unggas, ikan, keju, buah,
sayuran dan produk susu dari
Australia, Kanada, Uni Eropa, Amerika
Serikat dan Norwegia.
Selain itu, jumlah penduduk EAEU
mencapai 183 juta jiwa, jumlah yang
cukup besar dijadikan target pasar.
Kemudian, sebagian pendudukanya
merupakan umat muslim, yang artinya
peluang untuk masuknya produk halal
dan busana muslim dari Indonesia
berpeluang besar bisa merambah
pasarnya di sini. Hal lain, Kazakhstan
kini tengah mengalami kebangkitan
ekonomi di sektor Migas. Artinya,
daya beli masyarakatnya tengah
meningkat.

Secara spesifik, Turki merupakan
negara unik dalam hal mengkonsumsi
kopi. Negara ini tak memproduksi kopi,
namun Turki merupakan tempat Turkish
Coffee yang mendunia. Turki juga
dikenal dengan tradisi panjang minum
kopi. Sementara Indonesia, merupakan
produsen sekaligus eksportir kopi di
posisi keempat terbesar dunia setelah
Brazil, Columbia dan Vietnam.
Situasi dan kondisi di negara EAEU
dan Turki tadi tentu merupakan potensi
yang bisa dijadikan alasan, mengapa
Indonesia perlu mengembangkan
pasar non tradisional di sini. Terlebih,
hubungan perdagangan dan kerjasama
dengan negara-negara tersebut sudah
terjalin sebelumnya.
Dalam rangka mengembangkan industri dalam negeri, Indonesia dapat memanfaatkan akses pasar ke negera
non tradisional seperti Turki dan EAEU
melalui penyusunan daftar produk industri dengan memperhatikan potensi
produk-produk Indonesia yang sudah
berdaya saing tinggi. Melihat kondisi
di atas, apabila sektor Industri menginginkan untuk melakukan kerja sama
perdagangan dengan Turki dan EAEU,
perlu dilihat keuntungan dan kerugiannya secara komprehensif. (ari/doni/erli)
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REVIU IJEPA:

Segera Hapus
Tarif Bea Masuk Produk Kategori R dan Q

Pertemuan intersesi Sub Komite Trade in Goods (TIG) Indonesia-Japan Economic Partnership
Agreement (IJEPA) yang kelima baru saja diselenggarakan di Tokyo, Jepang, September 2017.
Dalam pertemuan yang mereviu implementasi IJEPA yang telah berjalan sejak tahun 2008
tersebut Indonesia meminta Jepang segera menghapus tarif bea masuk produk kategori R dan Q.
engawali sidang, Indonesia meminta
adanya playing field yang seimbang
dengan Jepang dalam hal liberalisasi
tarif dalam IJEPA.

Indonesia mengingatkan bahwa pada
saat ini, Indonesia telah meliberalisasi 95% tarif bea masuknya, termasuk
User Specific Duty Free Scheme (USDFS). Sedangkan Jepang meskipun
dikatakan telah meliberalisasi 90%
dari keseluruhan pos tarifnya ternyata

dari 90% tersebut, 4%-nya merupakan produk yang termasuk kategori R
dan kategori Q. Hal ini berarti Jepang
baru meliberalisasi 86% dari total pos
tarifnya. Oleh karena itu, Indonesia
menekankan pentingnya untuk mendapatkan selisih 4% tersebut agar posisi
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tawar antara Jepang dan Indonesia
seimbang.
Salah satu pembahasan utama yang
mengemuka dalam pertemuan tersebut
ialah negosiasi untuk produk dalam
kategori Q dan R. Indonesia dalam
pertemuan tersebut menyampaikan
bahwa negosiasi kategori R dan
kategori Q harus segera dilakukan
sebagai first outcome dari pelaksanaan
General Review IJEPA.
Produk kategori R adalah produk
yang direser vasi Jepang, masih
menggunakan tarif MFN pada saat
entry into force (EIF). Teks perjanjian
IJEPA sendiri mengatakan bahwa
modalitas penurunan tarif bagi
produk kategori R ini dapat mulai
dinegosiasikan empat tahun setelah
EIF, atau sejak tahun 2012. Indonesia
menginginkan negosiasi modalitas
penurunan tarif kategori R tersebut
dapat dibahas pada saat General
Review IJEPA mendatang.
“Kategori R adalah produk yang direservasi Jepang, masih menggunakan tarif MFN pada saat EIF.”
Adapun kategori Q adalah produk yang
dikenakan Tariff Rate Quota (TRQ) oleh
Jepang. Dalam kesepakatan IJEPA
(HS2002) terdapat tiga pos tarif
dalam kategori Q. Setelah dilakukan
transposisi ke HS2012 maka terdapat
empat pos tarif yang masuk kategori Q.
Di lain pihak, Jepang menginginkan
negosiasi kategori R dan kategori Q
dalam General Review yang akan
dilaksanakan mendatang juga akan
mencakup isu perdagangan barang
yang lain, termasuk liberalisasi lebih
lanjut, termasuk kategori exclusion.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut
terkait negosiasi modalitas produk
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ALOT : Delegasi Indonesia dan Delegasi Jepang sedang berunding di Hotel
Prince Sakura Tower untuk menyelesaikan pending issues dari IJEPA.

kategori R dan kategori Q, Indonesia
mengajukan revised request 0%
saat EIF atas 408 pos tarif, termasuk
sejumlah pos tarif yang tarifnya sudah
0% dalam kerjasama ASEAN-Japan
Comprehensive Economic Partnership
(AJCEP).
Menanggapi hal ini, pihak Jepang
menanggapi bahwa produk kategori R & Q tergolong sensitif dan

untuk memutuskan posisinya
Jepang meminta waktu untuk mengkonsultasikannya terlebih dahulu
dengan stakeholder terkait. Terkait
dengan sejumlah pos tarif yang
tarifnya sudah 0% dalam kerjasama
AS E A N - J a p a n C o m p r e h e n s i v e
Economic Par tnership (AJCEP),
Jepang menanyatakan bahwa kedua
kerjasama tersebut berbeda dan apa
yang berlaku dalam AJCEP tidak

Reviu IJEPA: Segera Hapus Tarif Bea Masuk Produk Kategori R dan Q

“Indonesia sudah meliberalisasi 95% tarif
bea masuk, tetapi Jepang baru 90%, di
mana 4%-nya merupakan produk kategori
R dan Q. Dapat dikatakan Jepang baru
meliberalisasi 86% dari total tariff lines.”
category setelah ditransposisi ke HS
2017.

alkohol termasuk produk yang sensitif
dalam regulasi Indonesia.

Dalam pembahasan produk kategori
exclusion Indonesia meminta agar
Jepang menyediakan correlation table
dari HS 2012 ke HS 2017 dari Jepang.
Hal ini akan diperlukan untuk menyusun
request list baru sebagai referensi yang
nantinya akan menggantikan request
list yang diajukan Indonesia pada
2015 silam, yang berisi 541 pos tarif
yang menggunakan HS 2012 6 digit.

Hal ini ternyata belum cukup buat
Jepang. Jepang menginginkan agar
skema USDFS dihapuskan. Menurut
delegasi Jepang, skema USDFS menuntut adanya proses verifikasi yang dinilai
merepotkan bagi eksportir. Secara lebih
spesifik, Jepang meminta Indonesia
untuk mengeliminasi customs duties
untuk produk besi atau baja.

Di pihak lain Jepang juga mengajukan
revised request list dari 1786 pos
tarif menjadi 766 pos tarif yang
menggunakan HS 2017. Dari 766 pos
tarif tersebut, 725 pos tarif merupakan
produk industri, dan 32 pos tarif
merupakan produk pertanian. Terdapat
pula 9 pos tarif yang merupakan
produk alkohol.

otomatis terefleksikan ke dalam
kerjasama IJEPA.
Indonesia mengusulkan agar diadakan
sebuah pertemuan teknis untuk membahas hal ini.
Indonesia juga meminta klarifikasi
terkait transposisi yang dilakukan
Jepang, berkaitan dengan beberapa
pos tarif yang menjadi multiple

Menanggapi hal ini, Indonesia menyampaikan bahwa skema USDFS ini
merupakan win-win solution bagi kedua
pihak. Hal ini juga suatu keistimewaan
terutama jika dibandingkan dengan
negara lain yang menginginkan perlakuan yang sama seperti Indonesia
berikan kepada Jepang.

Sama seperti Indonesia, Jepang juga
membutuhkan correlation table dari
HS 2012 ke HS 2017 dari Indonesia
untuk memudahkan proses transposisi
mereka. Indonesia mencatat kebutuhan
pihak Jepang dan akan berkoordinasi
dengan instansi terkait tabel korelasi
yang dibutuhkan.

Delegasi Indonesia kemudian mengusulkan agar dibuat pertemuan semacam
expert meeting untuk membahas kelanjutan USDFS antara Jepang dan Indonesia. Kedua pihak setuju dan Jepang kemudian menanggapi dengan usulan agar
pertemuan tersebut diadakan bersamaan
dengan acara “Follow up Meeting of the
Steel Dialogue” yang akan dilaksanakan
tanggal 19 Oktober di Indonesia.

Khusus untuk revised request list
Jepang yang terkait dengan produk
alkohol, delegasi Indonesia telah menyatakan bahwa akan sulit untuk melakukan perubahan kebijakan untuk
produk impor, mengingat bahwa

Alotnya perundingan dengan Jepang
menuntut Indonesia, khususnya Kemenperin untuk terus memperjuangkan
kepentingan industri dalam negeri dalam
perjanjian bilateral antara Indonesia
dengan Jepang ini. (sigit/erli)
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Mengenal
Lebih dekat Website Promosi Internasional

Setiap tahunnya, unit-unit di Kementerian Perindustrian menyelenggarakan berbagai pameran
di luar negeri. Pada tahun 2017, tercatat terdapat 16 pameran luar negeri yang diikuti oleh
Kementerian Perindustrian sebagai bentuk dukungan kepada pelaku industri nasional. Terkait
dengan hal tersebut, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan fasilitasi kepada pelaku
industri, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (Ditjen
KPAII) dengan dukungan dari CBI Kementerian Luar Negeri Belanda mengembangkan platform
website (http://pameranln.kemenperin.go.id).
latform website ini dikem bangkan agar seluruh aktivitas terkait
pro gram promosi internasional yang terdapat di Kementerian
Pe r i n d u s t r i a n d a p a t
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di se bar kan secara luas dan terbuka
kepada pelaku industri. Melalui
website ini, pelaku industri bahkan
da pat secara langsung melakukan
registrasi untuk berpartisipasi
d a l a m ke g i a t a n p r o m o s i i n t e rnasional.

Secara garis besar, dukungan fasilitasi yang terdapat dalam Platform
website (http://pameranln.kemenperin.
go.id) mencakup antara lain Pameran
Luar Negeri, Training/Coaching dalam
rangka peningkatan daya saing industri,
dan Market Information.

Mengenal Lebih dekat Website Promosi Internasional

akan disampaikan kepada masingmasing unit pelaksana pameran
untuk ditindaklanjuti. Sebagai contoh,
dalam keikutsertaan Kementerian
Perindustrian (Ditjen IKM) pada Pameran Ambiente 2018, seluruh pela ku industri yang berminat sudah
melakukan registrasi via website.

Training & Coaching dalam Rangka
Peningkatan Daya Saing Industri
Dukungan lain yang diberikan oleh
Ditjen KPAII adalah fasilitasi pembinaan kepada pelaku industri melalui penyelenggaraan pelatihan dan
pendampingan intensif dari sectorspecific expert dalam rangka peningkatan daya saing pelaku industri
hingga mampu mengakses pasar luar
negeri secara berkelanjutan.

Agenda Pameran Luar Negeri
Agenda pameran yang terdapat dalam
website merupakan hasil dari koordinasi
antara Ditjen KPAII dengan unit terkait
pelaksana pameran luar negeri.
Sebagaimana diamanatkan pada
Permenperin No. 4 Tahun 2016 tentang
Pameran Luar Negeri di Lingkungan
Kementerian Perindustrian, daftar
agenda pameran luar negeri yang diikuti
oleh Kementerian Perindustrian harus
dipublikasikan paling lambat pada awal
tahun berjalan. Oleh karena itu, sebagai

bagian dari perencanaan promosi
internasional, pada akhir tahun Ditjen
KPAII mengadakan rapat koordinasi
dengan unit terkait untuk mendapatkan
daftar rencana pameran luar negeri
yang akan diikuti untuk kemudian
dipublikasikan dalam website.
Keunggulan lain yang dapat dinikmati
selain mendapatkan informasi terkait
agenda pameran, pelaku industri
yang berminat juga dapat mendaftar
secara online melalui website untuk
kemudian data / informasi tersebut

Salah satu pelatihan yang dilakukan
secara berkala adalah Effective Trade
Fair Participation Training (ETFP
Training). Tujuan dari pelaksanaan
Training ini adalah untuk meningkatkan
tidak hanya pengetahuan tetapi juga
kemampuan praktis pelaku industri
mengenai tools dan skills terkait promosi internasional yang dibutuhkan
dalam mengakses pasar luar negeri,
antara lain: pemanfaatan keikutsertaan
pada pameran internasional (aktivitas
dalam setiap tahap keikutsertaan dalam
pameran); market information / market
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access requirements, dan menyusun export
marketing plan.
Dalam pelaksanaannya, fasilitasi pela tihan
yang diberikan mendapatkan tanggapan yang
cukup positif dari para pelaku industri peserta
pelatihan.
“Kami berharap lebih sering mendapat pencerahan
atau pelatihan seperti ini untuk memotivasi kami
bisa ekspor ke banyak negara. Tempat pelatihan
sudah sangat representatif dan nyaman, didukung
dengan narasumber yang kompeten“
Gede Astika Putra (CV Protex Indo)
Peserta Pelatihan ETFP 24 Oktober 2017

Market Information

Menu Market Information

Pengetahuan yang mendalam terkait informasi
pasar merupakan hal yang krusial bagi pelaku
industri dalam mengakses pasar luar negeri
yang dituju. Website ini menampilkan informasi
pasar yang dapat diakses secara terbuka oleh
para pelaku industri. Menu Market Information
menyediakan berbagai informasi, antara lain
market insight, channels, trends, requirements
dan berbagai tips untuk akses pasar luar negeri
untuk berbagai sektor produk.
Meskipun website ini baru diperkenalkan pada
akhir Agustus 2017, namun tanggapan dari para
pelaku industri sudah cukup positif sebagaimana
yang dapat terlihat dalam monitoring via Google
Analytics. Tercatat selama 3 bulan terakhir
(hingga Oktober 2017), halaman website telah
dilihat sebanyak 4.032 kali (page views).

Monitoring via Google Analytics
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Ke depan, website ini diharapkan dapat
semakin optimal dalam mensosialisasikan dan
mendukung program promosi internasional di
lingkungan Kementerian Perindustrian. Terlebih
lagi saat ini, program promosi internasional
Ditjen KPAII telah didukung oleh berbagai mitra
internasional, antara lain CBI Belanda, SIPPO
Swiss, dan IPD Jerman. Harapannya, program
promosi internasional Kementerian Perindustrian
tidak hanya dapat mendorong pengembangan
akses pasar, namun juga peningkatan kapasitas/
daya saing industri nasional. (thesa/ersa/ccp)

Hadapi Era Industry 4.0: Kemenperin Gandeng Tsinghua University

HADAPI ERA INDUSTRY 4.0

Kemenperin
Gandeng Tsinghua University

Sejak dicetuskan pertama kali oleh Jerman, konsep Industry
4.0 terus berkembang dan tak bisa dibendung. Revolusi
industri yang ditandai dengan cyber physical systems ini
menuntut pelaku industri bahkan penyelenggara kebijakan
untuk ikut arus dan beradaptasi dengan gelombangnya.
Langkah kerjasama strategis antara Kementerian Perindustrian
dengan Tsinghua University menjadi pijakan dalam peningkatan
kualitas dan kapasitas SDM industri, dimana aparatur negara
dari lingkungan Kemenperin sebagai targetnya.

etelah menghadiri kegiatan Belt and Road
Forum for International
Cooperation di Beijing,
Tiongkok, pada tanggal
14-15 Mei 2017 lalu,
Menteri Perindustrian
R.I Airlangga Hartarto
membawa kabar jalinan kerjasama
penting antara Kementerian Perindustrian dengan Tsinghua University
dan United in Diversity Foundation
(UID). Perjanjian kerjasama ini tertuang
dalam Letter of Intent (LoI) bertajuk
“People Empowerment Program on
Innovation and Entrepreneurship
Leadership for Industry 4.0” pada
tanggal 14 Mei 2017. Kerjasama
ini akan menyasar aparatur negara
di lingkungan internal Kemenperin
agar mampu beradaptasi melalui
pembinaan soft skill yang fokus pada
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kompetisi yang bertujuan mengasah
kemampuan seed); dan (5) Stewar d
(Mentor, expert yang mendampingi
tumbuh kembang dari Seed).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengunjungi fasilitas Tsinghua i-Center
yang merupakan salah satu lembaga pengembangan dan inovasi terbaik di RRT.

kepemimpinan yang mendukung
perkembangan Industry 4.0.

peningkatan efisiensi biaya produksi
dan produk yang berkualitas tinggi.

Secara garis besar, LoI tersebut meliputi
dua hal, yaitu:

Menurut UID, sebagai langkah awal
perlu dilakukan penyamaan konsep
besar dari kerjasama antara Kemenperin
dan Universitas Tsinghua. Kerjasama
tersebut pada prin sipnya adalah
nurturing tiga hal yaitu: kreativitas
(challenging mental model/rethinking
our absolute knowledge and values
which is not relevant right now), inovasi
(create value added from existing
invention), dan entrepreneurship
(generating revenue from innovation
and added value to society).

Petama, Kementerian Perindustrian
akan mendukung persiapan dari SDM
industri melalui program capacity
building terkait industry 4.0. Dalam
pelaksanaannya, Kemenperin akan
berkoordinasi dengan UID sebagai
mitra Tsinghua University di Indonesia
guna menentukan bentuk-bentuk
implementasi dari LoI.
Revolusi industry 4.0 merupakan era
dimana proses industri manufaktur
mengalami perubahan proses dan
operasional yang dilatarbelakangi
oleh perkembangan teknologi bersifat
cyber-physical systems. Sistem ini
mengkombinasikan penggunaan
teknologi autonomous robots, data
and analytics, cyber security, internet
of things, cloud, augmented reality,
simulation, serta integrasi baik vertikal
maupun horizontal yang melibatkan
manusia, metode, material, modal
dan mesin yang berdampak terjadinya
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Agar proses nurturing tersebut dapat
berjalan dengan baik, maka diperlukan
pendekatan 5S, yaitu: (1) Season
(memahami era industri dan kreatif
ekonomi yang berlaku saat ini); (2) Seed
(mendapatkan student, undergraduate
maupun master yang terbaik); (3) Soil
(peran pemerintah dalam membangun
ekosistem yang mendukung, terkait:
labor policy, financing institution,
legal, business alliances policies,
edu ca tion institution); (4) Sus tai n
(Workshop, seminar dan training,

Poin Kedua dari LoI adalah rencana
pembangunan Tsinghua South East
Asia Center di Indonesia oleh Tsinghua
University. Yaitu sebuah pusat lembaga
pendidikan dan pelatihan non-degree
yang menyediakan program pembangunan kapasitas dan kapa bilitas,
tenaga pengajar, center of exellence,
serta hub jaringan dalam meningkatkan
kapasitas SDM dan kapabilitas value
creation melalui pembelajaran, penelitian dan pengembangan di area inovasi
(innovation) dan kepemimpinan kewirausahaan (leadership entrepreneurship) untuk industri 4.0.
Tsinghua University akan be kerjasama dengan United in Diver sity
(UID) Foundation dalam menyedikan
paltform dari dan untuk mengorganisasi
program pembangunan kapasitas dan
kapa bilitas. Dibangunnya Tsinghua
South East Asia Center di Indonesia
sendiri merujuk pada keberhasilah dari
Tsinghua X-Lab yang ada di Tiongkok.
Tsinghua X-Lab merupakan plaftorm
pendidikan berbasis universitas yang
dibentuk dengan tujuan meningkatkan
kreativitas siswa, inovasi, dan kewirausahaan. Pola yang dilakukannya
adalah mempertemukan para pelajar,
pengajar, alumnis, para wirausahawan
yang berpengalaman, investor dan beragam ahli dalam masyarakat. Metoda
terintegrasi sumber daya di dalam dan
di luar universitas ini merupakan pembelajaran baru untuk mengembangkan
kemampuan individu dan tim dalam
menghasilkan inovasi dan dukungan
model bisnis.
Seperti yang dilansir dari laman
resmi Tsinghua X-Lab, akronim dari

Hadapi Era Industry 4.0: Kemenperin Gandeng Tsinghua University

teknis dibawah koordinasi Kemenperin
agar dapat menjadi inkubator bisnis
yang memanfaatkan keberadaan dari
Tsinghua South East Asia Center di
Indonesia.
Setelah melalui beberapa langkah
koordinasi internal dan eksternal,
empat unit telah diusulkan sebagai
pilot project dari pembangunan mini
X-Lab tersebut, yaitu: Politeknik APPJakarta, Politeknik STTT-Bandung,
Politeknik ATK-Yogyakarta, dan Bali
Creative Industr y Center (BCIC)
sebagai tempat pengembangan
inkubasi kewirausahaan terkait dengan
inovasi.

“X” sendiri merujuk pada sesuatu
bentuk misi mengejar sesuatu yang
belum diketahui dan berada pada
persimpangan dari beragam jenis
disiplin ilmu dan kebutuhan. Sementara
terminologi “Lab” menekankan tiga
proposisi nilai unik pembelajaran
yang ditawarkan X-Lab yaitu: proses
experiential, collaborative dan actionbased.
X-Lab resmi diluncurkan pada bulan
April 2013, dan beroperasi di bawah
naungan School of Economics and
Management dan menghubungkan
14 sekolah dan depar temen di
Universitas Tsinghua, termasuk Teknik
Mesin, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Informasi,
Seni Rupa dan Desain, Kedokteran,
Aerospace, Lingkungan, Arsitektur,
Ilmu dan Teknik Material, Kebijakan
Publik dan Manajemen, Jurnalisme
dan Komunikasi, Hukum, dan Teknik
Fisika.
Selama kurang lebih tiga tahun
beroperasi, X-Lab telah menghasilkan
500 start-up company, dan tiga diantaranya telah menawarkan IPO.

Kesuksesan X-Lab inilah yang kemudian mendorong agar institusi
serupa juga dibangun di Indonesia.
Berangkat dari kesuksesan X-Lab
tersebut Kemenperin telah mencanangkan dibentuknya sebuah
mini X-Lab dengan memanfaatkan
unit-unit yang ada di lingkungan
internal Kemenperin. Tujuan dari
pembentukan mini X-Lab tersebut
adalah mempersiapkan unit-unit

Pendirian mini X-Lab tersebut sejauh
ini baru sebatas prototyping. Tentunya
harus mempertimbangkan ekosistem
dan infrastruktur pen dukung di
masing-masing institusi Kemenperin
agar proses replikasi ini bisa berjalan
sesuai harapan. Oleh karena itu,
diharapkan akan terjalin kerjasama
yang baik diantara ke 4 unit (Politeknik
APP, Politeknik ATK, Politeknik STTT,
dan BCIC) dalam mempersiapkan
pembentukan dan pelaksanaan
kegiatan prototype X-Lab. (isra/ccp)

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Sekjen
Kemenperin Haris Munandar melihat produk inovasi para mahasiswa
Tsinghua University yang telah mampu diproduksi pada skala industri.
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Koordinasi
SURVEI KEPUASAN STAKEHOLDER
EKSTERNAL DITJEN KPAII 2017

Menakar
Kinerja
Meningkatkan Sinergitas
Ditjen KPAII dan Stakeholder

Hasil survei yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen KPAII memperlihatkan bahwa Pendampingan Industri dan Implementasi Kerjasama Teknik
merupakan pelayanan dengan tingkat kepuasan tertinggi. Hasil survei
dan masukan dari para pemangku kepentingan merupakan modal besar
bagi Ditjen KPAII untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

ebagai unit kerja di
Kementerian Perindustrian,
Ditjen KPAII ingin se la lu
memberikan pelayanan terbaik
untuk para stakeholder-nya,
sebagai ma na diamanatkan
dalam UU No. 25 tahun 2009
tentang pelayanan publik.
“Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,
Ditjen KPAII ingin memberikan pelayanan
prima kepada seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) yang berada di ling kungan
Kementerian Perindustrian”, tutur Restu Yuni
Widayati, Sekretaris Ditjen KPAII.
Ditjen KPAII terdiri dari Sekretariat Ditjen
dan 3 Direktorat. Direktorat Akses Sumber
Daya Industri dan Promosi Internasional
(ASDIPI) memfasilitasi pembukaan akses
produk industri ke pasar global, membuka
akses terhadap sumber daya industri, termasuk investasi asing. Direktorat Akses
Pasar Industri Internasional (APII) berperan
memperjuangkan kepentingan industri dalam
berbagai perundingan internasional. Adapun
Direktorat Ketahanan Industri memfasilitasi
industri agar memiliki ketangguhan dalam
menghadapi persaingan global.
Guna mengukur kualitas pelayanannya,
Sekretariat Ditjen KPAII melaksanakan survei
kepada para pemangku kepentingan khususnya
pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian
Perindustrian. Survei tersebut dilakukan melalui
2 (dua) metode, yaitu: pengiriman kuesioner
ke seluruh Satker di lingkungan Kementerian
Perindustrian baik di tingkat pusat (Jakarta)
maupun di daerah dan mengunjungi beberapa
Satker yang menjadi sample untuk memperoleh
masukan secara langsung. Penyebaran survei
dilaksanakan sejak bulan September 2017.
Sedangkan tahap pengumpulan dan analisa
data dilakukan pada bulan Oktober 2017.
Dari survei tersebut, berbagai respon muncul baik yang terindikasi dengan tingkat
kepuasan maupun saran/masukan dari beberapa responden. Hasil survei kepuasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Restu Yuni Widayati, Sekretaris Ditjen KPAII
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Secara umum hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap
pelayanan Ditjen KPAII adalah 3,0 (puas)
pada skala 1 s.d. 4. Pelayanan dengan nilai

Survei Kepuasan Stakeholder Eksternal Ditjen KPAII 2017: Menakar Kinerja, Meningkatkan Sinergitas Ditjen KPAII dan Stakeholder

tertinggi meliputi pelayanan terkait fasilitasi
Pendampingan Industri, Implementasi Kerjasama Teknik (JICA, KOICA, dll), Fasilitasi Beasiswa/Training, Penyediaan Data
Pengamanan Industri, dan Koordinasi Perundingan Internasional. Sedangkan fasilitasi terkait promosi investasi asing masih
dianggap lemah oleh para stakeholder Ditjen
KPAII, hal ini karena pelayanan ini lebih
ditujukan bagi dunia usaha yang dipromosikan namun tidak tercakup dalam survei ini.
Beberapa masukan dan saran dari para
stakeholder yang harus segera ditindaklanjuti
diantaranya sosialisasi fasilitasi Ditjen
KPAII khususnya kepada unit teknis, meningkatkan dan mempercepat informasi
beasiswa/training, mempercepat proses/
prosedur pengajuan dokumen perjalanan
dinas luar negeri dan pengajuan ijin/tugas
belajar ke Luar Negeri, mempublikasikan
fasilitasi tenaga asing yang dapat diberikan,
perlu dilakukan pertemuan rutin dengan
asosiasi, mensosialisasikan peluang-peluang yang di pe ro leh dari perundingan
internasional, sosialisasi kajian dampak
FTA pada direktorat teknis, memfasilitasi
pameran produk industri setiap tahunnya,
menyediakan video/brosur tentang industri
nasional untuk event-event internasional
untuk meningkatkan investasi asing.
Menanggapi masukan para stakeholder,
Ditjen KPAII telah melakukan beberapa
hal diantaranya melakukan sosialisasi perkembangan kerjasama dan fasilitasi Ditjen
KPAII melalui buletin “Going Globally”,
menyediakan website pameran luar negeri
yang dapat diakses oleh perusahaan yang
ber ke ingi nan melakukan pameran luar
negeri, meningkatkan tingkat kesadaran
(awareness) industri melalui sistem informasi ketahanan industri, serta terdapat
kegiatan-kegiatan lain yang masih akan
dikembangkan pada tahun 2018.
“Kami sangat menghargai adanya masukan,
saran, atau bahkan kritik yang konstruktif,
dari para stakeholder Ditjen KPAII. Dengan
begitu, kami dapat mengetahui apa saja kelebihan maupun kekurangan kami. Kami akan
mencoba mengakomodir masukan-masukan
tersebut demi peningkatan ataupun perbaikan
pelayanan organisasi Ditjen KPAII ke depannya.”, tutup Sekretaris Ditjen KPAII. (geo/ccp)

Bagan Alir Prosedur Penanganan Penugasan Pendidikan (S2 atau S3) dan Diklat Luar Negeri
Lembaga/Negara
Donor

Tawaran Diklat/
Beasiswa LN

Biro KTLN Kementerian
Sekretariat Negara

Memeriksa surat
pengajuan calon peserta
dan kelengkapan berkas
Membuat surat usulan
permohonan calon peserta

Lembaga/Negara
Donor
Biro KTLN Kementerian
Sekretariat Negara

Menyeleksi
dokumen dan
Menerbitkan
Letter of
Acceptance

Unit
Kemenperin

Sekretariat
Ditjen KPAII

Membuat surat
permohonan SK Menteri
melalui Ropeg khusus
tugas belajar program
S2 dan S3 serta berkas
kelengkapannya

Peserta dapat
berangkat
mengikuti diklat/
beasiswa LN

Perwakilan
Dagang Taiwan

Proses
Paspor Hijau

Membuat
persetujuan visa
Unit Kemenperin

Menerbitkan
SP Setneg

Biro KTLN Kementerian
Sekretariat Negara

Memeriksa surat
permohonan SK tugas belajar
& berkas kelengkapannya
Membuat surat permohonan
paspor dinas, rekomendasi
visa & exit permit

Sekretariat
Ditjen KPAII

Unit
Kemenperin

Membuat surat
pengajuan calon
peserta dan
menyiapkan berkas
yang dipersyaratkan

Sekretariat
Ditjen KPAII

Mempersiapkan surat
permohonan SP Setneg
dan surat persetujuan Dit.
Pengamanan Diplomatik
untuk training di Taiwan

Peserta Diklat di
Taiwan harus mengurus
di perwakilan dagang
Taiwan di Jakarta

Menyebarkan Tawaran
Diklat/Beasiswa LN ke
unit Kemenperin

Sekretariat
Ditjen KPAII

Kedubes

Ditjen Imigrasi
Kemenkumham

Dit. Konsuler & Dit Pengamanan
Diplomatik Kemenlu

Menerbitkan surat
permohonan paspor
dinas, rekomendasi
visa dan exit permit

Table Rata-rata Tertimbang Per-Variabel
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Variabel Pelayanan
Pendampingan Industri
Implementasi Kerjasama Teknik (JICA, KOICA, dll)
Fasilitasi Beasiswa/ Training
Penyediaan Data Pengamanan Industri
Koordinasi Perundingan Internasional
Fasilitasi Perjanjian Internasional
Fasilitasi Tenaga Asing di Kementerian Perindustrian
Fasilitasi Dokumen Dinas Luar Negeri non APBN
Fasilitasi Program P3DN
Kajian Dampak FTA
Representasi Kepentingan industri di Fora WTO, UNIDO, dll
Promosi Produk Industri ke Luar Negeri
Fasilitasi Pembebasan Bea Masuk Bantuan Peralatan Hibah Luar Negeri
Fasilitasi Akses Rantai Suplai Global
Fasilitasi Akses Sumber Daya Industri
Fasilitasi Akse Pembiayaan Ekspor
Promosi Investasi Asing
Rata-rata tertimbang

Nilai Variabel
Pelayanan

Persepsi Kualitas
Pelayanan

3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
3
3
3
3
3
3
3
2,9
2,9
2,9
2,8
2,6
3,0

Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
Puas
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Tinjauan

Harmonisasi Program
Kerjasama Internasional
Penandatanganan perjanjian kerjasama antara
unit-unit di bawah Kementerian Perindustrian
dengan negara mitra seringkali tidak
ditindaklanjuti dengan implementasi kerjasama
yang konkret. Harmonisasi antara Ditjen KPAII
dengan unit-unit di lingkungan Kemenperin
dalam penyusunan program di bidang
kerjasama internasional perlu diperkuat, agar
perumusan klausul dalam setiap kesepakatan
kerjasama yang dijajaki oleh unit menjadi lebih
tajam dan implementatif.
emenperin termasuk salah satu kementerian
yang cukup aktif dalam melakukan kerjasama
dan membuat kesepakatan dengan berbagai kementerian/lembaga mitra di luar negeri.
Selain berjenis Memorandum of Understanding
(MoU), ada juga kerjasama yang dilakukan
dalam bentuk Letter of Intent (LOI), agreement,
technical arrangement, dan lain sebagainya.
Berdasarkan database Ditjen KPAII per Agustus 2017,
tercatat sebanyak 74 perjanjian yang telah disepakati oleh
unit-unit di bawah Kemenperin dengan unit/kementerian/
lembaga/sekolah di negara mitra. Sayangnya, kerjasama
yang dibuat seringkali tidak sejalan dengan implementasinya.
Hanya 49 MoU yang terdeteksi masih aktif berlaku dan
20 perjanjian atau 44.4% saja yang terimplementasikan.
Sedangkan sisanya, yakni 29 perjanjian atau 55.5% belum
ditindaklanjuti dengan implementasi yang nyata.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara
menjelaskan, bahwa perjanjian kerjasama baik di tingkat
domestik maupun internasional yang dilakukan unit
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Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)
Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara

pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM yang ada.
“Walaupun begitu, sebuah MoU tingkat mengikatnya
belumlah kuat jika tidak diikuti dengan perjanjian kerjasama
teknis yang mengikuti MoU tersebut,” ucap Ngakan saat
ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/10) lalu.
Oleh karenanya, setiap kerjasama masih bersifat
penjajakan, sehingga tidak serta merta dapat langsung
diimplementasikan. Baik unit di Kemenperin maupun
mitra di luar negeri masih melakukan konsolidasi, dan itu
memakan waktu. Dia mencontohkan upaya sinergi yang
dilakukan BPPI dengan Ghent University, Belgia. “BPPI
baru sekadar memberikan konsep untuk bisa mereka bahas.
Belum ada penandatanganan MoU,” jelasnya.
Untuk itu, review terhadap setiap perjanjian yang dilakukan unit
oleh Ditjen KPAII—dalam hal ini adalah Bagian Hukum dan
Kerjasama—tetap diperlukan. Langkah ini dibutuhkan untuk
mengidentifikasi seberapa banyak MoU yang telah dibuat dan
yang terimplementasi sesuai harapan. “MoU yang tidak ada
wujud (implementasinya) itu sudah masa lalu,” ujar Ngakan.

Harmonisasi Program Kerjasama Internasional

Menurutnya, sekarang adalah masanya ketika MoU
ditandatangani maka unit pelaksana harus sudah memiliki
kesiapan dan perencanaan baik secara program kegiatan,
aparatur pelaksana, maupun anggaran. “Kita harus tahu
apa yang seharusnya dilakukan, dan apakah sumber daya
kita sudah cukup atau tidak,” jelas dia.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang
diselenggarakan Ditjen KPAII bersama Direktorat Perjanjian
Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya, Kementerian Luar
Negeri RI, secara garis besar, terdapat dua hal utama yang
mengakibatkan sebuah kerjasama tidak terimplementasikan
dengan baik. Pertama, adalah substansi dan obyek dalam
perjanjian yang tidak dituangkan secara tegas dan konkret
dalam klausul. Kedua, adanya ketidaksiapan unit teknis
pelaksana MoU baik dari segi program kegiatan, aparatur
pelaksana, maupun anggaran.

Orkestrasi Kerjasama Internasional
yang Perlu Dijaga
BPPI sendiri selama ini telah melakukan komunikasi
dan koordinasi yang baik dengan Ditjen KPAII, dalam
memanfaatkan peluang-peluang kerjasama dengan mitra
di luar negeri. Ditjen KPAII dipandang memegang peran
penting, yakni sebagai pintu masuk informasi yang dapat
menjadi sumber referensi bagi unit lain di Kemenperin dalam
menjajaki kerjasama dengan mitra di luar negeri.
“Skemanya selalu seperti itu. Pintu masuknya melalui Ditjen
KPAII. Jadi apa yang direkam oleh KPAII, itu yang menjadi
referensi bagi kita,” ungkap Ngakan.
Selain sebagai pemasok informasi, kontribusi penting dari
Ditjen KPAII juga meliputi penjajakan kerjasama teknik.
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Riris Marhadi,
mencontohkan bentuk dukungan yang dapat diberikan
oleh Ditjen KPAII adalah penawaran bantuan tenaga ahli,
pembukaan akses pelatihan di luar negeri, pembukaan akses
bahan baku, hingga pembuka akses sumber daya industri
yang diperlukan untuk mengembangkan industri nasional.
Memang, terkadang program kerjasama internasional belum
100% bersinergi dengan program unit teknis terkait. Maka
dari itu, terdapat beberapa poin yang menjadi masukan dari
BPPI dan Ditjen ILMATE agar sinergitas antara Ditjen KPAII
dengan unit-unit lain di lingkungan Kemenperin dapat lebih
ditingkatkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Riris Marhadi

Pertama, saat menyusun program, KPAII perlu melihat
program unit pelaksana. “Sinergi harus dimulai sejak tahapan
perencanaan program. Ditanyakan juga, program apa yang
perlu ditindaklanjuti dengan kerjasama internasional,” ucap
Riris.
Kedua, adalah pembagian peran. Ia mencontohkan
dalam penyelenggaraan pameran di luar negeri, meski
penyelenggaraan pameran dilakukan oleh Ditjen teknis
lainnya, Ditjen KPAII tetap dapat berkontribusi dalam
menyediakan helpdesk, brosur, workshop terkait kerjasama
internasional yang telah diselenggarakan oleh Kementerian
Perindustrian, serta membangun jejaring kerja dengan mitra
di luar negeri.
Terkait penyusunan MoU yang selama ini tidak
terimplementasikan dengan baik, Riris berpendapat agar
Ditjen KPAII dapat memfasilitasikan Ditjen teknis pemrakarsa
kerjasama dengan cara mengundang wakil negara mitra
terkait.
Terakhir, mempertimbangkan Ditjen KPAII sebagai pintu
informasi dari negara mitra, diharapkan aliran informasi
tersebut dapat lebih bervariasi dan lebih cepat didistribusikan
kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Lebih jauh, dalam menjaga orkestrasi kerjasama internasional Ditjen KPAII membutuhkan kerjasama dan
du kungan dari unit teknis di lingkungan Kementerian
Perindustrian. Sehingga keberhasilan kerjasama internasional, baik dalam rangka penyusunan perjanjian kerjasama,
implementasi kerjasama teknik, maupun promosi luar
negeri merupakan keberhasilan bersama Kementerian
Perindustrian. (hks/ccp)
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KTM KE-11 WTO:

Menanti
Lahirnya Resolusi
di Buenos Aires

Adapun isu-isu lainnya yang berkembang, termasuk isu baru yakni e-commerce diharapkan menjadi hasil (deliverables) dari KTM yang menekankan
agar anggota tetap mengedepankan
sentralitas aspek pembangunan, sebagaimana dimandatkan oleh Doha Development Agenda (DDA) dan Deklarasi
Menteri di Nairobi. Karenanya, ruang
lingkup isu yang dirundingkan pun harus
memperhatikan posisi dan kepentingan
perdagangan di masing-masing negara
secara berimbang dan tidak memihak,
baik negara maju, negara berkembang,
hingga negara-negara kurang berkembang/least developed countries (LDCs),
sehingga terjadi dampak peningkatan
ekonomi secara merata.

Jalan Panjang WTO
Capai Kata Sepakat

apat Dewan Umum WTO
resmi menunjuk Argentina
sebagai negara tuan
rumah penyelenggaraan
KTM ke-11 WTO di
Buenos Aires pada bulan Desember 2017
mendatang. Penunjukan
Argentina sebagai tuan rumah KTM
ke-11 WTO sejatinya merupakan
kon sekuensi dari pengunduran diri
Uruguay sebagai salah satu negara
yang sebelumnya turut menawarkan
diri untuk menjadi host country.
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KTM ke-11 disebut-sebut bakal menjadi batu pijakan penting bagi kelanjutan
komitmen-komitmen yang telah
dihasilkan pada KTM ke-9 WTO di Bali
dan KTM ke-10 WTO di Nairobi. Indonesia
selaku koordinator kelompok negaranegara berkembang G33 harus bisa
memanfaatkan KTM ke-11 mendatang
untuk mendorong penyelesaian
pembahasan isu-isu strategis, seperti
isu Pertanian, Rules – Fishery Subsidy,
Perundingan Jasa (Domestic Regulation
dan Trade Facilitation in Services), dan
e-commerce.

World Trade Organization (WTO) terbentuk sejak awal 1995 sebagai satu-satunya organisasi internasional yang
mengatur perdagangan internasional.
Pembentukan WTO bermula dari negosiasi di bawah General Agreement
on Tariffs and Trade (GATT) sejak tahun
1947-1994, khususnya pada saat berlangsungnya “Uruguay Round” (19861994). Singkatnya, perjanjian-perjanjian
yang dilahirkan WTO dimaksudkan untuk memenuhi tujuannya dalam meningkatkan standar hidup, menjamin tersedianya lapangan kerja, pertumbuhan
pendapatan riil, perluasan produksi barang dan jasa, sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang
ada sesuai dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan.
Hari ini, WTO menjadi wadah negosiasi
bagi sejumlah perjanjian baru di bawah
Doha Development Agenda (DDA) untuk memperkuat sistem perdagangan
multilateral dengan memasukan elemen-elemen pembangunan. Tujuannya
jelas, yakni agar negara berkembang

KTM Ke-11 WTO: Menanti Lahirnya Resolusi di Buenos Aires

dan LDCs dapat menikmati manfaat
dari kegiatan perdagangan internasional
secara bersamaan.

tinggi terhadap ekonomi dan politik di
masing-masing negara seperti isu pertanian dan non-pertanian.

Tercatat beberapa isu strategis yang
di rundingkan dalam Putaran Doha
(Doha Round), dengan isu utama adalah isu Pertanian (Agriculture), NonAgricultural Market Access (NAMA) dan
Trade in Services Agreement (TISA).
Namun, sejak DDA diluncurkan, pasang surut dalam setiap Konferensi
Tingkat Menteri (KTM) sulit dielakkan.
Kemajuan perundingan terhambat oleh
karena prinsip-prinsip umum, antara
lain single undertaking, special and
differential treatment (SDT) untuk negara berkembang dan LDCs, serta less
than full reciprocity yang disepakati
dalam perundingan DDA.

Pada KTM ke-9 WTO di Bali sebuah
titik terang muncul, di mana untuk
pertama kalinya dalam sejarah WTO,
organisasi ini dianggap telah “fullydelivered”. Dalam perundingan yang
berlangsung pada 3-7 Desember
2013 lalu itu, negara-negara anggota
WTO telah menyepakati “Paket Bali”
sebagai outcome dari KTM ke-9 WTO.
Adapun isu-isu dalam Paket Bali
mencakup isu Fasilitasi Perdagangan/
Trade Facilitation Agreement (TFA),
Pembangunan dan LDCs, serta isu
Pertanian yang merupakan sebagian
dari isu perundingan DDA.

Hal ini tercermin manakala AS dan
negara-negara maju lainnya mulai
melemparkan pandangan bahwa DDA
tidaklah mencerminkan dinamika
perdagangan global yang berkembang
saat ini. AS misalnya, terang-terangan menunjuk hidung negara-negara berkembang yang masuk kategori emerging markets (India dan
China). India dan China dinilai selalu
berlindung di balik prinsip SDT, alihalih memberikan kontribusi lebih dalam setiap proses perundingan.
Faktor lain yang membuat proses perundingan tak kunjung menghasilkan
resolusi konkret, yaitu karena dipengaruhi oleh liberalisasi perundingan yang
dilakukan oleh berbagai negara anggota melalui inisiatif plurilateral, regional,
dan bilateral. Sejak saat itu, upaya untuk mendorong kembali proses perundingan terus dilakukan kendatipun tidak
banyak yang dapat disepakati oleh anggota. Pihak-pihak utama yang terlibat
rupanya belum mau beranjak dari posisi
awal mereka, terutama bila menyangkut isu-isu yang memiliki sensitivitas

Sementara itu, pada KTM ke-10 di
Nairobi tanggal 15-19 Desember
2015, dihasilkan kesepakatan tertulis
yang termuat dalam Deklarasi Menteri
Nairobi. Di dalam deklarasi tersebut,
terdapat kesepakatan untuk tidak
melanjutkan DDA, kecuali untuk perundingan pada isu DDA yang masih
tersisa (remaining Doha issues), dengan penekanan pada elemen-elemen
pembangunan yang menjadi kepentingan negara berkembang dan LDCs.
Sedangkan untuk penyelesaian isu-isu
Putaran Doha yang tersisa dilakukan
dengan pendekatan incremen tal.
Deklarasi Menteri Nairobi juga memungkinkan anggota untuk membahas
isu-isu baru on exploratory basis dengan persetujuan melalui Konsensus
oleh seluruh anggota.

Posisi Kemenperin
Potensi deliverables issues yang terkait dengan industri yaitu domestic
regulation pada perdagangan jasa,
investment facilitation dan e-commerce. Dalam hal ini Kemenperin perlu
untuk menyiapkan posisi nasional atas

berbagai usulan isu dalam proposalproposal yang disodorkan negara anggota, termasuk posisi Indonesia dalam
isu baru yaitu e-commerce. Indonesia
dapat memanfaatkan perundingan ini
untuk meningkatkan pasar produk industri terutama produk Industri Kecil
dan Menengah (IKM) dengan tetap
menjaga pasar dalam negeri dengan regulasi yang sesuai dengan aturan WTO.
Selain itu, dalam pengamatan
Kementerian Perindustrian, sampai saat
ini belum ada satupun anggota WTO
yang mengangkat isu Non-Agricultural
Market Access (NAMA) sebagai delive rables issue dalam KTM ke-11
men datang. Padahal, sebagaimana
diketahui pada Pertemuan Informal
Tingkat Menteri WTO tanggal 20 Januari 2017 di Davos, Swiss, isu nontariff barriers (NTBs) NAMA disebutsebut sebagai salah satu dari isu-isu
yang dipandang berpotensi menjadi
hasil KTM ke-11 di Buenos Aires.
Jika Indonesia akan mendukung isu
NTBs pada perundingan NAMA, maka
Kemenperin perlu mendapatkan update
dari PTRI terkait hal-hal yang akan dirundingkan berdasarkan proposal member
WTO yang terbaru. Sehingga, Indonesia
dapat menjustifikasi isu-isu dan sektor
yang dapat didahulukan untuk disepakati
dalam perundingan ini. Apabila dasar
perundingan masih menggunakan
proposal yang lama, prinsip SDT dan
flexibility harus tetap dijunjung sebagai
salah satu elemen pembangunan.
Kementerian Perindustrian lebih berprinsip bahwa, untuk mendapatkan
be nefit yang sebesar-besarnya dari
perjanjian multilateral, dibutuhkan kesiapan regulasi dan infrastruktur terkait
isu yang diperjanjikan. Selain itu juga
diperlukan langkah-langkah koordinasi
dan sosialisasi yang dilakukan secara
simultan. (ari/doni/ccp)
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KERJASAMA UNIDO

Lokakarya
Sistem Manajemen Energi
Tunjang Efisiensi Energi Industri
nited Nations Industrial Development Orga nization (UNIDO)
meng gelar lokakar ya
program pilot company
sistem manajemen energi ISO 50001 pada
Oktober 2017 di Jakarta. Lokakarya ini merupakan puncak
pelaksanaan proyek Promoting Energy
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Efficiency in the Industries Through
System Optimization and Energy Management Standards yang bertujuan
untuk mewujudkan efisiensi energi industri melalui adopsi standar manajemen energi.
Program yang diprakarsai oleh
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) dan UNIDO

ini meru pakan bagian dari empat
on going project Indonesia-UNIDO
Country Program 2016-2020 yang
telah ditandatangani oleh Menteri
Perindustrian dan Direktur Jenderal
UNIDO.
Lokakarya dibuka oleh Direktur Konser vasi Energi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM). Acara ini
bertujuan untuk memberikan apresiasi
atas komitmen perusahaan-perusahaan
yang bersedia menginvestasikan dana
mereka dalam melakukan penerapan
sistem manajemen energi dan atau
optimasi sistem.
Berdasarkan laporan dari lokasi acara, lokakarya ini dihadiri oleh 57 peserta terdiri dari 26 perwakilan pilot
company, 18 pejabat pemerintah (termasuk 1 perwakilan dari GEF sebagai
donor dan perwakilan dari Kementerian
Perindustrian sebagai Focal Point Nasional Kerja Sama Indonesia-UNIDO),

Kerjasama UNIDO: Lokakarya Sistem Manajemen Energi Tunjang Efisiensi Energi Industri

5 tenaga ahli nasional, 4 staf proyek UNIDO IEE, dan 4 panitia penyelenggara.
Workshop membahas tentang upaya 15
perusahaan nasional di dalam upaya
penghematan energi sebesar 89,3 GWh/
tahun, dan pengurangan CO2 sebesar
50,2 Kiloton CO2/tahun. Total potensi
penghematan ener gi adalah 11,59
MWh/tahun dengan pengurangan CO2
10 Kiloton CO2/tahun.
Koordinator Proyek UNIDO IEE, Aris
Ika Nugrahanto dalam kesempatan
tersebut mempresentasikan ringkasan
pelaksanaan terkait berbagai program
yang dilaksanakan sejumlah perusahaan tersebut. Ia mengaku sangat
meng hargai komitmen perusahaan
yang bersedia menginvestasikan dana
untuk menerapkan sistem manajemen
energi dan optimasi sistem ini.
Dalam kesempatan itu, 12 perwakilan
perusahaan percontohan memperoleh
sertifikat penghargaan atas penerapan
sistem manajemen energi dan optimasi
sistem, yang diserahkan oleh Direktur
Konservasi Energi, Kementerian ESDM
(Ibu Finahari).
Mengutip uraian yang disampaikan
oleh Indonesia Environment & Energy
Center (IEC)–salah satu konsultan
yang terkait bidang ini mengatakan,
dalam laman mereka bahwa manajemen energi adalah program terpadu
yang direncanakan dan dilaksanakan
secara sistematis untuk memanfaatkan
sumberdaya energi secara efektif dan
efisien dengan melakukan perencanaan,
pencatatan, pengawasan dan evaluasi
secara kontinu tanpa mengurangi
kualitas produksi/pelayanan.
Manajemen energi mencakup perencanaan dan pengoperasian unit konsumsi dan produksi yang terkait dengan

energi. Tujuan manajemen energi yaitu
konservasi sumber daya, perlindungan iklim, dan penghematan biaya.
Bagi konsumen, manajemen energi
menjadikan mereka mendapatkan
akses terhadap energi sesuai dengan
yang mereka butuhkan. Manajemen
energi sangat terkait dengan manajemen lingkungan, manajemen produksi,
logistik, dan fungsi terkait bisnis lainnya.
a. Tujuan manajemen energi di dalam
industri yaitu:
1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi dan energi.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya energi dan
energi.
3. Pemanfaatan peluang untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
Untuk mengontrol penggunaan energi
The International Organization for
Standardization (ISO) mengeluarkan
ISO 50001 Energy Management. Standar ini adalah standar yang digunakan
untuk mengelola kinerja energi termasuk efisiensi dan konsumsi energi.
Konsep SNI ISO 50001 menggunakan
model Sistem Manajemen dengan
pendekatan siklus Plan, do, check,

Project Output

action untuk perbaikan berkelanjutan.
Indonesia selaku anggota ISO melalui
Badan Standardisasi Nasional telah
mengadopsi secara identik standar
tersebut menjadi SNI ISO 50001:2012
Sistem Manajemen Energi.
Selain itu, pemerintah melalui
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Peraturan Menteri ESDM No.
14/2012 tentang Manajemen Energi
yang menetapkan industri dengan
penggunaan energi lebih dari 6000 TOE
(ton oil equivalent) wajib menerapkan
sistem manajemen energi dan industri
dengan penggunaan energi kurang dari
6.000 TOE (ton oil equivalent) agar
menerapkan sistem manajemen energi
atau melakukan penghematan energi.
Perusahaan yang menerapkan sistem
manajemen energi dan berhasil 3 tahun berturut-turut dapat menurunkan
Konsumsi Energi Spesifik minimal 2%
per tahun, mendapatkan insentif berupa
Audit Energi dalam pola kemitraan
yang dibiayai oleh Pemerintah dan
Mendapat prioritas pasokan energi.
Materi ini disampaikan oleh Supriyadi
dari Direktorat Jenderal Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi –
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral. (hks/ccp)

Component 4

Assessment
& Pilot Company

Target
● 60 SO assessment
● 35 SO project
implemented

System
Optimization
(SO)

Target
● 49 SO assessment
● 148 SO project identified
● 67 SO project
implemented

Target
● 25 EnMS Implementation
● 150 EnMS planning
adoption

Energy
Management
System
(EnMS)

Target
● 28 EnMS Pilot Company
● 156 EnMS planning
adoption
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Ragam
Kegiatan
Kunjungan Delegasi
Kemenperin Ke KITECH

Pelaksanaan Kegiatan Capacity
Building Banana di Timor Leste

Perindustrian merupakan tindak lanjut dari
pertemuan Kepala Negara serta pejabat pemerintahan kedua negara, dimana pihak Iran
melalui Iranian Nanotechnology Initiative
Council (INIC) meminta diadakannya pertemuan
bilateral dan matchmaking talk antara praktisi
nanoteknologi Indonesia dengan Iran.
Sebanyak 12 perusahaan nanoteknologi Iran
pada bidang pertanian, otomotif, bangunan,
obat dan kesehatan, tesktil, serta pendidikan
turut berpartisipasi pada sesi business matchmaking dan mengadakan eksibisi singkat atas
kemampuan nanoteknologi yang dimiliki.

Kementerian Perindustrian melakukan
kunjungan kerja ke Korea Institute of
Industrial Technology (KITECH), yang dilaksanakan pada tanggal 24-28 September
2017. Kunjungan ini ber tujuan untuk
menjajaki peluang kerjasama khususnya
untuk sektor-sektor prioritas serta menindaklanjuti Letter of Intent antara
KITECH dan Kementerian Perindustrian
dan Institut Teknologi Bandung tentang
Kerjasama di Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta Pe la tihan untuk
Mendukung Industri Ma nufaktur yang
ditandatangani pada 18 April 2017.
Di sela-sela kunjungan tersebut dilakukan
beberapa pertemuan dengan institusi
terkait di Korea Selatan sekaligus untuk
melihat secara langsung proses penerapan
teknologi industri di sekitar Incheon,
antara lain:
a) pertemuan dan kunjungan ke KITECH
Incheon; b) pertemuan dan kunjungan ke
Heavy Metal Centre dan Mould Industry
Consultation di Bucheon; c) pertemuan
dengan President KITECH, kunjungan ke
Clean Production Technology Institute (di
bidang energi dan kimia) di Cheonan; d)
kunjungan ke salah satu perusahaan IKM
(Yuwon) di Phoseung; e) kunjungan ke
perusahaan (Axia Material) di Hwaseong
sekaligus penandatanganan Letter of Intent
antara KITECH dan Kemenperin RI dan Axia
Materials Co.,Ltd. tentang Kerjasama dalam
Bidang Penelitian dan Pengembangan,
dan Pelatihan untuk mendukung Industri
Manufaktur; f) kunjungan dan pertemuan
dengan beberapa instansi dan perusahaan
di Jeju.
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Kerjasama bilateral dalam bidang Training of
Agro Food Processing for Banana diselenggarakan pada 11-16 September 2017 lalu di
Natarbora, Timor Leste. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian
Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan,
Perindustrian, dan Lingkungan Hidup Timor
Leste yang didukung pembiayaannya dengan
skema triangular oleh JICA Office Timor Leste
dan Jakarta.
Acara pembukaan Training of Agro Food
Processing for Banana ini dihadiri oleh Pejabat
dari Dit Akses Sumber Daya Industri Promosi
Industri, Balai Besar Industri Agro (BBIA), JICA
Timor Leste dan Jakarta, serta Kementerian
Perdagangan, Perindustrian, dan Lingkungan
Hidup Timor Leste. Dalam kesempatan itu,
tenaga ahli dari BBIA mengajar proses pembuatan keripik berbahan dasar pisang dengan
menggunakan mesin buatan Indonesia.

Inisiasi Kolaborasi
Nanoteknologi Indonesia-Iran
di Bidang Industri

The Prospect of Indonesia-Iran Nanotechnology
C o l l a b o r a t i o n : Ta l k s h o w & B u s i n e s s
Matchmaking yang terselenggara pada 29
Agustus 2017 di Ruang Garuda, Kementerian

Perundingan Putaran Ke-8 IACEPA di Canberra

Sidang Perundingan Putaran ke-8 IndonesiaAustralia Comprehensive Economic Partnership
Agreement (IA-CEPA) digelar di kantor
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Canberra, pada tangal 31 Juli-4 Agustus 2017.
Sidang ini merupakan tindak lanjut perundingan
IA-CEPA ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal
22-26 Mei 2017 di Jakarta.
Pada agenda NG on Trade in Goods, dalam
negosiasi Market Access, Australia menambah
offer dengan mengakselerasi 20 Pos Tarif (PT) (0%
saat entry into force) yang berupa produk tekstil.
Adapun Indonesia menambah 80 PT berupa
produk tekstil dan logam dengan menggunakan
skema Margin of Preference. Sementara dalam
negosiasi Sub NG on Rules of Origin, pertemuan
berhasil melakukan pencapaian yang signifikan
dengan menyepakati Product Specific Rule (PSR)
sebanyak 5.148 dari total 5.387 atau sebesar
95.6% dari keseluruhan PSR lines.
Pada pertemuan NG on Trade in Services, terdapat dua usulan mengenai perlakuan terhadap
mode 3 (commercial presence), dimana
Indonesia menginginkan mode 3 masuk dalam

bagian perdagangan jasa. Sedangkan Australia
menginginkan masuk ke dalam investment
chapter. Dalam perkembangannya, Australia
menyetujui keinginan Indonesia selama
mendapatkan perlindungan investasi.
Sedangkan dalam NG on Economic Cooperation,
pertemuan menyepakati untuk merancang
Chapter of Economic Cooperation yang akan
menjadi bagian sentral dari perjanjian IA-CEPA.

Pelaksanaan Seminar KITC
Mengenai Energy Saving

Indonesia – European Union Comprehensive
Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)
Putaran ke-3 tanggal 11-15 September 2017
di Brussel.
Perundingan Putaran ke-3 membahas 15 (lima
belas) isu runding yaitu: Trade in Goods; Rules
of Origin; Customs and Trade Facilitation;
Technical Barriers to Trade; Sanitary and
Phytosanitary; Trade Remedies; Trade in
Services; Investment; Competition; Small and
Medium Enterprises; Government Procurement;
Economic Cooperation and Capacity Building
(ECCB); Intellectual Property Rights; Trade
and Sustainable Development; dan Dispute
Settlement.
Secara umum, pada perundingan putaran ke-3
kedua delegasi mencapai kemajuan dalam
pembahasan teks serta diskusi terkait akses
pasar. Kedua pihak juga telah mengidentifikasi
lebih lanjut isu-isu yang harus diselesaikan di
tingkat kebijakan (policy issues).

Direktorat Jenderal KPAII bekerjasama dengan
Korea Indonesia Technology Center (KITC) telah
melaksanakan Seminar Internasional mengenai
penghematan energi dengan tema “Seminar on
Energy Saving and Optimizing Technology for
Industry” pada tanggal 29 Agustus 2017 di
Jakarta.

Kerjasama IndonesiaSingapura Diperkuat

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan seminar
ini adalah untuk memperkuat kerjasama antara
Indonesia dan Korea Selatan dalam memperkenalkan penerapan teknologi hemat energi dan
optimalisasi kepada pelaku industri nasional.

Perundingan IEU-CEPA
Putaran Ke-3 di Brussel

Kementerian Perindustrian menjadi salah
satu delegasi Indonesia pada perundingan

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto
mendampingi Presiden Joko Widodo dalam
lawatan kerja ke Singapura pada tanggal
6-11 September 2017. Dalam kesempatan
tersebut, Menteri Perindustrian turut menghadiri
Leadership Retreat dan mengikuti program Lee
Kuan Yew Exchange Fellow.
Dalam kunjungan tersebut Menteri Perindustrian
bertemu dengan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Singapura, Iswaran dan melakukan
pertemuan guna membahas penguatan
kerjasama pengembangan Industry 4.0. Kedua
Menteri tersebut sepakat untuk melakukan
pengembangan kerjasama yang lebih kuat di
level ASEAN.

Perundingan Putaran
Ke-6 IC-CEPA

Perundingan Putaran Ke-6 Trade
in Goods (TiGs) Indonesia-Chile
Comprehensive Economic Par tnership Agreement (IC-CEPA) telah
diselenggarakan pada tanggal 6-10
November 2017 di Hotel Ritz Carlton,
Jakarta.
Secara umum, perundingan dibagi
ke dalam 4 working groups (WG)
yaitu WG on Trade In Goods, WG
on Rules of Origin, WG on Legal
Issues, dan WG on Cooperation.
Pada perundingan ini, telah tercapai
beberapa kesepakatan di setiap
working group yang sejalan dengan
komitmen kedua negara dan target
untuk menyelesaikan negosisasi di
akhir tahun 2017, yang dijadwalkan
akan ditandatangani pada tanggal 14
Desember 2017 di Santiago, Chile.
Pada perundingan tersebut, Chile
menyampaikan offer entry into force
(EIF) sebesar 6,696 Pos Tarif (PT)
atau 78% dari total PT Chile dengan
nilai ekspor Indonesia ke Chile
mencapai USD 96,2 juta atau 61%
dari total ekspor Indonesia ke Chile.
Sedangkan Indonesia, menyampaikan
offer EIF sebesar 5,959 PT atau
55% dari total PT dengan nilai impor
Indonesia dari Chile sebesar USD
46,1 juta atau 55,4% dari total impor
Indonesia dari Chile.
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