KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas
berkahnya Buku Produk Industri Potensial Di Pasar Non Tradisional tahun 2020
dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017, Pusat Data dan Informasi Kementerian
Perindustrian bersama Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB telah melakukan
Analisis Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar. Analisis tersebut
menghasilkan informasi yang memetakan negara mitra dagang non tradisional
Indonesia berdasarkan potensi pasar yang ada serta komoditi industri yang
potensial. Berdasarkan analisis tersebut, Brasil terpilih menjadi negara non
tradisional yang potensial bagi 22 komoditi yang kemudian dikelompokan
menjadi top product, existing product serta potential product.
Masukan, kritik serta saran sangat diharapkan untuk meningkatkan
kualitas hasil Analisis Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar di masa yang
akan datang, sehingga Pusat Data dan Informasi dapat memberikan kontribusi
yang lebih baik terkait data dan informasi mengenai Industri.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga buku ini dapat memberikan
manfaat bagi para stakeholder Pusat data dan Informasi.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Tantangan besar dihadapi oleh kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2020 seiring
dengan merebaknya pandemi COVID-19. Lebih dari seratus negara mengalami
peningkatan jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan mengakibatkan
beberapa negara melakukan kebijakan lock-down. Tekanan yang cukup dalam pada sisi
demand di negara-negara di dunia tentu berdampak terhadap permintaan akan
barang-barang dari Indonesia dan secara langsung akan berdampak kepada kinerja
ekspor Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2020, ekspor Indonesia mengalami tekanan yang sangat dalam pada bulan
Mei 2020, dimana ekspor total Indonesia hanya sebesar 10,45 milyar USD. Nilai ekspor
tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan April 2020 (12,16 milyar USD)
dan juga lebih kecil dibandingkan bulan Mei 2019 (14,75 milyar USD).
Peran sektor industri pengolahan yang cukup besar terhadap ekspor Indonesia dan
kondisi pandemik yang menekan perekonomian global merupakan latar belakang yang
cukup kuat untuk dilakukannya kajian informasi perkembangan dan peluang pasar.
Pemerintah perlu mendorong eksportir di sektor industri pengolahan untuk
mengembangkan ekspornya dan memperluas pasarnya untuk mengantisipasi
penurunan permintaan dari mitra dagang utama Indonesia.
Beberapa meodologi digunakan untuk mencapai keluaran berupa sajian informasi
peluang pasar produk industri Indonesia berupa laman interaktif yang berisikan:
i.

Profil negara tujuan ekspor;

ii.

Potensi pasar;

iii.

Regulasi atau kebijakan impor negara tujuan ekspor.

Metodologi tersebut adalah Desk study (studi literatur) guna menganalisis dan
menyajikan informasi tujuan pasar potensial sektor industri Indonesia yang
menemukan bahwa Brasil adalah negara tujuan ekspor potensial; Indeks Penawaran
Ekspor (IPE), Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Statistika Deskriptif untuk
menganalisis dan menyajikan informasi kinerja perdagangan dari produk sektor
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industri yang akan diekspor sehingga didapatkan 22 komoditi industri yang potensial di
negara Brasil, serta Konsep laman interaktif (konsep dashboard) untuk menyajikan
informasi tersebut sehingga mudah diakses oleh pelaku industri.
Nilai GDP current Brasil berada pada kisaran 1.796 s.d. 2.063 triliun USD, dengan nilai
GDP per kapita berada pada kisaran 8.760 s.d. 9.975 USD. Besarnya nilai GDP ini
menjadikan Brasil masuk kedalam negara dengan kategori upper middle income
country. Selain itu, angka populasi di negara Brasil juga cukup besar dimana berada
pada level 210 juta orang per tahun 2019. Tingginya angka populasi juga disertai
dengan pertumbuhan yang positif pada permintaan domestik, konsumsi dan penjualan
ritel sejak tahun 2017 hingga 2019. Hal ini mengindikasikan tingginya daya beli dari
penduduk Brasil yang juga menunjukan besarnya peluang potensi pasar yang dimiliki
oleh negara Brasil.
Dalam pemilihan produk potensial terdapat empat tahapan yang dilakukan sehingga
diperoleh dua puluh dua (22) produk terpilih, yaitu (1) mengidentifikasi Impor terbesar
Brasil HS 6 digit dari dunia; (2) mengidentifikasi komoditas ekspor Indonesia untuk 200
komoditas terpilih; (3) mengidentifikasi daya saing (RCA) ekspor Indonesia terhadap
200 komoditas terpilih; (4) Pada tahap keempat, proses seleksi pemilihan komoditas
potensial didasarkan pada jenis barang yang dihasilkan. Dari keempat tahapan
tersebut diperoleh hasil identifikasi komoditas terpilih yang kemudian dilihat
keterkaitan dengan informasi dari Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Brasil.
Produk potensial yang teridentifikasi yaitu HS 310210: Fertilizers, mineral or chemical;
nitrogenous, urea, whether or not in aqueous Solutions; HS 380891: Insecticides; other
than containing goods specified in Subheading Notes 1 & 2 to this Chapter; put up in
forms or packings for retail sale or as preparations or articles; HS 870322: Vehicles;
with only spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine, cylinder
capacity over 1000 but not over 1500cc.; HS 740311: Copper; refined, unwrought,
cathodes and sections of cathodes; HS 281512: Sodium hydroxide (caustic soda); in
aqueous solution (soda lye or liquid soda); HS 871410: Motorcycles (including mopeds);
iii

parts and accessories; HS 401110: Rubber; new pneumatic tyres, of a kind used on
motor cars (including station wagons and racing cars); HS 290511: Alcohols; saturated
monohydric, methanol (methyl alcohol); HS 390410: Vinyl chloride, other halogenated
olefin polymers; poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances, in primary
forms; HS 540233: Yarn, synthetic; filament, monofilament (less than 67 decitex),
textured, of polyesters, not for retail sale, not sewing thread; HS 854430: Insulated
electric conductors; ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles,
aircraft or ships; HS 400122: Rubber; technically specified natural rubber (TSNR), in
primary forms or in plates, sheets or strip (excluding latex and smoked sheets); HS
848210: Ball bearings; HS 290243: Cyclic hydrocarbons; p-xylene; HS 401519: Rubber;
vulcanised (other than hard rubber), gloves, mittens and mitts other than surgical
gloves; HS 290250: Cyclic hydrocarbons; styrene; HS 551011: Yarn; (not sewing thread),
single, of artificial staple fibres, containing 85% or more by weight of artificial staple
fibres, not put up for retail sale; HS 850110: Electric motors; of an output not exceeding
37,5W; HS 310319: Fertilizers, mineral or chemical; phosphatic, superphosphates, other
than containing by weight 35% or more of diphosphorus pentaoxide (P2O5); HS
640411: Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and
the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials; HS
841480: Pumps and compressors; for air, vacuum or gas, n.e.c. in heading no. 8414; HS
400219: Rubber; synthetic, styrene-butadiene rubber (SBR) and carboxylated styrenebutadiene rubber (XSBR), (other than latex), in primary forms or in plates, sheets or
strip.
Saat ini struktur permintaan oleh penduduk Brasil mengalami pergeseran ke barangbarang yang dapat mendukung gaya hidup baru atau yang saat ini umum dikenal
dengan era New Normal. Permintaan tersebut merupakan produk yang diimpor oleh
Brasil yang berkaitan dengan era normal baru, namun sampai saat ini belum mampu
diekspor oleh Indonesia ke Brasil, yaitu Tuna Kaleng, Saus dan Bumbu, Cairan
pembersih, Skin Care, Sampo, Kecap, Deodoran, serta Eye Make Up.
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Seluruh informasi ini akan disajikan ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas) melalui dashboard informasi perkembangan dan peluang pasar ekspor produk
industri pengolahan terdiri atas dua informasi dasar yang terdiri dari potensi pasar itu
sendiri serta berbagai bentuk fasilitas dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia
dalam rangka mendorong ekspor nasional.
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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sektor industri pengolahan memiliki peran yang sangat penting dalam
perekonomian Indonesia, khususnya ekspor Indonesia. Kontribusi sektor industri
pengolahan terhadap ekspor Indonesia pada tahun 2019 tergolong sangat tinggi,
dengan nilai kontribusi mencapai 75,5 persen terhadap total ekspor Indonesia.
Kontribusi output sektor tersebut terhadap output nasional juga cukup besar,
yakni mencapai 19,7 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Selain
itu, sektor industri pengolahan juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup
besar, yakni mencapai 18,93 juta tenaga kerja.
Kondisi neraca perdagangan Indonesia tercatat mengalami defisit sebesar US$
3,20 miliar di sepanjang tahun 2019. Adapun neraca non migas masih mencatatan
surplus sebesar US$ 6,15 miliar, dengan industri pengolahan non migas sendiri
tercatat mengalami defisit sebesar US$ 10,8 miliar. Oleh karena itu, Indonesia
perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perdagangan untuk menutup
defisit neraca perdagangan. Intensifikasi dilakukan untuk produk yang ada,
sementara ekstensifikasi pasar dilakukan dengan membuka pasar-pasar baru.
Indonesia perlu menyasar negara lain sebagai negara tujuan ekspor non migas
agar ekspor dapat meningkat ditengah perlambatan ekonomi. Pasar non
tradisional yang diprediksi masih memiliki potensi yang besar bagi peningkatan
ekspor non migas Indonesia adalah negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia
Selatan, serta Afrika. Berbeda halnya dengan ekspor non migas ke negara
tradisional dan negara mitra dagang utama lainnya yang memiliki tren yang
rendah bahkan negatif, tren ekspor non migas Indonesia ke kawasan tersebut
masih menunjukkan tren yang positif.
Tantangan besar dihadapi oleh kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2020 seiring
dengan adanya permasalahan pandemi COVID-19. Lebih dari seratus negara
mengalami peningkatan jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif COVID-19
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dan mengakibatkan beberapa negara melakukan kebijakan lock-down. Banyak
negara di dunia mengurangi pergerakan penduduk di negaranya dan menutup diri
dari keluar dan masuknya orang dari luar negeri. Sebagai akibatnya,
perekonomian banyak negara mengalami tekanan yang cukup besar baik dari sisi
demand maupun supply-nya. Hal tersebut tercermin dari banyaknya negara yang
mengalami resesi pada kuartal kedua tahun 2020.
Tekanan yang cukup dalam pada sisi demand di negara-negara di dunia tentu akan
berdampak terhadap permintaan akan barang-barang dari Indonesia dan secara
langsung akan berdampak kepada kinerja ekspor Indonesia. Berdasarkan data
yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, ekspor Indonesia
mengalami tekanan yang sangat dalam pada bulan Mei 2020, dimana ekspor total
Indonesia hanya sebesar 10,45 milyar USD. Nilai ekspor tersebut jauh lebih
rendah dibandingkan dengan bulan April 2020 (12,16 milyar USD) dan juga lebih
kecil dibandingkan bulan Mei 2019 (14,75 milyar USD).
Peran sektor industri pengolahan yang cukup besar terhadap ekspor Indonesia
dan kondisi pandemik yang menekan perekonomian global merupakan latar
belakang yang cukup kuat untuk dilakukannya kajian informasi perkembangan dan
peluang pasar. Pemerintah perlu mendorong eksportir di sektor industri
pengolahan untuk mengembangkan ekspornya dan memperluas pasarnya untuk
mengantisipasi penurunan permintaan dari mitra dagang utama Indonesia.
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian telah melakukan
kajian sejenis pada tahun sebelumnya, namun masih terbatas pada produkproduk ekspor utama ke negara mitra dagang Indonesia yang memiliki kerjasama
perdagangan dalam kerangka Free Trade Agreement (FTA). Pandemi COVID-19
secara nyata telah berdampak kepada negara-negara mitra dagang utama
Indonesia, tidak terkecuali negara yang memiliki kerjasama FTA dengan Indonesia.
Dengan demikian sangatlah penting bagi Pusdatin Kementerian Perindustrian
untuk memberikan informasi peluang pasar di negara-negara non-tradisional yang
masih memiliki pasar yang potensial untuk digali lebih dalam lagi.
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Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, Pusat Data dan Informasi sebagai
Pengelola Sistem Informasi Industri Nasional bertugas melakukan pengolahan
data, menyusun analisis, serta menyajikan hasil analisis sebagai informasi industri.
Terdapat delapan jenis informasi industri yang harus disediakan oleh Pusat Data
dan Informasi, dimana salah satu di antaranya adalah informasi perkembangan
dan peluang pasar. Cakupan informasi perkembangan dan peluang pasar tersebut
meliputi ekspor dan impor, konsumsi produk industri, agenda pameran nasional
dan internasional, serta permintaan informasi dagang. Sementara itu,
berdasarkan kajian Analisis Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar yang
pernah dilaksanakan sebelumnya, informasi yang dibutuhkan pelaku usaha
diantaranya, profil negara tujuan ekspor (termasuk kondisi sosial, politik dan,
geografis, tren, budaya, dan preferensi konsumsi), potensi pasar, kebijakan impor
negara

tujuan

(termasuk

tarif,

perpajakan

dan

regulasi

teknis/mutu),

negara/eksportir kompetitor, hambatan perdagangan serta strategi pemasaran.
Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka masih perlu dilakukan kajian
dalam rangka mengakomodir kebutuhan informasi perkembangan dan peluang
pasar untuk para pelaku usaha. Nantinya para pelaku usaha diharapkan dapat
mengakses informasi tersebut secara online dengan mudah.

1.2. Tujuan Kajian
Kegiatan Penyajian Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar sektor industri di
Indonesia secara umum bertujuan untuk memberikan informasi bagi pelaku
industri guna mengembangkan pangsa pasar produknya, yang meliputi informasi
tujuan pasar non tradisional dan produk sektor industri yang potensial serta
strategi yang dibutuhkan untuk memenangkan pasar tersebut. Adapun secara
khusus kajian ini bertujuan untuk :
1.

Menganalisis dan menyajikan informasi tujuan pasar potensial sektor
industri Indonesia;
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2.

Menganalisis dan menyajikan informasi kinerja perdagangan dari produk
sektor industri yang akan diekspor;

3.

Menyajikan informasi tersebut kedalam format/tampilan yang paling
mudah diakses oleh pelaku usaha sektor industri.

1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan
Informasi yang akan disajikan meliputi profil negara tujuan, potensi pasar; regulasi
atau kebijakan impor negara tujuan, serta negara/eksportir kompetitor.

1.4. Keluaran
Keluaran dari kegiatan ini adalah sajian informasi peluang pasar produk industri
Indonesia berupa konsep laman interaktif (konsep dashboard) yang berisikan
informasi negara tujuan ekspor potensial pada kawasan Timur Tengah dan Afrika
serta dapat diintegrasikan ke dalam website Kementerian Perindustrian atau
SIINas.
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II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk
suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama
(Oktaviani dan Novianti 2014). Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar
perorangan, antar individu dengan pemerintah, atau pemerintah suatu negara
dengan pemerintah negara lain. Dalam perdagangan internasional maupun
domestik, para pelaku ekonomi bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari
aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Setiap negara yang melakukan perdagangan
bertujuan mencari keuntungan dari perdagangan tersebut. Selain motif mencari
keuntungan, Krugman dan Obstfeld (2003) menyatakan alasan utama terjadinya
perdagangan internasional adalah (1) Negara berdagang karena berbeda satu
sama lain, (2) Negara-negara berdagang dengan tujuan untuk mencapai skala
ekonomi (economies of scale).
Kegiatan perdagangan internasional secara umum terdiri dari ekspor dan impor.
Ekspor merupakan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara
ke negara lain, sebaliknya impor merupakan barang dan jasa yang masuk ke suatu
negara. Negara yang memproduksi lebih dari kebutuhan dalam negerinya dapat
mengekspor kelebihan produksi tersebut ke negara lain. Akan tetapi, negara yang
tidak mampu memproduksi sendiri dapat mengimpor dari negara lain. Menurut
Tambunan (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional
dapat dilihat dari teori penawaran dan permintaan. Dari teori penawaran dan
permintaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perdagangan internasional
dapat terjadi karena adanya kelebihan produksi suatu negara dengan kelebihan
permintaan negara lain.
Secara teoritis, suatu negara misal negara 1 akan mengekspor komoditi X ke
negara lain, misal negara 2 apabila harga domestik negara 1 sebelum terjadinya
perdagangan internasional relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga
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domestik negara 2 (Gambar 2.1) yakni di level P1. Struktur harga yang terjadi di
negara 1 lebih rendah karena produksi domestiknya lebih besar dibandingkan
dengan konsumsi domestiknya sehingga terjadi excess supply di negara 1. Di sisi
lain, di negara 2 terjadi excess demand karena konsumsi domestiknya lebih besar
dibandingkan dengan produksi domestiknya sehingga harga di negara 2 lebih
tinggi di level P3. Dengan demikian, negara 1 memiliki kesempatan untuk menjual
kelebihan produksinya ke negara lain, sementara negara 2 berkeinginan untuk
membeli komoditi X dari negara lain yang relatif lebih murah. Jika terjadi
komunikasi antara negara 1 dan negara 2, maka akan terjadi perdagangan antar
keduanya dengan harga yang sama di kedua negara yakni di level P2.
GambarP2.1 memperlihatkan bahwa sebelum
terjadi perdagangan internasional
P
P
harga di negara 1 adalah sebesar P1, sedangkan harga di negara 2 adalah sebesar
P3. Penawaran di pasar internasional terjadi jika harga internasional lebih tinggi
dibandingkan dengan P1, sedangkan permintaan di pasar internasional terjadi jika
harga internasional lebih rendah dibandingkan dengan P3. Dengan adanya
perdagangan internasional, maka negara 1 akan mengekspor komoditi X sebesar
BE, sedangkan negara 2 akan mengimpor komoditi X sebesar B’E’ pada tingkat
harga internasional (P2).

X
Sumber: Oktaviani dan Novianti (2014)
Gambar 2.1.
Kurva Perdagangan Internasional
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Konsep perdagangan bebas untuk pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith
pada awal abad ke-19 dengan teori keunggulan absolut (absolute comparative).
Teori Adam Smith kemudian disempurnakan oleh David Ricardo (1817) dengan
model keunggulan komparatif (The Theory of Comparative Advantage). Berbeda
dengan konsep keunggulan absolut yang menekankan pada biaya riil yang lebih
rendah, keunggulan komparatif lebih melihat pada perbedaan harga relatif antara
dua input produksi sebagai penentu terjadinya perdagangan.
Menurut David Ricardo (Oktaviani dan Novianti, 2014), perdagangan dapat
dilakukan oleh negara yang tidak memiliki keunggulan absolut pada kedua
komoditi yang diperdagangkan dengan melakukan spesialisasi produk yang
kerugian absolutnya lebih kecil atau memiliki keunggulan komparatif. Hal ini
dikenal sebagai Hukum Keunggulan Komparatif (Law of Comparative Advantage).
Keunggulan komparatif dibedakan atas cost comparative advantage (labor
efficiency) dan production comparative advantage (labor productivity). Asumsi
yang digunakan (Oktaviani dan Novianti, 2014):
a)

Hanya terdapat dua negara dan dua komoditi.

b)

Perdagangan bersifat bebas.

c)

Terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam negara namun tidak
ada mobilitas antara dua negara.

d)

Biaya produksi konstan.

e)

Tidak terdapat biaya transportasi.

f)

Tidak ada perubahan teknologi.

Menurut teori cost comparative advantage (labor efficiency), suatu negara akan
memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi
produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi
lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif
kurang atau tidak efisien.
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Berdasarkan analisis production comparative advatage (labor productivity) dapat
dikatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan
internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di
mana negara tersebut berproduski lebih produktif serta mengimpor barang di
mana negara tersebut berproduksi realtif kurang atau tidak produktif. Dengan
kata lain, cost comparative menekankan bahwa keunggulan komparatif akan
tercapai jika suatu negara memproduksi suatu barang yang membutuhkan sedikit
jumlah jam tenaga kerja dibandingkan negara lain sehingga terjadi efisiensi
produksi. Production comparative menekankan bahwa keunggulan komparatif
akan tercapai jika seorang tenaga kerja di suatu negara dapat memproduksi lebih
banyak suatu barang/jasa dibandingkan negara lain sehingga tidak memerlukan
tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan demikian keuntungan perdagangan
diperoleh jika negara melakukan spesialisasi pada barang yang memiliki cost
comparative advantage dan production advantage. Atau dengan mengekspor
barang yang keunggulan komparatifnya tinggi dan mengimpor barang yang
keunggulan komparatifnya rendah.
Teori klasik Ricardo tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Heckscher-Ohlin (HO) dengan The Theory of Factor Proportions (1949 – 1977). Model H-O
mengatakan bahwa walaupun tingkat teknologi yang dimiliki sama, perdagangan
internasional akan tetap terjadi bila ada perbedaan kepemilikan faktor produksi
(factor endowment) diantara masing-masing negara. Satu negara dengan
kepemilikan kapital berlebih akan berspesialisasi dan mengekspor komoditi padat
kapital (capital-intensive goods), dan sebaliknya negara dengan kepemilikan
tenaga kerja berlebih akan memproduksi dan mengekspor komoditi padat tenaga
kerja (labor-intensive goods).
Perdagangan bebas diharapkan secara bertahap akan mengurangi hambatan
perdagangan sehingga dapat memacu pertumbuhan volume perdagangan
internasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kerjasama yang dilakukan
antara satu negara dengan negara lainnya atau antara satu negara dengan negara
yang membentuk kelompok sehingga terciptanya integrasi ekonomi. Negara-negara

8

di seluruh dunia saat ini menyadari bahwa integrasi ekonomi memiliki peran
penting dalam perdagangan mereka. Sebagian negara-negara yang berada di
seluruh dunia telah melakukan integrasi ekonomi dengan negara lain. Secara umum
integrasi yang dilakukan oleh setiap negara bertujuan agar posisi ekonominya di
pasar internasional dapat diperkuat, sehingga setiap negara dapat bersaing dengan
negara-negara yang telah maju dan sudah besar. Selain itu, integrasi ekonomi dapat
memperluas akses pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara ke
tingkat yang lebih tinggi. Integrasi ekonomi yang terdapat dalam suatu kawasan
memiliki beberapa manfaat untuk negara-negara yang tergabung dalam integrasi
tersebut, seperti terdorongnya efisiensi ekonomi di suatu kawasan ekonomi,
mendorong industri lokal agar berkembang, serta manfaat perdagangan yang
meningkat akibat adanya perbaikan terms of trade.
Kegiatan ekonomi internasional memiliki kecenderungan untuk membentuk
organisasi perdagangan multinasional. Organisasi ini dibentuk dari kumpulan
negara berdekatan yang mempunyai kebijakan perdagangan bersama untuk
menghadapi negara lain dalam bidang tarif dan akses pasar. Alasan umum
pembentukan grup ini adalah menjamin pertumbuhan ekonomi dan bermanfaat
bagi Negara anggota. Pengaruh keberadaan dan pertumbuhan organisasi
multinasional ini secara tidak langsung bagi negara peserta adalah untuk menjaga
persaingan secara global. Secara luas, pengelompokan regional dibentuk sebagai
usaha pemerintah untuk meningkatkan integrasi ekonomi global.
Organisasi ini terdiri dari berbagai bentuk, tergantung tingkat kerjasamanya yang
mengarah ke tingkat integrasi berbeda antara negara peserta. Ada lima tingkat
kerja sama formal antar negara anggota kelompok regional, yaitu Free Trade Area
(FTA), Custom Union, Common Market, Monetary Union, dan Political Union
(Kotabe dan Helsen, 2001).
Free Trade Are (FTA) adalah kerjasama formal antara dua atau lebih negara untuk
mengurangi hambatan tarif dan non-tarif diantara negara anggota. Akan tetapi
masing-masing negara anggota bebas menentukan tingkat tarif individu dengan
negara yang bukan anggota.
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FTA adalah salah satu bentuk reaksi adanya globalisasi dan liberalisasi yang
berimplikasi pada pengurangan dan penghapusan berbagai hambatan dalam
kegiatan perdagangan baik hambatan tarif (tarrief-barrier) maupun hambatan non
tarif (non-tarrif barier=NTB). FTA atau Free Trade Area adalah suatu bentuk
kerjasama ekonomi regional yang memperdagangkan produk-produk orisinal
negara-negara anggotanya tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk.
Dengan kata lain,”internal tarif” antara negara anggota menjadi 0 persen,
sedangkan masing-masing negara memiliki “external tarif” sendiri-sendiri.
Contohnya AFTA (Asean Free Trade Area) yang diawali dengan CEPT (Common
Effective Preferential Tarif) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1993.
Dampak dibukanya perdagangan bebas tidak hanya akan dirasakan oleh ekonomi
negara-negara yang berdagang, namun juga akan dirasakan oleh perekonomian
dunia secara keseluruhan. Dampak diliberalisasikannya perdagangan tersebut
secara keseluruhan mengakibatkan kesejahteraan dunia menurun. Berdasarkan
teori perdagangan internasional, perdagangan internasional seharusnya akan
meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang melakukan perdagangan bebas,
karena melalui perdagangan bebas akan terjadi peningkatan efisiensi penggunaan
sumberdaya domestik dan akses pasar ke negara lain (Stephenson, 1994).
Namun demikian, secara umum terdapat beberapa variabel ekonomi dunia yang
meningkat seperti investasi global barang-barang kapital, volume perdagangan
dunia, dan indeks harga perdagangan dunia. Peningkatan arus perdagangan
sebagai akibat dibukanya tarif seluas-luasnya mengakibatkan peningkatan aliran
barang-barang kapital untuk investasi volume perdagangan dunia. Peningkatan
investasi global ternyata diikuti dengan tingkat pengembalian kapital yang negatif
sehingga secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dunia.
Bentuk integrasi lainnya adalah Custom Union. Anggota Custom Union tidak hanya
mampu mengurangi atau menghilangkan tarif antara anggota, tapi juga mereka
mempunyai tarif eksternal bersama terhadap negara yang bukan anggota Custom
Union. Hal ini mencegah negara yang bukan anggota mengekspor ke negara
anggota yang mempunyai tarif eksternal rendah.
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Jika kerja sama meningkat di antara negara Custom Union, maka dapat terbentuk
Common Market. Common Market menghilangkan semua tarif dan hambatan lain
dalam perdagangan antara anggota, mengadopsi seperangkat tarif eksternal
bersama pada negara bukan anggota, dan menghilangkan batasan-batasan pada
aliran modal dan tenaga kerja antar negara anggota.
Monetary Union berada pada level integrasi keempat dengan satu mata uang
bersama antar negara. Contohnya negara anggota European Union menggunakan
mata uang bersama, Euro. Menurut Wild dan Wild (2000), tingkat integrasi ini
juga disebut Economic Union karena juga melakukan harmonisasi kebijakan
ekonomi negara anggota, seperti pajak, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Political Union merupakan puncak dari proses integrasi. Political Union dapat
menjadi nama lain dari sebuah negara ketika union secara sungguh-sungguh
mencapai tingkat integrasi. Terkadang, negara-negara yang berkumpul dalam
Political Union antara lain adalah karena alasan sejarah, seperti British
Commonwealth yang terdiri dari negara-negara yang pernah menjadi bagian oleh
British Empire. Namun ketika British bergabung dengan European Union,
perlakuan istimewa ini hilang. Sekarang kelompok ini hanya sebagai forum untuk
diskusi dan ikatan sejarah yang sama.
Integrasi ekonomi regional (termasuk FTA) akan memberikan dampak positif dan
negatif terhadap perdagangan barang dan jasa dinegara-negara anggota FTA.
Dampak positif dari integrasi ekonomi adalah (Wild dan Wild, 2000):
1.

Trade Creation

Dengan analisis partial equilibrium, trade creation adalah penggantian dimana
produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional melalui
pembentukan FTA dengan produk impor yang lebih murah dari anggota lain. Jika
seluruh sumber daya digunakan secara full employment dan dengan melakukan
spesialisasi berdasarkan comparative advantage, masing-masing negara akan
memperoleh dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat karena
memperoleh barang dengan harga yang relatif lebih murah.
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Terjadinya trade creation dapat diilustrasikan pada Gambar 2.2. (Salvatore, 2000).
Dx dan Sx masing-masing merupakan kurva permintaan dan penawaran domestik
untuk barang X dari negara II, sedangkan kurva S1 merupakan kurva penawaran
yang elastis sempurna dalam keadaan free trade untuk barang X dari negara I ($1).
Dengan mengenakan tarif bea masuk 100 persen, negara II mengimpor 30 unit
barang X atau JH dari negara I, sehingga harga impornya menjadi $2 atau kurva S1
+ T. Produksi domestik negara II sebanyak 20 unit barang X atau AM, sedangkan
total konsumsi dalam negara II sebanyak 50 unit barang X atau GH. Kemudian
negara I dan negara II membentuk integrasi ekonomi regional dalam bentuk FTA.
Setelah membentuk FTA, negara II mengimpor 60 unit barang X atau CB dari
negara tanpa bea masuk pada harga $1 (kurva S1). Produk domestik negara I
turun menjadi 10 unit barang X atau CM dan total konsumsi naik menjadi 70 unit
barang X atau AB. Dengan pembentukan FTA, maka Penerimaan bea masuk untuk
negara II akan hilang, Konsumen domestik akan memperoleh transfer dari
produsen domestik sebesar area AGJC yang merupakan kenaikan konsumen
surplus, Manfaat lain yang diperoleh negara II setara dengan area CJM + area
BHN, atau setara dengan $15.
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Sumber: Salvatore, 2000
Gambar 2.2. Dampak Penciptaan atau Kreasi Perdagangan dari Pembentukan FTA
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Adapun dampak penciptaan atau kreasi perdagangan dari pembentukan FTA
yaitu:


Konsensus yang lebih besar. Keuntungan untuk mengeliminasi hambatan
perdagangan lebih mudah dilakukan pada kelompok negara-negara yang
lebih kecil, seperti ASEAN dibandingkan dengan kelompok yang lebih besar
seperti WTO.



Kerjasama Politik. Secara politik terdapat keuntungan dari negara-negara
yang berintegrasi terutama dalam memperjuangkan kepentingan bersama
di forum perundingan yang lebih besar seperti WTO.



Integrasi ekonomi juga memberikan dampak negatif terhadap anggotanya.
Wild dan Wild (2000) mengidentifikasi terdapat tiga dampak negatif yaitu
trade diversion, pergeseran tenaga kerja, hilangnya kedaulatan nasional.

2.

Trade Diversion

Terjadinya pengalihan perdagangan dari negara yang tidak ikut serta dalam
perjanjian perdagangan tapi lebih efisien ke negara yang ikut serta dalam
perjanjian walaupun kurang efisien. Gambar 2.4 menunjukkan terjadinya trade
diversion pada negara yang melakukan integrasi ekonomi. Sebagai contoh, Dx dan
Sx merupakan kurva permintaan dan penawaran domestik untuk barang X dari
negara II, sedangkan kurva S1 dan S3 merupakan kurva penawaran yang elastis
sempurna dalam keadaan free trade untuk barang X dari negara I ($1) dan negara
III ($1,5). Dengan mengenakan tarif bea masuk 100 persen, negara II mengimpor
30 unit barang X atau JH dari negara I sehingga harga impornya menjadi $2 atau
kurva S1+T. Kemudian negara II membentuk integrasi ekonomi regional dalam
bentuk FTA dengan negara III.
Setelah pembentukan FTA, negara II mengimpor 45 unit barang X atau C’B’ dari
negara III yang bebas bea masuk pada harga $ 1,5 (kurva S3).Dengan
pembentukan FTA maka kesejahteraan / manfaat yang diperoleh negara II adalah
sebesar segitiga C’JJ’ + segitiga H’HB’, atau senilai $1,25 + $2,5 = $3,75;
kesejahteraan / manfaat yang hilang dari negara II sebesar segiempat MNH’J’ atau
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senilai $15; kesejahteraan / manfaat neto yang hilang adalah sebesar $15 - $3,75
= $11,25 (Lihat Gambar 2.3).
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Sumber: Salvatore (2000)
Gambar 2.3.

Dampak Diversi Perdagangan Akibat Pembentukan FTA

Dampak dari adanya diversi perdagangan yaitu pergeseran tenaga kerja dan
hilangnya kedaulatan politik. Pergeseran tenaga kerja. Karena adanya kerjasama
perdagangan, produsen akan berproduksi ke negara yang lebih efisien. Sebagai
contoh, untuk industri yang memerlukan tenaga kerja dengan tingkat
keterampilan yang rendah akan mengalihkan tempat produksinya ke negara
anggota yang memiliki tingkat upah yang rendah. Jika integrasi ekonomi sudah
mencapai political union, maka suatu negara akan kehilangan kebebasan dalam
menentukan politik luar negerinya sendiri. Sejauh ini, bentuk integrasi pada
tingkat yang paling tinggi (political union) sulit untuk dicapai.
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2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu terkait Informasi Peluang Pasar
dengan Mitra Negara Non-Tradisional
Penelitian terdahulu mengenai peluang diversifikasi perdagangan ke negara NonTradisonal telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun belakangan. Penelitian
Da Costa Neto dan Romeu (2011) dan Aiginger (2009) menganalisis ekspor produk
manufaktur, dimana tujuan dan konsentrasi produk mempengaruhi kinerja ekspor
negara-negara Amerika Latin selama krisis keuangan tahun 2008-2009. Pada saat
krisis global, ekspor yang terdiversifikasi berperan menahan kejatuhan ekspor
lebih dalam. Beberapa negara masih dapat tumbuh lebih baik karena memiliki
hubungan ekspor

bukan dengan negara utama (AS, Jepang, EU). Hasil yang

disajikan menunjukkan bahwa diversifikasi produk dapat menjadi safety net bagi
resiko penurunan perdagangan saat krisis.
Kajian terkait dengan diversifikasi ekspor ke negara EAEU juga telah dilakukan
oleh Kementerian Perdagangan (2017). Manfaat dan biaya apabila melakukan
diversifikasi pasar ekspor ke EAEU dianalisis dengan menggunakan CGE multi
region dan sektor (GTAP). Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa
skema kerjasama Indonesia-EAEU akan memberikan dampak peningkatan GDP riil
bagi Indonesia. Disamping itu, kajian yang dilakukan oleh ITAPS FEM IPB dan Bank
Indonesia (2019) memberikan hasil bahwa negara non-tradisional yang berpotensi
untuk menjadi tujuan ekspor meliputi Brazil, Meksiko, Canada, Kuwait, UAE, dan
Mesir. Dengan merumuskan berbagai skenario, mayoritas skenario menunjukkan
potensi dampak peningkatan kesejahteraan Indonesia kecuali kerjasama
perdagangan Indonesia – UEA. Skenario full liberalisasi pada kerjasama IndonesiaBrazil menjadi skenario yang meningkatkan kesejahteraan paling tinggi diantara
kerjasama perdagangan Indonesia dengan negara non tradisional lainnya.
Mengacu pada Theory of Second Best, negara non-tradisional Brazil merupakan
prioritas pertama apabila Indonesia berkeinginan untuk melakukan ekstensifikasi
dan diversifikasi pasar ekspor ke negara non tradisional. Selain itu, Sabaruddin
(2016) menyebutkan bahwa Trinidad dan Tobago merupakan salah satu negara
yang masuk kedalam kategori pasar non-tradisional. Lebih lanjut, terdapat dua
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negara potensial yang tadinya masuk kedalam kategori untapped market menjadi
negara ekspor yang sudah berkembang yaitu Pakistan dan Uni Emirat Arab.
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III. METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Kajian Penelitian
Dalam rangka menjawab tujuan dan output yang ingin dicapai dalam kajian ini,
maka akan dilakukan mix methode antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Tahap awal dari pelaksanaan kajian ini akan dilakukan identifikasi informasi
peluang pasar dengan melakukan analisis dan pengolahan data sekunder yang
didapatkan dari desk study, yakni kajian yang telah dilakukan ITAPS (2018)
sebelumnya terkait dengan pasar non-tradisional dan arah negosiasi kerjasama
perdagangan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Dengan
menggabungkan kedua informasi tersebut maka akan didapatkan list negara yang
merupakan irisan dari kedua informasi dan dapat dijustifikasi sebagai pasar nontradisional yang potensial untuk digali lebih jauh dengan melakukan penetrasi
ekspor yang lebih intensif. Selain itu, pada tahap ini akan dilengkapi dengan
analisis tambahan dengan membandingkan beberapa hasil kajian yang terkait
potensi pasar ekspor non-tradisonal.
Pada tahap selanjutnya, peneliti akan menganalisa pasar potensial yang terpilih
secara lebih komprehensif, termasuk didalamnya terkait dengan produk potensial
apa yang layak untuk dikembangkan pada pasar tujuan ekspor terpilih. Dengan
demikian, informasi yang disajikan akan meliputi negara potensial tujuan ekspor
sektor industri pengolahan dan jenis produk yang potensial di pasar tersebut.
Untuk tujuan ini, penelitian akan menggunakan metode Revealed Comparative
Advantage (RCA) serta Statistika Deskriptif guna mememberikan informasi kinerja
perdagangan dari produk sektor industri yang akan diekspor.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan pendekatan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya,
penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data yang terdiri dari data
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primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah informasi dari
penjelasan yang disampaikan oleh regulator dan juga pelaku usaha terkait dengan
upaya penetrasi ke pasar non-tradisional. Untuk memperoleh data tersebut pada
tahap akhir penelitan akan dilakukan kegiatan dan diskusi dengan berbagai
regulator dan juga pelaku usaha guna menkonfirmasi dan memperkaya hasil
analisa yang sudah dilakukan oleh tim peneliti.
Sementara itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data
dari penelitian sebelumnya serta data-data sekunder yang dapat diakses secara
terbuka dan terpercaya. Untuk data perdagangan bilateral Indonesia dengan
negara mitra yang terpilih serta komoditas dan sektor yang dianalisa, akan
diperoleh dari UN-COMTRADE , WITS Database dan TRADEMAP.

3.3. Metodologi Penelitian
Tujuan utama dari Kegiatan Penyajian Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar
sektor industri di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi
pelaku industri guna mengembangkan pangsa pasar produknya, yang meliputi
informasi tujuan pasar non tradisional dan produk sektor industri yang potensial.
Ruang lingkup kegiatan dimaksud mencakup informasi yang meliputi profil negara
tujuan,

potensi

pasar, regulasi

atau

kebijakan

impor

negara

tujuan,

negara/eksportir kompetitor. Untuk menjawab output dan tujuan dari penilitian
ini, maka peneliti akan menggunakan beberapa metodologi yang disesuaikan
dengan target dan dan keluaran yang ingin dicapai seperti yang disajikan dalam
Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan Kegiatan, Metodologi Kerja dan Keluaran Kegiatan Penyajian
Informasi Perkembangan dan Peluang Pasar Sektor Industri di Indonesia
No.
1.
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Tujuan Kegiatan
Menganalisis dan menyajikan
informasi tujuan pasar
potensial sektor industri
Indonesia

Metodologi
Kerja
Desk study
(studi literatur)

Keluaran/Output
Sajian informasi
peluang pasar
produk industri
Indonesia berupa

No.

Tujuan Kegiatan

2.

Menganalisis dan menyajikan
informasi kinerja perdagangan
dari produk sektor industri yang
akan diekspor

3.

Menyajikan informasi tersebut
kedalam format/tampilan yang
paling mudah diakses oleh
pelaku usaha sektor industry

Metodologi
Kerja

Keluaran/Output

Indikator
Performa
Perdagangan,
Revealed
Comparative
Advantage
(RCA) dan
Statistika
Deskriptif
Konsep laman
interaktif
(konsep
dashboard)

laman interaktif
yang berisikan:
i. Profil negara
tujuan ekspor;
ii. Potensi pasar;
iii. Regulasi atau
kebijakan
impor negara
tujuan ekspor;

Penjelasan secara mendetil terkait metodologi dan keluaran dari masing-masing
tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Desk Study (Studi Literatur)
Pengumpulan studi literatur terkait dengan potensi pasar non tradisional akan
dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai negara tujuan ekspor
potensial. Selain itu, informasi terkait dengan negosiasi perjanjian kerjasama
yang masih dalam tahap “on going” oleh Kementerian Perdagangan juga akan
diidentifikasi guna melihat peluang pasar kedepan.

2. Revealed Comparative Advantage (RCA)
RCA merupakan salah satu indikator kinerja perdagangan yang dapat
digunakan untuk melihat potensi ekspor dari suatu negara. Konsep RCA yang
dirumuskan oleh Balassa (1965) pada dasarnya sejalan dengan konsep yang
digunakan oleh Liesner (1958) dimana daya saing sebuah negara dapat diukur
dengan:
𝑅𝐶𝐴� = 𝑋�� ⁄𝑋��
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Dimana X merepresentasikan ekspor, i merepresentasikan negara, j
merepresentasikan komoditas atau industri, dan n merepresentasikan
kumpulan negara. Berbeda dengan ukuran RCA berdasakan konsep Liesner
(1958), model RCA yang dikembangkan oleh Balassa (1965) jauh lebih
kompleks, yaitu:
𝑅𝐶𝐴� =

�𝑋�� ⁄𝑋�� �

=

�𝑋�� ⁄𝑋�� �
(𝑋�� ⁄𝑋�� )

�𝑋�� ⁄𝑋�� �
Dimana X merepresentasikan ekspor, i merepresentasikan negara, j
merepresentasikan komoditas atau industri, t merepresentasikan kumpulan
komoditas atau industri, dan n merepresentasikan kumpulan negara. Jika
dilihat dari persamaannya, RCA secara tidak langsung mencerminkan
perbandingan dari dua rasio, yaitu rasio ekspor komoditas j relatif terhadap
total ekspor ke negara i, dan rasio ekspor komoditas j relatif terhadap total
ekspor ke kumpulan negara n. Nilai RCA yang lebih dari satu (1) menunjukkan
bahwa produk dimaksud memiliki keunggulan komparatif.
3. Statistika Deskriptif
Statistika deskriptif merupakan bagian dari statitika yang mempelajari alat,
teknik, atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan.

Data yang

dikumpulkan tersebut perlu disajikan supaya mudah dimengerti, menarik,
komunikatif, dan informatif bagi pihak lain. Metode ini digunakan untuk
menyajikan informasi kinerja perdagangan dari produk sektor industri yang
akan diekspor. Informasi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk tabel dan
grafik. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam analisis ini adalah sebagai
berikut:
 Tabel
1) Tabel Frekuensi
Tabel frekuensi merupakan teknik sederhana untuk menyajikan data dalam
bentuk pengurutan, frekuensi atau persentase relatif, frekuensi atau
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persentase kumulatif. Tabel frekuensi ini terutama digunakan untuk
variabel yang bersifat kategorikal atau untuk skala pengukuran nominal dan
ordinal. Penggunaan tabel frekuensi untuk skala pengukuran interval dan
ratio relatif kurang informatif.
2) Tabel Silang (cross tab)
Tabel silang atau klasifikasi silang digunakan untuk menyajikan data yang
terdiri dari 2 variabel atau lebih. Klasifikasi silang dari dua variabel
memerlukan tabel dengan baris-baris dan kolom-kolom. Kategori-kategori
dalam suatu variabel diletakkan pada baris sedangkan kategori-kategori
dalam variabel lain diletakkan pada kolom. Biasanya variabel tak bebas
diletakkan dalam baris sedangkan variabel bebas dalam kolom. Data dalam
klasifikasi silang ini sangat penting dalam pengukuran hubungan antara
kedua variabel tersebut.
 Grafik
1) Diagram Batang
Diagram batang merupakan penyajian data secara visual yang terdiri dari
dua buah sumbu yaitu ordinat dan axis. Jumlah variabel yang bisa disajikan
adalah satu atau dua varibel. Jika hanya satu variabel, maka aksisnya
adalah variabel yang biasanya berskala kategorikal (nominal atau ordinal)
dan ordinatnya adalah frekuensi kasus untuk setiap kategori tersebut.
Sedangkan jika diagram menyajikan dua variabel, maka aksisnya adalah
variabel kategorikal dan ordinatnya variabel interval atau rasio.
2) Diagram Lingkaran
Diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan komposisi jumlah atau
frekuensi untuk variabel kategorikal atau variabel dengan skala pengukuran
nominal atau ordinal. Jadi diagram ini biasanya merupakan penyajian grafis
dari tabel frekuensi karena lingkaran tersebut menunjukkan persentase
jumlah kasus untuk setiap kategori. Contoh berikut adalah komposisi
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jumlah perusahaan untuk masing-masing skala kecil, menengah, dan besar
yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran.
3) Histogram
Histogram merupakan teknik konvensional untuk menyajikan data rasio
interval, yang digunakan jika memungkinkan sekumpulan nilai-nilai variabel
dibuat dalam bentuk selang atau interval.

Histogram, yang dibentuk

dengan batang-batang (bars) dimana setiap nilai yang menempatinya sama
dengan luas batang tersebut, sangat bermanfaat untuk (a) menyajikan
semua interval data pada distribusinya, dan (b) memeriksa secara visual
bentuk distribusi data, apakah simteris, menjulur, menjulang, atau
mendatar.
4) Steam and Leaf
Stem and leaf relatif lebih efisien dibandingkan histogram karena pada
bentuk grafik ini data asalnya masih bisa diketahui sedangkan pada
histogram tidak bisa karena dimasukkan dalam bentuk kisaran (interval).
Akibat pengelompokan data dalam bentuk interval pada histogram, kita
tidak bisa secara pasti menentukan statistik-statistik yang meliputi median
atau kuartil. Informasi yang hilang tersebut tidak akan terjadi jika kita
menggunakan stem and leaf. Selain itu, visualisasi dari stem and leaf ini juga
bisa menggambarkan bentuk distribusi data secara cepat dan jelas.
5) Boxplot (box and whisker)
Boxplot merupakan teknik grafis yang dikembangkan untuk tujuan analisis
data eksplorasi. Grafik ini secara umum mengurangi penyajian data mentah
yang terperinci pada grafik stem and leaf sehingga efektif untuk ukuran
data yang relatif lebih besar, serta memvisualisasikannya dalam bentuk lain
tanpa kehilangan berbagai informasi.
Data yang disajikan dalam statistika deskriptif dapat berupa gambaran
kondisi makroekonomi negara mitra/tujuan ekspor, gambaran existing
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condition tujuan utama ekspor Indonesia untuk setiap produk yang
dianalisis, perkembangan kinerja ekspor Indonesia untuk setiap produk
yang dianalisis ke negara mitra, gambaran eksportir atas produk yang
dianalisa ke negara mitra untuk melihat kompetitor dari negara lain, serta
statistika deskriptif lainnya yang dapat mendukung informasi kinerja
perdagangan dari produk sektor industri yang akan diekspor.
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IV. IDENTIFIKASI INFORMASI PELUANG PASAR
4.1. Sumber Informasi Peluang Pasar
4.1.1. Kajian Terdahulu: “Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia
Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar
Tradisional vs Pasar Non-Tradisional”
Kajian dengan judul “Potensi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan dengan Pasar
Non-Tradisional” merupakan hasil kerjasama International Trade and Policy
Studies, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dengan Departemen Internasional
Bank Indonesia. Kajian ini melakukan filtering untuk menentukan tujuan pasar
ekspor non-tradisional Indonesia.
Tabel 4.1. Negara Non Tradisional Berdasarkan Structural Match Indeks dan
Demand Indeks
Kuadran I

Kuadran II

Kuadran III

Kuadran IV

Norway

Canada

New Zealand

Kenya

Pakistan

Myanmar

Jordan

Peru

Suriname

Mexico

Chile

Madagascar

Argentina

Switzerland

Sri Lanka

South Africa

Trinidad and Tobago

Egypt, Arab Rep.

Morocco

Tunisia

Lao PDR

Brazil

Panama

Senegal

Cambodia

Kuwait

Liberia

Mozambique

Vietnam
Central African
Republic

Turkey

Colombia

Papua New Guinea

Oman

Ghana

Mauritania

Russian Federation

Tanzania

Bolivia

Guatemala

Brunei

Bangladesh

Uruguay

Zambia

Chad

Nigeria

Angola

Cameroon

Burundi

Qatar
United Arab
Emirates

Ecuador

Uganda

Sierra Leone

Honduras

Dominica
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Kuadran I

Kuadran II

Kuadran III

Kuadran IV

Ukraine

Congo, Rep.

Bahrain

Niger

Tajikistan

Cote d'Ivoire

Nicaragua

Guyana

Guinea

Mali

Paraguay

Grenada

Benin

Gabon

Iceland

Israel

Malawi

Albania

Burkina Faso

Sumber: ITAPS FEM IPB dan Bank Indonesia (2018)
Proses filtering yang dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu: (1)
Mendaftarkan negara mitra dagang ekspor non migas Indonesia berdasarkan data
WITS dari tahun 1967 SITC rev 1 yang menghasilkan 250 negara; (2) melakukan
filtering WTO member dan EU member menghasilkan 123 negara dan 1 region; (3)
memilih negara yang konsisten sebagai mitra ekspor non migas Indonesia selama
30 sampai 40 tahun dan mengkategorikan negara tersebut sebagai negara
tradisional (13 negara); (4) mengeluarkan negara tradisional dari list dan
menghasilkan 111 negara non tradisional.
Metode analisis Structural Match Index (SMI) dan Demand Indeks (DI) selanjutnya
digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan negara non tradisional
potensial ekspor Indonesia. Dalam melakukan analisis SMI dan DI, digunakan 105
Negara dari 111 Negara yang telah di filtering diakibatkan keterbatasan data
tersebut. Negara yang dikeluarkan tersebut yaitu Venezuela, Yemen, Cuba,
Yugoslavia, Djibouti dan Montenegro. Struktural match index digunakan untuk
mengetahui tingkat kecocokan antara jumlah yang diekspor oleh negara
pengekspor dengan jumlah yang diimpor oleh negara pengimpor. Nilai yang
semakin rendah menandakan tingkat kecocokon yang lebih tinggi begitupun
sebaliknya. Selain menggunakan structural match index, digunakan juga demand
index untuk melihat posisi permintaan negara tujuan non tradisional. Pada
demand index, nilai yang semakin tinggi menandakan permintaan terhadap impor
yang semakin tinggi. Tabel 4.1 dibawah mendaftarkan sebanyak 105 negara nontradisional yang dikelompokan menjadi 4 kuadran. Kuadran II diwakili oleh

25

negara-negara dengan DI yang tinggi dan SMI yang rendah sebagai representasi
20 negara non-tradisional potensial ekspor Indonesia

4.1.2. Kajian Terdahulu: “Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia
Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar
Tradisional vs Pasar Non-Tradisional”
Studi dengan judul “Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain
Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar NonTradisional” oleh Sulthon Sjahril Sabaruddin dari Kementerian Luar Negeri RI juga
melakukan pengelompokan pasar ekspor Indonesia yang terbagi menjadi
kelompok pasar tradisional dan pasar non-tradisional. Studi ini menggunakan
metode kuantitatif analisis statistik deskriptif dengan menggunakan tren ranking
yang didasarkan dari definisi clustering tujuan pasar ekspor Indonesia (data nilai
perdagangan

Indonesia

dengan

negara

mitra

dagang).

Hasil

analisis

menyimpulkan bahwa terdapat 12 negara yang masuk kedalam kategori pasar
tradisional bagi Indonesia diantaranya yaitu Australia, Jerman, Italia, Jepang,
Korea Selatan, Belanda Malaysia, Filipina, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, dan
Tiongkok (termasuk Hong Kong). Sedangkan pada kategori pasar non-tradisional,
untuk klasifikasi negara-negara sudah berkembang ditemukan sebanyak 9 negara
yaitu Belgia, Perancis, India, Arab Saudi, Uni Soviet (dan Federasi Rusia), Spanyol,
Thailand, Trinidad dan Tobago, dan Vietnam. Lebih lanjut, untuk kategori negara
yang belum digarap (untapped market) ditemukan sebanyak 15 negara yaitu Uni
Emirat Arab, Denmark, Selandia Baru, Pakistan, The Bahamas, Brazil, Irak, Swiss,
Yugoslavia, Kanada, Aljazair, Cekoslavia, Liberia, Polandia dan Swedia.

4.1.3. Existing Condition: Agenda Negosiasi Perdagangan Indonesia
Direktorat

Jendral

Perundingan

Perdagangan

Internasional, Kementerian

Perdagangan memiliki tugas menyelengarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum
internasional. Berdasarkan data per Oktober 2020, terdapat 3 kelompok
klusterisasi negosiasi perdagangan Indonesia yaitu: (1) concluded/implemented;

26

(2) on going; dan (3) exploratory stage. Saat ini terdapat 20 negosiasi
perdagangan yang telah berstatus “concluded” dengan daftar sebagai berikut:
1. Indonesia-Japan EPA
Signed: 2007, Implemented: 2008
[General Review IJEPA]
Concluded: 21 June 2019
Current Status: Negotiation for Protocol to Amend IJEPA
Target of Conclusion: 2020
2. Indonesia-Pakistan PTA
Signed: 2012, Implemented: 2013
[Protocol to Amend IPPTA]:
Signed: 27 January 2018 Implemented: 1 March 2019
3. Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain Products
MoU Signed: 12 December 2017 Implemented: : 21 February 2019
4. Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)
Signed: 14 December 2017, Implemented: 10 August 2019
Current Status: Preparation to start Trade in Services negotiations (2020)
5. Indonesia-Australia CEPA
Signed: 4 March 2019, Implementation: 5 July 2020
6. Indonesia-EFTA CEPA
Signed: 16 December 2018, Current Status: ratification process
Target of Implementation: As soon as possible
7. Indonesia-Mozambique PTA
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Signed: 27 August 2019, Current Status: ratification process
Target of Implementation: 2020
8. ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)
Signed: 26 August 2014, Implemented: 1 Maret 2019 (1st Protocol to
Amend)
9. ASEAN-India Trade in Services Agreement
Signed: 13 November 2014, Implemented: 12 November 2018
10. ASEAN Agreement on Medical Device Directive
Signed: 21 November 2014, Implemented: 12 November 2018
11. ASEAN-Korea FTA (AKFTA)
Signed: 22 November 2015, Implemented: 12 November 2018 (3rd
Protocol to Amend TIG)
12. ASEAN-China FTA (ACFTA)
Signed: 12 November 2017, Implemented: 1 Agustus 2019 (Upgrading
Protocol ACFTA)
13. ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement
Signed: 12 November 2017, Implemented: 4 Juli 2020
14. ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
Signed: 11 November 2018, ratification process (10th Packages of
Commitments)
15. ASEAN Agreement on E-Commerce
Signed: 22 Januari 2019, ratification process
16. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
Signed: 22 January 2019, Implemented: 20 September 2020

28

17. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership
Signed: 2 March 2019, ratification process (AJ Investment, Services &
MNP Agreement)
18. ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)
Signed: 23 April 2019, ratification process (4th Protocol to Amend)
19. ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)
Signed: 23 April 2019, ratification process
20. Trade Facilitation Agreement (TFA)
[concluded 7 December 2013, Implemented: 22 November 2017]
Selanjutnya, terdapat 13 negosiasi perdagangan Indonesia yang saat ini sedang
“on-going” dengan daftar sebagai berikut:
1. Indonesia-Korea CEPA
Negotiations Concluded: 25 November 2019, Current Status: Legal
scrubbing and translation, Target for Signing: 2020
2. Indonesia-European Union CEPA
Started: 2017; Current Status: Intersessional Meeting (June 2020); Target
of Conclusion: By the end of 2020
3. Indonesia-Turkey CEPA
Started: 2018; Current Status: : Intersessional CN Meeting (Aug 2020)
Target of Conclusion: By the end of 2020
4. Indonesia-Pakistan TIGA
Started: 2019; Current Status: 1st Round (August 2019)
Target of Conclusion: 2021
5. Indonesia-Tunisia PTA
Started: 2019; Current Status: Intersessional Meeting (Jan 2020)
Target of Conclusion: 2020
6. Indonesia-Bangladesh PTA
Started: 2018; Current Status: 2nd Round (July 2019)
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Target of Conclusion: 2020
7. Indonesia-Iran PTA
Started: 2018; Current Status: Intersessional Meeting (Apr 2019)
Target of Conclusion: 2020
8. Indonesia-Mauritius PTA
Negotiation Started: 2019; Current Status: 1st Round (August 2019)
9. Indonesia-Morocco PTA
Current Status: Launch of Negotiations (June 2018)
10. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Started: 2013, Current Status: Substantially Concluded, Target for Signing:
November 2020
11. ASEAN Economic Community (AEC)
Established: 2015, Current Status: on-going review
12. Review ASEAN-India FTA (AIFTA)
Signed: 2009, Current Status: on-going review
13. Review ASEAN-Australia-New Zealand FTA
Signed: 2009, Current Status: on-going review
Kemudian juga terdapat 17 agenda negosiasi perdagangan Indonesia yang masih
dalam tahap “exploratory stage” dengan daftar sebagai berikut:
1. Indonesia-South African Customs Union (SACU)
Current Status: Being proposed (2017), waiting for SACU response
2. Indonesia-Economic Community of West African States (ECOWAS) PTA
Current Status: Being proposed (2017), waiting for ECOWAS response
3. Indonesia-East African Community (EAC) PTA
Current Status: Being proposed (2017), waiting for EAC response
4. Indonesia-Djibouti PTA
Current Status: Launch of JFS (Aug 2019), on progress for the
establishment of JFS
5. Indonesia-Algeria PTA
Current Status: Being proposed (2020), waiting for Algeria response
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6. Indonesia-Gulf Cooperation Council (GCC)
Current Status: Being proposed (2018), waiting for GCC internal study
7. Indonesia-Sri Lanka FTA
Current Status: Launch of JFS (Jan 2018), SL currently on moratorium for
new FTAs
8. Indonesia-Colombia PTA
Current Status: Being proposed (2019), JFS is currently ongoing
9. Indonesia-Peru FTA
Current Status: Finished JFS (2017), pending on the issue of scope of
negotiations
10. Indonesia-Ecuador
Current Status: Being proposed (2018), on progress for the establishment
of JFS
11. Indonesia-MERCOSUR
Current Status: Scoping Paper has been proposed by MERCOSUR (Aug
2020)
12. Indonesia-US Limited Trade Deal (LTD)
Current Status: Being proposed (2020), Indonesia is conducting internal
study
13. Indonesia-Fiji PTA
Current Status: Indonesia has conclude internal study (2019). Waiting for
Fiji’s response
14. Indonesia-Papua New Guinea PTA
Current Status: Initiated by MoFA Indonesia (2019)
15. Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU)
Current Status: Being proposed (2017). Agreed to conduct Joint Study
(2020) and preparing TOR Joint Study
16. ASEAN-Canada FTA
Current Status: 2nd Exploratory Discussion (2019)
17. ASEAN-European Union FTA
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Current Status: Setting up Framework Parameters for Negotiation.

4.2. Perbandingan Arah Pengembangan Kerjasama Negara NonTradisional
Dalam rangka melakukan pemetaan arah pengembangan kerjasama negara non
tradisional, pada bagian ini akan dibahas mengenai matriks perbandingan antara
negara-negara yang potensial untuk menjadi target strategi ektensifikasi
perdagangan berdasarkan hasil kajian (dalam hal ini Kajian ITAPS dan Sulthon
Sjahril Sabaruddin) serta realisasi dan negosiasi FTA yang sudah dilakukan oleh
Kementerian Perdagangan untuk dijadikan fokus dalam pengembangan pasar
ekspor Indonesia. Perbandingan dari ketiga hal terkait pasar potensial Kerjasama
Negara Non-Tradisional adalah sebagai berikut:
4.2.1. Perbandingan hasil kajian ITAPS dengan Existing Condition Agenda
Negosiasi Perdagangan Indonesia
Tahun 2018, ITAPS memetakan 105 negara mitra dagang non-tradisional
indonesia kedalam 4 kategori berdasarkan nilai structural match index dan
demand index dari masing-masing negara tersebut. Structural match index
digunakan untuk mengetahui tingkat kecocokan antara jumlah yang diekspor oleh
negara pengekspor dengan jumlah yang diimpor oleh negara pengimpor. Nilai
yang semakin rendah menandakan tingkat kecocokon yang lebih tinggi begitupun
sebaliknya. Sementara itu, demand index digunakan untuk melihat posisi
permintaan negara tujuan non tradisional. Pada demand index, nilai yang semakin
tinggi menandakan permintaan terhadap impor yang semakin tinggi. Dari
kombinasi kedua indikator tersebut maka setiap negara dapat dikelompokan
kedalam 4 kuadran yang terdiri dari: 1). Kuadran I dengan kategori Structural
Match Indeks tinggi dan Demand Index tinggi, 2). Kuadran II dengan kategori
Structural Match Indeks rendah dan Demand Index tinggi, 3). Kuadran III dengan
kategori Structural Match Indeks rendah dan Demand Index rendah serta 4).
Kuadran IV dengan kategori Structural Match Indeks tinggi dan Demand Index
rendah.
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Dari ke empat kategori yang ada, negara mitra dagang non-tradisional yang paling
potensial untuk menjadi target ektensifikasi perdagangan adalah negara-negara
yang masuk kedalam kategori kuadran II, dengan Structural Match Indeks rendah
dan Demand Index tinggi. Hasil Kajian ITAPS menunjukkan bahwa dari 105 negara
yang dianalisis, 20 negara diantaranya masuk kedalam kelompok kuadran II. Hal
ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki indeks permintaan yang
tinggi dan memiliki kemiripan struktur komoditas perdagangan antara yang
dibutuhkan oleh negara yang bersangkutan dengan komoditas ekspor Indonesia.
Semestinya, pemerintah Indonesia harus memprioritaskan ke 20 negara tersebut
untuk dijadikan sebagai pasar baru dalam rangka meningkatkan ekstensifikasi
perdagangan. Adapun 20 Negara tersebut adalah Canada, Myanmar, Mexico,
Switzerland, Egypt, Arab Rep., Brazil, Kuwait, Turkey, Oman, Tanzania,
Bangladesh, Nigeria, Qatar, United Arab Emirates, Congo, Rep., Cote d'Ivoire,
Guinea, Grenada, Iceland.
Sementara itu, data negosiasi perdagangan Indonesia yang diperoleh dari
Direktorat

Jendral

Perundingan

Perdagangan

Internasional, Kementerian

Perdagangan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari ke 20 negara potensial
yang sudah memiliki dan menjalankan perjanjian kerjasama perdagangan dengan
Indonesia. Namun demikian, tedapat dua negara potensial yang sudah dalam
proses penyusunan perjanjian kerjasama (on going) diantaranya adalah Turkey
dan Bangladesh, serta satu negara yang masih dalam proses penjajagan kerjasama
(exploratory stage) yaitu Brazil.
Dalam rangka meningkatkan ekstensifikasi perdagangan, pemerintah Indonesia
semestinya bisa mempercepat proses perjanjian kerjasama dengan negara-negara
yang sudah dalam proses on going ataupun exploratory stage sehingga
perdagangan dengan negara-negara tersebut lebih intens dan mampu mendorong
ekspor dan ekonomi Indonssia dimasa yang akan datang.
Disisi lain, data negosiasi perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah
Indonesia setidaknya sudah meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian
perdagangan dengan Chile, Pakistan. Selain itu pada 27 August 2019, Indonesia
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dan

Mozambique

sudah

menandatangani

perjanjian

kerjasama

yang

implementasinya ditargetkan dapat terwujud di tahun 2020 ini. Hasil pemetaan
Potensi Pasar ITAPS 2018 menempatkan Chili di Kuadran III dengan karakteristik
structural match index rendah dan demand index yang rendah. Adapun pakistan
Posisinya ada di Kuadran I structural match index tinggi dan demand index yang
tinggi. Terakhir Mozambique adalah negara yang masuk kedalam Kuadarn IV yang
demand index –nya rendah dan memiliki structural match index yang tinggi.
Adanya missmatch antara potensi dengan implementasi yang terjadi diantara
ketiga negara yang sudah meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian
perdagangan dengan Indonesia bukanlah sesuatu hal yang bermasalah. Dalam hal
ini, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan setiap perjanjian kerjasama yang
sudah dilakukan. Meskipun negara-negara tersebut memiliki demand index yang
rendah ataupun structural match index yang tinggi, tapi pemerintah Indonesia
bisa menjadikan negara-negara tersebut sebagai hub perdagangan bagi negaranegara yang ada di sekitar negara tersebut, atau bisa menjadikan posisi politik
Indonesia lebih kuat baik dengan negara yang bersangkutan ataupun negara
kawasan sekitarnya.
4.2.2. Perbandingan hasil kajian ITAPS dengan Kajian Sulthon Sjahril Sabaruddin
Sebagai bahan perbandingan, dalam kajian ini dilakukan juga desk study terhadap
kajian lain yang membahas terkait Tujuan Pasar Ekspor Non-Tradisional Indonesia.
Salah satu kajian yang diacu adalah kajian Sulthon Sjahril Sabaruddin dari
Kementerian Luar Negeri RI dengan judul “Penguatan Diplomasi Ekonomi
Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional
vs Pasar Non-Tradisional”.
Hasil kajian Sulthon Sjahril Sabaruddin menyatakan bahwa setidaknya ada 26
negara Non-tradisional yang berpotensi untuk dijadikan target pengembangan
pasar ekspor Indonesia, dan perlu dilakukan penguatan diplomasi guna
meningkatkan ekspor dan perekonomian Indonesia kedepan. Dari 26 negara
tersebut penulis membagi lagi menjadi negara non-tradisional yang sudah
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berkembang yang terdiri dari 9 negara yaitu Belgia, Perancis, India, Arab Saudi,
Uni Soviet (dan Federasi Rusia), Spanyol, Thailand, Trinidad dan Tobago, dan
Vietnam. Selain itu, terdapat 15 negara non tradisional lain yang belum digarap
(untapped market) yang terdiri Uni Emirat Arab, Denmark, Selandia Baru,
Pakistan, The Bahamas, Brazil, Irak, Swiss, Yugoslavia, Kanada, Aljazair, Cekoslavia,
Liberia, Polandia dan Swedia.
Dengan membandingkan antara hasil kajian ITAPS dengan Kajian Sulthon Sjahril
Sabaruddin maka setidaknya ada tiga negara yang sangat potensial untuk
dijadikan target ekstensifikasi perdagangan Indonseia yaitu Canada, Brazil dan
United Arab Emirates.
4.2.3.

Perbandingan hasil kajian ITAPS, Existing Condition Agenda Negosiasi
Perdagangan Indonesia dengan Kajian Sulthon Sjahril Sabaruddin

Dengan memperhatikan kajian yang dilakukan oleh ITAPS, Kajian Sulthon Sjahril
Sabaruddin serta Perkembangan Agenda Negosiasi Perdagangan Indonesia yang
dilakukan oleh Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional,
Kementerian Perdagangan, penulis menemukan bahwa terdapat satu negara yang
menjadi irisan dan fokus perhatian dari ketiganya. Negara tersebut adalah Brazil.
Kajian ITAPS dan Sulthon Sjahril Sabaruddin menyatakan bahwa Brazil merupakan
salah satu negara mitra dagang non-tradisional Indonesia, yang sangat berpotensi
untuk dijadikan target mintra dagang dalam rang esktensifikasi perdagangan
Internasional. Selain memiliki indeks permintaan yang tinggi, struktur
perdagangan Indonesia dengan Brazil pun dianggap matching.

Disisi lain,

Pemerintah Indonesia pada saat ini sudah mulai untuk menjajaki peluang
perjanjian kerjasama dan diharapkan dapat meningkatkan intensitas perdagangan
diantara kedua negara tersebut.

4.3. Opsi Negara Non Tradisional yang Layak Dijadikan Target Pasar
Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan secara detail terkait dengan persamaan
dan perbedaan hasil identifikasi negara non tradisional yang didasarkan oleh hasil
kajian (ITAPS dan Kemenlu) dengan kegiatan negosiasi perdagangan yang
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dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Berdasarkan hasil
pemetaan yang disajikan sebelumnya maka terdapat paling tidak 2 (dua) pilihan
dalam menentukan negara non tradisional yang dapat dipilih sebagai target pasar
oleh pelaku usaha. Opsi pertama adalah memfokuskan diri pada negara nontradisional yang teridentifikasi di 3 (tiga) pendekatan yang kita analisa
sebelumnya. Opsi yang kedua adalah memilih negara yang teridentifikasi oleh
kajian ITAPS dengan kegiatan negosiasi yang dilakukan oleh Kemendag atau
negara yang teridentifikasi oleh kajian Kemenlu dengan kegiatan negosiasi yang
dilakukan oleh Kemendag.
Jika pemilihan negara non-tradisional yang layak dijadikan target pasar didasarkan
kepada opsi yang pertama, maka terdapat 2 (dua) negara yang dapat dijadikan
fokus bagi para pelaku ekspor Indonesia, yakni Brazil dan Pakistan. Kedua negara
ini teridentifikasi memiliki demand index (DI) yang tinggi pada kajian ITAPS (2019)
namun memiliki perbedaan pada structural match index (SMI). Brazil merupakan
negara yang memiliki DI tinggi dan SMI rendah. Demand Index yang tinggi di Brazil
menandakan bahwa pasar Brazil merupakan pasar yang sesuai dan cukup layak
untuk dimasuki oleh pelaku usaha eksportir Indonesia dikarenakan adanya tarikan
permintaan yang besar. Dengan demikian, terdapat ruang yang cukup besar bagi
pelaku usaha Indonesia untuk menyasar pasar Brazil sebagai target utama ekspor.
Pendalaman penetrasi pasar ke Brazil juga sejalan dengan arah pengembangan
pasar internasional yang digagas oleh Kemendag. Sampai dengan bulan Oktober
2020, kerjasama perdagangan Indonesia-Brazil baru sampai pada tahapan
exploratory stage. Hasil pemetaan pada studi ini semakin memperkuat kesesuaian
arah pengembangan kerjasama perdagangan internasional dengan Brazil yang
dilakukan Kemendag. Melihat status kerjasama perdagangan internasional
Indonesia-Brazil tersebut, maka terdapat peluang bagi Kementerian Perindustrian
(Kemenprin) bersama dengan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam tahapantahapan negosiasi perdagangan konkrit dengan Brazil yang selanjutnya akan
dilakukan oleh Kemendag. Kemenprin dapat memberikan masukan yang detail
kepada Kemendag terkait dengan sektor-sektor yang cocok untuk diperjuangkan
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di meja perundingan dengan mempertimbangkan kesiapan industri domestik.
Dengan demikian, hasil perundingan perdagangan dengan Brazil nantinya dapat
dengan optimal dimanfaatkan oleh para pelaku usaha Indonesia.
Brazil juga memiliki SMI yang rendah, yang dapat diartikan bahwa terdapat
kecocokan struktur barang yang diimpor oleh Brazil dengan jenis-jenis barang
yang diekspor oleh Indonesia. Tentu saja ada kemungkinan beberapa sektor yang
memang sudah siap untuk mengembangkan pasarnya ke Brazil, dan ada beberapa
sektor lain yang belum memiliki daya saing yang mumpuni untuk melakukan
penetrasi ke Brazil, meski jenis barang yang diproduksi merupakan barang yang
umum diimpor oleh Brazil. Pada kondisi inilah diperlukan peran serta Kemenprin
dan Lembaga terkait untuk menyiapkan sektor tersebut. Dimana proses
peningkatan daya saing sector tersebut dilakukan secara parallel dengan negosiasi
yang dilakukan oleh Kemendag di meja perundingan. Target utamanya adalah
ketika “jalan” sudah dibuka oleh perjanjian perdagangan internasional antara
Indonesia dan Brazil, maka pelaku usaha Indonesia sudah siap untuk melalui
“jalan” tersebut untuk penetrasi pasar.
Negara non-tradisional kedua yang teridentifikasi dengan dasar opsi yang pertama
adalah Pakistan. Pakistan merupakan negara yang berada di Asia Selatan yang
memiliki demand index yang tinggi dan structural match index yang tinggi pula.
Sejalan dengan apa yang telah dipaparkan terkait dengan Brazil, demand index
yang tinggi pada Pakistan menandakan bahwa pasar Pakistan cukup relevan untuk
dijadikan target bagi pelaku usaha Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang
besar, pasar Pakistan cukup menarik untuk digali lebih dalam lagi oleh pelaku
usaha Indonesia.
Pakistan memiliki structural match index yang tinggi, yang artinya bahwa barang
yang diimpor oleh Pakistan tidak sepenuhnya cocok bagi pelaku usaha Indonesia.
Meskipun demikian, masih terdapat peluang bagi sector-sektor tertentu yang
sesuai untuk menargetkan Pakistan untuk perluasan pasar internasional mereka,
mengingat karakter Pakistan yang memiliki demand index yang tinggi. Oleh karena
itu perlu digali lebih dalam lagi, terkait dengan identifikasi sector-sektor spesifik
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yang memiliki peluang untuk melakukan penetrasi pasar ke Pakistan. Selain itu,
pelaku usaha juga dapat memanfaatkan ekslusivitas yang didapatkan dengan
berlakunya kerjasama perdagangan Indonesia dengan Pakistan dalam kerangka
Indonesia-Pakistan PTA.
Ketika opsi pemilihan negara non-tradisional yang dipilih adalah opsi yang kedua,
maka tentu saja Brazil dan Pakistan akan teridentifikasi bersama dengan beberapa
negara lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail, maka
selanjutnya studi ini memetakan negara non-tradisional sesuai dengan statusnya
pada kegiatan negosiasi perdagangan internasional yang dilakukan oleh
Kemendag. Kelompok negara non-tradisional yang dapat dijadikan sebagai target
pasar dan telah memiliki perjanjian perdagangan yang berada pada tahapan
concluded/implemented diantaranya adalah Chile, Pakistan, dan Mozambique.
Kelompok kedua adalah negara non-tradisional yang dapat dijadikan sebagai
target pasar dan saat ini masih dalam tahapan negosiasi perdagangan diantaranya
adalah Turki, Bangladesh, Maroko, dan Tunisia. Sementara itu, kelompok ketiga,
yakni negara non-tradisional yang dapat dijadikan sebagai target pasar dan saat
ini baru masuk tahapan exploratory stage diantaranya adalah Brazil, Kanada, Uni
Emirat Arab, Liberia, Trinidad and Tobago, dan Rusia.
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V. PROFIL NEGARA POTENSIAL TERPILIH
Kondisi makro suatu negara dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja
pembangunan yang telah dilaksanakan dan bisa digunakan pula untuk
memprediksi kondisi yang ada. Memahami kondisi makro negara mitra, dalam hal
ini adalah negara Brazil, sangat penting bagi Indonesia dalam merumuskan
strategi penetrasi pasarnya. Pada bagian ini akan disajikan gambaran umum
perekonomian di negara Brazil yang didasarkan atas indikator-indikator
makroekonomi yang juga mencakup kinerja perdagangan khususnya terkait
dengan eksportir utama negara Brazil. Lebih lanjut, existing condition kinerja
perdagangan Indonesia ke Brazil juga dianalisis sebagai informasi potensi pasar
Indonesia ke Brazil.
Beberapa indikator makro yang digunakan untuk melihat keterkaitan dengan
peluang pasar sektor industri adalah populasi, GDP, tingkat pertumbuhan GDP,
GDP per kapita, permintaan domestik, pengeluaran konsumsi, serta retail sales.
Tabel 5.1 berikut menyajikan perkembangan beberapa indikator makro di negara
Brazil pada periode 2015 sampai dengan 2019.
Tabel 5.1. Indikator Makro Negara Brazil Tahun 2015-2019
2015

2016

2017

2018

2019

203

205

207

208

210

GDP per capita (USD)

8,827

8,774

9,973

9,040

8,760

GDP (USD bn)

1,796

1,800

2,063

1,885

1,839

Economic Growth (GDP,
annual variation in %)

-3.5

-3.3

1.3

1.3

1.1

Domestic Demand (annual
variation in %)

-6.3

-4.8

1.5

1.9

1.7

Consumption (annual
variation in %)

-3.2

-3.8

2.0

2.1

1.8

Population (million)
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Retail Sales (annual
variation in %)

2015

2016

2017

2018

2019

-4.2

-6.6

2.5

2.3

1.8

Sumber: Focus Economics (2020)
GDP (Gross Domestic Product) atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan
ukuran moneter dari nilai pasar keseluruhan produk berupa barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu negara selama satu tahun. Apabila
dilihat secara umum, nilai GDP current Brazil berada pada kisaran 1.796 s.d. 2.063
triliun USD, dengan nilai GDP per kapita berada pada kisaran 8.760 s.d. 9.975 USD.
Besarnya nilai GDP yang cukup besar ini menjadikan Brazil masuk kedalam negara
dengan kategori upper middle income country. Selain itu, angka populasi di negara
Brazil juga cukup besar dimana berada pada level 210 juta orang per tahun 2019.
Tingginya angka populasi juga disertai dengan pertumbuhan yang positif pada
permintaan domestik, konsumsi dan penjualan ritel sejak tahun 2017 hingga
2019. Hal ini mengindikasikan tingginya daya beli dari penduduk Brazil yang juga
menunjukan besarnya peluang potensi pasar yang dimiliki oleh negara Brazil.
Tabel 5.2. Kinerja Perdagangan Negara Brazil Tahun 2015 s.d. 2019
2015

2016

2017

2018

2019

Trade Balance (USD billion)

19.5

47.6

67.0

58.0

48.0

Exports (USD billion)

191

185

218

239

225

Imports (USD billion)

171

138

151

181

177

Exports (annual variation in
%)

-15.1

-3.0

17.5

9.9

-5.8

Imports (annual variation in
%)

-25.2

-19.8

9.6

20.2

-2.1

Sumber: Focus Economics (2020)
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Selanjutnya, kinerja perdagangan dari negara Brazil dapat dilihat pada Tabe; 5.2
diatas. Secara umum, selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2019, Brazil selalu
mengalami surplus perdagangan. Nilai ekspor mengalami pertumbuhan yang
positif pada tahun 2017 dan 2018 dengan nilai masing-masing sebesar 17.5% dan
9.9%. Lebih detail, selain besarnya nilai ekspor yang mengalami peningkatan,
besaran nilai impor pun mengalami pertumbuhan yang positif khususnya di
beberapa tahun belakangan, yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Pada periode
tersebut nilai impor mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 9.6% dan
20.2%. Walaupun pada tahun 2015, 2016 dan 2019, baik kinerja ekspor maupun
impor mengalami penurunan. Besaran nilai pertumbuhan impor yang cukup tinggi
pada tahun 2017 dan 2018 juga dapat dijadikan indikator yang menunjukkan
masih besarnya potensi pasar yang dapat dikembangkan di negara Brazil.
Selanjutnya, untuk berfokus kepada potensi peluang pasar di negara Brazil, maka
informasi lanjutan yang dibutuhkan yaitu terkait dengan negara mana saja yang
menjadi eksportir utama negara Brazil. Informasi ini tentunya dapat memberikan
gambaran mengenai pemain utama sekaligus pesaing bagi Indonesia untuk
melakukan pengembangan pasar ke negara Brazil. Gambar 5.1 berikut menyajikan
perkembangan nilai impor negara Brazil yang dibagi berdasarkan negara
eksportir-nya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019.
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Sumber: WITS Database (2020), diolah.
Gambar 5.1. Eksportir Utama Negara Brazil (Periode Tahun 20152019)
Gambar 5.1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2015 hingga 2019,
pemain utama eksportir negara Brazil adalah negara Cina, Amerika, Argentina,
Jerman, Korea Selatan, India, Meksiko, Jepang, Italia, Rusia dan Perancis. Negaranegara tersebut secara konsisten menjadi penyumbang terbesar nilai impor
negara Brazil selama lima tahun terakhir. Nilai ekspor negara Cina ke Brazil, yang
merupakan eksportir terbesar negara Brazil, mencapai 35.3 trilyun USD pada
tahun 2019.
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Gambar 5.2 berikut menunjukan kinerja neraca perdagangan Indonesia-Brazil
pada lima tahun terakhir. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-28 berdasarkan
kategori nilai ekspor ke negara Brazil pada tahun 2019. Nilai ekspor Indonesia ke
negara Brazil berada pada kisaran 1.0 milyar USD hingga 1.23 milyar USD pada
periode tahun 2015 s.d. 2019. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya,
Indonesia berada di posisi ketiga setelah negara Vietnam dan Thailand. Kemudian
jika melihat neraca perdagangan Indonesia-Brazil selama periode lima tahun
terakhir menunjukan adanya deficit perdagangan. Dapat dilihat pada Gambar 5.2
bahwa impor Indonesia dari Brazil melebihi ekspor Indonesia ke Brazil. Posisi ini
tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk dapat
meningkatkan kinerja ekspornya ke negara Brazil meningat banyak aspek lainnya,
seperti perjanjian perdagangan, yang dapat menjadi peluang dankemudian
dimafaatkan untuk mendukung peningkatan ekspor Indonesia ke Brazil.

Sumber: WITS Database (2020), diolah.
Gambar 5.2. Neraca Perdagangan Indonesia-Brazil (Periode Tahun 2015-2019)
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Selain dari sisi indikator kinerja perdagangan, informasi terkait dengan existing
condition agenda negosiasi perdagangan dari negara Brazil tentunya penting
untuk diidentifikasi sebagai informasi pendukung potensi pasar di negara
tersebut. Berdasarkan Asia Regional Integration Center (2020), terdapat 5
kelompok klusterisasi negosiasi perdagangan yaitu: (1) signed and in effect; (2)
signed but not yet in effect; (3) negotiations launched; (4) framework agreement
signed; dan (5) proposed. Untuk negara Brazil, saat ini terdapat 1 negosiasi
perdagangan yang telah berstatus “signed and in effect” yaitu:
1. India-MERCOSUR Preferential Trade Agreement (2009)
Selanjutnya, terdapat 2 negosiasi perdagangan yang berstatus “negotiation
launched” yaitu:
1. Singapore-MERCOSUR Preferential Trade Agreement (2018)
2. Republic of Korea-MERCOSUR Free Trade Agreement (2018)
Terdapat pula 1 negosiasi perdagangan yang berstatus “framework agreement
signed” yaitu:
1. Pakistan-MERCOSUR Preferential Trade Agreement (2006)
Kemudian juga terdapat juga 3 negosiasi perdagangan yang masih berstatus
“proposed/under consultation study” yaitu:
1. Thailand-MERCOSUR Free Trade Agreement (2006)
2. People’s Republic of China-MERCOSUR Free Trade Agreement (2017)
3. Bangladesh-Brazil Free Trade Agreement (2018)
Sedangkan untuk Indonesia dengan Brazil sendiri masih dalam tahapan
“explanatory stage” dimana Indonesia-MERCOSUR FTA saat ini statusnya scoping
paper has been proposed by MERCOSUR pada Augustus 2020.
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VI. PROFIL PRODUK POTENSIAL TERPILIH
6.1.

Penentuan Produk Potensial

Pemilihan produk dilakukan untuk memfokuskan produk atau komoditi yang
akan dilakukan analisis lebih lanjut. Dalam pemilihan produk terdapat empat
tahapan yang dilakukan sehingga diperoleh dua puluh dua (22) produk
terpilih. Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Identifikasi Impor terbesar Brazil HS 6 digit dari dunia.
Pada tahap pertama, dilakukan identifikasi impor terbesar Brazil untuk
HS 6 digit pada tahun 2019, yang terdiri dari 4740 jenis barang. Dari
semua komoditas yang ada, kemudian diurutkan berdasarkan nilai
impor terbesar dan dihitung proporsi kumulatif dari niliai impor
komoditas terbesar sampai komoditas terkecil. Untuk memilih
komoditas yang akan dianalisis lebih lanjut, kemudian dipilih
komoditas-komoditas terbesar yang menguasai pangsa lebih dari 60
persen total impor Brazil, dan pada kajian ini dipilih cut off 200
komoditas terbesar dimana nilai total impornya memiliki porsi 66.98
terhadap nilai total impor Brazil.

2.

Identifikasi komoditas ekspor Indonesia untuk 200 komoditas terpilih
Pada tahun 2019, Indonesia melakukan ekspor sejumlah 4474 jenis
komodits HS 6 digit ke seluruh dunia dengan nilai total sebesar 167
Milyar USD. Dari 4474 jenis komoditas yang diekspor, kemudian
dilakukan matching dengan 200 komoditas utama Brazil yang telah
dilakukan pada tahapan sebelumnya.

3.

Identifikasi daya saing (RCA) ekspor Indonesia terhadap 200 komoditas
terpilih
Komoditas yang potensial untuk dikembangkan dan didorong dalam
proses perdagangan Indonesia dengan Brazil adalah komoditas yang
memiliki daya saing. Oleh karena itu, pada tahap ketiga dilakukan
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analisis daya saing ekspor Indonesia untuk 200 komoditas terpilih
dengan menggunakan pendekatan RCA. Dari hasil analisis, ditemukan
bahwa dari total 200 komoditas yang ada, hanya terdapat 28 jenis
komoditas yang nilai RCA-nya lebih dari 1. Dengan kata lain, Indonesia
memiliki keunggulan komparatif di perdagangan global untuk 28 jenis
komoditas tersebut.
4.

Pemilihan komoditas berbasis Industri
Pada tahap keempat, proses seleksi pemilihan komoditas potensial
didasarkan pada jenis barang yang dihasilkan. Dari 28 komoditas
terpilih, enam diantaranya adalah komoditas-komoditas industri yang
bahan bakunya berbasis pertambangan seperti batu bara, minyak bumi
dan tembaga. Dalam jangka panjang, ke enam komoditas tersebut
tidak bisa kita andalkan sebagai produk unggulan ekspor karena
semuanya merupakan non renewable resources dan ketersediaannya
terbatas di Bumi Indonesia. Oleh karena itu, pada tahap akhir dari
proses seleksi ini, diperoleh 22 komoditas potensial yang bisa
dikembangkan dalam rangka menejalin Kerjasama perdagangan
Indonesia-Brazil.

Dari keempat tahapan tersebut diperoleh hasil identifikasi komoditas terpilih
yang kemudian dilihat keterkaitan dengan informasi dari Indonesia Trade
Promotion Centre (ITPC) Brazil.

Berdasarkan ITPC Brazil terdapat enam

produk HS 4 digit yang menjadi top product ekspor Indonesia ke Brazil yaitu
HS

1513 (Kelapa/kopra), HS 4001 (natural rubber), HS 8708 (sparepart

motor), HS 5510 (Benang Sintesis), HS 1511 (palm oil), HS 6403 (alas kaki).
Selain existing product yang saat ini sudah diperdagangkan, terdapat pula
produk potensial untuk di ekspor ke negara Brazil. Produk potensial ini sudah
diimpor oleh negara Brazil dari dunia dan Indonesia mengekspor produk
tersebut ke dunia, tetapi negara Brazil belum mengimpor dari Indonesia.
Terdapat 10 produk potensial Indonesia di Brazil yaitu tuna kaleng, rumput

46

laut, saus dan bumbu cairan pembersih, skincare, biji kakao, shampoo, kecap,
deodorant dan eye make up.
Berdasarkan empat tahapan diperoleh dua puluh dua (22) komoditas terpilih
dan dikelompokkan dalam kode ITPC bagi komoditas yang akan dieskpor ke
negara Brazil yaitu (1) sebagai top product, (2) existing product dan (3)
potential product.
6.2.

Indikator Penting Terkait Produk Potensial Terpilih

6.2.1. HS 310210 atau Fertilizers, mineral or chemical; nitrogenous, urea,
whether or not in aqueous solution.
Produk pertama yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah HS
310210 atau Fertilizers, mineral or chemical; nitrogenous, urea, whether or
not in aqueous solution. Nilai impor Brazil secara total dari dunia mencapai
US$ 1530 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015
sampai dengan 2019 mencapai 4,5 persen pertahun. Pertumbuhan impor
produk

tersebut

tergolong

lebih

tinggi

jika dibandingkan

dengan

pertumbuhan impor Brazil secara agregat yang justru memiliki rata-rata
pertumbuhan yang negatif, yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode
2015-2019.
Tabel 6.1. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 310210
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
1,530
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
4.5
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
492
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
6.1
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 310210. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 492 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
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rendah dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 6,1. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan
mengartikan

adanya

peluang

bagi

Indonesia

untuk

melakukan

pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.

(%)

Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas
HS 310210
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Gambar 6.1.
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17,7
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Egypt

Nigeria

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 310210 tahun 2019

Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari Kawasan
Afrika dan Timur Tengah. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar
komoditas HS 310210 di Brazil dikuasai oleh Qatar, Rusia, Algeria, Mesir
(Egypt), dan Nigeria. Lebih dari setengah impor berasal hanya dari 3 (tiga)
negara, yakni Qatar, Rusia dan Algeria. Kondisi tersebut menunjukkan
peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha Indonesia untuk mencoba
mengambil alih sebagian pangsa pasar dari negara-negara tersebut.
Dari sisi hambatan tarif, tarif MFN untuk impor HS 310210 ke Brazil memiliki
penurunan tariff pada tahun 2000 ke 2001 yaitu 9% menjadi 6%. Kemudian
pada tahun 2003 terjadi penurunan 5,5% dan mulai tahun 2010 ditetapkan
tariff masuk Brazil untuk HS 310210 sebesar 3%.
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Gambar 6.2. Hambatan Tarif MFN HS 310210 ke Brazil Tahun
2000-2016
Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 310210 pada Tabel 6.2 berikut.
Tabel 6.2. Hambatan Non Tarif HS 310210 ke Brazil
No

Kode
NTMs

1
2
3
4
5
6

A14
A15
A82
A84
A851

7

B15

8
9
10
11
12
13
14

B21
B22
B31
B33
B7
B81
B82

B14

Klasifikasi

Special authorization requirement for SPS reasons

Registration requirements for importers
Testing requirement
Inspection requirement
Origin of materials and parts
Authorization requirement for TBT reasons
Registration requirement for importers for TBT
reasons
Tolerance limits for residues of or contamination
by certain substances
Restricted use of certain substances
Labelling requirements
Packaging requirements
Product-quality or -performance requirement
Product registration requirement
Testing requirement
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15
16
17
18
19
20

B83
B84
P162
P163
P19
P39

Certification requirement
Inspection requirement

Product quality
performance requirement
Export quantitative restrictions, n.e.s.
Export price-control measures

6.2.2. HS 380891: Insecticides; other than containing goods specified in
Subheading Notes 1 & 2 to this Chapter; put up in forms or packings
for retail sale or as preparations or articles
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 380891 atau Insecticides; other than containing goods specified in
Subheading Notes 1 & 2 to this Chapter; put up in forms or packings for retail
sale or as preparations or articles. Nilai impor Brazil secara total dari dunia
mencapai US$ 1385 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang
tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar -2,3 persen pertahun. Meskipun
pertumbuhan impornya negatif, pertumbuhan impor produk tersebut
tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor Brazil
secara agregat yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif, yakni
mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 380891. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 139 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
rendah dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 1,5. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan
mengartikan

adanya

peluang

bagi

Indonesia

pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.
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untuk

melakukan

Tabel 6.3. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 380891
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
1,385
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
(2.3)
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
139
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
1.5
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara
yang sangat bervariasi. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar
komoditas HS 380891 di Brazil dikuasai oleh USA, India, Israel, China, dan
Singapura. Lebih dari setengah impor berasal hanya dari 2 (dua) negara, yakni
USA dan India. Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus tantangan
bagi pelaku usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih sebagian pangsa
pasar dari negara-negara tersebut.
Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS 380891
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Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.3. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 380891 tahun 2019
Berdasarkan data tariff MFN dari WITS untuk komoditas HS 380891 pada
tahun 2007-2019 sedikit berfluktuasi dengan besaran tariff 12,4%-13,3%.
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Pada tahun 2007-2008 tarif sebesar 12,4%, kemudian meningkat hingga
tahun 2013 sebesar 13,3%. Sedangkan pada tahun 2013-2019 terdapat
perubahan penurunan tarif menjadi 12,7% seperti terlihat pada Gambar 6.4.
13,4
13,2

Tarif (%)

13,0
12,8
12,6
12,4
12,2
12,0
11,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tarif (%) 12,4 12,4 13,3 13,3 13,3 13,3 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Gambar 6.4.

Hambatan Tarif MFN Komoditas HS 380891 di Brazil tahun
2007-2019

Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 380891 pada Tabel 6.4 berikut.
No

Tabel 6.4. Hambatan Non Tarif HS 380891 ke Brazil

Kode NTMs

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. A14
A15
A82
A84
A851
B14
B15

8.

B21

9.
10.
11.

B22
B31
B33
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Klasifikasi

Special authorization requirement for SPS reasons
Registration requirements for importers
Testing requirement
Inspection requirement
Origin of materials and parts
Authorization requirement for TBT reasons
Registration requirement for importers for TBT
reasons
Tolerance limits for residues of or contamination by
certain substances
Restricted use of certain substances
Labelling requirements
Packaging requirements

Product-quality or -performance requirement
Product registration requirement
Testing requirement
Certification requirement
Inspection requirement
Product quality, safety, or performance requirement
before export
18.
P163
Performance requirement
19.
P19
Export quantitative restrictions, n.e.s.
20.
P39
Export price-control measures
Sumber: WITS database (diolah)
12.
13.
14.
15.
16.
17.

B7
B81
B82
B83
B84
P162

6.2.3. HS 870322 atau Vehicles; with only spark-ignition internal
combustion reciprocating piston engine, cylinder capacity over 1000
but not over 1500cc.
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 870322 atau Vehicles; with only spark-ignition internal combustion
reciprocating piston engine, cylinder capacity over 1000 but not over 1500cc.
Tabel 6.5. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 870322
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
1,218
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
27.0
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
1,438
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
1.3
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Nilai impor Brazil secara total dari dunia mencapai US$ 1218 juta dengan
rata-rata pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019
mencapai 27 persen pertahun. Pertumbuhan impor produk tersebut
tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor Brazil
secara agregat yang justru memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif,
yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
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Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 870322. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 1438 juta pada tahun 2019, yang mana mengartikan
bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk masuk ke pasar
Brazil. Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik
untuk produk tersebut dengan besar RCA mencapai 1,3. Berdasarkan data
tahun 2019, Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan
mengartikan

adanya

peluang

bagi

Indonesia

untuk

melakukan

pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.
Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas
HS 870322

(%)
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Gambar 6.5. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 870322 tahun 2019
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari Kawasan
Amerika Latin. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas HS
310210 di Brazil dikuasai oleh Argentina, Meksiko, Jepang, USA, dan Jeman.
Lebih dari setengah impor berasal hanya dari 1 (satu) negara, Argentina.
Kondisi tersebut mencerminkan adanya dominasi yang sangat besar dari satu
negara yang dapat dikarenakan oleh kerjasama perdagangan yang terjadi
dengan Brazil.
Berdasarkan data WITS, penetapan hambatan tariff Brazil untuk Komoditas
HS 870322 pada tahun 2005 sebesar 35%. Dari sisi hambatan non-
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tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk HS 870322 pada Tabel
6.6 berikut.
Tabel 6.6. Hambatan Non Tarif HS 870322 ke Brazil

No

Kode NTMs

1.

A13

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Klasifikasi

Systems approach

Special authorization requirement for SPS reasons
Testing requirement
Certi( cation requirement
Authorization requirement for TBT reasons
Labelling requirements
Marking requirements
Packaging requirements
Product-quality or -performance requirement
Product registration requirement
Testing requirement
Certification requirement
Inspection requirement
TBT measures, n.e.s.
Import-monitoring and -surveillance requirements
and other automatic licensing measures
E111
Licensing procedure with no speci( c ex ante criteria
E329
Prohibition for non-economic reasons, n.e.s.
E611
Global allocation
P19
Export quantitative restrictions, n.e.s.
P31
use of export prohibitions
Sumber: WITS database (diolah)
1. A14
A82
A83
B14
B31
B32
B33
B7
B81
B82
B83
B84
B9
C4

6.2.4. HS 740311: Copper; refined, unwrought, cathodes and sections of
cathodes
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 740311: Copper; refined, unwrought, cathodes and sections of cathodes.
Nilai impor Brazil secara total dari dunia mencapai US$ 1053 juta dengan
rata-rata pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019
sebesar -1,5 persen pertahun. Meskipun pertumbuhan impornya negatif,
pertumbuhan impor produk tersebut tergolong lebih baik jika dibandingkan
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dengan pertumbuhan impor Brazil secara agregat yang memiliki rata-rata
pertumbuhan yang negatif, yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode
2015-2019.
Tabel 6.7. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 740311
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
1,053
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
-1.5
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
1,063
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
2.4
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 740311. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 1063 juta pada tahun 2019, yang mana sedikit lebih
tinggi dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 2,4. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan
mengartikan

adanya

peluang

bagi

Indonesia

untuk

melakukan

pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara
yang sangat bervariasi. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar
komoditas HS 740311 di Brazil dikuasai oleh Chili, Peru, Kongo, Zambia, dan
USA. Lebih dari 80 persen impor berasal hanya dari 1 (satu) negara, yakni
Chili. Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku
usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih sebagian pangsa pasar dari
negara yang sangat dominan tersebut.
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Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
740311
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Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.6. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 740311 tahun 2019
Tidak ditemukan hambatan tariff Komoditas HS 740311 di Brazil pada data
WITS. Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs
untuk HS 740311 pada Tabel 6.8 berikut.
Tabel 6.8. Hambatan Non Tarif HS 740311 ke Brazil
No

Kode NTMs

1.

P19

Klasifikasi

Export quantitative restrictions, n.e.s.

Sumber: WITS database (diolah)
6.2.5. HS 281512 atau Sodium hydroxide (caustic soda); in aqueous
solution (soda lye or liquid soda)
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 281512 atau Sodium hydroxide (caustic soda); in aqueous solution (soda
lye or liquid soda). Nilai impor Brazil secara total dari dunia mencapai US$
433 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai
dengan 2019 mencapai 11,4 persen pertahun. Pertumbuhan impor produk
tersebut tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor
Brazil secara agregat yang justru memiliki rata-rata pertumbuhan yang
negatif, yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
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Tabel 6.9. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 281512
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
433
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
11.4
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
39
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
1.3
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 281512. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 11,4 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
rendah dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 1,3. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan
mengartikan

adanya

peluang

bagi

Indonesia

untuk

melakukan

pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.

Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
281512
100,0

94,9

(%)

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

3,4
USA

Peru

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
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0,7
Argentina

0,7
Saudi Arabia

0,2
Belgium

Gambar 6.7. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 281512 tahun 2019
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari Kawasan
Afrika dan Timur Tengah. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar
komoditas HS 281512 di Brazil dikuasai oleh USA, Peru, Argentina, Saudi
Arabia, dan Belgia. Lebih dari 90 persen impor Brasil berasal hanya dari 1
(satu) negara, yakni USA. Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus
tantangan bagi pelaku usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih
sebagian pangsa pasar dari USA yang sangat mendominasi.
Penetapan hambatan tarif Brazil untuk Komoditas HS 281512 pada tahun
2006 sebesar 8%. Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil
menetapkan NTMs untuk HS 281512 pada Tabel 6.10 berikut
Tabel 6.10. Hambatan Non Tarif HS 281512 ke Brazil

N0

Kode NTMs

Klasifikasi

1.

A13

Systems approach

2.

A14

Special authorization requirement for SPS reasons

3.

A81

Product registration requirement

4.

A82

Testing requirement

5.

A84

Inspection requirement

6.

A852

Processing history

7.

B14

Authorization requirement for TBT reasons

8.

B31

Labelling requirements

9.

B32

Marking requirements

10.

B33

Packaging requirements

11.

B4

Production or post-production requirements

12.

B7

Product-quality or -performance requirement

13.

B82

Testing requirement
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14.

B83

Certification requirement

15.

B84

Inspection requirement

16.

B9

TBT measures, n.e.s.

17.

C3

Requirement to pass through speci' ed port of customs

18.

E329

Prohibition for non-economic reasons, n.e.s.

19.

P19

Export quantitative restrictions, n.e.s.

Sumber: WITS database (diolah)
6.2.6. HS 871410: Motorcycles (including mopeds); parts and accessories
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 871410 atau Motorcycles (including mopeds); parts and accessories. Nilai
impor Brazil secara total dari dunia mencapai US$ 400 juta dengan rata-rata
pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar -0,2
persen pertahun. Meskipun pertumbuhan impornya negatif, pertumbuhan
impor produk tersebut tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan
pertumbuhan impor Brazil secara agregat yang memiliki rata-rata
pertumbuhan yang negatif, yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode
2015-2019.
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 871410. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 585 juta pada tahun 2019, yang mana sedikit lebih
tinggi dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 6,8. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia sudah mengekspor produk tersebut ke Brazil dengan besaran
US$ 48 juta atau sekitar 12 persen dari total kebutuhan Brazil.
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Tabel 6.11. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 871410
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
400
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
-0.2
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
585
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
48
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
12
RCA Indonesia di pasar global
6.8
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara Asia
dan USA. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas HS 871410
di Brazil dikuasai oleh China, Jepang, Thailand, USA, dan Vietnam. Lebih dari
setengah impor berasal hanya dari 2 (dua) negara, yakni China dan Jepang.
Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku
usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih sebagian pangsa pasar dari
dua negara tersebut.
Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
871410

(%)

40,0

30,5

30,0

19,6

20,0

11,9

10,0
0,0

China

Japan

Thailand

8,4

USA

6,8

Viet Nam

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.8. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 871410 tahun 2019
Hambatan tariff untuk Komoditas HS 871410 di Brazil berdasarkan data WITS
pada tahun 2013-2019 sebesar 16%. Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs,
Negara Brazil menetapkan NTMs untuk HS 871410 pada Tabel 6.12 berikut.
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No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tabel 6.12. Hambatan Non Tarif HS 871410 ke Brazil

Kode NTMs

Klasifikasi

Certi( cation requirement
Authorization requirement for TBT reasons
Labelling requirements
Packaging requirements
Product identity requirement
Product-quality or -performance requirement
Conformity assessment related to TBT
Testing requirement
Certification requirement
Inspection requirement
Import-monitoring and -surveillance requirements and
other automatic licensing measures
E111
Licensing procedure with no speci( c ex ante criteria
E329
Prohibition for non-economic reasons, n.e.s.
E611
Global allocation
P19
Export quantitative restrictions, n.e.s.
P31
use of export prohibitions
Sumber: WITS database (diolah)
A83
B14
B31
B33
B6
B7
B8
B82
B83
B84
C4

6.2.7. HS 401110: Rubber; new pneumatic tyres, of a kind used on motor
cars (including station wagons and racing cars)
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 401110 atau Rubber; new pneumatic tyres, of a kind used on motor cars
(including station wagons and racing cars). Nilai impor Brazil secara total dari
dunia mencapai US$ 399 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor
sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar -3,0 persen pertahun.
Meskipun pertumbuhan impornya negatif, pertumbuhan impor produk
tersebut tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor
Brazil secara agregat yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif,
yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
Tabel 6.13. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 401110
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
399
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
-3.0
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Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
RCA Indonesia di pasar global

1,341
20
5
3.5

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 401110. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 1341 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 3,5. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia telah mengekspor produk tersebut ke Brazil dengan besaran
US$ 20 juta atau setara dengan 5 persen dari total impor Brazil.
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara
yang sangat bervariasi. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar
komoditas HS 401110 di Brazil dikuasai oleh China, Argentina, dan Meksiko.
Lebih dari setengah impor berasal hanya dari 1 (satu) negara, yakni China.
Indonesia termasuk negara mitra Brazil yang cukup penting untuk sektor
tersebut dimana termasuk kedalam 5 besar. Namun demikian, share pasar
yang dimiliki Indonesia saat ini masih sangat kecil, sehingga masih ada
peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar
produk tersebut di Brazil.
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Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
401110

(%)

60,0

52,6

50,0
40,0
30,0

16,8

20,0
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10,0
0,0
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2,0
Viet Nam

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.9. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 401110 tahun 2019
Hambatan tarif untuk Komoditas HS 401110 di Brazil pada tahun 1989 sangat
tinggi yaitu mencapai 65%. Selama periode tahun 1996-2019 berdasarkan
data WITS terdapat fluktuasi pada tahun 1998-2004 yatu 19%-17.5%.
Selebihnya tariff MFN ditetapkan sebesar 16% seperti terlihat pada Gambar
6.10.
70,0
60,0

Tarif (%)

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-

1989 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tarif (%) 65,0 16,0 16,0 19,0 19,0 19,0 18,5 17,5 17,5 17,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Gambar 6.10. Hambatan Tarif MFN HS 401110 ke Brazil Tahun 1989, 19962019
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Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 401110 pada Tabel 6.14 berikut.
No

Tabel 6.14. Hambatan Non Tarif HS 401110 ke Brazil

Kode NTMs

Klasifikasi

Special authorization requirement for SPS reasons
Testing requirement
Certification requirement
Inspection requirement
Origin of materials and parts
SPS measures, n.e.s
Authorization requirement for TBT reasons
Registration requirement for importers for TBT
reasons
9.
B31
Labelling requirements
10.
B7
Product-quality or -performance requirement
11.
B8
Conformity assessment related to TBT
12.
B82
Testing requirement
13.
B83
Certification requirement
14.
B84
Inspection requirement
15.
P162
Product quality, safety, or performance requirement
before export
16.
P163
Performance requirement
17.
P19
Export quantitative restrictions, n.e.s.
18.
P39
Export price-control measures
Sumber: WITS database (diolah)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. A14
A82
A83
A84
A851
A9
B14
B15

6.2.8. HS 290511 : Alcohols; saturated monohydric, methanol (methyl
alcohol)
Produk pertama yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah HS
290511 atau Alcohols; saturated monohydric, methanol (methyl alcohol).
Nilai impor Brazil secara total dari dunia mencapai US$ 376 juta dengan ratarata pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019
mencapai 4,9 persen pertahun. Pertumbuhan impor produk tersebut
tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor Brazil
secara agregat yang justru memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif,
yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
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Tabel 6.15. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 290511
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
376
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
4.9
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
63
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
1.4
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 290511. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 63 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
rendah dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 1,4. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan
mengartikan

adanya

peluang

bagi

Indonesia

untuk

melakukan

pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari benua
Amerika. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas HS 290511
di Brazil dikuasai oleh Chili, Trinidad dan Tobago, Venezuela, Argentina, dan
USA. Lebih dari setengah impor berasal hanya dari 1 (satu) negara, yakni
Chili. Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku
usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih sebagian pangsa pasar dari
negara Chile tersebut.
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(%)

Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
290511
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
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USA

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.11. Negara Asal dan Porsi Pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 290511 tahun 2019
Tidak ditemukan data hambatan tariff untuk Komoditas HS 290511 di Brazil.
Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 290511 pada Tabel 6.16 berikut.
Tabel 6.16. Hambatan Non Tarif HS 290511 ke Brazil
No

Kode
NTMs

1

A11

2

A13

3

A14

4

A15

5

A81

6

A82

7

A84

8

B14

9

B31

10

B32

11

B33

12

B4

13

B7

Registration requirements for importers
Product registration requirement
Testing requirement
Inspection requirement
Authorization requirement for TBT reasons
Labelling requirements
Marking requirements
Packaging requirements
Production or post-production requirements
Product-quality or -performance requirement

14

B81

Product registration requirement

Klasifikasi

Temporary geographic prohibitions for SPS reasons
Systems approach
Special authorization requirement for SPS reasons
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No

Kode
NTMs

15

B82

Testing requirement

16

B83

Certification requirement

17

B84

Inspection requirement

18

B9

TBT measures, n.e.s.

19

E111

20

E329

Klasifikasi

Licensing procedure with no speci( c ex ante criteria
Prohibition for non-economic reasons, n.e.s.

Tariff-rate quotas
22
P19
Export quantitative restrictions, n.e.s.
Sumber: WITS database (diolah)
21

E6

6.2.9. HS 390410: Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers;
poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances, in
primary forms
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 390410 atau Vinyl chloride, other halogenated olefin polymers; poly(vinyl
chloride), not mixed with any other substances, in primary forms. Nilai impor
Brazil secara total dari dunia mencapai US$ 373 juta dengan rata-rata
pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar -1,1
persen pertahun. Meskipun pertumbuhan impornya negatif, pertumbuhan
impor produk tersebut tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan
pertumbuhan impor Brazil secara agregat yang memiliki rata-rata
pertumbuhan yang negatif, yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode
2015-2019.
Tabel 6.17. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 390410
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
373
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
-1.1
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
158
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
1.6
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Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 390410. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 158 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
rendah dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 1,6. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan
mengartikan

adanya

peluang

bagi

Indonesia

untuk

melakukan

pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara
yang sangat bervariasi. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar
komoditas HS 390410 di Brazil dikuasai oleh Kolombia, Argentina, USA, dan
Jeman. Lebih dari setengah impor berasal hanya dari 1 (satu) negara, yakni
Kolombia. Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus tantangan bagi
pelaku usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih sebagian pangsa
pasar dari negara-negara tersebut.

(%)

Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
390410
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

55,1
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Colombia

Argentina

10,4

Other Asia,
nes

6,9
USA

4,9
Germany

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.12. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 390410 tahun 2019
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Hambatan tariff untuk Komoditas HS 390410 di Brazil pada tahun 1998
sebesar 17% dan mengalami penurunan tahun 2004 sebesar 15,5%. Pada
tahun 2005 mengalami penurunan kembali hingga tahun 2010 sebesar 14%.
Berdasarkan data WITS, belum ada penetapan kembali besaran hambatan
tariff.

Tarif (%)

20,0
15,0
10,0
5,0
Tarif (%)
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17,0
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15,5
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14,0

2007
14,0

2008
14,0

2010
14,0

Gambar 6.13. Hambatan Tarif MFN HS 390410 ke Brazil Tahun
1998-2010
Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 390410 pada Tabel 6.18 berikut.
Tabel 6.18. Hambatan Non Tarif HS 390410 ke Brazil
No

Kode
NTMs

Klasifikasi

1
B4
Production or post-production requirements
Certification requirement
2
B83
TBT measures, n.e.s.
3
B9
Export quantitative restrictions, n.e.s.
4
P19
Sumber: WITS database (diolah)
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6.2.10.

HS 540233: Yarn, synthetic; filament, monofilament (less than 67
decitex), textured, of polyesters, not for retail sale, not sewing
thread

Produk pertama yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah HS
540233 atau Yarn, synthetic; filament, monofilament (less than 67 decitex),
textured, of polyesters, not for retail sale, not sewing thread. Nilai impor
Brazil secara total dari dunia mencapai US$ 357 juta dengan rata-rata
pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 mencapai
4,5 persen pertahun. Pertumbuhan impor produk tersebut tergolong lebih
tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor Brazil secara agregat
yang justru memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif, yakni mencapai 3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 540233. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 154 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
rendah dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 3,9. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia sudah mengekspor produk tersebut ke Brazil, namun masih
dalam jumlah sangat kecil. Hal tersebut mengartikan adanya peluang bagi
Indonesia untuk melakukan pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.
Tabel 6.19. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 540233
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
357
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
4.5
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
154
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
5
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
1
RCA Indonesia di pasar global
3.9
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
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Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari Kawasan
Afrika dan Timur Tengah. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar
komoditas HS 540233 di Brazil dikuasai oleh China, India, Indonesia, dan
Thailand. Lebih dari setengah impor berasal hanya dari 1 (satu) negara, yakni
China. Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus tantangan bagi
pelaku usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih sebagian pangsa
pasar dari negara-negara tersebut.
Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
540233
60,0

56,9

39,7

(%)

40,0
20,0
0,0

1,5
China

India

Indonesia

1,0
Other Asia,
nes

0,5
Thailand

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.14. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 540233 tahun 2019
Hambatan tariff produk HS 540233 dapat dilihat pada Gambar 6.15. Pada
tahun 1995 ditetapkan tariff sebesar16% untuk produk HS 540233 di Brazil.
Namun pada tahun 1998 tarif meningkat menjadi 19% hingga tahun 2000.
Selanjutnya tahun 2001 menurun menjadi 18,5% dan 17,5% pada tahun
2002. Tahun 2013-2009 tarif menjadi 16% dan pada tahun 2010 hingga saat
ini tariff mencapai 18%.
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Gambar 6.15. Hambatan Tarif MFN Produk HS 540233 di Brazil Tahun
1995-2019
Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 540233 pada Tabel 6.20 berikut.
Tabel 6.20. Hambatan Non Tarif HS 540233 ke Brazil
No

1
2

Kode
NTMs

Klasifikasi

B31
Labelling requirements
P19
Export quantitative restrictions, n.e.s.
Sumber: WITS database (diolah)

6.2.11. HS 854430: Insulated electric conductors; ignition wiring sets and
other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 854430 atau Insulated electric conductors; ignition wiring sets and other
wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships. Nilai impor Brazil
secara total dari dunia mencapai US$ 342 juta dengan rata-rata pertumbuhan
impor sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 mencapai 5,3 persen
pertahun. Pertumbuhan impor produk tersebut tergolong lebih tinggi jika
dibandingkan dengan pertumbuhan impor Brazil secara agregat yang justru
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memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif, yakni mencapai -3,46 persen
sepanjang periode 2015-2019.
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 854430. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 917 juta pada tahun 2019, yang mana lebih tinggi
dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara. Secara
komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk produk
tersebut dengan besar RCA mencapai 2,6. Berdasarkan data tahun 2019,
Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan mengartikan
adanya peluang bagi Indonesia untuk melakukan pengembangan pasar
produk tersebut ke Brazil.
Tabel 6.21. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 854430
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
342
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
5.3
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
917
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
2.6
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara
yang cukup bervariasi. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas
HS 854430 di Brazil dikuasai oleh Paraguay, China, Meksiko, Thailand, dan
USA. Lebih dari 60 persen impor Brazil berasal hanya dari 1 (satu) negara,
yakni Paraguay. Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus tantangan
bagi pelaku usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih sebagian pangsa
pasar dari negara tersebut.
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Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
854430
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Gambar 6.16. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 854430 tahun 2019
Hambatan tariff komoditas HS 854430 di Brazil pada tahun 1999-2000
sebesar 19% dan mengalami penurunan menjadi 18,5% pada tahun 2001.
Selanjutnya berangsur mengalami penurunan menjadi 16% dari tariff pada
tahun 2004 sebesar 17,5%. Hingga tahun 2006-2019 tarif yang ditetapkan
untuk masuk ke pasar Brazil masih sebesar 16%.
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Gambar 6.17. Hambatan Tariff MFN Komoditas HS 854430 di Brazil
Tahunn 1999-2019
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Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 854430 pada Tabel 6.22 berikut.
Tabel 6.22. Hambatan Non Tarif HS 854430 ke Brazil
No

Kode
NTMs

1
2
3
4
5

A83
B14
B31
B7
B83

Klasifikasi

Certification requirement
Authorization requirement for TBT reasons
Labelling requirements
Product-quality or -performance requirement
Certification requirement

Import-monitoring and -surveillance requirements and
6
C4
other automatic licensing measures
7
E111
Licensing procedure with no speci( c ex ante criteria
Prohibition for non-economic reasons, n.e.s.
8
E329
9
E611
Global allocation
Export quantitative restrictions, n.e.s.
10
P19
11
P31
use of export prohibitions
Sumber: WITS database (diolah)
6.2.12.

HS 400122: Rubber; technically specified natural rubber (TSNR), in
primary forms or in plates, sheets or strip (excluding latex and
smoked sheets)

Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 400122 atau Rubber; technically specified natural rubber (TSNR), in
primary forms or in plates, sheets or strip (excluding latex and smoked
sheets). Nilai impor Brazil secara total dari dunia mencapai US$ 216 juta
dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai dengan
2019 mencapai 0,5 persen pertahun. Pertumbuhan impor produk tersebut
tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor Brazil
secara agregat yang justru memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif,
yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
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Tabel 6.23. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 400122
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
216
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
0.5
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
3,426
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
114
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
53
RCA Indonesia di pasar global
41.9
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 400122. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 3426 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang sangat baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 41,9. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia sudah mengekspor produk tersebut ke Brazil dengan nilai
sebesar US$ 114 juta, atau lebih dari setengah dari impor Brasil.
Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
400122
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Gambar 6.18. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 400122 tahun 2019
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari Kawasan
Asia Tenggara. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas HS
400122 di Brazil dikuasai oleh Indonesia, Thailand, Pantai Gading, Malaysia,
dan Vietnam. Indonesia memiliki posisi yang cukup krusial pada impor
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komoditas HS 400122 di Brazil. Namun demikian, mengingat masih besarnya
potensi pasar di Brazil, maka peluang untuk pelaku usaha masih tetap ada
untuk melakukan pengembangan ekspor komoditas yang dimaksud.
Berdasarkan data yang diperoleh dari WITS, tarif komoditas HS 400122 di
Brazil pada tahun 1998 hingga tahun 2019 paling tinggi ditetapkan sebesar
14% pada tahun 2017-2018. Sebelumnya pada tahun 1998 tarif sebsar 7%
dan menurun 5,5% pada tahun 2004 dan pada 2015 hingga 2016 stagnan
sebesar 4%. Setelah lonjakan tariff tahun 2017-2018, pada tahun 2019 tarif
kembali berada pada level 4% seperti terlihat pada Gambar 6.19.
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Gambar 6.19. Hambatan Tarif MFN Produk HS 400122 di Brazil Tahun
1998-2019
Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 400122 pada Tabel 6.24 berikut.
Tabel 6.24. Hambatan Non Tarif HS 400122 ke Brazil
No

Kode
NTMs

1
2

B22
B4

No

Kode
NTMs
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Klasifikasi

Restricted use of certain substances
Production or post-production requirements
Klasifikasi

3
4

TBT measures, n.e.s.
B9
Export quantitative restrictions, n.e.s.
P19
Sumber: WITS database (diolah)

6.2.13. HS 848210: Ball bearings
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 848210 atau Ball bearings. Nilai impor Brazil secara total dari dunia
mencapai US$ 213 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang
tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar -4,2 persen pertahun. Meskipun
pertumbuhan impornya negatif, pertumbuhan impor produk tersebut
berbeda tipis dengan pertumbuhan impor Brazil secara agregat yang memiliki
rata-rata pertumbuhan yang negatif, yakni mencapai -3,46 persen sepanjang
periode 2015-2019.
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 848210. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 143 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
rendah dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 1,1. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan
mengartikan

adanya

peluang

bagi

Indonesia

untuk

melakukan

pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.

Tabel 6.25. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 848210
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
213
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
-4.2
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
143
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
1.1
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Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara
yang sangat bervariasi. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar
komoditas HS 848210 di Brazil dikuasai oleh China, Jepang, Jerman,
Argentina, dan USA. Lebih dari setengah impor berasal hanya dari 2 (dua)
negara, yakni China dan Jepang. Kondisi tersebut menunjukkan peluang
sekaligus tantangan bagi pelaku usaha Indonesia untuk mencoba mengambil
alih sebagian pangsa pasar dari negara-negara tersebut.
Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
848210

(%)

50,0

40,5

40,0
30,0
20,0

11,0

10,4

10,0
0,0

China

Japan

Germany

7,1

Argentina

6,4

USA

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.20. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 848210 tahun 2019
Berdasarkan data WITS, hambatan tarif komoditas HS 848210 di Brazil pada
tahun 1996-2019 memiliki range sebesar 16-19%. Besaran tariff tertinggi
pada tahun 1998-2000, kemudian tahun 2001 menjadi 18,5% dan 2002-2014
menjadi 17,5%. Pada tahun 2005 hingga 2019 sama dengan pada tahun
1996-1997 sebesar 16%.
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Gambar 6.21. Hambatan Tarif MFN Produk HS 848210 di Brazil Tahun
1996-2019
Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 848210 pada Tabel 6.26 berikut.
Tabel 6.26. Hambatan Non Tarif HS 848210 ke Brazil
No

Kode
NTMs

1
2
3
4

A83
B14
B31
B83

Klasifikasi

Certification requirement
Authorization requirement for TBT reasons
Labelling requirements
Certification requirement

Import-monitoring and -surveillance requirements and
5
C4
other automatic licensing measures
6
E111
Licensing procedure with no specific ex ante criteria
Prohibition for non-economic reasons, n.e.s.
7
E329
8
E611
Global allocation
Export quantitative restrictions, n.e.s.
9
P19
10
P31
use of export prohibitions
Sumber: WITS database (diolah)
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6.2.14.

HS 290243: Cyclic hydrocarbons; p-xylene

Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 290243 atau Cyclic hydrocarbons; p-xylene. Nilai impor Brazil secara total
dari dunia mencapai US$ 205 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor
sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 mencapai 18,7 persen pertahun.
Pertumbuhan impor produk tersebut tergolong lebih tinggi jika dibandingkan
dengan pertumbuhan impor Brazil secara agregat yang justru memiliki ratarata pertumbuhan yang negatif, yakni mencapai -3,46 persen sepanjang
periode 2015-2019.

Tabel 6.27. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 290243
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
205
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
18.7
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
240
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
1.4
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 290243. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 240 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
rendah dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 1,4. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan
mengartikan

adanya

peluang

bagi

Indonesia

pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.
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untuk

melakukan

Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
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Gambar 6.22. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 290243 tahun 2019
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari Kawasan
Afrika dan Timur Tengah. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar
komoditas HS 290243 di Brazil dikuasai sepenuhnya oleh USA. Hampir
seluruh impor Brazil untuk produk tersebut berasal dari USA. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya peluang bagi Indonesia untuk masuk ke pasar Brazil,
namun dengan upaya yang sangat besar.
Hambatan tariff tidak ditemukan pada data WITS untuk Komoditas HS
290243. Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs
untuk HS 290243 pada Tabel 6.28 berikut.
Tabel 6.28. Hambatan Non Tarif HS 290243 ke Brazil
No

Kode
NTMs

1
2
3
4
5
6
7
8

A11
A13
A14
A15
A82
A84
B14
B31

Klasifikasi

Temporary geographic prohibitions for SPS reasons
Systems approach
Special authorization requirement for SPS reasons
Registration requirements for importers
Testing requirement
Inspection requirement
Authorization requirement for TBT reasons
Labelling requirements
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No

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kode
NTMs

Klasifikasi

Marking requirements
B32
Packaging requirements
B33
Production or post-production requirements
B4
Product-quality or -performance requirement
B7
B81
Product registration requirement
Testing requirement
B82
Certification requirement
B83
Inspection requirement
B84
TBT measures, n.e.s.
B9
E111
Licensing procedure with no speci( c ex ante criteria
Prohibition for non-economic reasons, n.e.s.
E329
Export quantitative restrictions, n.e.s.
P19
Sumber: WITS database (diolah)

6.2.15. HS 401519: Rubber; vulcanised (other than hard rubber), gloves,
mittens and mitts other than surgical gloves
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 401519 atau Rubber; vulcanised (other than hard rubber), gloves, mittens
and mitts other than surgical gloves. Nilai impor Brazil secara total dari dunia
mencapai US$ 195 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang
tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar -0,7 persen pertahun. Meskipun
pertumbuhan impornya negatif, pertumbuhan impor produk tersebut
tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor Brazil
secara agregat yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif, yakni
mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 401519. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 258 juta pada tahun 2019, yang mana lebih tinggi
dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara. Secara
komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk produk
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tersebut dengan besar RCA mencapai 4,4. Berdasarkan data tahun 2019,
Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan mengartikan
adanya peluang bagi Indonesia untuk melakukan pengembangan pasar
produk tersebut ke Brazil.
Tabel 6.29. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 401519
Nil
Indikator
ai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
189
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (20152019), %
-1.8
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
165
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
1.9
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara dari
kawasan Asia. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas HS
401519 di Brazil dikuasai oleh Malaysia, Thailand, China, Srilanka, dan
Vietnam. Lebih dari 60 persen impor Brasil berasal hanya dari 1 (satu) negara,
yakni Malaysia. Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus tantangan
bagi pelaku usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih sebagian pangsa
pasar dari negara-negara tersebut.
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Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
401519
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Gambar 6.23. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 401519 tahun 2019
Komoditas HS 401519 memiliki hambatan tarif yang cukup berfluktuatif
antara tahun 1990-2019. Pada tahun 1990 ditetapkan tariff tertinggi sebesar
65%, kemudian tahun 1991 terdapat penuranan 40% dan mengalami
penurunan tahun 1993 20% dan 1995 menjadi 16%. Tahun 1998-2000
terdapat kenaikan tariff 19%, kemudian berangsur mengalami penurunan
kembali hingga tahun 2005 menjadi 16%. Besaran tarif tersebut ditetapkan
hingga tahun 2011, sedangkan 2012 hingga sekarang tariff yang ditetapkan
untuk HS 401519 di Brazil masih sebesar 35%. Secara rinci fluktuasi besaran
hambatan tariff dapat dilihat pada Gambar 6.24.
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Gambar 6.24. Tarif MFN Komoditas HS 401519 di Brazil Tahun
1990 – 2019
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Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 401519 pada Tabel 6.30 berikut.
Tabel 6.30. Hambatan Non Tarif HS 401519 ke Brazil
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kode
NTMs

Klasifikasi

Authorization requirement for TBT reasons
B14
Labelling requirements
B31
B41
TBT regulations on production processes
Product-quality or -performance requirement
B7
B81
Product registration requirement
Testing requirement
B82
Certification requirement
B83
TBT measures, n.e.s.
B9
Export quantitative restrictions, n.e.s.
P19
Sumber: WITS database (diolah)

6.2.16. HS 290250: Cyclic hydrocarbons; styrene
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 290250 atau Cyclic hydrocarbons; styrene. Nilai impor Brazil secara total
dari dunia mencapai US$ 189 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor
sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar -1,8 persen pertahun.
Meskipun pertumbuhan impornya negatif, pertumbuhan impor produk
tersebut tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor
Brazil secara agregat yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif,
yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 290250. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 165 juta pada tahun 2019, yang mana sedikit lebih
rendah dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 1,9. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan
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mengartikan

adanya

peluang

bagi

Indonesia

untuk

melakukan

pengembangan pasar produk tersebut ke Brazil.
Tabel 6.31. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 290250
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
189
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
-1.8
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
165
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
1.9
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas HS 290250 di Brazil
dikuasai sepenuhnya USA. Sekitar 96,9 persen dari total impor Brazil berasal
hanya dari USA. Kondisi tersebut menunjukkan tantangan yang sangat besar
bagi Indonesia jika ingin mengambil sebagian pangsa pasar yang saat ini
dikuasai. Namun demikian, mengingat Indonesia juga adalah eksportir
produk tersebut maka peluang tersebut tetap terbuka untuk digali oleh para
pelaku usaha Indonesia.
Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
290250

(%)

100,0

96,9

50,0
3,1
0,0

USA

Argentina

0,0
Netherlands

0,0
United
Kingdom

0,0
South Africa

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.25. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 290250 tahun 2019
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Hambatan tarif tidak ditemukan pada data WITS untuk Komoditas HS
290250. Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs
untuk HS 290250 pada Tabel 6.32 berikut.
Tabel 6.32. Hambatan Non Tarif HS 290250 ke Brazil
Kode
NTMs

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Klasifikasi

A11
Temporary geographic prohibitions for SPS reasons
Systems approach
A13
Special authorization requirement for SPS reasons
A14
A15
Registration requirements for importers
Testing requirement
A82
Inspection requirement
A84
Authorization requirement for TBT reasons
B14
Labelling requirements
B31
Marking requirements
B32
Packaging requirements
B33
Production or post-production requirements
B4
Product-quality or -performance requirement
B7
B81
Product registration requirement
Testing requirement
B82
Certification requirement
B83
Inspection requirement
B84
TBT measures, n.e.s.
B9
E111
Licensing procedure with no speci( c ex ante criteria
Prohibition for non-economic reasons, n.e.s.
E329
Export quantitative restrictions, n.e.s.
P19
Sumber: WITS database (diolah)

6.2.17.

HS 551011: Yarn; (not sewing thread), single, of artificial staple
fibres, containing 85% or more by weight of artificial staple fibres,
not put up for retail sale

Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 551011 atau Yarn; (not sewing thread), single, of artificial staple fibres,
containing 85% or more by weight of artificial staple fibres, not put up for
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retail sale. Nilai impor Brazil secara total dari dunia mencapai US$ 182 juta
dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai dengan
2019 sebesar -5,5 persen pertahun. Meskipun pertumbuhan impornya
negative dan lebih besar daripada pertumbuhan impor Brasil agregat yang
memiliki rata-rata pertumbuhan yang juga negatif, yakni mencapai -3,46
persen sepanjang periode 2015-2019, masih terdapat potensi mengingat
sebagian pelaku usaha Indonesia sudah berhasil mengekspor ke Brazil.
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 551011. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 393 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 44,4. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia sudah mengekspor produk tersebut ke Brazil dengan nilai
sebesar US$ 67 juta atau setara dengan 37 persen dari total impor Brazil.

Tabel 6.33.

Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 551011
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
182
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
-5.5
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
393
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
67
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
37
RCA Indonesia di pasar global
44.4
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara
kawasan Asia. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas HS
551011 di Brazil dikuasai oleh China, Indonesia, Vietnam, Turki dan India.
Meski Indonesia merupakan negara mitra terpenting kedua bagi Brazil untuk
komoditas tersebut, namun share pasar yang dikuasai Indonesia masih jauh
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lebih rendah dibandingkan China. Oleh karena itu, masih terdapat peluang
bagi pelaku usaha Indonesia untuk mengembangkan produknya.
Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
551011
49,3

(%)

50,0

37,7

40,0
30,0
20,0

6,4

10,0
0,0

China

Indonesia

Viet Nam

3,1

1,3

Turkey

India

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.26. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 551011 tahun 2019
Berdasarkan data WITS, Komoditas HS 551011

memiliki hambatan tariff

untuk masuk pasar Brazil pada range nilai 16-20% pada tahun 1991 hingga
2019. Pada tahun 1991 tarif masuk yang dikenakan sebesar 20% kemudian
mengalami penurunan sebesar 16% dan pada tahun 2000 mengalami
kenaikan menjadi 19%. Pada tahun 2002 tarif sebesar 17,5% dan tariff masuk
sebesar 16% ditetapkan pada tahun 2003 hingga 2009. Pada tahun 2010
sampai 2019 besaran tarif sebesar 18%.
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Gambar 6.27. Tarif MFN Komoditas HS 551011 di Brazil Tahun 1991 – 2019
Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 551011 pada Tabel 6.34 berikut.
Tabel 6.34. Hambatan Non Tarif HS 551011 ke Brazil
No

1
2

Kode
NTMs

Klasifikasi

Labelling requirements
B31
Export quantitative restrictions, n.e.s.
P19
Sumber: WITS database (diolah)

6.2.18. HS 850110: Electric motors; of an output not exceeding 37,5W
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 850110 atau Electric motors; of an output not exceeding 37,5W. Nilai
impor Brazil secara total dari dunia mencapai US$ 175 juta dengan rata-rata
pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar -6,3
persen pertahun. Meskipun pertumbuhan impornya negatif, namun
kecocokan antara struktur permintaan impor Brazil dan ekspor Indonesia
menjadikan komoditas ini keluar sebagai salah satu produk yang potensial
untuk terus digali pasarnya di Brazil.
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Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 850110. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 161 juta pada tahun 2019, yang mana sedikit lebih
rendah dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 1,3. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia sudah mengekspor produk tersebut ke Brazil namun dengan
besaran yang sangat kecil. Secara persentase ekspor Indonesia ke Brazil pada
produk tersebut baru menguasai sebesar 4 persen dari total impor Brazil.
Tabel 6.35. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 850110
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
175
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
-6.3
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
161
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
7
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
4
RCA Indonesia di pasar global
1.3
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara
yang cukup bervariasi. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas
HS 850110 di Brazil dikuasai oleh China, Meksiko, Jerman, Jepang, dan
Vietnam. Lebih dari setengah impor berasal hanya dari 2 (dua) negara, yakni
China dan Meksiko. Jika melihat pada sebaran negara mitranya dapat dilihat
bahwa Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk mengambil alih
pangsa pasar yang saat ini dikuasai oleh negara lain, mengingat setelah 3
besar, share dari mitra dagang Brazil untuk produk tersebut memiliki level
yang berimbang.
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Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas
HS 850110
50,0
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Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.28. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 850110 tahun 2019
Hambatan tarif komoditas HS 850110 pada tahun 1996 ditetapkan sebanyak
15% hingga tahun 1997. Pada tahun 1998 terjadi kenaikan hambatan tarif
18%, namun pada tahun 2001 terdapat perubahan tarif menjadi 17,5%.
Selanjutnya berangsur-angsur hingga tahun 2007 besaran tariff sebesar
14,4% hingga tahun 2019. Rincian tariff pada tahun 1996-2019 dapat dilihat
pada Gambar 6.29.
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Gambar 6.29. Hambatan Tarif MFN Komoditas HS 850110 di Brazil Tahun
1996-2019
Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 850110 pada Tabel 6.36 berikut.
Tabel 6.36.

Hambatan Non Tarif HS 850110 ke Brazil

No

Kode
NTMs

Klasifikasi

1
2
3
4

A83
B14
B31
B83

Certification requirement
Authorization requirement for TBT reasons
Labelling requirements
Certification requirement

Import-monitoring and -surveillance requirements and other automatic
5
C4
licensing measures
6
E111
Licensing procedure with no speci( c ex ante criteria
Prohibition for non-economic reasons, n.e.s.
7
E329
8
E611
Global allocation
Export quantitative restrictions, n.e.s.
9
P19
10
P31
use of export prohibitions
Sumber: WITS database (diolah)

95

6.2.19. HS 310319: Fertilizers, mineral or chemical; phosphatic,
superphosphates, other than containing by weight 35% or more of
diphosphorus pentaoxide (P2O5)
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS

310319

atau

Fertilizers,

mineral

or

chemical;

phosphatic,

superphosphates, other than containing by weight 35% or more of
diphosphorus pentaoxide (P2O5). Nilai impor Brazil secara total dari dunia
mencapai US$ 174 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang
tahun 2015 sampai dengan 2019 mencapai 43 persen pertahun.
Pertumbuhan impor produk tersebut tergolong sangat tinggi ini berbanding
terbalik dengan pertumbuhan impor Brazil secara agregat yang justru
memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif, yakni mencapai -3,46 persen
sepanjang periode 2015-2019.
Tabel 6.37. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 310319
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
174
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
43.0
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
2
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
0
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
0
RCA Indonesia di pasar global
1.4
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 310319. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 2 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih rendah
dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara. Secara
komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk produk
tersebut dengan besar RCA mencapai 1,4. Berdasarkan data tahun 2019,
Indonesia belum mengekspor produk tersebut ke Brazil dan mengartikan
adanya peluang bagi Indonesia untuk melakukan pengembangan pasar
produk tersebut ke Brazil.
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Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
310319
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(%)
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Gambar 6.30. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 310319 tahun 2019
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari Kawasan
Afrika. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas HS 310319 di
Brazil dikuasai oleh Mesir (Egypt), Israel, Spanyol, Tunisia, dan Argentina.
Lebih dari 80 persen impor Brazil berasal hanya dari 2 (dua) negara, yakni
Mesir dan Israel. Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus tantangan
bagi pelaku usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih sebagian pangsa
pasar dari negara-negara tersebut.
Tidak ditemukan hambatan tariff pada data WITS untuk komoditas HS
310319 di Brazil. Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil
menetapkan NTMs untuk HS 310319 pada Tabel 6.38 berikut.
Tabel 6.38. Hambatan Non Tarif HS 310319 ke Brazil
No

Kode
NTMs

1
2
3
4
5
6
7

A14
A15
A82
A84
A851

8

B21

B14

B15

Klasifikasi

Special authorization requirement for SPS reasons

Registration requirements for importers
Testing requirement
Inspection requirement
Origin of materials and parts
Authorization requirement for TBT reasons
Registration requirement for importers for TBT reasons
Tolerance limits for residues of or contamination by
certain substances
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No

Kode
NTMs

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B22
B31
B33
B7
B81
B82
B83
B84
P162
P163
P19
P39

Klasifikasi

Restricted use of certain substances
Labelling requirements
Packaging requirements
Product-quality or -performance requirement
Product registration requirement
Testing requirement
Certification requirement
Inspection requirement
Product quality
performance requirement
Export quantitative restrictions, n.e.s.
Export price-control measures

Sumber: WITS database (diolah)

6.2.20. HS 640411: Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym
shoes, training shoes and the like, with outer soles of rubber or
plastics and uppers of textile materials
Produk pertama yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah HS
640411 atau Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes,
training shoes and the like, with outer soles of rubber or plastics and uppers
of textile materials. Nilai impor Brazil secara total dari dunia mencapai US$
172 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai
dengan 2019 mencapai 0,7 persen pertahun. Pertumbuhan impor produk
tersebut tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor
Brazil secara agregat yang justru memiliki rata-rata pertumbuhan yang
negatif, yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
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Tabel 6.39. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 640411
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
172
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
0.7
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
1,171
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
15
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
9
RCA Indonesia di pasar global
8.1
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 640411. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 1171 juta pada tahun 2019, yang mana jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara.
Secara komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang sangat baik untuk
produk tersebut dengan besar RCA mencapai 8,1. Berdasarkan data tahun
2019, Indonesia sudah mengekspor produk tersebut ke Brazil namun dengan
besaran yang sangat kecil, yakni US$ 15 juta atau sekitar 9 persen dari total
impor Brazil.

(%)

Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
640411
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Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.31. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 640411 tahun 2019
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari Kawasan
Asia. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas HS 640411 di
Brazil dikuasai oleh Vietnam, Indonesia, China, India, dan Kamboja. Lebih dari
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80 persen impor Brazil berasal hanya dari 2 (dua) negara, yakni Vietnam dan
Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki pangsa pasar yang cukup besar, tapi
masih jauh lebih kecil atau kurang dari setengah pangsa pasar yang dimiliki
Vietnam. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi untuk terus menggali
pasar komoditas yang terpilih.
Hambatan tariff pada komoditas HS 640411 di Brazil mengalami penurunan
tariff sejak ditetapkan tariff pada awal tahun 1990 sebesar 50%. Pada tahun
1992 tarif menurun menjadi 45% dan kemudian terjadi penurunan tariff
kembali pada tahun 1993 menjadi 20%. Namun selanjutnya pada tahun 1996
kembali naik menjadi 40% dan berangsur-angsur mengalami penurunan
hingga pada tariff 20% pada tahun 2005. Tahun 2006 kembali mengalami
kenaikan hingga saat ini sebesar 35%. Besaran tariff secara rinci tahun 19902019 dapat dilihat pada Gambar 6.32.
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Tarif (%)

30,0
20,0
10,0
-

199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Tarif (%) 50, 50, 45, 20, 20, 20, 40, 36, 36, 31, 27, 27, 25, 21, 21, 20, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,

Gambar 6.32. Hambatan Tarif MFN Komoditas HS 640411 di Brazil Tahun
1990-2019
Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 640411 pada Tabel 6.40 berikut.
Tabel 6.40.
No

1
2

100

Kode
NTMs

Hambatan Non Tarif HS 640411 ke Brazil
Klasifikasi

Labelling requirements
B31
Export quantitative restrictions, n.e.s.
P19
Sumber: WITS database (diolah)

6.2.21. HS 841480: Pumps and compressors; for air, vacuum or gas, n.e.c. in
heading no. 8414
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 841480 atau Pumps and compressors; for air, vacuum or gas, n.e.c. in
heading no. 8414. Nilai impor Brazil secara total dari dunia mencapai US$ 170
juta dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang tahun 2015 sampai
dengan 2019 sebesar -10,5 persen pertahun. Meskipun impornya tumbuh
negatif, dan bahkan lebih dalam dibandingkan dengan pertumbuhan impor
Brazil secara agregat yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif,
yakni mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019, peluang dari
komoditas tersebut masih besar mengingat kecocokan struktur impor Brazil
dan ekspor Indonesia.
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 841480. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 2014 juta pada tahun 2019, yang mana lebih tinggi
dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara. Secara
komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk produk
tersebut dengan besar RCA mencapai 1,1. Berdasarkan data tahun 2019,
Indonesia sudah mengekspor produk tersebut ke Brazil namun dengan nilai
yang masih kecil, yakni sebesar US$ 11 juta atau sekitar 6 persen dari total
impor Brazil.
Tabel 6.41. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 841480
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
170
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
-10.5
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
204
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
11
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
6
RCA Indonesia di pasar global
1.1
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
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Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara
yang cukup beragam. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar komoditas
HS 841480 di Brazil dikuasai oleh China, USA, Jerman, Austria dan Belgia.
Share pangsa pasar yang dimiliki kelima negara tidak berbeda terlalu jauh
satu sama lain. Namun demikian, sebagian besar dikuasai oleh negara maju.
Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk
mengambil pangsa pasar yang saat ini dikuasai oleh negara-negara tersebut
Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk Komoditas HS
841480
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Gambar 6.33. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 841480 tahun 2019
Berdasarkan data WITS, hambatan tariff pada Komoditas HS 841480 pada
tahun 2005 dan 2016 ditetapkan sebesar 12,92%. Dari sisi hambatan nontarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk HS 841480 pada Tabel
6.42 berikut.
Tabel 6.42. Hambatan Non Tarif HS 841480 ke Brazil
No

Kode
NTMs

1
2
3
4
5
6

A83
B14
B31
B7
B83
B9
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Klasifikasi

Certification requirement
Authorization requirement for TBT reasons
Labelling requirements
Product-quality or -performance requirement
Certification requirement
TBT measures, n.e.s.

No

7
8
9
10
11
12

Kode
NTMs

C4
E111
E329
E611
P19
P31

Klasifikasi

Import-monitoring and -surveillance requirements
and other automatic licensing measures
Licensing procedure with no speci( c ex ante criteria
Prohibition for non-economic reasons, n.e.s.
Global allocation
Export quantitative restrictions, n.e.s.
use of export prohibitions

Sumber: WITS database (diolah)
6.2.22. HS 400219: Rubber; synthetic, styrene-butadiene rubber (SBR) and
carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR), (other than latex), in
primary forms or in plates, sheets or strip
Produk selanjutnya yang terpilih sebagai salah satu produk potensial adalah
HS 400219 atau Rubber; synthetic, styrene-butadiene rubber (SBR) and
carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR), (other than latex), in primary
forms or in plates, sheets or strip. Nilai impor Brazil secara total dari dunia
mencapai US$ 170 juta dengan rata-rata pertumbuhan impor sepanjang
tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar -2,1 persen pertahun. Meskipun
pertumbuhan impornya negatif, pertumbuhan impor produk tersebut
tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan impor Brazil
secara agregat yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif, yakni
mencapai -3,46 persen sepanjang periode 2015-2019.
Jika dilihat dari sisi kemampuan supply Indonesia, Indonesia termasuk negara
eksportir untuk produk HS 400219. Nilai ekspor Indonesia untuk produk
tersebut mencapai US$ 152 juta pada tahun 2019, yang mana lebih rendah
dibandingkan dengan kebutuhan impor Brazil dari seluruh negara. Secara
komparatif, Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik untuk produk
tersebut dengan besar RCA mencapai 3,0. Berdasarkan data tahun 2019,
Indonesia sudah mengekspor produk tersebut ke Brazil namun dengan
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besaran yang sangat kecil yakni sebesar US$ 4 juta atau setara dengan 2
persen dari total impor Brazil dari dunia.
Tabel 6.43. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas HS 400219
Indikator
Nilai
Impor Brazil dari Dunia (Juta US$)
170
Rata-rata pertumbuhan tahunan Impor Brazil (2015-2019), %
-2.1
Total Ekspor Indonesia Ke Dunia (Juta US$)
152
Total Ekspor Indonesia Ke Brazil (Juta US$)
4
Share Ekspor Indonesia terhadap kebutuhan Brazil
2
RCA Indonesia di pasar global
3.0
Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Pesaing utama untuk produk tersebut sebagian besar berasal dari negara
yang sangat bervariasi. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasar
komoditas HS 400219 di Brazil dikuasai oleh USA, Jerman, Polandia,
Argentina, dan Meksiko. Pangsa pasar terbesar dimiliki oleh pelaku usaha
dari USA dengan besaran mencapai 22 persen. Sementara itu, empat negara
lain memiliki pangsa pasar sebesar 8 sampai dengan 14 persen dari total
impor Brazil. Kondisi tersebut menunjukkan peluang sekaligus tantangan bagi
pelaku usaha Indonesia untuk mencoba mengambil alih sebagian pangsa
pasar dari negara-negara tersebut.

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.34. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas HS 400219 tahun 2019
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Berdasarkan data WITS, hambatan tariff untuk komoditas HS 400219 pada
tahun 1996-1997 sebesar 9,5% dan kemudian pada tahun 2009 hingga 2019
sebesar 12% sepetti yang ditunjukkan pada Gambar 6.35.
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Gambar 6.35. Hambatan Tarif MFN Komoditas HS 400219 di Brazil
Dari sisi hambatan non-tarif/NTMs, Negara Brazil menetapkan NTMs untuk
HS 400219 pada Tabel 6.44 berikut.
Tabel 6.44. Hambatan Non Tarif HS 400219 ke Brazil
No

1
2
3
4

Kode
NTMs

Klasifikasi

B22
Restricted use of certain substances
Production or post-production requirements
B4
TBT measures, n.e.s.
B9
Export quantitative restrictions, n.e.s.
P19
Sumber: WITS database (diolah)

6.3. Produk-Produk Potensial Pada Era New Normal di Brazil
Pandemi Covid-19 berdampak kepada semua negara dan berbagai sendi
kehidupan dan tidak terkecuali Brazil. Pandemik telah mengakibatkan
perekonomian dunia mengalami pertumbuhan yang negatif, dan hampir
semua negara terdampak, termasuk diantaranya Brazil dan Indonesia.
Kondisi tersebut juga secara signifikan mempengaruhi besaran perdagangan

105

dunia, dimana kebijakan lock-down dan ketakutan masyarakat akan
penularan virus Covid 19, menurunkan nilai perdagangan dunia.
Aspek lain yang juga mengalami perubahan adalah pola hidup masyarakat.
Setelah adanya pandemi, masyarakat semakin aware dengan kesehatan dan
berupaya untuk senantiasa menjaga imunitas tubuh dengan selalu berupaya
hidup sehat. Selain itu, masyarakat juga semakin terbiasa untuk melakukan
pekerjaan dari rumah atau Work from Home (WFH). Oleh karena itu, struktur
permintaan barang oleh penduduk Brazil juga mengalami pergeseran ke
barang-barang yang dapat mendukung gaya hidup baru atau yang saat ini
umum dikenal dengan era New Normal.
Tabel 6.45. Gambaran Potensi dan Kondisi Perdagangan IndonesiaBrazil untuk Komoditas Potensial Hasil Identifikasi ITPC Brazil
Impor
Rata-rata
Total
Brazil
pertumbuhan
Ekspor
HS
dari
tahunan
Indonesia
Komoditas
RCA
Code
Dunia
Impor Brazil
Ke Dunia
(Juta
(2015-2019),
(Juta
US$)
%
US$)
160414

Tuna Kaleng

11.46

-19.33

410.94

6.3

210390

26.15

-4.71

160.58

1.6

8.95

-10.55

157.71

1.1

330499

Saus dan
Bumbu
Cairan
pembersih
Skin care

140.01

4.88

100.51

0.2

330510

Sampo

12.14

-5.13

37.23

0.7

210310

Kecap

1.41

20.33

20.68

3.3

330720

Deodoran

49.86

-27.51

10.16

0.3

330420

Eye Make Up

32.30

-7.07

5.07

0.1

340220

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
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Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Brazil telah melakukan kajian
sederhana dan mengidentifikasi komoditas potensial yang saat ini dapat
dikembangkan oleh eksportir di Indonesia. Delapan komoditas tersebut
merupakan produk yang diimpor oleh Brazil yang berkaitan dengan era
normal baru, namun sampai saat ini belum mampu diekspor oleh Indonesia
ke Brazil. Namun demikian, Indonesia sebenarnya telah mengekspor
komoditas tersebut ke negara lain. Selain itu, pemilihan kesepuluh produk
tersebut juga didasarkan atas perubahan pola konsumsi masyarakat Brazil
setelah masuk era pandemi.
Secara umum dapat terlihat bahwa kedelapan produk yang diidentifikasi oleh
ITPC Brazil memiliki nilai impor yang relatif tidak begitu besar, lebih kecil
dibandingkan dengan 22 komoditas yang teridentifikasi pada studi ini. Ratarata pertumbuhan impor Brazil selama kurun waktu 2015-2019 cukup
bervariasi, mulai dari minus 27 persen sampai dengan tumbuh 20 persen.
Tingkat daya saing Indonesia atas komoditas-komoditas tersebut juga cukup
bervariasi. Terdapat 4 dari total 8 komoditas yang teridentifikasi memiliki
daya saing yang bagus, dengan besaran RCA diatas 1.

107

Sumber: UN-Comtrade (diolah)
Gambar 6.36. Negara asal dan porsi pasokan Impor Brazil untuk
Komoditas Hasil Identifikasi ITPC Brazil
Jika dilihat dari sisi pesaing, kedelapan komoditas yang teridentifikasi oleh
ITPC Brazil memiliki pemasok utama dengan besaran share lebih dari 30
persen. Terdapat 3 dari 8 komoditas teridentifikasi memiliki pemasok utama
yang sangat dominan, dimana pemasok utama tersebut mensuplai lebih dari
60 persen dari total impor Brazil atas komoditas tersebut. Bahkan untuk
komoditas tuna kaleng, hampir seluruh dari total impor Brazil (lebih dari 90
persen) berasal dari satu negara, yakni Ekuador.

108

VII. KONSEP TAMPILAN DASHBOARD INFORMASI
PERKEMBANGAN DAN PELUANG PASAR EKSPOR
PRODUK INDUSTRI PENGOLAHAN
Sebuah Dashboard yang dikembangkan semestinya menyajikan seluruh
informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya serta memiliki bentuk
tampilan

yang

informatif,

mudah

dibaca

dan

dipahami.

Untuk

mengembangkan dashboard informasi perkembangan dan peluang pasar
ekspor produk industri pengolahan setidaknya harus memiliki dua informasi
dasar yang terdiri dari potensi pasar itu sendiri serta berbagai bentuk fasilitas
dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mendorong
ekspor nasional. Oleh karena itu, dihalaman bagian depan dashboard perlu
ada menu terkait kedua hal tersebut, dan dalam hal ini bisa dinamakan
dengan menu “Pahami Pasar” dan menu “Bantuan Untuk Mengekspor” atau
menggunakan terminologi lain yang lebih pas. Contoh tampilan menu utama
dari dashboard tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.1.
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Gambar 7.1. Konsep Tampilan Halaman depan Dashboard Informasi
Peluang Pasar
Untuk bisa memberikan informasi yang lebih detil dan mendalam, laman
dashboard setiap menu bisa memiliki dua layer atau lebih, tergantung jumlah
dan sedetil apa informasi yang ingin ditampilkan. Ketika pengguna memilih
menu “Pahami Pasar” maka portal ini harus mampu memberikan informasi
bagi para pelaku usaha mengenai target pasar potensial dalam memperluas
kegiatan ekspor dan ekspansi perusahaan. Informasi terkait peluang pasar
potensial dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah informasi
menurut negara tujuan, dan kedua adalah informasi pasar potensial menurut
jenis komoditas. Hal ini untuk mempermudah para pelaku usaha dalam
proses pencarian potensi pasar. Sebagai contoh, perusahaan industri
otomotif akan lebih mudah untuk menelusuri pasar potensial melalalui jenis
komoditasnya, kemudian menelusuri negara mana saja yang potensial, dan
setelah itu melakukan eksplorasi terkait potensi pasar dari komoditas yang
bersangkutan di masing-masing negara tujuan.
Alternatif kedua adalah mencari pasar potensial berdasarkan negara tujuan.
Setelah pengguna dashboard memilih negara potensial tujuan ekspor, maka
pada laman selanjutnya dashboard menampilkan informasi dasar dari nega
110

tujuan ekspor serta daftar komoditas-komoditas potensial untuk di ekspor ke
negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika pengguna dashboard ingin
mengetahui komoditas potensial apa saja untuk di ekspor ke Brazil, setelah
Negara Brazil dipilih, maka pada laman dashboard akan menampilkan
informasi mengenai kondisi ekonomi makro negara Brazil yang terdiri dari
informasi mengenai populasi, nilai PDB, PDB perkapita, perkembangan
konsumsi, neraca perdagangan serta indikator lain yang bisa dijadikan
pertimbangan bagi para pelaku usaha. Contoh tampilan dashboard layer
kedua dari penelusuran negara potensial dapat dilihat pada Gambar 7.2
berikut.

Gambar 7.2. Contoh tampilan dashboard layer kedua potensi pasar
potensial melalui penelusuran negara
Selain informasi mengenai kondisi makro negara potensial tujuan ekspor,
pada laman ini perlu ditampikan mengenai daftar komoditas potensial yang
bisa diekspor. Bagi setiap pengguna dashboard selanjutnya dapat
mempelajari lebih rinci mengenai potensi serta informasi lain dari komoditas
terkait.
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Informasi potensi pasar dari suatu komoditas ke suatu negara setidaknya
terdiri dari beberapa hal yang diantaranya adalah mengenai gambaran
konidisi perdagangan komoditas bersangkutan di negara tujuan, pesaing
Indonesia dalam memasok komoditas yang bersangkutan, hambatan
perdagangan baik berupa hambatan tarif ataupun hambatan non tarif.
Contoh laman dashboard mengenai informasi perkembangan dan peluang
pasar suatu komoditas ke suatu negara dapat dilihat pada Gambar 7.3.

Gambar 7.3. Contoh tampilan dashboard informasi perkembangan dan
peluang pasar komoditas HS 310210 ke Brazil
Selain informasi mengenai peluang pasar, baik melalui penelusuran
komoditas ataupun negara potensial, dashboard yang dikembangkan perlu
mempertimbangkan untuk memasukan mengenai berbagai fasilitas yang
disediakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mendorong
ekspor nasional yang menyangkut masalah Bantuan Pembiayaan Ekspor,
Informasi Pameran Dagang, lembaga bantuan/pelatihan ekspor, kontak
perwakilan Dagang RI, dan kontak importir di negara tujuan. Untuk tujuan
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tersebut dalam menu utama dashboard perlu dibuat menu “Bantuan Untuk
Mengekspor”.
Jika pengguna dashboard tertarik untuk melakukan ekspor dan ingin
mengetahui fasilitas apa saja yang disediakan oleh pemerintah, maka portal
ini harus bisa menjadi salah satu kanal penyedia informasi teresbut. Untuk
bisa melakukan hal tersebut, pihak pengembang dashboard perlu melakukan
koordinasi dan komunikasi dengan berbagai kelembagaan dan kementerian
supaya informasi yang ditampilkan bisa lebih komprehensif dan terintegrasi.
Sebagai

contoh,

laman

dashboard

dalam

menu

“Bantuan

Untuk

Mengekspor” dapat dilihat pada Gambar 7.4.

Gambar 7.4. Contoh laman dashboard dalam menu “Bantuan Untuk
Mengekspor”
Dalam implementasinya, pengembang dashboard dapat melampirkan tautan
ke berbagai kelembagaan dan kementerian yang bertanggungjawab langsung
untuk memberikan fasilitas pengembangan ekspor nasional. Hal ini bertujuan
untuk menciptakan integrasi berbagai informasi yang ada di berbagai
lembaga dan kementerian serta menghindari adanya duplikasi informasi.
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