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KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatnya sehingga
buku Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri (s.d. 2011) ini
dapat terselesaikan dengan baik.
Globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia telah bergerak begitu cepat. Timbulnya
blok-blok ekonomi, baik secara bilateral, regional maupun multilateral semakin
memperluas wilayah liberalisasi ekonomi yang pengaruhnya akan sangat
dirasakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang.
Association of South East Asian Nations (ASEAN) merupakan perkumpulan negaranegara di Asia Tenggara yang dibentuk pada tahun 1967 dengan Indonesia
sebagai salah satu pendirinya. ASEAN yang pada awalnya beranggotakan 6
negara dan kemudian berkembang menjadi 10 negara merupakan salah satu
bentuk kerja sama regional yang diikuti oleh Indonesia.
Sektor industri sebagai salah satu sektor pendukung utama perekonomian negara
memerlukan sumber daya industri yang memadai bagi proses industrialisasi
yang kerap kali tidak dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu,
untuk memperoleh sumber daya industri yang efisien serta untuk peningkatan
nilai tambah sekaligus daya saing produk, diperlukan kerja sama internasional di
bidang industri agar industri nasional dapat lebih diterima di pasar global, lebih
meningkat daya saingnya serta mendapatkan pasokan sumber daya industri
yang cukup bagi pengembangan industri nasional.
Pada awalnya kerja sama industri internasional ini ditangani oleh unit Pusat
Administrasi Kerjasama Internasional (Pusakin) Kementerian Perindustrian. Namun
seiring berkembangnya kebutuhan untuk hal ini, sejak tahun 2011, Pusakin
direstrukturisasi menjadi Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional
(Ditjen KII).
Buku ini disusun sebagai laporan perkembangan kerja sama ASEAN di sektor
industri hingga tahun 2011 dan diharapkan dapat memberikan gambaran
kepada masyarakat umum mengenai perkembangan kerja sama ASEAN di sektor
industri hingga tahun 2011.
Untuk itu, kami berusaha untuk menyampaikan perkembangan tersebut
selengkap mungkin dalam bahasa yang sesederhana mungkin. Namun demikian,
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kami menyadari bahwa buku ini bukanlah hasil yang sempurna. Oleh karena itu,
untuk kemajuan bersama, saran dan kritik akan isi buku ini sangat diharapkan dan
dapat disampaikan melalui email regional2.kii@gmail.com.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi
masyarakat secara umum dan para stakeholders Ditjen KII.

Jakarta, Januari 2012
Direktur Jenderal
Kerja Sama Industri Internasional

Agus Tjahajana W.
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BAB I
SELAYANG PANDANG TENTANG ASEAN
A. LATAR BELAKANG
Kawasan Asia Tenggara yang secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai
nilai strategis, menjadi incaran bahkan pertentangan kepentingan negara-negara
besar pasca Perang Dunia II. Dilatarbelakangi perkembangan situasi di kawasan
pada saat itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk suatu
kerjasama yang dapat meredakan saling curiga sekaligus membangun rasa saling
percaya serta mendorong pembangunan di kawasan. Sebelum terbentuknya
ASEAN tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai
upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun
ekstra kawasan seperti : Association of Southeast Asia (ASA); Malaya, Philippina,
Indonesia (MAPHILINDO); South East Asian Ministers of Education Organization
(SEAMEO); South East Asia Treaty Organization (SEATO) dan Asia and Pacific Council
(ASPAC).
Meredanya rasa saling curiga di antara negara-negara Asia Tenggara membawa
dampak positif yang mendorong pembentukan organisasi kerjasama kawasan.
Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara para
Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand
menghasilkan rancangan Joint Declaration, yang antara lain mencakup kesadaran
perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik
serta membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara-negara yang sudah
terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.
Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima Wakil Negara/
Pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri
Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura
dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok.
Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi
nama Association of Southeast Asian Nations/ASEAN (Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara). Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara
anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih pada
tahap kooperatif dan belum bersifat integratif.
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B. SEJARAH
Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya ASEAN-10 adalah
sebagai berikut :
1. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada
tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri
ASEAN di Jakarta.
2. Vietnam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para
Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29-30 Juli 1995 di Bandar
Seri Begawan.
3. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu
upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para
Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal
23-28 Juli 1997.
4. Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan
resmi di Ha Noi tanggal 30 April 1999.
Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk
mewujudkan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara (visi
ASEAN-10) telah tercapai.
Sejak tahun 1967, interaksi negara-negara ASEAN berlandaskan pada Deklarasi
Bangkok atau ASEAN Declaration yang pada hakikatnya merupakan suatu
pernyataan politik (political statement) yang tidak mengikat hak dan kewajiban
negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi. Dengan
disepakatinya Bali Concord II untuk pembentukan suatu Komunitas ASEAN
dan menghadapi tantangan eksternal dan internal ke depan, ASEAN memulai
penyusunan Piagam ASEAN yang telah dimandatkan dalam Vientiane Action
Programme (VAP).
Proses penyusunan Piagam ASEAN diawali pada tahun 2006 dengan disepakatinya
Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter pada KTT ASEAN
ke-11. Berdasarkan deklarasi tersebut, proses penyusunan Piagam ASEAN mulai
digulirkan melalui pembentukan Eminent Persons Group (EPG) on the ASEAN
Charter yang menyusun rekomendasi bagi penyusunan Piagam tersebut.
Selanjutnya, pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, melalui Cebu Declaration
on the Blueprint of the ASEAN Charter para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN
kemudian menginstruksikan para Menlu untuk membentuk High Level Task
2
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Force on the drafting of the ASEAN Charter (HLTF), yang akan menindaklanjuti hasil
rekomendasi EPG menjadi suatu draft Piagam ASEAN.
Setelah melewati proses perundingan yang panjang, dalam KTT ke-13 ASEAN
tanggal 20 November 2007 di Singapura negara-negara anggota ASEAN telah
menandatangani Piagam ASEAN. Piagam ASEAN terdiri dari Preamble, 13 Bab dan
55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang menegaskan kembali keberlakuan
semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum
dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen
dasar ASEAN lainnya. Untuk berlakunya Piagam tersebut, kesepuluh negara
ASEAN perlu untuk meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat
ASEAN.
Setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota, Piagam ASEAN
telah diratifikasi dan disampaikan instrumen ratifikasinya kepada Sekjen ASEAN
sehingga tiga puluh hari sejak penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi, Piagam
ASEAN mulai berlaku. Dalam kaitan ini, Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal
15 Desember 2008. Indonesia merupakan negara ke-9 yang menyampaikan
instrumen ratifikasinya.

C. TUJUAN
Dengan berlakunya Piagam ASEAN, tujuan ASEAN tertuang dalam Piagam adalah:
1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta
lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik,
keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan
bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
4. Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai
dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan
harmonis;
5. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat
kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif
untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas
barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku
usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang
lebih bebas;
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6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di
ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;
Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik dan
aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan
kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;
Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh,
segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas;
Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan
lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan,
pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;
Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat
di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan
penguatan Komunitas ASEAN;
Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN
melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan
sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan
terjamin bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN;
Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya
seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan
memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas
ASEAN;
Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih
tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan
Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan
penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra
eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

D. KEANGGOTAAN
Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh
Dewan Koordinasi ASEAN dengan kriteria letaknya secara geografis diakui berada
di kawasan Asia Tenggara; pengakuan oleh seluruh negara anggota ASEAN;
kesepakatan untuk terikat dan tunduk kepada Piagam ASEAN dan kesanggupan
serta keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan. Di samping itu,
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penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh KTT ASEAN
berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Negara Pemohon wajib
diterima ASEAN pada saat penandatanganan aksesi Piagam ASEAN.
Hingga saat ini keanggotaan ASEAN terdiri dari sepuluh negara, yaitu Brunei
Darussalam,Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura,
Thailand dan Viet Nam.
Negara-negara anggota ASEAN memiliki hak dan kewajiban yang sama
sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN. Dalam kaitan ini, negara-negara
anggota ASEAN wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk
pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan
dalam Piagam ASEAN secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban
keanggotaan. Dalam hal terjadi suatu pelanggaran serius atau ketidakpatuhan
negara anggota ASEAN terhadap Piagam, hal dimaksud dirujuk ke KTT untuk
diputuskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Piagam ASEAN.
Pada KTT ke-1 ASEAN di Bali, tahun 1976, para Menteri Luar Negeri ASEAN
menandatangani Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat.
Sekretariat ASEAN berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976, dikepalai oleh seorang
Sekretaris Jenderal, dan berkedudukan di Jakarta. Semula bertempat
di Departemen luar Negeri Republik Indonesia hingga diselesaikannya
pembangunan gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, tahun 1981.
Pada awalnya, Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai badan administratif yang
membantu koordinasi kegiatan ASEAN dan menyediakan jalur komunikasi antara
negara-negara anggota ASEAN dengan berbagai badan dan komite dalam
ASEAN, serta antara ASEAN dengan negara-negara (Mitra Wicara ASEAN) maupun
organisasi lainnya.
Selanjutnya untuk memperkuat Sekretariat ASEAN, para Menteri Luar Negeri
ASEAN mengamandemen Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat
melalui sebuah protokol di Manila, tahun 1992. Protokol tersebut menaikkan status
Sekretariat Jenderal sebagai pejabat setingkat menteri dan memberikan mandat
tambahan untuk memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi,
dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN ditunjuk
untuk jangka waktu 5 tahun dan bertangggung jawab kepada KTT ASEAN, AMM,
dan membantu ASC.
Sejak ditandatanganinya ASEAN Charter pada tahun 2007, Sekretariat ASEAN lebih
difungsikan sebagai tempat dilaksanakannya sidang-sidang ASEAN sehingga
Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional
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lingkup tugas Sekretariat ASEAN akan semakin luas. Untuk itu, Sekretariat ASEAN
menambah jumlah pos jabatan Wakil Sekretariat Jenderal ASEAN yang semula 2
(dua) menjadi 4 (empat) orang Wakil untuk membantu kerja Sekretaris Jenderal.

E. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi ASEAN yang baru sesuai dengan Piagam ASEAN terdiri dari:
1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai pengambil keputusan utama,
yang akan melakukan pertemuan minimal 2 kali setahun;
2. Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council) yang terdiri dari
para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tugas mengkoordinasi Dewan
Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils);
3. Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils) dengan ketiga
pilar komunitas ASEAN yakni Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN
(ASEAN Political-Security Community Council), Dewan Komunitas Ekonomi
ASEAN (ASEAN Economic Community Council), dan Dewan Komunitas
Sosial-Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community Council).
4. Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministerial
Bodies).
5. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari Wakil Tetap negara
ASEAN, pada tingkat Duta Besar dan berkedudukan di Jakarta.
6. Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil
Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN.
7. Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk
melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN.
8. ASEAN Human Rights body yang akan mendorong perlindungan dan
promosi HAM di ASEAN.
9. Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation) yang akan membantu Sekjen
ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk
pembentukan identitas ASEAN.
10. Entities associated with ASEAN
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BAB II
KERJASAMA EKONOMI ASEAN
A. KRONOLOGIS
Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negaranegara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda
utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan
pada program-program pemberian preferensi perdagangan (preferential trade),
usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi (complementation
scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta
di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential
Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981),
ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading
arrangement (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di
berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan
hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa
cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian
mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.
Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani Framework
Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai
dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993
dengan Common Effective Preferential Tariff (CEPT) sebagai mekanisme utama.
Pendirian AFTA memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi
tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap
kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak
hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan
jasa dan investasi.
Sebagai tindak lanjut dari CEPT AFTA, telah dihasilkan Perjanjian ASEAN Trade in
Goods Agreement (ATIGA), yang ditandatangani pada bulan Februari 2009. ATIGA
mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan
barang kedalam suatu comprehensive framework, menjamin sinergi dan
konsistensi di antara berbagai inisiatif. ATIGA akan meningkatkan transparansi,
kepastian dan meningkatkan AFTA-rules-based system yang merupakan hal yang
sangat penting bagi komunitas bisnis ASEAN. ATIGA mulai berlaku efektif sejak
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1 Januri 2010, dimana semua produk yang dimasukkan dalam katagori Inclusion
List (IL), tarif bea masuknya sudah mencapai 0%.

B. MENUJU ASEAN COMMUNITY
Konsep ASEAN Integration/community ditopang oleh 3 (tiga) pilar, antara lain : i)
ASEAN Political-Security Community (APSC), ii) ASEAN Economic Community (AEC),
dan iii) ASEAN Socio Cultural Community (ASCC). AEC telah disetujui bersama oleh
Kepala Negara dari 10 negara anggota ASEAN dalam pertemuan di Bali tahun
2003 yang dikukuhkan lewat Declaration of ASEAN Concord II atau yang dikenal
dengan Bali Concord II. Kesepakatan Bali Concord II ini merupakan landasan yang
kuat bagi proses transformasi ASEAN menjadi suatu organisasi yang rules-based
dan berorientasi kepada masyarakat.
Selanjutnya, pada pertemuan AEM (ASEAN Economic Minister) di Kuala Lumpur,
Agustus 2006 disepakati penyusunan AEC Blueprint guna menindaklanjuti
pembentukan AEC yang dipercepat dari semula pada tahun 2020 menjadi 2015.
Konsep utama dari AEC adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar
tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa,
faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan
antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan
dan kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggotanya melalui sejumlah
kerjasama yang saling menguntungkan.
AEC Blueprint merupakan master plan untuk membentuk Komunitas ASEAN
tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang
akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci dengan
sasaran dan jangka waktu yang jelas menuju terbentuknya integrasi ekonomi
ASEAN, yaitu :
1.
2.

3.
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Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk
sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi
(regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT,
energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM);
Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata
(region of equitable economic development) melalui pengembangan UKM
dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI);
Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional
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Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren
dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam
global supply network).

ASEAN telah mengembangkan mekanisme scorecard sebagai alat untuk
mengukur tingkat implementasi komitmen ekonomi ASEAN. Scorecard
memberikan gambaran komprehensif mengenai kemajuan ASEAN dalam
mengimplementasikan AEC Blueprint. Menurut laporan Sekjen ASEAN, kemajuan
implementasi AEC Blueprint untuk periode 2008-2009 mencapai 76% (April 2010)
dan 82,9% (Oktober 2010) dari total 10 komitmen. Kemajuan Indonesia dalam
pencapaian AEC Scorecard mencakup : penyelesaian isu terkait ASEAN Cosmetic
Directives (ACD) dan Reservation List of ACIA (ASEAN Comprehensive Investmenet
Agreement). Permasalahan atas 17,2% komitmen yang belum terlaksana
disebabkan adanya keterlambatan pada pelaksanaan komitmen-komitmen di
bidang jasa (ASEAN Framework Agreement on Services ), investasi dan transportasi.

C. KERJASAMA DI SEKTOR INDUSTRI
Kerjasama di sektor industri merupakan salah satu sektor utama yang
dikembangkan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama tersebut ditujukan
untuk meningkatkan arus investasi, mendorong proses alih teknologi dan
meningkatkan keterampilan negara-negara ASEAN, termasuk dalam bentuk
pertukaran informasi tentang kebijaksanaan perencanaan industri nasional
masing-masing. Kerjasama ASEAN di sektor perindustrian diarahkan untuk
menciptakan fasilitas produksi baru dalam rangka mendorong perdagangan
intra-ASEAN melalui berbagai skema kerjasama yang dikembangkan berdasarkan
konsep resource pooling dan market sharing.
ASEAN Industrial Cooperation (AICO) yang ditandatangani pada bulan April
1996 dan berlaku efektif pada bulan Nopember 1999 merupakan insiatif
kerjasama di sektor industri yang saat ini terus dikembangkan. AICO
merupakan skema kerjasama antara dua atau lebih perusahaan di kawasan
ASEAN dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masingmasing perusahaan, dalam rangka memproduksi suatu barang yang bertujuan
meningkatkan daya saing perusahaan ASEAN. AICO menyediakan prasarana untuk
menerapkan prinsip economic of scale and scope yang didukung oleh pajak yang
rendah untuk meningkatkan transaksi di ASEAN, menumbuhkan kesempatan
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investasi dari dalam dan luar ASEAN, serta menciptakan pasar regional yang lebih
besar. Perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan skema kerjasama ini antara
lain akan mendapatkan preferensi berupa penurunan tarif menjadi 5% hingga
penghapusan tarif.
AICO diharapkan akan mendorong kerjasama industri antar negara ASEAN
dan mendorong investasi pada industri berbasis teknologi dan kegiatan
yang memberikan nilai tambah pada produk industri. AICO juga memberikan
kesempatan luas kepada perusahaan di negara ASEAN untuk saling bekerjasama
guna menghasilkan produk dengan menikmati preferensi tarif. Insentif lain yang
juga diberikan kepada perusahaan yang bekerjasama dalam payung AICO berupa
akreditasi kandungan lokal serta insentif non-tarif lainnya yang dapat diberikan
oleh masing-masing negara anggota.
AICO tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan industri, tetapi juga
untuk trading companies yang membantu pemasaran produk-produk industri
kecil. Pada 21 April 2004 para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani
Protocol to Amend the AICO Agreement yang mengatur perubahan/penurunan
tarif preferensi yang diberikan untuk proyek-proyek AICO yang disetujui.
Dengan telah diterapkannya ATIGA di ASEAN terutama untuk 6 negara ASEAN,
dimana tarif produk IL sudah menjadi 0% sejak 1 Januari 2010, maka skema
ini menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena itu skema AICO hanya dapat
menguntungkan apabila diterapkan terhadap 4 negara ASEAN yaitu Cambodia,
Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV).
Namun dalam sidang Working Group on Industrial Cooperation (WGIC) tanggal 1314 Desember 2010, Thailand masih mengusulkan agar AICO ini tetap diterapkan
terutama untuk skema yang telah diterbitkan sebelum Januari 2005, dimana
pada saat itu tariff AICO Thailand masih 0-3%. Hal ini ditentang oleh sebagian
besar negara ASEAN lain termasuk Indonesia. Dalam AEM Meeting ke 43 tanggal
9-14 Agustus 2011 di Manado, telah disepakati agar AICO diberhentikan.
Terkait dengan Priority Integration Sector (PIS), pada 2003, ASEAN telah
mengidentifikasi 11 sektor yang akan berperan sebagai katalis integrasi ekonomi
yang mencakup 7 goods dan 4 services dengan target integrasi pada 2010.
Pada 2005, jumlah tersebut bertambah menjadi 12 PIS dengan masuknya 1 PIS
services : logistic services. Ke-12 sektor tersebut meliputi, antara lain : agro-based,
automotive, electronic, fisheries, healthcare, ICT, rubber-based, textile and apparel,
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wood-based, air travel, tourism, serta logistic services. Dalam hal ini, Indonesia
menjadi country coordinator untuk sektor otomotif dan wood-based.
Sektor wood-base mengalami banyak hambatan karena kehadiran negara
anggota dalam setiap pertemuan negosiasi tidak merepresentasikan sepuluh
negara ASEAN (tidak memenuhi kuorum). Sedangkan untuk sektor otomotif,
berjalan cukup baik (utamanya pada standard and conformance) di mana semua
anggota telah melakukan harmonisasi standar. Kementerian Perindustrian dalam
hal ini menjadi focal point untuk sektor electronic, rubber-based, serta textile and
apparels.

D. KERJASAMA PERDAGANGAN BARANG
Kerjasama bidang perdagangan mencakup antara lain :
1. Penghapusan tarif Bea Masuk. Program ini dimulai dengan penerapan CEPTAFTA, dilanjutkan dengan ATIGA yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2010.
5. Fasilitasi Perdagangan, mencakup fasilitasi transportasi barang-barang di
kawasan, serta pembentukan National Single Window (NSW) menuju ASEAN
Single Window (ASW)
6. Kerjasama kepabeanan, antara lain : cargo clearance, risk management,
e-customs, facilitation of goods in transit, customs enforcement dan HRD.
7. Standards, Technical Regulations and Conformity Assesment Procedures
(STRACAP). Sejauh ini Indonesia telah menandatangani 3 (tiga) MRAs, yaitu
di bidang cosmetics, electrical and electronics equipment serta pharmaceutical,
dalam penerapannya masih memerlukan penyesuaian dengan peraturan
terkait di dalam negeri
8. Initiative for ASEAN Integration (IAI). IAI adalah suatu policy framework
yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi, dengan dasar
berkesinambungan, untuk mempersempit kesenjangan pembangunan
di antara negara-negara ASEAN, khususnya untuk negara-negara CLMV.
Kebijakan dimaksud ditegaskan di dalam Ha Noi Plan of Action 1998 serta
Deklarasi mengenai Narrowing Development Gap for Closer ASEAN Integration
2001. Sumber pendanaan proyek berasal dari negara ASEAN-6 dan negara
donor lainnya.
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BAB III
KEKETUAAN INDONESIA TAHUN 2011
Sejak tahun 1999 hingga saat ini, posisi kepemimpinan di ASEAN seolaholah mengalami masa vakum. Untuk itu sejumlah harapan diberikan kepada
Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan, untuk meraih kembali posisi
kepemimpinan tersebut. Pada saat yang bersamaan, ASEAN secara institusional
berusaha membenahi diri dengan merumuskan kembali visinya dalam ASEAN
Vision 2020 yang intinya akan mengarah pada ASEAN sebagai suatu komunitas
bersama yang terintegrasi. Pada tahun 2003, Indonesia mulai menunjukkan
upaya untuk meraih kembali kepemimpinannya dengan memunculkan inisiatif
tentang ASEAN Security Community yang saat ini menjadi ASEAN PoliticalSecurity Community (APSC) sebagai salah satu pilar dari ASEAN Community yang
akan terbentuk pada tahun 2015.
Pada tahun 2010, keketuaan ASEAN berada di tangan Viet Nam, dan mulai tahun
2011 keketuaan ASEAN resmi dipindahkan ke Indonesia. Hal ini secara resmi telah
diserahkan oleh Presiden Viet Nam Nguyen Minh Triet kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Oktober 2010 dalam KTT ASEAN di Ha Noi.
Menurut jadwal semula, Indonesia baru akan memegang Keketuaan ASEAN pada
2013 namun karena pada tahun yang sama Indonesia juga akan menjadi Ketua
APEC maka Indonesia mengusulkan kepada ASEAN untuk memajukan keketuaan
Indonesia dari 2013 menjadi 2011. Pengumuman resmi Keketuaan Indonesia
untuk ASEAN di tahun 2011 tersebut dilakukan pada saat Closing Ceremony KTT
ke-17 ASEAN di Ha Noi, Vietnam, pada tanggal 30 Oktober 2010.
Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2011 efektif dimulai sejak 1 Januari 2011
hingga 31 Desember 2011. Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011
ini mengambil tema “ASEAN Community in a Global Community of Nations”.
Tema ini mengusung keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Dengan
terbentuknya Komunitas ASEAN di tahun 2015, maka tanggung jawab ASEAN
akan semakin besar. ASEAN dituntut untuk memperkuat kontribusi kolektifnya
dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global.
Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 akan mengambil tema “ASEAN
Community in a Global Community of Nations”. Melalui tema ini, Indonesia akan
memperluas kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicaranya, serta akan memastikan
12
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peran sentral ASEAN dalam evolusi arsitektur kawasan Asia Pasifik yang
perwujudannya ditandai dengan adanya ekuilibrium dinamis. Pada saat yang
sama, Indonesia juga akan memperkuat peran ASEAN dalam percaturan global.
Ada beberapa isu yang dipandang perlu untuk menjadi prioritas Indonesia. Isu
pertama adalah peningkatan peran aktif Indonesia sebagai mediator dalam
penyelesaian berbagai konflik di kawasan yang hingga kini belum terselesaikan
dengan baik. Dalam hal ini, konflik antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi
bulan Agustus 2010 terkait dengan insiden di Tanjung Berakit dapat menjadi
test case apakah Indonesia mampu menunjukkan figur kepemimpinannya. Isu
kedua yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelola peran ASEAN di
tengah perkembangan multilateralisme yang meningkat akhir-akhir ini, terutama
mengenai ide perluasan East Asia Summit (EAS). Isu keempat adalah pembenahan
ASEAN Secretariat, baik dari segi manajemennya yang perlu dibedakan antara
menjalankan peran administratif dengan fungsi seperti commissioner layaknya di
Eropa yang memiliki kewenangan dalam batas tertentu sebagai organ tertinggi
di ASEAN, maupun dari segi peningkatan anggaran.
Dalam periode satu tahun, memang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh
Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Namun, masa yang singkat tersebut dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi langkah awal bagi kepemimpinan
Indonesia dalam jangka panjang untuk menggerakkan ASEAN menjadi lebih
efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang menanti di masa depan.
Pada masa keketuaan di ASEAN 2011 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah
KTT ke-18 ASEAN, KTT ke-19 ASEAN dan East Asia Summit (EAS), serta rangkaian
pertemuan ASEAN lainnya, termasuk ASEAN Political Security Community
(APSC) Council, ASEAN Economic Community (AEC) Council, ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC) Council, ASEAN Foreign Ministers’ (AMM) Meeting, ASEAN
Economic Ministers’ Meeting, ASEAN Defense Ministers’ Meeting dan ASEAN Ministerial
Meeting on Transnational Crimes.
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Terkait dengan keketuaan Indonesia ini, Kementerian Perindustrian telah
merencanakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
No

Jadwal
Tentatif

Kegiatan

Lokasi
Tentatif

Unit
Penanggungjawab

1

13-14 Januari Rapat Tahunan
2011
ASEAN di Bidang
Textile & Clothing

Bali

Direktorat Industri
Tekstil & Aneka

2

April 2011

Rapat Tahunan
ASEAN Agrobased Industrial
Association

Ditentukan
kemudian

1. Direktorat Makanan,
Hasil Laut dan
Perikanan
2. Direktorat Minuman
dan Tembakau

3

Mei 2011

Rapat Tahunan
ASEAN di Bidang
Rubber-based

Ditentukan
kemudian

Direktorat Industri
Kimia Hilir

4

Mei 2011

Pameran Industri
Hijau ASEAN

Jakarta

BPKIMI Kemenperin
dengan KADIN

5

Juni 2011

Rapat Tahunan
ASEAN di Bidang
Alas Kaki

Ditentukan
kemudian

Direktorat Industri
Tekstil dan Aneka

6

Juli 2011

Symposium of
Ditentukan
Automotive Industries kemudian
and Parts, ASEAN
Automotive Parts
Exhibition

7

Agustus 2011 Rapat Tahunan
ASEAN di Bidang
Electronics

8

14-15
September
2011

9

Oktober 2011 Symposium of ASEAN Ditentukan
Wood-based
kemudian

Ditentukan
kemudian

Rapat Tahunan
Bali
ASEAN di Bidang
Steel , Mini Exhibition

Direktorat Industri Alat
Transportasi Darat

Direktorat Industri
Elektronika &
Telematika
Direktorat Industri
Material Dasar Logam
Direktorat Industri Hasil
Hutan dan Perkebunan

10 Oktober 2011 CEO Summit of
ASEAN+8

Ditentukan
kemudian

Kemenperin
bekerjasama dengan
KADIN

11 Ditentukan
kemudian

Ditentukan
kemudian

Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan
Menengah

14

ASEAN SME Meeting
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Dari semua rencana kegiatan di atas, yang akhirnya dapat dilaksanakan adalah
Rapat Tahunan ASEAN di Bidang Textile & Clothing, Symposium of Automotive
Industries and Parts, ASEAN Automotive Parts Exhibition dan Symposium of
ASEAN Wood-based (dengan penekanan pada produk furnitur).
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BAB IV
KERJASAMA ASEAN DENGAN MITRA WICARA
A. PRINSIP KERJASAMA
Dalam menjalin kerjasama dengan negara Mitra Wicara, ASEAN menetapkan
prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
a. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara harus memperkuat ketahanan
nasional negara-negara ASEAN sehingga dapat meningkatkan ketahanan
regional ASEAN;
b. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak boleh mengandung
ikatan-ikatan politik yang merugikan kepentingan nasional;
c. Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak boleh merugikan salah
satu negara ASEAN; dan
d. Proyek-proyek kerjasama sebaiknya dilaksanakan di kawasan ASEAN.
Peran sebagai negara koordinator dalam hubungan kerjasama ASEAN dengan
negara-negara Mitra Wicara dilaksanakan dengan sistem rotasi di antara negaranegara anggota ASEAN, untuk periode per 3 tahun. Beberapa kerjasama ASEAN
dengan Mitra Wicara yang telah diimplementasikan adalah ASEAN-China FTA
(AC-FTA), ASEAN-Korea FTA (AK-FTA), ASEAN-India FTA (AIFTA), ASEAN-Australia
New Zealand FTA (AANZ-FTA), dan ASEAN-Japan CEP (AJCEP).

B. ASEAN-CHINA FTA (ACFTA)
1. PENDAHULUAN
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara
negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan
perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatanhambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan
akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan
aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para
Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN
dan China.
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2. LANDASAN HUKUM
Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan
China telah menandatangani ASEAN - China Comprehensive Economic
Cooperation pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei
Darussalam.
Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA, para Kepala Negara
kedua pihak menandatangani Framework Agreement on Comprehensive
Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China
di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Sedangkan
protokol perubahan atas Framework Agreement tersebut ditandatangani
pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua
Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.
Indonesia sendiri telah meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA
melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.
Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan
sejak ditandatanganinya Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement
Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.
Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu,
Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN
China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi
ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Terkait dengan ACFTA,
beberapa peraturan nasional yang mengatur tentang ACFTA adalah :
 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004
tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on
Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of
Southeast ASEAN Nations and the People’s Republic of China.
 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/
KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk
atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package ASEAN-China
Free Trade Area.
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/
PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk
dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/
PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.
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 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/
PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China
Free Trade Area.
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/
PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk
dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/
PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.

3. MANFAAT
 Terbukanya akses pasar produk pertanian (Chapter 01 s/d 08 menjadi
0%) Indonesia ke China pada tahun 2004.
 Terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2005
yang mendapatkan tambahan 40% dari Normal Track (± 1880 pos tarif ),
yang diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%.
 Terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2007
yang mendapatkan tambahan 20% dari Normal Track (± 940 pos tarif ),
yang diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%.
 Pada tahun 2010, Indonesia akan memperoleh tambahan akses pasar
ekspor ke China sebagai akibat penghapusan seluruh pos tarif dalam
Normal Track China.
 Sampai dengan tahun 2010 Indonesia akan menghapuskan 93,39%
pos tarif (6.683 pos tarif dari total 7.156 pos tarif yang berada di Normal
Track), dan 100% pada tahun 2012.

4. TANTANGAN
 Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi
sehingga dapat bersaing dengan produk-produk China.
 Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan
daya saing.
 Menerapkan ketentuan dan peraturan investasi yang transpara, efisien
dan ramah dunia usaha.
 Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi
dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby
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5. PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG
Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun
2010 bagi ASEAN-6 dan China, serta tahun 2015 untuk Kamboja, Laos,
Myanmar, dan Vietnam (CLMV). Penurunan tarif dalam kerangka kerjasama
ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:
(1) Early Harvest Program (EHP)
 Produk-produk di bawah kategori EHP mencakup chapter 01 - 08
: binatang hidup, ikan, dairy products, tumbuhan, sayuran, dan
buah-buahan (SK MENKEU No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli
2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam
kerangka EHP ACFTA).
 Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak
kelapa/CPO, coklat, barang dari karet, dan perabotan (SK MENKEU
No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan
Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP Bilateral
Indonesia-China FTA.
 Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan
menjadi 0% pada 1 Januari 2006.
(2) Normal Track (NT)
 Threshold : 40% at 0-5% in 2005; 100% at 0% in 2010 (Tariff on some
products, no more than 150 tariff lines will be eliminated by 2012).
 Jumlah NT II Indonesia adalah sebesar 263 pos tarif (6 digit).
 Legal enactment NT untuk tahun 2009 s.d 2012 telah ditetapkan
melalui SK MENKEU No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember
2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA.
(3) Sensitive Track (ST), yang mencakup :
 Sensitive List (SL)
a) Tahun 2012, penurunan/penghapusan tarif bea masuk menjadi
maksimal 20%
b) Tahun 2018, penurunan/penghapusan tarif bea masuk menjadi
0-5%.
c) 304 produk (HS 6 digit) antara lain : 1) Barang Jadi Kulit : tas,
dompet; 2) Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; 3) Kacamata;
3) Alat Musik; Tiup, petik, gesek; 4) Mainan: Boneka; 5) Alat Olah
Raga; 6) Alat Tulis; 7) Besi dan Baja; 8) Spare part; 9) Alat angkut;
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10) Glokasida dan Alkaloid Nabati; 11) Senyawa Organik; 12)
Antibiotik; 13) Kaca; 14) Barang-barang Plastik
 Highly Sensitive List (HSL)
a) Tahun 2015, penurunan/penghapusan tarif bea masuk menjadi
maksimal 50%
b) Produk HSL berjumlah 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain
terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan
Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk
Otomotif; Produk Ceramic Tableware.

6. KETENTUAN ASAL BARANG
Rules of Origin didefinisikan sebagai kriteria yang digunakan untuk
menentukan status asal barang dalam perdagangan internasional. Dalam
konteks ACFTA, produk-produk yang memenuhi ketentuan Rules of Origin
di bawah ACFTA akan mendapat preferensi tarif.
ASEAN dan China menyepakati kriteria kandungan materi barang yang
termasuk dalam ROO yakni jika seluruhnya mengandung materi dari suatu
negara anggota atau paling sedikit 40% kandungan materi berasal dari
negara anggota.
Para negara anggota ACFTA saat ini sedang menegosiasikan kemungkinan
peraturan produk spesifik lainnya seperti adopsi proses CEPT tekstil terhadap
ROO ACFTA

C. ASEAN-KOREA FTA (AK-FTA)
1. PENDAHULUAN
AKFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN
dengan Korea untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan
menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan
barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan
dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi
untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak AKFTA dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea.
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2. DASAR HUKUM & CAKUPAN
Pada pertemuan KTT ASEAN-Korea pada bulan Nopember 2004 di Vientiane,
Laos, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Korea menyepakati
“Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN
and Korea, establishing ASEAN-Korea Free Trade Area” sebagai landasan hukum
bagi pembentukan ASEAN-Korea FTA.
Framework Agreement dan Persetujuan Penyelesaian Sengketa AKFTA
selanjutnya ditandatangani para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea
pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan
Perdagangan Barang AKFTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 di
Kuala Lumpur, Malaysia, sedangkan Persetujuan Jasa AKFTA ditandatangani
pada saat KTT ASEAN di Singapura tahun 2007 dan Persetujuan Investasi
ASEAN Korea ditandatangani pada KTT ASEAN Korea pada bulan Juni 2009
di Jeju Island, Korea.
AKFTA telah menjadi sebuah persetujuan FTA yang komprehensif dengan
telah ditandatanganinya persetujuan-persetujuan dibidang perdagangan
barang, perdagangan jasa dan investasi.
Beberapa peraturan nasional terkait Persetujuan AKFTA :
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive economic CoOperation Among The Government of the Member Countries of the
Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea.
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tanggal 3 Juli
2007 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea
Free Trade Area.
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2007 tanggal 30
Oktober 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam
rangka ASEAN-Korea Free Trade Area.
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2008 tanggal 3 Maret
2008 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea
Free Trade Area.
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tanggal 23
Desember 2008 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka
ASEAN-Korea Free Trade Area.
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3. TUJUAN AKFTA
 Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan
investasi antara negara-negara anggota.
 Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang
dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk
mempermudah investasi.
 Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan
kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara
negara-negara anggota.
 Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota
ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan
menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negaranegara anggota.

4. PELUANG
 Meningkatnya akses pasar produk ekspor nasional ke Korea Selatan
dengan tingkat tarif yang relatif rendah dan pasar yang luas.
 Meningkatnya kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara
melalui pembentukan “Aliansi Strategis”.
 Meningkatnya ekspor produk unggulan Indonesia dalam menjangkau
peluang pasar Korea.
 Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara.

5. MANFAAT
 Akses pasar ekspor Indonesia ke Korea akan meningkat per implementasi
akibat penghapusan tarif 70% pos tarif Korea dalam Normal Track.
 Produk-produk yang akan dihapuskan tarifnya pada waktu implementasi,
antara lain binatang hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk kimia,
produk kertas, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit, produk kayu dan
sebagainya.
 Akses pasar ekspor Indonesia ke Korea pada tahun 2008 akan meningkat
akibat ± 95% pos tariff Korea dalam Normal Track akan dihapus.
 Tahun 2010, seluruh pos tariff Korea dalam NT akan dihapuskan.
 Sensitive Track AKFTA mencapai 464 pos tariff (HS-6 digit) antara
lain perikanan, beras, gula, wine-alcohol, produk kimia, tekstil, baja,
komponen dan sebagainya.
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6. TANTANGAN BAGI INDONESIA
 Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi
sehingga dapat bersaing dengan produk-produk Korea.
 Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan
daya saing.
 Memperluas akses pasar.
 Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi
dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby.

7.

RULES of ORIGIN
ASEAN dan Korea sepakat menggunakan General Rule untuk mengatur Rules
of Origin suatu barang yaitu dengan menggunakan Regional Value Content
tidak kurang dari 40% FOB (dikenal dengan RVC-40) atau Change of Tarif
Heading (CTH), selain itu menggunakan Product Special Rules (PSR) untuk
produk-produk yang tidak menggunakan general rule.

D. ASEAN-INDIA FTA (AIFTA)
1.

PENDAHULUAN
India merupakan mitra dagang ketujuh terbesar bagi ASEAN. Dari sisi
investasi, FDI dari India ke ASEAN pada tahun 2007 mencatat nilai USD 641
juta—tertinggi sejak tahun 2000.
Perdagangan ASEAN-India cenderung meningkat belakangan ini. Dari tahun
2005 s/ d tahun 2007, perdagangan ASEAN-India meningkat sebesar 28%
per tahun.
Ekspor ASEAN ke India antara 2005-2007 meningkat sebesar 31%--peningkatan
terbesar yang dialami ASEAN dengan mitra dagangnya.

2.

DASAR HUKUM & CAKUPAN
Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan India telah menandatangani
Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between
ASEAN dan India pada bulan Oktober 2003.
Setelah pernah dihentikan 2 kali, perundingan perdagangan barang telah
dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2008. Persetujuan Perdagangan
Barang AIFTA ditandatangani pada Pertemuan ke-41 Tingkat Menteri
Ekonomi ASEAN pada 13 Agustus 2009 di Bangkok. Sementara itu,
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perundingan perdagangan jasa dan investasi akan dimulai kembali pada
bulan Oktober 2009 dan ditargetkan untuk dituntaskan pada akhir tahun
2010 sebagai sebuah Single Undertaking.
Tingkat liberalisasi perdagangan barang dalam AIFTA tidak setinggi liberalisasi
perdagangan barang yang dicapai antara ASEAN dengan mitra FTA lainnya.
Namun kedua pihak sepakat untuk meningkatkan komitmen liberalisasi
melalui proses “review” setelah perjanjian diimplementasikan.
3.

MANFAAT
 Indonesia akan menikmati penghapusan bea masuk atas 70,14% pos
tarip India (3.666 tariff lines) pada tahun 2013 dan meningkat menjadi
79,35% pos tarip (4.145 tariff lines) pada tahun 2016.
 94,75% dari ekspor Indonesia ke India (US$ 2.6 milyar) akan menikmati
peningkatan akses pasar dalam 10 tahun ke depan, termasuk CPO dan
RPO yang merupakan komoditas utama Indonesia ke pasar India.
 India secara bertahap akan menurunkan bea masuk atas CPO dan RPO
masing-masing dari 80% dan 90% menjadi 37,5% dan 45% selama
periode 2009-2018. Hal ini merupakan keuntungan bagi Indonesia
mengingat kedua produk andalan Indonesia tersebut akan memperoleh
actual market access sampai dengan tahun 2018.
 Komoditas utama Indonesia ke pasar India-batubara-juga akan
menikmati bea masuk 0%.
 Sebaliknya kmitmen Indonesia memberikan perlindungan cukup
signifikan bagi industri nasional karena hanya 46,17% pos tarip Indonesia
yang akan dihapuskan pada tahun 2016 (meskipun sesuai kesepakatan
akan di-review bersama secara timbal-balik).
 Jumlah penduduk India yang besar + 1 milyar jiwa merupakan potensi
pasar yang besar bagi produk Indonesia.
 Penguasaan teknologi informasi dan bidang farmasi dari India dapat
dimanfaatkan sebagai proses transfer teknologi bagi para pelaku bisnis.
 Akan memacu pelaku bisnis pesaing Indonesia dalam memasuki pasar
India.

4.

PERDAGANGAN BARANG
Modalitas Penurunan/Penghapusan Tarif.
Modalitas yang disepakati bersama oleh ASEAN dan India adalah
menjadwalkan penurunan dan penghapusan tarif terhadap 85% pos tarif
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atau 75% nilai impor yang tercakup dalam Normal Track (NT) dan 10% pos
tarif dalam Sensitive Track (ST) dengan rincian sebagai berikut:
 NT-1: mencakup penghapusan bea masuk atas 71% pos tarif atau
71,71% nilai impor pada 31 Des 2012 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des
2017 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2017 untuk CLMV.
 NT-2: terdiri dari sejumlah 9% pos tarif, dimana tarif bea masuk dan
produk- produknya akan dihapus pada 31 Des 2015 untuk ASEAN 5 dan
India, 31 Des 2018 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2020 untuk
CLMV.
 ST: terdiri dari 10% pos tarif yang dibagi kedalam tiga kategori yaitu :
Penurunan bea masuk menjadi 5% pada 31 Des 2015 untuk ASEAN
5 dan India, 31 Des 2018 untuk Filipina dan India, serta 31 Des 2020
untuk CLMV.
Penghapusan bea masuk (4% pos tarif dalam ST) pada 31 Des 2018
untuk ASEAN-5 dan India, 31 Des 2021 untuk Filipina dan India,
serta 31 Des 2023 untuk ASEAN 6 dan India.
Standstill, yaitu 50 pos tarif pada tingkat tarif 5%. Selebihnya akan
diturunkan menjadi 4.5% pada saat Entry into Force, dan akan
menjadi 4% pada 31 Des 2015 for ASEAN-6 dan India.
 Special Products, terdiri dari:
Palm Oil, end rates 37.5% - CPO dan 45% - RPO dengan batas
akhir India sampai dengan 31 Des 2018.
Kopi, teh hitam dan lada, end rates 45%, 45%, dan 50% dengan
batas akhir India sampai dengan 31 Des 2018.
Crude Petroleum (berlaku untuk Brunei) dengan penurunan bea
masuk bertahap sampai menjadi 0% pada 1 Januari 2012.
 Highly Sensitive List (HSL), mencakup 3 kategori yang berbeda yaitu (i)
penurunan bea masuk menjadi 50%, (ii) penurunan bea masuk 50%,
serta (iii) penurunan bea masuk 25%, pada 31 Des 2018 untuk ASEAN 5,
31 Des 2021 untuk Philipina serta 31 Des 2023 untuk CLMV.
 Exclusion List (EL): terdiri dari 489 pos tariff dalam 6 digit dan mencakup
5% nilai impor perdagangan.
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E. ASEAN-AUSTRALIA NEW ZEALAND FTA (AANZ-FTA)
1.

PENDAHULUAN
AANZ-FTA merupakan FTA regional yang bersifat komprehensif yang
menggunakan pola single undertaking. AANZ-FTA perlu dilihat sebagai
sebuah paket komprehensif yang menawarkan tidak saja tantangan di
sektor tertentu, tetapi juga manfaatnya secara lintas sektoral dan peluang
kerjasama bilateral yang dirintis selama perundingan yang mencakup sektorsektor yang sensitif bagi Indonesia

2.

DASAR HUKUM & CAKUPAN
Langkah awal pembentukan AANZFTA adalah dengan disepakatinya
Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia and New Zealand
Commemorative Summit pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Laos
yang di dalamnya tertuang Guiding Principles for Negotiation on ASEANAustralia and New Zealand Free Trade Area.
Hal tersebut dilanjutkan dengan proses negosiasi ASEAN-Australia New
Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA) yang dimulai pada awal tahun 2005.
Setelah melalui 15 putaran perundingan, Persetujuan ASEAN-Australia
New Zealand Free Trade Area diselesaikan pada bulan Agustus 2008.
Untuk kemudian Persetujuan ASEAN-Australia New Zealand Free Trade
Area ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia dan New
Zealand pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand.
Persetujuan AANZFTA sendiri terdiri dari 18 Bab, 212 Pasal dan 4 Lampiran,
yang mencakup: Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, ROO, Customs, SPS, TBT,
Safeguard, Hak Kekayaan Intelektual, Kebijakan Persaingan, MNP, Kerjasama
Ekonomi, DSM, e-commerce.

3.

TUJUAN AANZ-FTA
 Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan
barang, perdagangan jasa dan investasi antara negara-negara anggota.
 Meliberalisasi perdagangan secara progresif dan menciptakan suatu
sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.
 Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan
kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara
negara-negara anggota.
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4.

MANFAAT
Manfaat AANZFTA tidak dapat diperbandingkan dengan FTA bilateral
dikarenakan AANZ-FTA mencakup komitmen liberalisasi tarip regional
yang dilengkapi dengan a regional Rule of Origin yang memungkinkan
dikembangkannya basis produksi regional di kawasan.
AANZ-FTA juga membantu Indonesia dan negara ASEAN lainnya berkompetisi
memasuki pasar AUS dan NZ pada saat AUS menyelesaikan perundingan
FTA bilateral dengan China dan NZ telah memiliki FTA bilateral dengan China
sejak April 2008.
Dari segi perdagangan beberapa keuntungan yang akan diperoleh Indonesia
dari AANZFTA antara lain adalah:
 92.98% ekspor INA ke AUS (US$ 2,4 billion) dan 78.79% ekspor INA ke NZ
(US$ 325 million) akan menikmati bea masuk 0% pada saat Entry Into
Force (2009).
 98.10% of ekspor INA ke AUS (US$ 2,6 billion) dan 79.95% ekspor INA ke
NZ (US$ 330 million) akan menikmati bea masuk 0% mulai 2010.
 100% ekspor INA ke AUS termasuk Textile & Apparel and Footwear senilai
US$ 51 million akan menikmati bea masuk 0% mulai tahun 2020.
 Khusus untuk Textile & Apparel yang saat ini memilik bea masuk
antara 5-17.5%, AUS merespon permintaan INA dengan mempercepat
penurunan bea masuknya dari 2012 ke 200t9-2010 dan dari 2020 ke
2009/2010/2015.
 AUS memberikan komitmen penurunan bea masuk lebih cepat atas 25
produk otomotif kepada Indonesia, Malaysia dan Thailand.
 81.12% ekspor INA ke NZ (US$ 335 million) akan menikmati bea masuk
0% mulai 2012.
 Bea masuk untuk 263 produk Textile & Apparel yang merupakan
kepentingan ekspor INA (saat ini dikenakan bea masuk antara 7.75-19%
di NZ) akan dihapuskan lebih cepat yakni dari 2020 ke 2017, sementara
19 produk lainnya pada 2018.

5.

TANTANGAN BAGI INDONESIA
 Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas
produksi sehingga dapat bersaing dengan produk-produk Australia dan
New Zealand.
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 Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan
daya saing.
 Meningkatkan networking pemasaran.
 Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi
dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby.
6.

RULES of ORIGIN
Produk disebut sebagai Originating Good dan berhak mendapat konsesi tarif
jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
(i) Wholly Obtained or Produced
(ii) Non Originating Material (Regional Value Content–RVC tidak lebih dari
40% atau mengalami change in tariff classification–CTC pada level
4-digit)
(iii) Diproduksi di suatu pihak menggunakan material yang berasal dari satu
pihak atau lebih.

F. ASEAN-JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
(AJCEP)
1.

PENDAHULUAN
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) merupakan
kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Jepang untuk
mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau
mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun
non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi,
sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong
hubungan perekonomian para Pihak AJCEP dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Jepang.

2.

LANDASAN HUKUM & CAKUPAN FTA
Landasan pembentukan perdagangan bebas ASEAN dan Jepang adalah
Joint Declaration of the Leaders of the Comprehensive Economic Partnertship
between ASEAN and Japan yang ditandatangani pada tanggal 5 Nopember
2002, serta Framework for Comprehensive Economic Cooperation between
ASEAN and Japan yang ditandatangani tanggal 8 Oktober 2003.
Dalam KTT ASEAN-Japan ke-8, Para Kepala Negara ASEAN dan Jepang
menyetujui Perjanjian Kerjasama Ekonomi ASEAN-Jepang dan mulai
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dilakukan negosiasi pada bulan April 2005 dan ditandatangani pada bulan
Maret dan April 2008 secara ad-referendum. Persetujuan telah berlaku efektif
per 1 Desember 2008.
Persetujuan AJCEP merupakan suatu persetujuan ekonomi antara ASEAN dan
Jepang yang bersifat komprehensif serta mencakup bidang perdagangan
barang, jasa, investasi, SPS, TBT dan kerjasama ekonomi.
Persetujuan AJCEP telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pengesahan Persetujuan
AJCEP.
3.

MANFAAT
 Akses pasar ekspor Indonesia ke Jepang akan meningkat: (i) sejak entry
into force 7.287 pos tariff di Jepang akan bebas bea masuk atau 80%
total pos tariff Jepang; (ii) bebas bea masuk akan meningkat hingga 90%
total pos tariff dalam 5 tahun kedepan.
 Dalam Persetujuan AJCEP jumlah Exclusion List Jepang sebesar 627 pos
tarif atau lebih rendah dibandingkan Persetujuan IJEPA (886 pos tarif ).
 Jepang memberikan komitmen yang lebih baik dalam Persetujuan
AJCEP untuk sekitar 363 pos tarif dibanding komitmennya di IJEPA
seperti ikan dan produk perikanan, sayuran, buah tropis, jus, kakao,
makanan olahan, minyak dan gas, kulit dan produk kulit, kayu lapis,
kertas & produk kertas, alas kaki, perhiasan dsb.
 Meningkatkan investasi Jepang di Indonesia, saat ini Jepang termasuk
salah satu negara investor terbesar Indonesia.
 Meningkatkan akses pasar Indonesia ke Jepang baik dari segi
perdagangan barang maupun jasa (tenaga kerja).
 Terjadinya alih teknologi.
Manfaat lainnya dari Persetujuan AJCEP antara lain adalah:
 Indonesia memiliki Exclusion List yang lebih besar dibanding Jepang
(854 pos tarif vs 627 pos tarif ).
 Kriteria ROO yang lebih baik untuk general rules yaitu RVC 40% atau
Change in Tariff Classification (CTC) dalam 4 digit.
 Mencakup bagian DSM, SPS dan TBT yang tidak terdapat dalam IJEPA.
 Menyediakan program-program kerjasama ekonomi dan kegiatan
capacity building
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4.

PERDAGANGAN BARANG
Secara umum komitmen Indonesia berbasis pada posisi Indonesia Japan
Economic Partnership Agreement (IJEPA), namun komitmen Indonesia
dalam AJCEP lebih konservatif dibanding IJEPA. Kategori liberalisasi tarif bea
masuk dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penghapusan tarif (Normal Track) dan
penurunan tarif (Sensitive Track).
Modalitas
a) Normal Track (NT) – ASEAN sebesar 90% dari total pos tarif dan Jepang
sebesar 92% dari total pos tarif dan nilai dagang, terdiri atas eliminasi
dalam tempo 10 tahun (88%) dan penghapus lebih lanjut (4%)
b) Sensitive Track (ST) - 8% dari total pos tarif 6 digit dan nilai dagang.
Khusus untuk Sensitive Track tersebut, modalitas dibagi atas 3 (tiga)
elemen yaitu:
Sensitive List (SL) - 4.8% hanya dari nilai dagang, diturunkan hingga
mencapai tingkat tarif 0-5% dengan maksimum 2% dari nilai
dagang dicadangkan untuk Tariff Rate Quota (RTQ) sebagai safetynet measures;
Highly Sensitive List (HSL) - 2.2% hanya dari nilai dagang, diturunkan
hingga mencapai tingkat tarif lebih dari 50% dan sebagian
mencapai tingkat tarif tidak lebih dari 20%;
Exclusion List (EL) - sebanyak 1 dari nilai dagang dan 1-3% dari pos
tarif.
Jadwal Indonesia
 Jumlah pos tarif yang akan mengalami penghapusan tarif dalam
Normal Track sebanyak 9.873 pos tarif atau 88.1% dari 11.159 total pos
tarif. Pada saat entry to force Indonesia menghapuskan sebanyak 3.897
pos tarif atau 34,8% dari total pos tarif. Penghapusan tarif untuk Normal
Track pada tahun ke-11 dari entry to force.
 Sedangkan jumlah pos tarif yang berada dalam Sensitive Track berjumlah
1.335 atau sebesar 11.9%. Hal ini dikategorikan menjadi 3 kelompok
yaitu: (i) Standstill, (ii) penurunan tarif menjadi 5% sebanyak 17 kali, dan
(iii) exclusion.
 Sebanyak 304 pos tarif mengalami standstill dimana tidak akan
mengalami penurunan/penghapusan pos tarif dan 177 pos tarif akan
mengalami penurunan pos tariff menjadi 5% pada tahun ke-17 setelah
persetujuan ini memasuki entry into force. Sebanyak 854 produk atau
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7.7% dari total pos tarif berada dalam Exclusion. List yang antara lain
terdiri dari: daging, jeruk, gula, beras, tepung, alkohol, produk kimia,
limbah farmasi, besi baja, alat mesin pertanian, senjata, dan lainnya.
Jadwal Jepang
 Jumlah pos tarif yang akan mengalami penghapusan tarif dalam Normal
Track sebanyak 7.882 pos tarif atau 86.5% dari total pos tarif. Pada saat
entry to force Jepang menghapuskan sebanyak 7.287 pos tarif atau 80%
dari 9.111 total pos tarif. Penghapusan tarif untuk Normal Track pada
tahun ke-11 dari entry to force.
 Jepang akan mengeliminasi tarif bea masuk hingga 90% dalam 5
tahun kedepan.
 Sensitive Track berjumlah 1.229 pos tarif dikategorikan dalam 3 (tiga)
kategori yaitu Sensitive List sebanyak 205 pos tarif, Highly Sensitive List
sebanyak 397 pos tarif dan Exclusion List sebanyak 627 pos tarif.
 Sebanyak 627 produk atau 6.9% dari total pos tarif berada dalam
Exclusion List yang antara lain terdiri dari : daging, ikan, keju, jamur,
tepung, kedelai, rokok,produk makanan jadi, dan kepompong sutra.
5.

ROO (Rules of Origin)
Barang disebut sebagai originating goods dan berhak untuk mendapatkan
konsesi tarif apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 wholly obtained or produced;
 non-originating material (Regional Value Content-RVC tidak lebih dari 40%
atau mengalami Change in Tariff Classification-CTC pada level 4-digit);
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Neraca (EX-IM) Industri
Exim Ind-ASEAN+
1 SINGAPURA
2 THAILAND
3 MALAYSIA
4 PHILIPINA
5 VIETNAM
6 JEPANG
7 CINA
8 KOREA SELATAN
9 INDIA
Negara Lain

III
a.

b.

b.

Impor Industri
Imp Ind dr ASEAN+
1 SINGAPURA
2 THAILAND
3 MALAYSIA
4 PHILIPINA
5 VIETNAM
6 JEPANG
7 CINA
8 KOREA SELATAN
9 INDIA
Negara Lain

Ekspor Industri
Eks Ind ke ASEAN+
1 SINGAPURA
2 THAILAND
3 MALAYSIA
4 PHILIPINA
5 VIETNAM
6 JEPANG
7 CINA
8 KOREA SELATAN
9 INDIA
Negara Lain

NEGARA

II
a.

b.

I.
a.

NO

26.365,70
9.364,42
3.833,22
(1.071,66)
1.597,56
694,38
791,95
2.747,30
(258,30)
302,39
727,58
17.001,28

38.624,63
21.997,14
3.707,33
2.829,83
1.577,26
270,96
179,65
5.455,28
5.101,98
1.692,12
1.182,73
16.627,49

64.990,33
31.361,56
7.540,55
1.758,17
3.174,82
965,34
971,60
8.202,59
4.843,68
1.994,51
1.910,31
33.628,77

2006

28.345,52
9.803,58
4.793,96
(1.782,55)
1.725,79
785,14
758,44
3.208,41
(1.819,33)
160,52
1.973,19
18.541,94

48.084,08
28.021,70
3.865,70
3.998,88
2.112,45
346,87
514,14
6.447,45
7.305,95
1.987,42
1.442,84
20.062,38

76.429,60
37.825,27
8.659,66
2.216,33
3.838,24
1.132,02
1.272,59
9.655,85
5.486,62
2.147,94
3.416,02
38.604,32

2007

(3.448,97)
(14.344,07)
(1.307,03)
(3.508,11)
963,68
586,14
1.048,43
(5.401,75)
(7.932,09)
(2.060,49)
3.267,16
10.895,11

91.800,67
57.989,40
11.002,87
6.050,14
3.849,34
705,81
506,54
14.754,15
14.175,96
4.774,53
2.170,06
33.811,26

88.351,70
43.645,33
9.695,84
2.542,03
4.813,02
1.291,95
1.554,96
9.352,40
6.243,87
2.714,04
5.437,22
44.706,37

2008

1.037,75
(9.153,55)
(1.609,09)
(2.359,99)
1.229,26
893,14
915,05
(2.725,26)
(6.736,85)
(1.546,94)
2.787,14
10.191,30

72.398,09
45.717,34
9.203,46
4.333,93
3.088,91
530,26
417,78
9.759,80
12.739,07
3.791,56
1.852,56
26.680,75

73.435,84
36.563,79
7.594,37
1.973,94
4.318,16
1.423,39
1.332,84
7.034,54
6.002,22
2.244,62
4.639,70
36.872,05

2009

(3.100,31)
(17.076,11)
(909,97)
(3.971,98)
1.601,10
1.370,77
710,83
(6.822,40)
(10.675,34)
(2.410,72)
4.031,61
13.975,80

101.115,41
66.767,21
10.005,94
7.221,14
4.380,10
694,53
1.022,01
16.842,53
18.722,12
5.579,32
2.299,51
34.348,20

98.015,10
49.691,10
9.095,97
3.249,16
5.981,21
2.065,29
1.732,84
10.020,13
8.046,78
3.168,60
6.331,12
48.324,00

2010

(3.759,00)
(14.978,30)
(874,00)
(3.316,30)
1.001,40
1.071,00
652,70
(5.669,00)
(9.116,10)
(1.948,50)
3.220,50
11.219,30

82.028,70
54.174,40
8.232,20
5.982,00
3.571,50
589,80
648,30
13.765,40
15.154,30
4.505,20
1.725,70
27.854,30

2010
78.269,70
39.196,10
7.358,20
2.665,70
4.572,90
1.660,80
1.301,00
8.096,40
6.038,20
2.556,70
4.946,20
39.073,60

(1.120,40)
(17.372,10)
367,00
(4.793,00)
1.298,00
1.307,70
(120,70)
(5.114,70)
(10.895,40)
(2.907,50)
3.486,50
16.251,70

103.098,40
68.254,10
8.814,10
8.508,10
4.496,90
673,70
1.737,60
15.528,00
19.784,80
6.075,00
2.635,90
34.844,30

(70,19)
15,98
(141,99)
44,53
29,62
22,10
(118,49)
(9,78)
19,52
49,22
8,26
44,85

25,69
25,99
7,07
42,23
25,91
14,23
168,02
12,80
30,56
34,84
52,74
25,09

Januari-Oktober
2011*)
%Perub
101.978,00
30,29
50.882,00
29,81
9.181,10
24,77
3.715,10
39,37
5.794,90
26,72
1.981,40
19,30
1.616,90
24,28
10.413,30
28,62
8.889,40
47,22
3.167,50
23,89
6.122,40
23,78
51.096,00
30,77

TABEL PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INDUSTRI DENGAN NEGARA FTA ASEAN+

100,00
66,20
8,55
8,25
4,36
0,65
1,69
15,06
19,19
5,89
2,56
33,80

%Peran 2011
100,00
49,90
9,00
3,64
5,68
1,94
1,59
10,21
8,72
3,11
6,00
50,10

(US$ Juta)

G. DATA PERDAGANGAN INTRA ASEAN DAN ASEAN DENGAN
MITRA WICARA

Tabel 4.1 Perkembangan Perdagangan Industri Dengan Negara FTA ASEAN+
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BAB V
ISU-ISU TERKINI TERKAIT INDUSTRI
A. TRANSPOSISI HS 2007 KE HS 2012
Harmonized System (HS) merupakan nomenklatur kelompok produk sebagai
standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran bagi klasifikasi produk
perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization
(WCO). Tujuan penggunaan HS di antaranya untuk : tarif cukai, statistik, aturan
asal barang, perpajakan, dan pengawasan. Indonesia telah mengadopsi HS sejak
1 Januari 1989 dan menjadi contracting party melalui KEPPRES No 35 Tahun
1993 tanggal 15 Mei 1993. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tren
perdagangan internasional, nomenklatur HS mengalami penyempurnaan,
biasanya tiap 5 (lima) tahun sekali. Perubahan HS pada tingkat WCO (6 digit) akan
diikuti perubahan pada tingkat AHTN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature, 8
digit) serta pada level nasional (10 digit).
Proses yang sedang berjalan saat ini adalah perubahan dari HS2007 ke HS2012
(dikenal juga sebagai transposisi) yang mencakup penambahan, penghapusan,
penggabungan, dan/atau pemecahan pos/subpos serta revisi redaksional
sehingga jumlah HS akan berubah dari 5055 pos tarif pada HS 2007 menjadi
5205 pos tarif pada HS 2012. Perubahan tersebut mencoba mengakomodasi
permasalahan lingkungan dan sosial, identifikasi produk kimia & pestisida yang
diawasi, perubahan pola perdagangan dunia, penyesuaian perkembangan
teknologi, serta konsistensi & penyempurnaan editorial.
Pada tingkat ASEAN, revisi AHTN dilakukan untuk mengakomodasi rekomendasi
amandemen WCO dan kepentingan negara anggota ASEAN. Kepentingan
Indonesia yang diakomodir dalam AHTN 2012 adalah pos tarif mengenai batik,
rotan, permen lunak, rumput laut, TV, produk baja, mobil listrik, dan solar cell.
Revisi AHTN menyebabkan bertambahnya jumlah pos tarif AHTN 2012 menjadi
9558 pos tarif dari 8300 pos tarif AHTN 2007. Sebagai tindak lanjut amandemen
AHTN ini, disusunlah pos tarif nasional yang mempertimbangkan kepentingan
pengenaan tarif bea masuk dan bea keluar, larangan dan pembatasan, serta
pengumpulan data statistik. Pada HS 2007, struktur pos tarif nasional tergambar
dalam BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) 2007. Sedangkan untuk
mengakomodir HS 2012, struktur pos tarif nasional disusun dalam BTKI 2012
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(berlaku per 1 Januari 2012, Legal Enactment juga berlaku sejak 1 Januari 2012.).
Saat ini HS pada tingkat nasional sudah in-line dengan HS hasil revisi AHTN
sekaligus terhadap amandemen WCO.
Transposisi dari HS2007 ke HS2012 akan berimplikasi pada jadual penurunan/
penghapusan tarif ATIGA serta ASEAN+1 FTA. Untuk ASEAN FTA (ATIGA),
Indonesia akan menyampaikan ATIGA Tariff Reduction Schedules yang telah
ditransposisi (dari AHTN 2007 ke AHTN 2012) ke ASEAN Secretariat pada Februari
2012 untuk verifikasi. Jadual penurunan tarif yang telah ditransposisi oleh para
negara anggota ASEAN ditargetkan akan selesai dan disampaikan ke AFTA Council
Meeting untuk ad referendum endorsement pada Mei 2012. Adapun untuk AJCEP,
penyelesaian transposisi AJCEP Tariff Reduction Schedule dari HS2002 ke HS2007
menjadi prioritas para negara anggota ASEAN dan Jepang (ditargetkan selesai 31
Maret 2012) sebelum memulai transposisi AJCEP Tariff Reduction Schedule dari
HS2007 ke HS2012. Saat ini sedang dilakukan proses transposisi dalam kerangka
kerjasama ACFTA, AKFTA, dan AIFTA di bawah koordinasi Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) Kementerian Keuangan.

B. ISU-ISU TERKAIT DENGAN RULE OF ORIGIN (ROO)
FOB value
Free on Board (FOB) value merupakan biaya yang dikeluarkan atas suatu barang
mencakup biaya transportasi dan asuransi dari pabrik hingga ke pelabuhan.
Selama ini informasi tentang FOB value tercantum pada Certificate of Origin
(CO). Pencantuman FOB value dimaksudkan supaya receiving authorities
dapat memverifikasi nilai barang yang masuk serta untuk tujuan statistik.
Berdasarkan masukan private sector sebagaimana surat dari Singapore Minister
for Trade and Industry H.E. Lim Hng Kiang kepada AEC Council Chair H.E. Vu Huy
Hoang (1 November 2010) untuk meningkatkan utilisasi baik ATIGA maupun
ASEAN+1 FTA, maka diusulkan untuk menghapus pencantuman FOB value
dalam CO Form. Penghapusan FOB value dari CO disepakati pada Sidang keIV Sub Committee on ATIGA Rules of Origin (SCAROO), Hanoi 7-8 April 2011. Hal
ini berlaku untuk kriteria asal CTC, wholly obtained.
Self Certification (SC)
SC merupakan mekanisme untuk menyatakan secara mandiri (self declare)
asal (origin) barang yang akan diekspor dalam kerangka FTA. Setelah
memenuhi kriteria dan diverifikasi oleh issuing authority, hanya eksporter
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tertentu (certified exporter) yang diberikan kewenangan menerbitkan sendiri
declaration of origin-nya. Ide dasar munculnya konsep ini adalah untuk
meningkatkan nilai perdagangan di antara negara-negara peserta FTA
melalui utilisasi tarif preferensi.
Sebagai persiapan implementasi self certification dibutuhkan semacam
praktek/pilot project yang berfungsi sebagai media pembelajaran untuk
melihat masalah yang mungkin timbul. Pilot project dilaksanakan sebelum
mulai berlakunya dual regime COO (manual dan self certification) yang awalnya
dijadualkan efektif per 1 Januari 2012, namun diundur menjadi 1 Januari
2013. Pilot project on self certification tahap I dimulai 1 November 2010, dan
diikuti Brunei, Malaysia dan Singapura (ketiga negara telah menandatangani
MoU pilot project on self certification pada 30 Agustus 2010). Belum adanya
kesepakatan tentang requirement menyebabkan negara anggota ASEAN
yang lain belum dapat bergabung dalam pilot project tahap I ini. Requirement
yang diajukan Indonesia adalah: 1) penerbitan self certification dibatasi pada
certified exporter manufacturer, dan 2) pembatasan jumlah penandatangan
invoice declaration -> keduanya ditolak peserta pilot project.
Karena implementasi self certification sudah dimandatkan AFTA Council
(Manado, Agustus 2011) maka pemberlakuan dual regime COO diundur
menjadi 1 Januari 2013 dan bagi negara yang belum ikut dalam pilot project
diberi kelonggaran untuk merumuskan prosedur/kriteria tersendiri yang
berbeda dengan pilot project tahap pertama. Saat ini Filipina, Indonesia
dan Vietnam sedang mematangkan konsep Original Certification Procedures
(OCP) untuk SCPP ke-II dan mengundang non partisipan SCPP ke-I untuk
turut serta dalam SCPP ke-II. Kedua pilot project ditargetkan selesai pada
waktu yang bersamaan sehingga ASEAN-wide Self Certification dapat segera
diimplementasikan.
Mechanism for recognition ASEAN originating products imported under various
forms issued by ASEAN Member States with Dialogue Partners to be cumulated
under Form D
ASEAN Secretariat memperkenalkan konsep ini pada Sidang ke-I Sub
Committte on ATIGA Rules of Origin (SCAROO) di Chiang Mai, Thailand, 4-5 Juli
2010. Mekanisme ini merupakan pengakuan atas asal barang (origin) yang
diproduksi negara anggota ASEAN dengan bahan baku yang diimpor (dari
sesama negara anggota ASEAN) menggunakan berbagai Form FTA (D,E,
AJ, AK, AANZ). Dengan mekanisme ini, kandungan bahan baku asal ASEAN
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dapat dikumulasi sehingga eksportasi barang jadi ke sesama negara ASEAN
dapat memakai Form D meski bahan bakunya diimpor dengan selain Form D
(dengan catatan terpenuhi origin criteria, consignment criteria, dan prosedur).
Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan eksportir yang tujuan ekspornya ke
sesama negara ASEAN dan mitra dialog ASEAN karena praktek yang berlaku
selama ini, jika bahan baku diimpor dari sesama negara anggota ASEAN tidak
dengan Form D maka bahan baku tadi tidak dapat dikumulasikan untuk
memenuhi kriteria asal ATIGA sehingga tidak dapat menggunakan Form D
saat produk jadi akan diekspor ke negara ASEAN.
Cumulation
Sesuai ATIGA Article 30 (Accumulation), negara anggota ASEAN diperbolehkan
mengakumulasi ‘originating inputs’ dari negara anggota lainnya dalam
memproduksi barang jadi untuk dapat memenuhi ketentuan RVC (40%).
ASEAN juga menganut partial cumulation sesuai ATIGA Annex 6: Implementing
Guidelines for Partial Cumulation under ASEAN Cumulative Rules of Origin.
Dengan partial cumulation, negara anggota dapat mengakui kandungan
lokal/ASEAN minimum 20% dari FOB price (jika tidak mampu memenuhi RVC
40%) namun tidak memperoleh tarif preferensi, hanya status partial origin
yang berarti eligible for cumulation purposes untuk pemrosesan produk jadi di
negara anggota ASEAN lainnya. Partial/full cumulation umumnya digunakan
pada produk yang hanya menggunakan aturan RVC untuk PSRnya seperti
besi baja dan otomotif.
Perluasan partial cumulation untuk diterapkan pada ASEAN+1 FTA menjadi
salah satu masukan private sector sebagaimana surat dari Singapore Minister
for Trade and Industry H.E. Lim Hng Kiang kepada AEC Council Chair H.E. Vu
Huy Hoang (1 November 2010) yang dimaksudkan untuk mendorong jejaring
produksi di kawasan ASEAN. Usulan ini masih belum diterima Indonesia dan
Thailand karena belum adanya bukti kuat bahwa partial cumulation mampu
mendorong jejaring produksi di kawasan (di samping tingkat utilisasi partial
cumulation di internal ASEAN yang masih rendah).

C. PRODUCT SPECIFIC RULES (PSR)
Product Specific Rules merupakan aturan yang secara khusus menyatakan suatu
barang telah mengalami perubahan klasifikasi tarif (Change in Tariff Classification/
CTC), atau specific manufacturing, atau pengerjaan proses (processing operation),
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atau memenuhi kriteria RVC atau kombinasinya. Pada pos-pos tarif tertentu,
penentuan kriteria asal menggunakan PSR (terpisah dari general rule ATIGA atau
ASEAN+1 FTA). Ketentuan mengenai PSR di AFTA diatur dalam ATIGA Article 25.
Terkait dengan PSR, ASEAN telah melakukan studi sektoral pada sektor otomotif
yang merekomendasikan adopsi co-equal & alternative rule (RVC or CTC) bagi
part/komponen otomotif. Studi serupa akan dilaksanakan untuk sektor besi dan
baja. Adapun perkembangan pembahasan PSR untuk beberapa skema ASEAN+1
FTA adalah sebagai berikut :
AIFTA
Paket pertama PSR AIFTA ditargetkan mencapai 50 pos tarif. Dari 40 pos
tarif yang sedang dikonsolidasikan, Indonesia menyepakati 35 pos tarif
dan menolak sisanya. Untuk melengkapi jumlah target pos tarif dalam
paket pertama PSR ini, Indonesia mengusulkan 10 tarif yang diambil dari
211 pos tarif hasil konsolidasi per Juli 2011. PSR yang telah disepakati akan
ditransposisi dulu ke HS2012.
AANZFTA
Dalam rangka memfasilitasi implementasi HS 2012, pihak Australia dan New
Zealand mengajukan usulan PSR yang ditransposisi dari HS2007 ke HS2012
serta meminta tanggapan para negara anggota ASEAN.
AJCEP
ASEAN dan Jepang belum mencapai konsensus atas proposal yang diajukan
pihak Jepang untuk memodifikasi PSR pada pos tarif ‘semikonduktor’
dan ‘produk kimia’. Untuk produk kimia, Jepang mengusulkan diubahnya
general rule ‘RVC 40% or CTH’ menjadi ‘RVC 40% or CTSH’ sedangkan untuk
semikonduktor, Jepang mengusulkan diadopsinya ‘diffusion process’ sebagai
aturan tambahan.
Dalam forum ASEAN Plus Working Group on Rules of Origin (APWGROO),
dibahas mengenai elemen konvergen dan divergen PSR untuk beberapa
sektor industri yakni kimia, pertanian, otomotif, tekstil dan produk tekstil.
Jumlah pos tarif yang memiliki PSR untuk ketiga sektor tersebut adalah:
otomotif sebanyak 75 pos tarif yang tercakup dalam chapter 87, kimia
sebanyak 1000 pos tarif yang tercakup dalam chapter 28-40, sedangkan
sektor tekstil memiliki 801 pos tarif yang tercakup dalam chapter 50-63.
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D. LAIN-LAIN
ATIGA (AFTA)
Terkait dengan liberalisasi tarif, ASEAN sedang meninjau ulang keberadaan
produk minuman beralkohol (minol) dan tembakau dalam General Exception
List (GEL). Negara anggota yang masih mempertahankan minol (Malaysia dan
Indonesia) dan tembakau (Vietnam) dalam GEL diminta untuk mengeluarkan
kedua produk tersebut dari GEL (dan sebagai gantinya menerapkan kebijakan
non tarif ) selambatnya 2015.
ACFTA
ASEAN dan China sedang membahas perubahan general rule ROO ACFTA
dari ‘RVC 40%’ menjadi ‘RVC 40% or CTH’ dengan PSR sebagai tambahan
general rule. Terhitung sejak 1 Januari 2012, untuk produk kategori NT2, tarif
bea masuk turun menjadi 0% sedangkan untuk kategori SL tarif bea masuk
turun menjadi maksimum 20%.
AANZFTA
Indonesia telah menandatangani legal enactment untuk implementasi tarif
dalam kerangka AANZFTA pada 11 November 2011 dan akan mulai berlaku
(Entry Into Force) pada 10 Januari 2012.
AJCEP
Terkait dengan bidang jasa, ASEAN dan Jepang masih belum sepakat
mengenai pendekatan dalam penjadualan komitmen spesifik chapter Trade
In Services. Jepang bertahan dengan pendekatan negative list sementara
preferensi ASEAN adalah positive list.
AKFTA
Indonesia, Malaysia, dan Filipina belum menyampaikan jadual penurunan
tarif kategori Sensitive Track yang mencakup 2012 dan pasca tahun 2012 di
mana ketiga negara masih dalam proses konsultasi domestik. Terhitung sejak
1 Januari 2012, untuk produk kategori NT2 (fleksibilitas 10% pos tarif normal
track), tarif bea masuk turun menjadi 0% sedangkan untuk kategori SL tarif
bea masuk turun menjadi maksimum 20%.
AIFTA
Selain Trade In Goods yang belum seluruh aspeknya disepakati ASEAN dan
India, kedua pihak juga belum mencapai kesepakatan di bidang services dan
investment.
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