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KATA PENGANTAR

D

i tengah krisis global saat ini, relasi yang harmonis dan simetris antar negara
menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan. Hubungan persahabatan yang
erat antara Indonesia – Jepang terutama melalui sejarah panjang pertalian -

ekonomi-sosial-budaya telah menjadi faktor yang cukup penting bagi kedua negara.
Jepang menduduki rangking pertama dalam besarnya investasi negara-negara asing
ke Indonesia. Akan tetapi dilihat dari total investasi Jepang ke luar negeri Jepang,
Indonesia cuma menempati urutan ke-9 saja. Namun, menurut catatan-catatan yang
ada, jumlah investasi Jepang di Indonesia perioda belakangan ini terus mengalami
penurunan.
Sudah cukup banyak Investor Jepang banyak yang hijrah ke Malaysia, Vietnam,
Thailand dan Cina. Sementara jumlah investasi perusahaan Indonesia di Jepang
kenyataannya adalah yang paling kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi ini diantaranya ketidakstabilan
politik dan keamanan; lemahnya kepastian hukum; intensitas unjuk rasa buruh;
buruknya infrastruktur; kebijakan pajak dan korupsi.
Meskipun sesungguhnya ada juga beberapa faktor signifikan yang ditengarai akan
mampu mempertahankan hubungan Indonesia – Jepang seperti catatan historis
hubungan antara kedua negara; jumlah penduduk dan besarnya potensi pasar di
Indonesia, serta upaya untuk menanamkan/mempertahankan pengaruh Jepang di
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Asia; isu pentingnya stabilitas keamanan Selat Malaka, dimana 80 persen kebutuhan
energi Jepang didistribusikan melalui selat ini; faktor kekayaan alam Indonesia.
Pemerintah Indonesia saat ini terus mendorong perbaikan kinerja hubungan bilateral
Indonesia – Jepang melalui kegiatan implementasi EPA yang telah disepakati.
Dari kajian internal Tim IJEPA DEPPERIN diperkirakan potensi kesempatan bisnis
yang akan tercipta melalui implementasi EPA bisa mencapai US $ 65 milyar pada
tahun 2012 (dengan catatan/asumsi tanpa ada “gejolak perekonomian global”).
Selain daripada itu kegiatan implementasi EPA juga memiliki peluang kerjasama
bilateral yang prospektif. dimana melalui kesepakatan pilar liberalisasi pasar, kedua
negara sepakat untuk menghapuskan beberapa hambatan tarif seperti penghapusan
tarif produk kehutanan, udang dan hampir semua produk industri Indonesia.
Sebaliknya, Indonesia juga sepakat untuk menghapuskan tarif untuk berbagai
produk industri Jepang.
Terkait dengan adanya kerjasama pemerintah Indonesia dan Jepang dalam bidang
perekonomian

yang tertuang pada “Indonesia Japan Economic Partnership

Agreement – IJEPA” yaitu kerjasama ekonomi yang dilandasi oleh tiga pilar:
Liberalisasi Pasar, Fasilitasi dan Kerjasama dalam rangka industrial capacity building,
salah satu kegiatan utama yang diprioritaskan oleh Departemen Perindustrian adalah
implementasi Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) untuk 13 sektor
industri (metal working, welding, mold & dies, energy conservation, export &
investment promotion, SMEs, automotive, electric/ electronics, steel/ steel products,
textile, petrochemical & oleochemicals, non-ferrous dan food & beverages).
Kegiatan dalam penyusunan buku kajian ini merupakan kelanjutan dari buku kajian
sebelumnya berjudul “Pendalaman Struktur Industri yang mempunyai Daya Saing Di
Pasar Global - Perkembangan Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor, Elektronika,
Alat Berat dan Peralatan Listrik”, yang diterbitkan pada tahun 2007 dan “ Studi
Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global - Kajian
Capacity building Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDEC-IJEPA”, yang
diterbitkan tahun 2008.
Untuk kegiatan tahun 2009 akan dikaji “Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap
Penguatan Struktur Industri ”.
Mengingat cakupan yang dikaji pada seri-seri studi IJEPA ini cukup luas, sehingga
dipandang perlu untuk melibatkan rekan‐rekan yang memiliki kompetensi dan
pengalaman yang mendalam dari berbagai bidang/sektor terkait, berasal dari
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kalangan dunia usaha/asosiasi, perguruan tinggi, pejabat perindustrian yang sudah
purnabakti dan rekan pejabat maupun dari pihak swasta/asosiasi terkait yang masih
aktif di bidangnya terutama “para pelaku aktif” yang terlibat erat ikut dalam proses
negosiasi dan implementasi IJEPA. Dalam penyusunan seri kajian-kajian berlatar
belakang negosiasi dan implementasi IJEPA (edisi tahun 2009 adalah seri ke-3)
secara sadar kami berusaha untuk memasukan berbagai sumber referensi, data,
catatan perundingan, analisis, hasil rangkuman dari berbagai workshop/FGD/diskusi
teknis terkait, dengan maksud menjadikan seri-seri terbitan buku ini bisa menjadi
catatan dan referensi lengkap berkait dengan sejarah perundingan dan implementasi
IJEPA, dengan harapan bisa menjadi referensi yang berguna bagi para pengambil
keputusan dan terutama juga bagi generasi muda pelanjut pembangunan Industri di
Indonesia. Selanjutnya, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang
sebesar‐besarnya kepada rekan‐rekan yang telah berpartisipasi

aktif dan

menyumbangkan waktu, pikiran, tulisan, saran dan tenaganya sampai selesainya
kajian ini.
Pada kesempatan ini kami juga mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari para
pembaca yang kami hormati untuk didapatkannya kesempurnaan tulisan sehingga
hasil studi ini dapat menjadi referensi yang handal dan berguna dalam rangka
implementasi IJEPA

terutama terkait program‐program implementasi MIDEC di

tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Desember 2009
Achdiat Atmawinata
Staf Ahli Menteri Perindustrian RI
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1
1. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

S

etelah perang dunia ke-2 konsep perdagangan bebas dunia mulai
didengungkan untuk memulihkan perekonomian yang hancur akibat perang
dunia, namun pada saat itu sistem perdagangan dunia masih cenderung

proteksionisme. Walaupun WTO (World Trade Organization) sebagai organisasi
kerjasama perdagangan antar negara telah terbentuk, namun dalam perjalanan
untuk memufakati perjanjian dalam meliberalkan perdagangan dunia terasa sangat
lambat dan mengalami banyak sekali kendala. Masalah utama adalah adanya
kepentingan negara maju yang berbeda dengan kepentingan negara berkembang
dan negara belum berkembang, sehingga belum ada titik temu dalam menentukan
rumusan liberalisasi perdagangan. Lambatnya keputusan tersebut menyebabkan
beberapa negara dalam kawasan tertentu atau regional tertentu melakukan
kerjasama regional, atau bahkan cukup antara dua negara saja yang dikenal sebagai
kerjasama bilateral.
Bentuk kerjasama regional maupun bilateral ini tidak terbatas antar negara
sekitarnya melainkan juga bisa dengan kelompok regional lain atau kerjasama
dengan negara lain yang jauh dari kawasannya. Khusus antara Indonesia dengan
Jepang, telah diselesaikan perundingan bilateral antara Indonesia dengan Jepang
yang di dituangkan dalam perjanjian kerjasama bilateral di bidang ekonomi IJEPA
(Indonesia Japan Economy Partnership Agreement–IJEPA) yang ditandatangani oleh
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Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Mr.
Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta, Indonesia, dan sejak tanggal 1
Juli 2008 yang lalu secara resmi telah mulai diimplementasikan di kedua negara.
Dalam perjanjian IJEPA yang ditandatangani tersebut terdapat 11 elemen yang
disepakati. Dari 11 isu/element tersebut, yang sangat terkait dengan sektor Industri
adalah bidang-bidang : (1) Trade in Goods; (2) Rules of Origin; (3) Trade in Services dan
(4) Cooperation.
Gambar 1-1 Konsep Economic Partnertship Agreement
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Terkait dengan bidang Cooperation pihak Jepang menyatakan komitmennya akan
membantu pihak Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industrinya (capacity
building) agar produk/jasa-nya bisa memenuhi persyaratan mutu yang dituntut oleh
pasar Jepang. Khusus untuk produk industri difokuskan pada peningkatan
pengembangan industri manufaktur atau dikenal melalui program-program
implementasi Manufacturing Industri Development Center (MIDEC).
Pelaksanaan Implementasi MIDEC – IJEPA telah dan sedang berjalan, setiap sektor
kegiatan telah menjalankan program kerjanya dengan melakukan beberapa kegiatan
seperti membuat perencanaan kerja dan anggaran biaya tahun per tahun,
penyusunan TOR untuk kegiatan masing-masing program, basic study, Workshop &
pelatihan-pelatihan dan sertifikasi personil di Indonesia/Jepang, training for trainer untuk meningkatkan potensi SDM Industrial, expert dispatch, seminar, upaya
penyusunan quality-manual, standar kurikulum-pelatihan dlsb. Dari sudut pandang
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Indonesia, terkait dengan implementasi MIDEC, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagai fokus kegiatan telah diajukan ada 4 buah driver activities (automotive,
electronic , construction machinery dan energy).
Dalam Pelaksanaan Implementasi kerjasama Indonesia Jepang Khususnya dibidang
MIDEC, perlu pemahaman diantara kedua negara bahwa didalam setiap perjanjian
kerjasama yang dijalankan harus berdasarkan sama – sama mendapat keuntungan
(Win – Win Solution), sebagai contoh adalah dalam agenda pemerintah Indonesia
pada implementasi program MIDEC maupun

program fasilitasi USDFS adalah

ditujukan untuk keuntungan keduabelah pihak, sehingga keduanya (MIDEC – USDFS)
mutlak tak terpisahkan seperti halnya mata uang logam dengan kedua sisinya yang
tak terpisahkan.
Pelaksanaan Implementasi yang sedang berjalan, ada sebagian sektor yang sudah
berjalan dengan baik, dengan mengadakan pertemuan dan berdiskusi mengenai
langkah-langkah apa yang segera dilakukan dengan program kerja yang telah dibuat
oleh masing-masing sektor dengan pihak Jepang walaupun masih adanya kendala
yang harus dicari jalan keluarnya, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan
program – program tersebut.
Didalam pelaksanaan implementasi IJEPA saat ini telah dirasakan untuk mengetahui
kemajuan berbagai program kegiatan dan berbagai pengaruh atau dampak dari
pelaksanaan program MIDEC terhadap penguatan struktur industri di Indonesia.
Untuk itu maka dilakukanlah kajian-kajian seperti dimaksud diatas, melalui studi yang
dibuat pada seri buku kajian tentang MIDEC ini.
Kegiatan dalam pembuatan buku kajian ini adalah merupakan kelanjutan dari buku
kajian tahun-tahun sebelumnya berjudul:
“Pendalaman Struktur Industri yang mempunyai Daya Saing Di Pasar Global;
Perkembangan Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor, Elektronika, Alat Berat
dan Peralatan Listrik”, yang diterbitkan pada tahun 2007 dan “Studi Kedalaman
Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global; Pembangunan
Kapasitas Industri Manufaktur melalui MIDEC-IJEPA”, yang diterbitkan tahun 2008.
Untuk kegiatan tahun 2009 akan dikaji “Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap
penguatan Struktur Industri ”.


Kesepakatan Kerjasama antara Indonesia dengan Jepang (IJ-EPA) adalah :
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o

USDFS

merupakan

pemberian

fasilitas

bea

masuk

bahan

baku/komponen kepada pihak Jepang dari pihak Indonesia.
o

MIDEC

(Manufacturing

Industrial

Development

Cooperation

merupakan konpensasi dan satu kesatuan dengan pemberian
fasilitas USDFS. Diharapkan dengan adanya MIDEC pihak Indonesia
mendapat konpensasi yang lebih bermanfaat dari pihak Jepang


MIDEC berfungsi sebagai motor untuk pembangunan kapasitas (Capacity
builiding) dimana pihak Jepang berkewajiban memberikan bantuan dalam
bidang kegiatan yang meliputi : Studi (Basic study), Pelatihan (Trainee &
Trainer) dan Technologi (Technical assistance).
Tujuan strategis dari MIDEC adalah:
o

Meningkatkan daya saing industri manufactur Indonesia

o

Meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia melalui prosperity
development

o

Terjalinnya jejaring antara stakeholder pengembangan industri
manufacture melalui MIDEC “Virtual Network Organization”

o

Menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis Jepang di pasar
international khususnya dipasar ASEAN

o

Menjalain kerjasama jangka panjang pengembangan industri
manufactur dengan Jepang dibawah payung MIDEC – IJEPA



USDFS yang sudah disepakati sebagai berikut :
o

Kedua belah pihak sepakat diberlakukannya skema USDFS untuk
barang impor dari Jepang yang terkait dengan 4 (empat) driver
sector yang menjadi common interest yakni : automotive,
motorcycle and component, Electric and Electronic, Contruction
machineries and heavy equipment dan Petroleum, gas and electric
power.

o

Produk tersebut belum dibuat di Indonesia atau tidak menyaingi
industri dalam negeri untuk produk sejenis.
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o

Produk tersebut harus berbentuk bahan baku dan terkait langsung
dengan driver sector dan bukan berbentuk komponen atau produk
jadi.

o

Jumlah,

harga

dan

waktu

dan

waktu

pengiriman

yang

dipersyaratkan akan ditinjau ulang (review) setiap 5 tahun.
o

Khusus untuk sektor energi dan re-ekspor akan dibicarakan kasus
perkasus apabila perusahaan Jepang ditunjuk sebagai kontraktor
untuk pembangunan proyek energi di Indonesia

o

Lingkup produk untuk menunjang driver sector tidak terbatas pada
produk logam/baja saja, tetapi juga termasuk produk plastik, karet
dan kimia.

o

Produk yang tercakup dalam USDFS mengacu kepada HS 10 digit.

o

Pelaksanaan USDFS dilakukan oleh perusahaan produsen dan
selanjutnya dilakukan verifikasi oleh lembaga verifikasi yang
ditunjuk oleh Dep. Perindustrian.

o

Bahan baku yang diimpor dengan memakai fasilitas USDFS harus
mengacu kepada SNI atau standar internasional (JIS, ISO, dll)

o

Penilaian dan pengesahan kualitas produk impor merupakan
wewenang Pemerintah Indonesia.



Pemberian fasilitas kepada pihak Jepang dari Indonesia dan kewajiban pihak
Jepang kepada Indonesia tentunya perlu diadakan penelitian terhadap
keseimbangannya.



Disisi lain kewajiban pihak Jepang untuk meningkatkan kapasitas (capacity
builiding) dalam rangka meningkatkan daya saing produk indonesia perlu
dilihat implikasinya/pengaruhnya terhadap penguatan struktur Industri.



Untuk itu perlu adanya kajian pengaruh implementasi MIDEC terhadap
penguatan struktur industri.

1.2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kajian ini adalah untuk :
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Mengetahui efektifitas pelaksanaan MIDEC



Mengetahui keseimbangan antara USDFS dan MIDEC



Mengetahui pengaruh MIDEC terhadap penguatan struktur industri di
Indonesia.

1.3

Sasaran Kajian

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya hasil kajian penguatan struktur industri
yang akan menciptakan daya saing produk Indonesia di pasar global.

1.4

Hasil yang Diharapkan dari Kajian
1.

Mendapatkan serta Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan MIDEC dengan
konsep yang tepat untuk sistem monitoring, evaluasi dan pengendalian
penerapan kegiatan MIDEC

2.

Mendapatkan serta Mengetahui Keseimbangan antara USDFS dan MIDEC
dengan sistim yang tepat untuk melakukan Monitoring implementasi MIDEC

3.

a.

Perkembangan realisasi pelaksanaan USDFS

b.

Perkembangan realisasi pelaksanaan MIDEC

c.

Analisa keseimbangan antara fasilitas USDFS dengan MIDEC

Mendapatkan serta Mengetahui pengaruh atau dampak adanya MIDEC
terhadap penguatan struktur Industri

4.

1.5
1.

Rekomendasi untuk mencapai penguatan struktur industri.

Sistimatika Penulisan
Pendahuluan
Memberikan gambaran perkembangan industri nasional secara umum adanya
kerjasama Indonesia dengan Jepang (IJ-EPA) untuk pengembangan industri
manufaktur melalui MIDEC dalam kerangka studi kedalaman stuktur industri
yang mempunyai daya saing dipasar global dikaitkan dengan pemberian fasilitas
pihak Indonesia kepada pihak Jepang dalam rangka USDFS, gambaran maksud
dan tujuan , sasaran, hasil yang diharapkan dan sistimatika penulisan.
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2.

Metodologi Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dipandang perlu dan merupakan
langkah yang sangat penting dalam mengukur kemajuan dan efektifitas dari
kegiatan atau dapat dikatakan sebagai fungsi kontrol pelaksanaan kegiatan.
Indikator untuk masing-masing kegiatan seperti basic study, training, dan
kegiatan lainnya perlu ditetapkan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat
dimonitor. Proses evaluasi sangatlah menentukan. Apabila evaluasi dilakukan
dengan baik, maka arah seluruh kegiatan akan berada pada jalur yang benar.

3.

Manufacturing Industry Development Center (MIDEC)
Pada bab ini dijabarkan mengenai kegiatan-kegiatan MIDEC yang dilaksanakan
pada tahun 2008-2009.

4.

User Specific Duty Free Scheme (USDFS)
Bab ini menjelaskan mengenai perhitungan pemanfaatan USDFS.

5.

Analisa Pelaksanaan MIDEC dan USDFS
Bab ini menjeaskan mengenai kesesuaian antara rencana pelaksanaan dan
realisasi kegiatan MIDEC serta dijabarkan alasan mengenai ketidaksesuaian
rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan.

6.

Dampak Keberhasilan Pelaksanaan MIDEC terhadap Kedalaman Struktur
Industri
Pada bab ini, dijabarkan potensi-potensi yang tumbuh dari pelaksanaan MIDEC
selama tahun 2008-2009 berjalan.

7.

Rekomendasi
Pada bab ini berisi mengenai evaluasi usulan-usulan yang dapat diterapkan pada
pelaksanaan kegiatan MIDEC pada tahun-tahun mendatang.
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2
2. METODOLOGI MONITORING DAN EVALUASI

M

onitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pada program atau
proyek yang berlangsung dalam beberapa tahun (multi years program)
sangat diperlukan. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk

mengukur kemajuan dan efektifitas dari kegiatan, sehingga dapat dikatakan sebagai
fungsi penjaminan (assurance) pelaksanaan kegiatan. Hal ini sangat penting dalam
mengukur apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi yang
diemban.
Sebagai salah satu upaya Indonesia dalam meningkatkan daya saing industrinya,
Indonesia bekerjasama dengan Jepang melalui kesepakatan Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement (IJEPA) untuk membangun MIDEC dengan visi,
misi, tujuan strategis, dan sasaran sebagai berikut:
Visi

Menjadi Pusat Jaringan Kerjasama Lintas Institusi yang
berperan dalam pembangunan kapasitas industri manufaktur
Indonesia yang berdaya saing global.

Misi

Mendorong

pengembangan

kapasitas

dan

kapabilitas

industri manufaktur Indonesia dalam upaya peningkatan
daya saing produk Manufaktur Indonesia di pasar dunia serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui
kerjasama antar institusi/lembaga yang didukung oleh
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Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam memajukan empat
sektor penggerak, yaitu: automotive, electrical & electronics,
heavy equipment, dan energy.
Tujuan Strategis

1.

Meningkatnya daya saing industri manufaktur Indonesia
a. Indonesia

menjadi

basis

produksi

produk

manufaktur Jepang.
b. Meningkatnya

pemakaian

produk

manufaktur

berdaya saing tinggi “made in Indonesia” di pasar
dunia.
c. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia
industri melalui pelatihan industri.
2.

Meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia melalui
prosperity development program.

3.

Terjalinnya jejaring antara aktor pengembangan industri
manufaktur

melalui

MIDEC

“virtual

network

organization”.
4.

Berperannya Indonesia menjadi mitra strategis Jepang di
pasar internasional khususnya di pasar ASEAN.

5.

Terjalinnya kerjasama jangka panjang Indonesia dan
Jepang dalam pengembangan industri manufaktur
dengan Jepang di bawah payung MIDEC-IJEPA.

Sasaran

1.

Tercapainya “business opportunity” sebesar 73 milyar USD di
sektor industri manufaktur pada tahun 2012, khususnya melalui:
a. Tercapainya produksi satu juta unit kendaraan bermotor
roda empat.
b. Tercapainya peluang bisnis sebesar 18 milyar USD di
bidang elektrikal dan elektronika, meliputi 15 milyar USD
pemenuhan permintaan pasar internasional dan 3 milyar
USD pemenuhan kebutuhan pasar domestik.
c. Tercapainya peluang bisnis sebesar 2.5 milyar USD di
industri alat berat Indonesia.

2.

Tercapainya “doubling export” Indonesia ke Jepang pada
tahun 2012 untuk produk-produk unggulan Indonesia, seperti
produk-produk

makanan

&

minuman,

karet,

plastik,

elektronika, nikel, aluminium, furnitur, sepatu, kayu dan tekstil.
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Dari visi dan misi yang telah diuraikan di atas, tentunya terdapat suatu
harapan/ekspektasi pada kedua belah pihak. Kerjasama yang terjalin diharapkan
dapat saling menguntungkan dan bersifat terbuka. Pihak Jepang berharap Indonesia
dapat membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan Jepang dan
menghapuskan tarif untuk produk-produk tersebut, peningkatan daya saing,
mengamankan posisi di pasar ASEAN, dan memperkecil peluang bangsa pasar yang
lain. Sedangkan pihak Indonesia berharap agar Jepang dapat membuka akses pasar
untuk produk-produk Indonesia, Indonesia dapat menjadi Production Base/Export
Base, Capacity Building untuk industri Indonesia, meningkatkan daya beli masyarakat
Indonesia, dan investasi untuk industri pendukung. Ilustrasi dari ekspektasi kedua
belah pihak tersebut secara ringkas dapat diuraikan seperti gambar berikut:
Gambar 2-1 Ekspektasi Economic Partnertship Agreement

JEPANG

• Jepang membuka akses pasar
untuk produk-produk unggulan
Indonesia
• Indonesia sebagai Production
Base produk-produk Jepang
• Capacity Building untuk
meningkatkan daya saing produk
Indonesia
• Dapat meningkatkan daya beli
rakyat Indonesia
• Investasi di industri-industri
pendukung

2.1

• Indonesia membuka akses pasar produkproduk Jepang
• Penghapusan tarif
• Setara atau lebih baik dari AKFTA
• Peningkatan competitiveness
• Mengamankan posisi di pasar ASEAN
• Memperkecil peluang/ pangsa Negaranegara pesaing (China, India, Korsel dll)

KEUNTUNGAN UNTUK
KEDUA BELAH PIHAK
UNTUK KEMAKMURAN
BERSAMA
• FAIR & PROPER BALANCE
• TERUKUR (QUALITATIVE AND
QUANTITATIVE)
• KERJASAMA JANGKA
PANJANG

Sistem Monitoring

Sampai dengan saat ini, pelaksanaan kesepakatan kerjasama dari kedua negara
dalam kerangka MIDEC telah masuk pada tahun ke dua, dimana kesepakatan dimulai
sejak 1 juli 2008 bersamaan dengan mulai berlakunya seluruh kesepakatan IJEPA.
Indonesia dan Jepang sepakat untuk melaksanakan 94 kegiatan yang terkait dengan
13 sektor Industri dengan 4 driver sector. Hal ini akan dibahas lebih detil di bab
berikutnya.
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Secara singkat, dari seluruh kegiatan MIDEC, kegiatan-kegiatan ini terdiri dari basic
study, training, dispatch experts/ technical assistance, seminar/ workshop, dan
kunjungan ke industri-industri di Jepang maupun di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini
sudah tentu perlu dimonitor dengan baik dalam setiap rangkaian prosesnya, yang
dimulai dari (i) input kegiatan seperti proses negosiasi, penyusunan TOR kegiatan,
komunikasi pembahasan detil kegiatan oleh kedua belah pihak, perencanaan sumber
daya pelaksana kegiatan, dll; (ii) proses/ kegiatan yang dilakukan sebagai
implementasi hasil pembahasan oleh kedua belah pihak; (iii) output kegiatan; (iv)
outcome kegiatan; dan (v) kesesuaian dengan visi dan misi dari MIDEC. Dalam proses
monitoring untuk seluruh kegiatan ini, perlu dibentuk suatu sistem kerja yang baik
sehingga rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan visi dan
misi dari kerjasama MIDEC ini. Gambar berikut menunjukkan rangkaian proses
monitoring kegiatan pada umumnya yang dapat dipakai sebagai acuan dalam
memonitor kegiatan-kegiatan MIDEC:
Gambar 2-2 Proses monitoring kegiatan MIDEC

Input
•TOR
•Proses negosiasi
dengan Jepang
•Komunikasi
internal &
eksternal RI dan
Jepang
•Sumber Daya
(anggaran, SDM

Proses
•Basic Study
•Training
•Technical
Assistance
•Kunjungan ke
industri/R&D
center
•Seminar/WS

Output
•Jumlah orang yang
dilatih
•skill yang dibentuk
•usulan-usulan
program
peningkatan daya
saing

Outcome
•Mensuplai
kebutuhan SDM di
Industri Indonesia
•meningkatkan
kapabilitasindustri
(cost, quality &
delivery)

Visi & Misi
MIDEC
•Meningkatkan
daya saing industri
manufaktur
Indonesia

Sistem monitoring kegiatan pada seluruh rangkaian proses di atas perlu disiapkan
(termasuk prosedur dan mekanismenya) dan dilaksanakan secara konsisten dan baik
oleh seluruh pihak-pihak terkait pelaksana kegiatan MIDEC, selain juga jangka waktu
monitor ini minimal dalam setiap quartal dan dilaporkan kepada Sekretariat MIDEC
untuk dapat ditindaklanjuti oleh koordinator MIDEC. Dalam hal ini, Sekretariat MIDEC
perlu ditata kembali sehingga mampu mengembangkan sistem monitoring secara
komprehensif dan melaksanakannya secara mandiri.
Sebagai langkah awal untuk pengembangan sistem monitoring, perlu diidentifikasi
indikator untuk masing-masing kegiatan seperti basic study, training, dan kegiatan
lainnya. Hal ini perlu ditetapkan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat dimonitor
secara objektif dan tetap mengarah pada output serta outcome yang ingin dicapai.
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Berikutnya akan dibahas mengenai indikator-indikator proses monitoring kegiatan
yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana kegiatan MIDEC.
Indikator-indikator untuk monitoring dan butir-butir pertimbangan terkait untuk
evaluasi setiap kegiatan MIDEC adalah:
1.

Basic study:


Menghasilkan mapping/pemetaan kapasitas dan kapabilitas industri
bersangkutan
o



Kejelasan identifikasi masalah

Menghasilkan “development plan”/langkah tindak lanjut kegiatan dari
basic study
o

Kerincian/ uraian dari development plan

o

keterkaitan basic study yang akan dilakukan dengan sektor
MIDEC lainnya terutama dengan ke empat driver sector

o

Rencana Diseminasi hasil basic study kepada pihak terkait

Kedua indikator hasil tersebut dapat dievaluasi melalui:


Cakupan kegiatan, lengkap atau parsial (Agenda kegiatan-kegiatan
terkait basic study (survey, waktu, rapat-rapat, seminar).



Resource/ kapasitas/ kapabilitas pelaku basic study sehingga hasil
analisis dari basic study dapat lebih akurat



Realisasi pembiayaan kegiatan dibandingkan dengan rencana, termasuk
prosi pembiayaan antara RI dan Jepang.

2.

Training


Pencapaian tujuan training (kompetensi yang akan dibentuk apakah
sudah sesuai dengan rencana).



Jumlah orang yang akan ikut training dan pengajarnya apakah sudah
sesuai dengan rencana.



Kompetensi trainer apakah sudah sesuai dengan kebutuhan training.



Persyaratan trainee apakah sudah sesuai dengan program dan
kompetensi yang dapat dicapai.

Keempat indikator hasil tersebut dapat dievaluasi melalui:


Penjenjangan tingkat/ level kompetensi yang akan dibentuk (diikuti atau
tidak).
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Keterkaitan training yang akan dilakukan dengan sektor MIDEC lainnya
terutama dengan ke empat driver sector dan jangka waktu training.



Realisasi pembiayaan kegiatan dibandingkan dengan rencana, termasuk
prosi pembiayaan antara RI dan Jepang.


3.

Laporan realisasi training (jumlah yang hadir, hasil ujian, dll).

Technical assistance


Efektifitas hasil technical assistance secara kualitatif dan kuantitatif (alat
ukur: kuesioner kepada penerima TA).

Indikator hasil tersebut dapat dievaluasi melalui:


Kompetensi expert yang datang.



Rencana pemanfaatan expert selama di Indonesia, seperti sebagai
trainer (jika ini yang dilakukan maka tidak sesuai dengan ketentuan);
memberi bimbingan teknis pada industri; atau memberikan bimbingan
teknis kepada lembaga riset di RI.



Rencana jumlah/ jangka waktu expert (effective man hour).



Fasilitas yang diberikan kepada expert sekaligus pembiayaan expert di
Indonesia.



Keterkaitan technical assistance dengan sektor MIDEC lainnya terutama
dengan ke empat driver sector.

4. Seminar


Efektifitas hasil Seminar kualitatif dan kuantitatif (alat ukur: kuesioner
kepada peserta seminar)tujuan dan sasaran bahasan seminar (cakupan
dan ketepatan dengan tujuan MIDEC)

Indikator hasil tersebut dapat dievaluasi melalui:


Partisipan (jumlah, persyaratan, afiliasi).



Kompetensi pembicara.



Keterkaitan SEMINAR dengan sektor MIDEC lainnya terutama dengan
ke empat driver sector.

5.

Kunjungan


Kedalaman dan manfaat informasi yang diperoleh (bahan-bahan
pendukung yang diperoleh dari kunjungan: contoh produk, spesifikasi,
buku, alur proses, leaflet, dll)
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Kejelasan komitmen tindak lanjut dari kunjungan

Kedua indikator hasil tersebut dapat dievaluasi melalui:


Kesesuaian industri & lembaga riset akan yang dikunjungi dibandingkan
dengan rencana



Waktu kunjungan



Kesesuaian kompentensi “delegasi/mission” yang mengunjungi dan
jumlahnya



Metode pengumpulan data dan informasi melalui kunjungan (video,
kuesioner, interview (Tanya jawab atau in-depth), lihat-lihat saja)

Sekretariat MIDEC perlu menyusun mekanisme untuk mengukur capaian indikator
hasil yang disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait, bila diperlukan dapat
dibentuk focus group discussion (FGD) dalam menilai capaian kegiatan yang telah
dilakukan.
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2.2

Sistem Evaluasi

Pada dasarnya evaluasi merupakan analisa suatu kegiatan yang dilakukan dengan
tujuan pelaksanaan kegiatan berikutnya lebih terarah dan sesuai dengan target yang
akan dicapai. Gambar berikut menggambarkan urutan pelaksanaan kegiatan dari
perencanaan awal sampai dengan pelaksaan kegiatan berikutnya hasil masukan dan
rekomendasi dari proses evaluasi.
Gambar 2-3 Urutan kegiatan dari perencanaan sampai dengan langkah-langkah perbaikan

Perencanaan
kegiatan

Pelaksanaan
kegiatan

Monitoring
kegiatan

Evaluasi
kegiatan

Langkahlangkah
perbaikan
hasil evaluasi

Proses evaluasi sangatlah menentukan. Apabila evaluasi dilakukan dengan baik,
maka arah seluruh kegiatan akan berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, apabila
evaluasi buruk, maka kegiatan yang dilakukan akan tak tentu arah dan tidak
bermanfaat.

2.2.1 Metodologi Evaluasi pada Kegiatan Basic study
Analisis yang dilakukan dikaitkan dengan indikator-indikator pada kegiatan
monitoring dan butir-butir pertimbangan terkait untuk evaluasi yang telah
disebutkan pada sub-bab sebelumnya.
Tabel 2-1 Analisis yang dilakukan pada kegiatan basic study
Indikator Monitoring dan butir-butir
Analisis
pertimbangan
Menghasilkan mapping/ pemetaan kapasitas
dan kapabilitas industri

 Apakah identifikasi masalah terungkap?
Jika tidak, apa sebabnya?

Menghasilkan “development plan”/langkah

 Bagaimana Kerincian/ uraian dari
development plan?
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Indikator Monitoring dan butir-butir
pertimbangan

Analisis

tindak lanjut kegiatan dari basic study

 Sejauh mana keterkaitan basic study yang
telah dilakukan dengan sektor MIDEC
lainnya terutama dengan ke empat driver
sector?
 Bagaimana dengan diseminasi hasil basic
study kepada pihak terkait? apakah
dilaksanakan? tepat sasaran?

Data detil mengenai sumber daya/ kapasitas/
kapabilitas/ kompetensi pelaku basic study,
seperti pengalaman kerja, institusi tempat
bekerja, dll

 apakah expert yang datang sesuai
dengan permasalahan yang dihadapi?
 apakah perlu expert yang lebih tinggi
kualifikasinya pada kegiatan berikutnya?

Realisasi pembiayaan kegiatan dibandingkan
dengan rencana, termasuk prosi pembiayaan
antara RI dan Jepang

 Apakah pembagian porsi pendanaan
sudah jelas?
 Apakah Indonesia porsinya berlebih?

Pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kolom evaluasi di atas merupakan pertanyaan
dasar dalam rangka evaluasi kegiatan basic study. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat
berkembang lebih dalam sesuai dengan detil kegiatan yang telah dilakukan.

2.2.2 Metodologi Evaluasi pada Kegiatan Training
Analisis yang dilakukan dikaitkan dengan indikator-indikator pada kegiatan
monitoring dan butir-butir pertimbangan terkait untuk evaluasi yang telah
disebutkan pada sub-bab sebelumnya.
Tabel 2-2 Analisis yang dilakukan pada kegiatan training
Indikator Monitoring dan butir-butir
Analisis
pertimbangan
Pencapaian tujuan training

 Apakah kompetensi yang akan dibentuk
sesuai dengan rencana? Bila tidak,
apakah kualifikasi peserta yang tidak
cocok? Waktu training yang pendek?

Kesesuaian jumlah orang yang akan mengikut
training dan jumlah pengajarnya dengan
rencana

 Apakah jumlah pengajar dan peserta
sesuai rencana?

Kesesuaian kompetensi trainer dan
persyaratan trainee dengan rencana

 Apakah kualifikasi peserta dan pengajar
sesuai rencana? Bila tidak, mengapa?
Apa langkah yang perlu diambil agar hal
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Indikator Monitoring dan butir-butir
pertimbangan

Analisis

ini tidak terjadi lagi?
Kesesuaian penjenjangan tingkat/ level
kompetensi yang akan dibentuk dengan
rencana

 Apakah tingkat kompetensi yang akan
dibentuk sesuai dengan rencana? Bila
tidak, mengapa?

Jangka waktu training

 Apakah jangka waktu training sudah
sesuai? Apakah perlu diperpanjang atau
diperpendek?

Realisasi pembiayaan kegiatan dibandingkan
dengan rencana, termasuk prosi pembiayaan
antara Indonesia dan Jepang

 Bagaimana porsi pembiayaan Indonesia?
Apakah berlebih?

Laporan realisasi training (jumlah yang hadir,
hasil ujian, dll)

 Apakah dari laporan yang dibuat
tercantum detil indikator-indikator
pelaksanaan kegiatan?

2.2.3 Metodologi Evaluasi pada Kegiatan Technical assistance
Analisis yang dilakukan dikaitkan dengan indikator-indikator pada kegiatan
monitoring dan butir-butir pertimbangan terkait untuk evaluasi yang telah
disebutkan pada sub-bab sebelumnya.
Tabel 2-3 Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan Technical assistance
Indikator Monitoring pada Technical
Analisa/ Evaluasi
assistance
Kesesuaian kompetensi expert yang datang
dengan permasalahan yang akan ditangani

 Apakah expert yang datang dapat
memberikan solusi pemecahan dari
masalah yang ada?

Tujuan expert selama di Indonesia, seperti
trainer (jika ini yang dilakukan maka akan
tumpang tindih dengan program training,
sehingga kedepannya perlu lebih
dipertimbangkan); memberi bimbingan teknis
pada industri; atau memberikan bimbingan
teknis kepada lembaga riset di Indonesia

 Apakah tujuannya sesuai rencana?
Apakah tumpang tindih dengan program
training?

Efektifitas hasil tech. assistance kualitatif dan
kuantitatif (alat ukur: kuesioner kepada
penerima tech. assistance)

 Apakah kuesioner sudah disiapkan?
Bagaimana hasilnya?

Jumlah dan jangka waktu expert (effective

 Apakah jumlah expert yang datang dan
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Indikator Monitoring pada Technical
assistance
man hour)

Analisa/ Evaluasi

waktu pemberian bantuan sesuai?
Apakah perlu diperpanjang atau
ditambah jumlah expertnya?

Fasilitas yang diberikan kepada expert
sekaligus pembiayaan expert di Indonesia

 Apakah fasilitas yang diberikan kepada
expert sudah memadai? (komputer,
meja, telpon, dll) Bagaimana dengan
pembiayaan fasilatas tersebut?

Keterkaitan tech. assistance dengan sektor
MIDEC lainnya terutama dengan ke empat
driver sector

 Apakah bantuan dari expert ini hasilnya
akan terkait dengan driver sector?

2.2.4 Metodologi Evaluasi pada Kegiatan Seminar
Analisis yang dilakukan dikaitkan dengan indikator-indikator pada kegiatan
monitoring dan butir-butir pertimbangan terkait untuk evaluasi yang telah
disebutkan pada sub-bab sebelumnya.
Tabel 2-4 Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan Seminar/ Workshop
Indikator Monitoring pada Seminar/Workshop
Analisa/ Evaluasi
Tujuan dan sasaran bahasan seminar

 Bagaimana cakupan dan ketepatan
dengan tujuan MIDEC?

Audience

 Apakah peserta/ audience sesuai dengan
yang diharapkan? Sudahkah kriteria
audience dirumuskan sebelumnya?

Kompetensi pembicara

 Curriculum vitae pembicara, apakah
sudah dipelajari sehingga dapat
memberikan paparan yang
komprehensif?

Keterkaitan SEMINAR dengan sektor MIDEC
lainnya terutama dengan ke empat driver
sector

 Apakah isi seminar terkait dengan driver
sector?

Efektifitas hasil Seminar kualitatif dan
kuantitatif

 Sudahkah kuesioner dipersiapkan?
Sudahkah peserta seminar mengisi dan
mengembalikannya? Bagaimana
tanggapan peserta dari kuesioner
tersebut?
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2.2.5 Metodologi Evaluasi pada Kegiatan Kunjungan
Analisis yang dilakukan dikaitkan dengan indikator-indikator pada kegiatan
monitoring dan butir-butir pertimbangan terkait untuk evaluasi yang telah
disebutkan pada sub-bab sebelumnya.
Tabel 2-5 Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan Kunjungan
Indikator Monitoring pada Kunjungan
Analisa/ Evaluasi
Kesesuaian industri & lembaga riset akan yang
dikunjungi dibandingkan dengan rencana

 Apakah lembaga riset dan industri yang
dikunjungi sesuai dengan rencana?
(jumlah dan jenis industri)

Waktu lamanya kunjungan

 Apakah waktu kunjungan cukup atau
kurang? Atau perlu dikurangi?

Kesesuaian kompentensi “delegasi/mission”
yang mengunjungi dan jumlahnya

 Apakah delegasi yang dikirim memang
kompeten? Hal ini diperlukan agar
analisis hasil kunjungan dapat berguna

Metode pengumpulan data dan informasi
melalui kunjungan, seperti melalui video,
kuesioner, interview tanya jawab atau indepth, dan visual

 Apa yang menjadi alat pengumpulan
data? Siapa yang memegang dan
pengambil datanya?

Kedalaman informasi yang diperoleh (bahanbahan pendukung yang diperoleh dari
kunjungan: contoh produk, spesifikasi, buku,
alur proses, leaflet, dll)

 Bagaimana hasil informasi yang
diperoleh? Berguna untuk kegiatan
selanjutnya?

Kejelasan komitmen tindak lanjut dari
kunjungan

 Bagaimana tindak lanjutnya?

Hasil analisis yang dilakukan untuk kelima kelompok kegiatan tersebut digunakan
untuk sebagai dasar untuk mengambil keputusan untuk menyusun langkah-langkah
perbaikan yang diperlukan agar visi dan misi yang ditetapkan dapat dicapai.
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3
3. MANUFACTURING INDUSTRY
DEVELOPMENT CENTER (MIDEC)

3.1

Hasil Perundingan tentang MIDEC

U

ntuk memulihkan perekonomian yang hancur akibat perang dunia ke-2
didengungkan konsep perdagangan bebas. Pada saat itu masih berlaku
sistem perdagangan dunia yang bersifat proteksionisme. Dalam hubungan

ini, sementara itu, untuk memperlancar perdagangan dunia dibentuk General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947 dengan tujuan mengurangi
hambatan tarif, pembatasan jumlah (seperti kuota perdagangan) dan subsidi. GATT
saat itu belum berbentuk sebagai suatu organisasi, hanya sebagai wadah/sarana
untuk

melakukan

perundingan-perundingan

yang

menghasilkan

perjanjian-

perjanjian. Pada tanggal 1 Januari 1995 dibentuk wadah organisasi terstruktur yaitu
World Trade Organization (WTO) dengan keanggotaan awal terdiri dari 75 anggota
GATT. Dengan berjalannya waktu keanggotaan WTO terus berkembang sehingga
sampai dengan pada tahun 2007 sudah terdaftar 151 negara anggota.
Walaupun organisasi WTO telah terbentuk, namun untuk memufakati perjanjian
guna membuat perdagangan bebas dunia berjalan terasa sangat lambat dan
mengalami banyak sekali kendala. Permasalahan utama adalah kepentingan negara
maju yang berbeda dengan kepentingan negara berkembang dan negara belum
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berkembang, sehingga sulit mencapai titik temu dalam menentukan rumusan
perdagangan bebas.
Sebagai akibatnya beberapa negara dalam suatu kawasan atau region membentuk
suatu kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan, yang merupakan kawasan
perdagangan bebas atau Free trade Area (FTA). Sebagai contoh antara lain: Uni
Eropa (UE), North Amerika Free trade Area (NAFTA), ASEAN Free trade Area (AFTA),
SAPTA, Mercosur, dan lain sebagainya. Cakupan kerjasama ini adalah bagian dari
kerjasama multilateral yang dikenal sebagai kerjasama regional.
Kerjasama kawasan atau regional ini pada kenyataannya tidak terbatas hanya antara
negara dalam suatu kawasan tetapi juga dengan kelompok dari kawasan lain atau
dengan negara lain yang jauh dari kawasannya. Kerjasama tersebut disebut juga
kerjasama biregional atau bilateral. Salah satu kawasan regional yang aktif dalam
mengadakan kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain adalah Uni Eropa.
Beberapa kerjasama perdagangan yang sudah dilaksanakan oleh UE antara lain
dengan Meksiko, Chili, ACP, Central America dan Andean Community. Uni Eropa juga
tengah menjajagi kerjasama dengan ASEAN minus three.
Selain itu pihak ASEAN akhir-akhir ini aktif melakukan kerjasama dengan negaranegara seperti;Cina, India, Korea dan Jepang. Sementara kerjasama yang masih
dalam tahap penjajakan adalah dengan Australia New Zealand (ANZ). Khusus dengan
Jepang walaupun telah membuat perjanjian dengan ASEAN, namun juga menjalin
kerjasama secara bilateral dengan negara anggota ASEAN, seperti dengan Indonesia
melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreemen (IJEPA)
Jepang juga aktif menjalin kerjasama perdagangan internasional dengan negaranegara baik mitra utamanya maupun dengan negara-negara yang dianggap
potensial. Jepang sangat memerlukan kondisi pasar yang akomodatif untuk
mengerakkan kembali perekonomiannya yang mengalami stagnasi sejak tahun 1990an.
Negara-negara yang menjadi target Jepang untuk mengadakan perjanjian EPA
adalah negara di Asia Timur seperti Korea, Cina serta Asia Tenggara, khususnya yang
telah tergabung dalam ASEAN. Namun tidak menutup pula kerjasama dengan
negara yang dianggap potensial maupun perjanjian dengan skema multilateral
seperti Asian Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Meeting (ASEM),
serta The Gulf Cooperation Council. Saat ini Jepang telah memasuki tahap
pelaksanaan kerjasama EPA tersebut dengan beberapa negara seperti: Meksiko,
Chili, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei dan Thailand. Selain itu saat ini Jepang juga
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masih dalam proses negosiasi dengan Vietnam, India, Cina, Cambodia, Laos dan yang
masih alot sejak tahun 2004 adalah dengan Korea Selatan. Yang masih dalam proses
penjajakan untuk mengadakan EPA ialah Swiss, Brasil, Australia dan Selandia Baru.
Perundingan bilateral antara Indonesia dengan Jepang telah diselesaikan dan di
dituangkan dalam perjanjian kerjasama bilateral di bidang ekonomi (Indonesia
Jepang Economy Partnership Agreement–IJEPA) yang ditandatangani oleh Presiden
RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Mr. Shinzo Abe
pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta. Sejak tanggal 1 Juli 2008 perjanjian tersebut
secara resmi dilaksanakan oleh kedua negara.
Dalam perjanjian IJEPA terdapat 11 elemen yang disepakati yaitu:
1.

Trade in Goods;

2.

Rules of Origin;

3.

Customs Procedures;

4.

Investment;

5.

Trade in Services;

6.

Move of Natural Persons;

7.

Energy and Mineral Resources;

8.

Intellectual Property Right;

9.

Government Procurement;

10. Competition Policy;
11. Cooperation;
Dari 11 elemen tersebut, yang sangat terkait dengan sektor Industri adalah: (1) Trade
in Goods; (2) Rules of Origin; (3) Trade in Services dan (4) Cooperation.
Terkait dengan elemen Cooperation pihak Jepang menyatakan komitmennya untuk
membantu pihak Indonesia meningkatkan kapasitas industrinya (capacity builiding)
agar produk/jasa yang dihasilkan bisa memenuhi persyaratan mutu yang dituntut
oleh pasar Jepang. Untuk meningkatkan kapasitas sektor industri ini, perlu dilakukan
kegiatan-kegiatan berupa: Basic study, Technical assistance/ Dispatch Expert,
Training/TOT dan Seminar/workshop.
Khusus pada sektor industri diutamakan pengembangan industri manufaktur melalui
Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) dan difokuskan pada
pengembangan produk-produk otomotif, elektronika, alat berat dan kontruksi, dan
kegiatan sektor energi.
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Dalam mengembangkan produk-produk di atas kegiatan MIDEC dengan capacity
builidingnya dilakukan terhadap 13 sektor industri yang terdiri dari sektor industri
penunjang (cross sectoral), sektor industri khusus (specific sector) dan sektor
industri/kegiatan yang menciptakan lapangan kerja sebagai pemacu peningkatnya
kesejahteraan. Sektor-sektor dimaksud adalah :
a) Sektor Industri Penunjang (Cross sectoral) mencakup :
1)

Industri pengerjaan logam (metal working),

2) Industri Mould & Dies dan
3) Pengelasan (welding)
4) Konservasi energi (energy conservation)
b) Sektor industri khusus (specific sector) mencakup ;
5) Industri Automotive,
6) Industri Electric/electronics,
7) Industri baja & produk baja,
8) Industri tekstil,
9) Industri bukan baja dan
10) Industri makanan & minuman,
11) Industri petrokimia & kimia oleo (petro & oleo chemical)
c)

Sektor industri/kegiatan yang menciptakan lapangan kerja mencakup ;
12) Industri kecil dan menengah (small and medium-scale enterprises
(SMEs)),
13) Promosi investasi dan ekpor industri (investment & industrial export
promotion),

Untuk mengembangkan kapasitas industri (capacity builiding) dibuat kegiatan tiaptiap subsektor industri, sehingga keseluruhannya berjumlah 94 kegiatan yang
merupakan bantuan dari pihak Jepang.

3.2

Rencana Kegiatan MIDEC

Seluruh 94 kegiatan untuk 13 sektor seperti diuraikan pada bab 3.1 diatas, perlu
ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana kegiatan oleh masing-masing sektor,
Rencana kegiatan tersebut dituangkan dalam Terms Of Rerference (TOR) atau
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan selanjutnya disampaikan kepada pihak Jepang,
atau dirundingkan langsung dengan pihak Jepang. Perundingan telah dilakukan
berkali-kali dengan pihak Jepang, akan tetapi belum menunjukkan kemajuan yang
berarti untuk bisa disetujui menjadi rencana pelaksanaan kegiatan. Permasalahan
utama adalah TOR/KAK yang disampaikan belum memberikan gambaran mengenai
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permasalahan yang diminta oleh pihak Jepang, sehingga pihak Jepang juga
mengalami kesulitan membuat rencana kerja bantuan kepada pihak Indonesia. Pihak
Jepang meminta agar pihak Indonesia membuat TOR yang rinci, serta memberikan
peta awal kondisi industri di Indonesia, terutama yang perlu mendapatkan bantuan.
Usulan kegiatan yang dituangkan dalam TOR adalah sebagai berikut :

3.2.1 Industri Pengerjaan Logam (Metal Working)
Ruang lingkup Industri pengerjaan logam (Metal working) adalah kegiatan industri
pengecoran (casting), tempa (forging), press (stamping) dan perlakukan panas (heat
treatment).
Banyak jenis komponen otomotif, peralatan listrik dan elektronika serta alat
berat/kontruksi yang proses pengerjaannya melalui industri pengerjaan logam.
Terdapat lebih dari 500 perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengerjaan
logam, namun karena keterbatasan kemampuan tenaga kerja serta proses produksi,
perusahaan tersebut belum mampu menghasilkan produk dengan mutu yang baik
sehingga belum bisa memenuhi persyaratan sebagai komponen yang memenuhi
standard untuk keperluan OEM. Umumnya kelemahan industri pengerjaan logam
dalam negeri ini adalah pada bidang engineering design, R&D, Kendali mutu (Quality
Control, penerapan standar dan proses produk dengan kesulitan tinggi /presisi atau
sophisticated.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas industri pengerjaan logam
didalam negeri dengan memanfaatkan kerjasama IJEPA-MIDEC telah disepakati
beberapa kegiatan yaitu ;


Basic study, untuk memetakan kelemahan-kelemahan industri pengerjaan
logam, sehingga didapat rekomendasi penyelesaian masalah teknologi
proses dan kemampuan tenaga kerja.



Seminar/Workshop dengan maksud membahas hasil kajian basic study
bersama para stakeholders.



Bantuan teknik (Technical Assintance (TA)), berupa bantuan tenaga ahli dari
Jepang berdasarkan rekomendasi kajian basic study.



Pelatihan & TOT, memberikan pelatihan bagi tenaga kerja industri
pengerjaan logam sesuai bidangnya.
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3.2.2 Industri Mould & Dies
Industri Mould & Dies adalah industri yang memproduksi peralatan (tools) jenis
cetakan untuk pembuatan komponen logam, plastik atau karet. Mould & dies
umumnya dipakai pada industri otomotif dan komponennya; industri peralatan listrik
dan elektronika; industri alat berat dan kontruksi. Akurasi dan tingkat kesulitan
(presisi) komponen sangat ditentukan oleh mutu mould & dies.
Kemampuan industri dalam negeri untuk membuat mould & dies dengan tingkat
kesulitan tinggi (presisi) masih lemah. Untuk menunjang kebutuhan dalam negeri
mould & dies masih banyak diimpor, yang diperkirakan mencapai 70% dari
kebutuhan.
Telah dimufakati agar dalam kegiatan MIDEC terdapat program yang memberikan
dukungan bagi peningkatkan kemampuan industri mould & dies dalam negeri.
Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan berikut :


Basic study, untuk mengecek kemampuan/kelemahan industri mould & dies
dalam negeri, baik teknologi proses maupun tenaga kerja. Hasilnya
diharapkan berisi rekomendasi untuk peningkatan kemampuan industri
cetakan & dies lokal.



Seminar & workshop, untuk membahas hasil basic study dengan para
stakeholders terkait.



Bantuan teknik (Technical Assintance (TA), berupa bantuan tenaga ahli dari
Jepang sesuai rekomendasi kajian basic study.



Pelatihan & TOT, memberikan pelatihan bagi tenaga kerja industri mould &
dies.



Pembuatan standar kompetensi SDM industri mould & dies



Meninjau industri mould & dies di Jepang

3.2.3 Pengelasan (Welding)
Salah satu proses pengerjaan logam adalah penyambungan logam dengan
pengelasan, sehingga pengelasan menjadi salah satu infrastruktur bagi industri
pengerjaan logam atau konstruksi, seperti terdapat pada industri-industri : kapal,
boiler, heat exchanger, refinery plant, chemical plant, konstruksi baja, dll. Mutu
produk dalam pengelasan, sangat ditentukan diantaranya oleh keahlian (skill) dari
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tenaga kerjanya. Dengan demikian pengembangan SDM pengelasan merupakan
elemen kunci bagi peningkatan daya saing. Tenaga kerja pada sektor pengelasan
dituntut agar memiliki sertifikat. Terdapat bermacam-macam sertifikat dengan
berbagai kualifikasi.
Indonesia sampai saat ini belum menerapkan standar kompetisi tenaga kerja las,
sehingga belum ada tenaga kerja las yang mempunyai sertifikat sesuai
kompetensinya. Untuk mengarah ke penerapan standar kompetensi tersebut perlu
disiapkan infrastruktur pengelasan berupa lembaga pelatihan, lembaga pengujian
dan lembaga sertifikasi yang kesemuanya terpadu dalam Pusat Pengelasan (Welding
Center)
Dalam upaya mewujudkan pusat pengelasan tersebut, telah dimufakati melalui
MIDEC akan dilakukan kegiatan berikut:


Basic study, memetakan kondisi dan teknologi pengelasan di Indonesia.



Bimbingan pembentukan Welding Center,



Bantuan teknik (Technical Assintance (TA)), berupa bantuan tenaga ahli dari
Jepang untuk membantu meningkatkan teknologi pengelasan di Indonesia.



Training untuk para pelatih (TOT),



Membuat sistem kualifikasi tenaga pengelasan (ISO 9606),



Membuat sistem sertifikasi instruktur pengelasan (ISO 14731, WES 8103),



Melakukan sertifikasi bagi tenaga pengelasan dengan standar API/JWS dan
JWES (dual certification)



Pertukaran informasi pasar kedua negara

3.2.4 Konservasi Energi (Energy Conservation)
Pertumbuhan konsumsi energi mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Konsumsi energi Indonesia meningkat terus setiap tahun. Sumber energi di
Indonesia umumnya masih berasal dari bahan bakar minyak. Sehubungan dengan
krisis energi global, maka sangat perlu dilakukan penghematan energi atau
penggunaan energi alternatif. Saat ini belum ada kebijakan khusus untuk
konservasi/penghematan energi tersebut.
Konservasi energi bertujuan untuk menghemat penggunaan energi terutama pada
industri-industri yang lahap energi seperti ; industri baja, tekstil, kimia dll.
Penghematan energi akan meningkatkan efisiensi. Untuk itu perlu dilakukan audit
energi pada tiap tahapan proses. Audit energi dilakukan oleh seseorang yang
memiliki sertifikat sebagai auditor energi pada perusahaan bidang energi atau ESCO
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(Energie Service Company). Di Indonesia saat ini masih sangat sedikit perusahaan
bidang ESCO termasuk juga personil yang mempunyai sertifikat audit energi.
Industri pengecoran logam sebagai salah satu industri yang lahap energi umumnya
mempunyai tungku pengecoran yang sudah tua yang mengkonsumsi banyak energi
dan tidak efisien (banyak energi terbuang). Dengan alasan biaya atau kurang
informasi terhadap teknologi pengecoran terbaru, maka banyak pengusaha belum
beralih kepada tungku yang modern dengan hemat energi. Pemakaian tungku tua
yang tidak efisien akan meningkatkan emisi gas buang CO2 yang merusak
lingkungan. Konvensi Bali tentang “Climate Change” menargetkan pengurangan
emisi CO2 sebanyak 25-40% pada tahun 2025.
Dalam kerangka kerjasama dengan Jepang melalui MIDEC disepakati program
bantuan tentang energi sebagai berikut:
a.

Memberikan

pengetahuan

tentang

penghematan

energi

kepada

perusahaan-perusahaan yang menggunakan banyak energi (lahap energi).
Program ini diuraikan menjadi 4 kegiatan, yaitu :


Membuat ketentuan dan panduan tentang penghematan energi
pada industri.



Pelatihan



Bantuan teknik (Technical Assintance (TA)), berupa bantuan tenaga
ahli dari Jepang



Monitoring dan evaluasi kebijakan tentang penghematan energi
pada industri.

b.

Memperkenalkan tungku pengecoran yang mempunyai effisiensi tinggi (
high efficiency furnace) untuk mengurangi emisi CO2 dan konsumsi energi.
Program ini diuraikan menjadi 3 kegiatan yaitu :


Bantuan teknik (Technical Assintance (TA)), berupa bantuan tenaga
ahli dari Jepang



Seminar & Workshop of the High Efficiency Furnace



Peninjauan ke perusahaan Jepang yang mempunyai tungku dengan
efisiensi tinggi.

c.

Menyediakan informasi tentang model bisnis baru “Energy Service
Company (ESCO) ” untuk penghematan energi.
Program ini diuraikan menjadi 3 kegiatan, yaitu :


Seminar & Workshop model bisnis baru “ ESCO ”
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Bantuan teknik (Technical Assintance (TA)), berupa bantuan tenaga
ahli dari Jepang



Peninjauan ke Perusahaan ESCO Jepang.

3.2.5 Industri Otomotif
Sektor industri kendaraan bermotor adalah salah satu industri prioritas dalam
Kebijakan Pengembangan Industri Nasional. Produksi industri kendaran bermotor
pertahun telah mencapai lebih dari 500.000 unit kendaraan bermotor roda empat
dan sekitar 5 juta unit sepeda motor. Pencapaian ini telah menjadikan Indonesia
sebagai salah satu produsen kendaraan bermotor terbesar di kawasan ASEAN dan
produsen sepeda motor ketiga terbesar di dunia.
Perkembangan ini telah mendorong tumbuhnya industri komponen kendaraan
bermotor. Hingga saat ini masih banyak komponen kendaraan bermotor yang
diimpor. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dan kapabilitas produsen
komponen lokal, rendahnya daya saing, rendahnya mutu, belum menerapkan atau
memenuhi standar produk, lemahnya penguasaan teknologi termasuk R&D, dan lainlain.
Dalam rangka terbukanya akses pasar dan diakui secara global produk otomotif dan
komponenya, telah dilakukan peningkatan kerjasama dengan Jepang melalui
pemanfaatan kerjasama IJEPA-MIDEC dalam hal :
a.

Pelaksanaan studi kelayakan tentang kerjasama R&D dan pengecekan
kemampuan lembaga uji Indonesia untuk menfukung sistem R&D, yang
akan dilakukan oleh tenaga ahli Japan Auto Mobile Research Institute
melalui Sub Working Group/SWG III.

b.

Membantu tersedianya peraturan teknik tentang kesesuaian pengujian
(testing

conformity)

terbaru

yang

diperlukan

Indonesia

untuk

mengadopsi/bergabung dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian
UN/ECE 1958, melalui Sub Working Group II/SWG II.


Bantuan teknik/tenaga ahli bekerjasama dengan Japan Automobile
Standards Internationalization Center

c.

Membantu meningkatan industri komponen kendaraan bermotor dalam
negeri dalam bidang manajemen dan kendali mutu, dengan memperluas
program tenaga ahli berpindah (roving experts), melalui Sub Working Group
I/SWG I.


Bantuan teknik/tenaga ahli
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Pelatihan untuk industri pembuat komponen otomotif



Pemanduan industri pembuat komponen otomotif dalam bidang
manajemen dan Kendali Mutu

3.2.6 Industri Electric/Elektronics
Pasar lokal produk elektronik konsumsi dipenuhi oleh produksi dalam negeri
sebanyak 36% dan impor sebesar 64%. Diperkirakan sekitar 20% - 30% produk impor
tesebut illegal. Produksi dalam negeri dihasilkan oleh 34 perusahaan industri.
Sementara itu produk elektronik konsumsi Indonesia juga sudah diekspor ke manca
negara. 64% dari hasil produksi dalam negeri diekspor, sisanya 36% masuk kepasar
lokal. Tahun 2008 yang lalu nilai ekspor produk elektronika sebesar US $ 7 Milyar.
Hasil perundingan Asean tentang Electronic and Electric Equipment Mutual
Recognition Agreement (ASEAN EEE-MRA), menyepakati saling pengakuan hasil
pengujian laboratorium sesama negara Asean mulai bulan Januari 2011.
Saat ini belum ada laboratorium di dalam negeri yang mempunyai kemampuan untuk
menguji semua peralatan elektronik. Laboratorium pengujian peralatan elektronik
umumnya masih menyebar dan dimiliki oleh industri-industri peralatan elektronik,
sedangkan laboratorium uji yang independen belum mampu melakukan pengujian
secara lengkap. Perusahaan industri yang mempunyai laboratorium uji dan telah
diakreditasi diantaranya adalah: PT Panasonic Manufacturing Indonesia, PT Hartono
Istana Teknologi, sedangkan laboratorium uji yang independen adalah ; Pusat
Pengujian Mutu Barang (PPMB), PT. PLN, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik(B4T)
dan Balai Riset dan Teknologi Surabaya.
Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), saat ini sedang mempersiapkan diri
untuk menyambut pemberlakuan ASEAN EEE-MRA tersebut pada awal tahun 2011,
dengan penambahan peralatan uji, standar dan SDM
Hasil perundingan dengan Jepang dalam kerangka MIDEC kegiatan-kegiatan yang
dietujui untuk industri elektronika adalah yaitu: Bantuan Teknik/Tenaga ahli (dispatch
expert) direncanakan tahun 2010 dan Pelatihan.(training) diprogramkan semester 2
tahun 2009.
Untuk dispatch expert pihak Jepang masih dikonsultasikan dengan Japan Quality
Assurance/JQA

dan

Japan

Electrical

Safety

&

Enviromental

Laboratory/JIT.
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Dalam program pelatihan pihak Indonesia mengusulkan selama 3 (tiga) tahun
sesuai durasinya untuk 10 (sepuluh) orang. Untuk hal ini piahk Jepang akan
didiskusikan dahulu dengan JICA sebagai pelaksana training nantinya. Tentang TOT
Jepangsaat ini masih meng exclude kegiatan , karena sesuai dengan hasilpertemuan
sebelumnya TOT diberi tanda “mark 3”, yang berarti tidak dibahas dalam dalam
pembahasan MIDEC.

3.2.7 Industri Baja dans Produk Baja
Konsumsi baja perkapita di Indonesia saat ini masih rendah yaitu sekitar 29 kg/th,
dengan total konsumsi nasional sebesar 6 juta ton/th. Konsumsi tersebut dipenuhi
oleh produksi dalam negeri sebesar 1,5 juta/th dan sisanya diimpor. Perbedaan
supply/demand ini merupakan peluang investasi dalam sektor industri baja nasional.
Peluang investasi ini juga didukung oleh sumber daya alam yang cukup tersedia
seperti, biji besi, batu bara, dan gas yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Industri yang ada saat ini, beroperasi dengan peralatan produksi yang sudah tua,
sehingga umumnya tidak effisien, boros energi dan mengeluarkan CO2 yang tinggi.
Pada konvensi perubahan iklim di Bali tahun 2007 disepakati untuk mengatur dan
menargetkan pengurangan emisi CO2 sebesar 25-40% pada tahun 2025.
Untuk mengejar kebutuhan konsumsi nasional, diperlukan peta jalan (roadmap)
sebagai arahan untuk pengembangan industri baja nasional dengan memanfaatkan
SDA lokal dan teknologi hemat energi dengan emisi CO2 yang rendah.
Sementara itu Jepang telah memiliki teknologi Blast Furnace dan BOF yang hemat
energi dengan emisi CO2 yang rendah. Dalam rangka memanfaatkan kerjasama
IJEPA-MIDEC telah dilakukan perundingan dengan Jepang dan menghasilkan usulan
kegiatan disektor baja sebagai berikut :
a.

Membantu pembuatan strategi industri baja Indonesia.


Basic study tentang strategi industri baja Indonesia



Bantuan teknik/tenaga ahli



Seminar & Workshop tentang studi strtaegi industri baja Indonesia



Kursus & Kunjungan singkat ke perusahaan baja Jepang yang
sangat baik untuk Pejabat senior Pemerintah dan Manajemen
senior Perusahaan swasta.

b.

Penerimaan penggunaan patent “DIOS; Direct Iron Ore Smelting Reduction
Process” sistem produksi baja akrab lingkungan yang menggunakan pasir
besi dan batubara mutu rendah dan studi lebih jauh tentang tindakan
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tambahan untuk alih teknologi DIOS termasuk pengenalan strategi yang
berkaitan dengan penggunaan praktis patent ini.


Penerimaan penggunaan patent DIOS



Penyerahan kopi laporan yang menunjukkan hasil percobaan dan
penelitian tentang DIOS



Seminar peluang bisnis tentang DIOS dan proses pembuatan baja
lainnya di Indonesia


c.

Pengiriman tenaga ahli

Pelatihan untuk produksi yang lebih bersih oleh industri baja.


Bantuan teknik/tenaga ahli



Pelatihan untuk Pelatih tentang Produksi yang Lebih Bersih pada
Industri Baja



Pelatihan Trainee tentang Produksi yang Lebih Bersih pada Industri
Bajas

3.2.8 Industri Tekstil
Industri tekstil merupakan pengahasil devisa terbesar yang pada tahun 2008
mencapai US $. Namun bila dibandingkan market share dunia masih kurang dari 2%.
Untuk meningkatkan pangsa pasar tersebut, para eksportir tekstil Indonesia masih
menghadapi kelemahan mengenai data pasar, baik data perdagangan antar negara,
maupun data pasar regional dan pasar global. Terkait dengan kerjasama ekonomi
dengan Jepang, para eksportir tekstil juga kekurangan data pasar Jepang, baik data
demand, trend, pesaing, maupun mode yang diterima pasar Jepang.
Pola pemasaran produk garmen Indonesia saat ini umumnya, calon pembeli produk
garmen mengorder barang dengan memberikan disainnya sendiri dan kain sebagai
bahan bakunya. Dengan demikian industri garmen dalam negeri hanya sebagai
penyedia jasa jahit saja. Hal ini disebabkan karena kemampuan pendisain dalam
negeri yang masih lemah dan disain belum dilihat sebagai sasaran ekspor, serta
bahan baku kain yang belum memenuhi syarat pembeli, baik corak maupun
mutunya.
Masalah lain Industri tekstil Indonesia adalah masih kurang efisiennya proses
produksi karena mesin-mesin proses produksi tekstil yang sudah tua. Departemen
Perindustrian telah melakukan kebijakan program restrukturisasi mesin tekstil dan
penghematan energi sejak tahun 2007 sehingga diharapkan produktifitas dan daya
saing industri tekstil meningkat.
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Bahan baku industri tekstil sampai saat ini masih tergantung pada bahan baku impor,
seperti kapas, sutera, dan serat lainnya. Indonesia punya potensi yang besar untuk
mengembangkan bahan baku serat alam sebagai bahan baku industri tekstil.
Penelitian dan percobaan telah banyak dilakukan, akan tetapi masih banyak yang
belum berhasil dengan baik. Penanaman kapas telah dicoba di beberapa daerah di
Indonesia, namun belum berhasil. Industri sutera masih bertahan tetapi cenderung
menurun karena menghasilkan kualitas dan efisiensi yang rendah. Potensi industri
serat rami sudah mulai dikembangkan, namun masih belum berhasil dengan baik.
Begitu juga dengan serat sabut kelapa yang merupakan limbah yang cukup besar
dari pohon kelapa, masih belum bisa diolah dengan baik. Serat sabut kelapa dapat
dipergunakan sebagai door trims dalam industri otomotif atau sebagai bahan
geotekstil.
Zat warna dan zat pembantu tekstil juga masih sangat tergantung pada impor. Para
peneliti di bidang zat warna alam telah melakukan penelitian, namun masih
mengalami masalah dalam hal konsistensi kualitas dan kuantitas.
Memperhatikan kondisi industri tekstil nasional seperti tersebut diatas, dan dalam
kerangka kerjasama dengan Jepang melalui MIDEC dan untuk memperkuat agar
kemampuan dan kualitas industri tekstil nasional dapat meningkat, sehingga bisa
memasuki pasar global atau pasar Jepang khususnya, maka kegiatan-kegiatan yang
diusulkan melalui program IJEPA-MIDEC adalah :


Peningkatan teknologi pewarnaan dan penyelesaian proses pewarnaan,
pelatihan dan pelatihan pelatih serta bantuan tenaga ahli



Bantuan penguatan ekspor ke Jepang, seperti penyedian informasi tentang
kecenderungan pasar, logistic dan system penyerahan di Jepang. Dukungna
bagi

penerimaan

berbagai

misi

dari

Indonesia

dan

mengadakan

pameran/pertemuan bisnis di kedua negara.


Cooperation for improvement of the capabilities to testing and certification
system



Support to establish Indonesia’s textile industry strategy



Cooperation on proven and efficient technology that uses textiles based
natural resources or raw materials.

3.2.9 Industri Bukan Baja (Non Ferrous)
Industri bukan besi baja yang cukup penting dalam pengembangan industri nasional
adalah industri Aluminium dan turunannya.
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Struktur Industri Aluminium di Indonesia dari hulu ke hilir sudah cukup lengkap.
Namun demikian industri paling hulu, industri pemurnian alumina (alumina refinery)
belum ada di Indonesia. Teknologi yang digunakan oleh industri aluminium di
Indonesia sudah ketinggalan dibandingkan dengan teknologi yang digunakan oleh
industri aluminium di negara-negara maju pesaing Indonesia.
Konsumsi aluminium nasional Indonesia sekitar 300.000 MT per tahun atau 1,4 kg
perkapita. Dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, konsumsi aluminium per
kapita Indonesia lebih kurang hanya 1/3 konsumsi kedua negara tersebut (25% - 30%).
Pertumbuhan konsumsi diperkirakan sebesr 7% pertahun
Bahan baku untuk industri Aluminium umumnya masih diimpor, sedangkan bahan
baku dari dalam negeri didapat dari PT. Inalum, dimana sebesar 40% dari produksinya
atau sekitar 70.000 Ton – 100.000 Ton pertahun dialokasikan untuk pasar dalam
negeri.
Indonesia mempunyai sumber daya alam bukan besi baja berupa tembaga, nikel dan
timah, yang umumnya diekspor dalam bentuk bijih. Bijih logam yang sudah diolah di
dalam negeri adalah bijih tembaga menjadi katoda tembaga dan bijih timah menjadi
ingot timah, sedangkan bijih nikel belum diolah di dalam negeri.
Dalam rangka meningkatkan nilai tambah atas sumber-sumber daya alam tersebut,
melalui pemanfaatan kegiatan kerjasama dengan Jepang dalam IJEPA-MIDEC
disetujui kegiatan-kegiatan berupa; Basic study, Bantuan teknik/tenaga ahli, dan
promosi investasi.

3.2.10 Industri Makanan & Minuman
Kebutuhan akan produk makanan dan minuman tiap tahun terus meningkat ,
sehingga membuka peluang bagi industri makanan dan minuman. Dilain pihak
tuntutan konsumen terhadap makanan dan minuman juga meningkat, terutama
untuk makanan yang sehat, bermutu, aman dan diproses dengan cara yang benar
(higenis), dll. Pada umumnya industri makanan dan minuman di Indonesia masih
sedikit yang bisa memenuhi keinginan konsumen, karena masih banyak Industri
makanan dan minuman yang belum memenuhi standar internasional, kemampuan
terbatas, kurang inovasi dan pengembangan, kurang perhatian terhadap kebersihan
(hygiene), keamanan dan lain sebagainya.
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Industri makanan dan minuman Jepang sudah memenuhi semua persyaratan
standar internasional, sehingga dirasa pantas bila Jepang memberikan bantuannya
untuk mengembangkan industri makanan dan minuman Indonesia.
Dalam Kerangka MIDEC, bantuan Jepang untuk industri makanan dan minuman
Indonesia adalah berupa kegiatan-kegiatan:


Pengiriman tenaga ahli/pengajar dan



Pelatihan untuk trainee dan trainer

3.2.11 Industri Petro & Oleo Chemical
Kegiatan kerjasama di bidang industri petro dan oleo hanyalah pembuatan Basic
study.

3.2.12 Usaha Kecil dan Menengah/Small and Medium Enterprises
(UKM/SMEs)
UKM pada umumnya belum menerapkan sistem mutu dalam memproduksi barang,
karena dukungan sarana yang terbatas dan kemampuan SDM yang masih lemah.
Sebenarnya penerapan standar sangat penting bagi meningkatkan daya saing
produk UKM seperti Penerapan sistem mutu QS 9000, dan ISO/TS 16949 untuk
komponen otomotif dan HACCP & GMP untuk makanan.
Sistem untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi tenaga kerja di Jepang
dilakukan melalui “Shindan Shi”.
Pada dasarnya, shindanshi dibentuk dengan tujuan untuk mendorong peningkatan
industri kecil menengah (IKM) yaitu dengan konsultan diagnosis IKM (shindanshi).
Sistem ini berasal dari Jepang dan kemudian Indonesia meniru sistem serupa untuk
memperkuat industri kecil dan menengah tersebut. Diharapkan sistem tersebut
dapat memicu IKM sebagai tulang punggung industri di Indonesia.
Shindanshi atau para konsultan diagnosis tersebut diharapkan dapat memberikan
berbagai pertimbangan untuk berbagai macam materi teknis (manajemen industri,
keuangan proses, SDM dan sebagainya) dan non teknis (AMT) sehingga dapat
membantu peningkatan IKM.
Indonesia memiliki dan 3,8 juta unit usaha kecil dengan total tenaga kerja sekitar 8,8
juta orang yang tersebar pada 72.000 desa di seluruh Indonesia. UKM punya potensi
untuk dikembangkan antara lain karena tersedianya sumber daya yang cukup,
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adanya bermacam-macam budaya dan gaya hidup, dll. Disamping itu UKM juga
mempunyai kelemahan seperti; produktivitas yang rendah, mutu produk yang
rendah, disain, kemasan dan akses pasar yang lemah.
Melihat kepada kekuatan desa dengan potensi sumber daya lokal yang dimiliki, maka
suatu pola pengembangan UKM melalui perkuatan masing-masing desa agar
mempunyai produk unggulan dapat diterapkan. Pola ini biasa disebut One Village
One Product (OVOP). Pola ini telah dikembangkan oleh Jepang sejak tahun 1970-an,
dimana dalam suatu daerah tertentu dihasilkan produk spesifik berdasarkan budaya
daerah setempat dan dipasarkan baik didalam negeri maupun ekspor. Dengan
demikian produk OVOP adalah produk dengan sumberdaya lokal, bercirikan budaya
setempat dan merek lokal serta mampu bersaing dipasar global.
Di luar Jepang OVOP berhasil diterapkan di Thailand, dan berdampak pada
peningkatkan ekonomi Thailand. Melihat keberhasilan pengembangan UKM melalui
pendekatan OVOP, Pemerintah Indonesia juga akan menerapkan program OVOP
tersebut melalui kegiatan-kegiatan :
a.

Teach

management

for

Small and Medium Enterprises to survive and

strengthen competitiveness.
b.

Assist to sales promotion by improving the design of local products and
implementing “One Village One Product” campaign.

3.2.13 Promosi Investasi dan Ekspor Industri
Kegiatan ini utamanya adalah untuk meningkatkan investasi dan ekspor produk
Indonesia, dalam bentuk Bantuan teknik , Pelatihan dan Seminar/Workshop.
Pelaksanaan IJEPA secara keseluruhan disepakati baru dimulai pada 1 Juli 2008.
Dengan demikian pelaksanaan kegiatan MIDEC untuk 94 rencana kegiatan yang
dijadwalkan mulai tahun 2008, kelihatannya mengalami pengunduran, karena
mengingat waktu yang tersedia sangatlah sempit disamping belum dapat dipastikan
kesiapan penganggaran biaya pendamping dalam DIPA/APBN bagi kegiatan
tersebut. Sementara itu sistem penganggaran pemerintah Jepang dimulai pada
bulan Maret, yang berarti pemerintah Jepang tidak menyediakan anggaran untuk
kegiatan ini dalam tahun anggaran 2008.
Ketidaksiapan dan ketidaksinkronan sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan
MIDEC tahun 2008 tersebut, menyebabkan disepakatinya kegiatan-kegiatan dalam
tahun 2008-2009 dibatasi pada 7 sektor dengan 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :
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Sektor : Otomotif
o



R &D



Technical Regulation



Roving expert for local part manufacturer

Kegiatan :


Basic study



Seminar

Sektor : SME
o





Sektor : Welding
o



Kegiatan :

Kegiatan :


Shindasi



Ovop

Sektor : Mold & Dies/Tooling
o

Kegiatan :




Sektor : Baja
o

Kegiatan :




DIOS project

Sektor : Tekstil
o

Kegiatan :




Dispatch basic mission etc.

Dispatch mission

Sektor : Export & Invesment promotion
o

Kegiatan :


Dispatch experts

Dari rencana kegiatan untuk tahun 2008-2009 sebanyak 7 sektor dengan 10 kegiatan
seperti dijelaskan diatas, maka masing-masing sektor kegiatannya ada yang sama
atau tetap jumlah program kegiatannya seperti rencana semula, tetapi ada juga yang
hanya satu atau dua program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 20082009 ini. Hal ini terlihat pada sektor industri baja & produk baja, dari rencana 3
program/projek, hanya akan dilaksanakan 1 program/projek pada tahun 2008/2009
yaitu : DIOS project. Sektor Pengelasan (welding) dari 8 program, hanya akan
dilaksanakan 2 program/projek pada tahun 2008/2009 yaitu : Basic study dan
Seminar. Sektor industri tekstil dari 5 program/project, hanya 1 program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2008/2009 yaitu Dispatch the mission. Sektor Mould & Dies
hanya akan melaksanakan kegiatan Dispatch the basic mission dari 5 rencana
kegiatan.
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3.3

Pelaksanaan MIDEC 2008-2009

Dari rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2008-2009 seperti dijelaskan diatas,
kegiatan pelaksanaan program tersebut dari masing-masing sektor dapat dijelaskan
sbb:

3.3.1 Industri Pengerjaan Logam (Metal Working)
Sektor Metalworking akan melaksanakan kegiatan Basic Study pada bulan Maret
2010. Diperkirakan akan dikirimkan 3 (tiga) misi yang akan melibatkan beberapa
perusahaan dan institusi serta universitas terkait pengerjaan logam di Indonesia.

3.3.2 Mold & dies/tooling
Jauh sebelum ditandatanganinya IJ-EPA, IMDIA sebagai asosiasi industri Mold & Dies
Indonesia telah menjalin kerjasama dengan JETRO Jepang. Jetro Jepang telah
memberikan bantuan untuk pengembangan industri mol & dies di Indonesia. Dengan
ditandatanganinya IJ-EPA pada Agustus 2008, maka JETRO mengalihkan kerjasama
ini dibawah IJ-EPA. Untuk tahun 2008-2009 kegiatan yang akan dilaksanakan adalah
mengirim “Dispatch basic mission” dalam rangka pembuatan basic study.
Sebenarnya basic study ini pada saat kerjasama dengan JETRO telah selesai dibuat
dan IMDIA bersama JETRO telah membuat program kerja untuk pengembangan
industri mold & dies di Indonesia. Karena adanya skema MIDEC dalam IJ-EPA, maka
dengan mengirim tenaga ahli satu kali pada tanggal 13 – 17 Oktober 2008 basic study
bisa diselesaikan.
Dalam rangka kerjasama IMDIA dengan JETRO telah dilakukan beberapa kegiatan
seminar, workshop, dan Technical assistance (dispatch expert) diantaranya adalah:
a.

b.

Seminar


Casting Trouble Shooting diadakan pada tanggal 22 Agustus 2008



Casting Trouble Shooting diadakan pada tanggal 18 Maret 2009

Workshop


Mold & Dies design



Mold & Dies management



Mold & Dies maintenance



Die Casting Design
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Die Casting maintenance
Gambar 3-1 Gambar contoh mold dan hasilnya

c.

Technical assistance (dispatch expert)
Bantuan tenaga ahli langsung dilakukan diperusahaan-perusahaan industri
dan

diharapkan

dapat

memberikan

bimbingan

langsung

dalam

menyelesaikan masalah-masalah teknis yang ada. Yang sudah dilaksanakan
adalah pada perusahaan :


PT. Tridaya Artaguna Santara pada tanggal 10-12 Februari 2009



PT. Sianar Alum Sarana pada tanggal 17-19 Februari 2009



PT. Cikarang Perkasa Manufacturing pada tanggal 24-26 Februari
2009

Dari kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung, ditemukan beberapa masalah atau
kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan yaitu:
1)

Periode pelaksanaan bantuan expert yang pendek, yaitu selama 7 bulan. Hal
ini menyebabkan kegiatan seminar, workshop dan dispatch expert tidak bisa
dilaksanakan secara berkelanjutan. Jika periode pelaksanaan bantuan bisa
dilaksanakan selama 1 tahun, maka hasil yang dapat diperoleh akan menjadi
lebih baik lagi.

2) Minimnya fasilitas training (mesin dan tempat), dalam rangka pelaksanaan
bantuan pelatihan oleh Expert, dirasakan fasilitas training masih belum
memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan tidak optimal.
3) Penterjemah Bahasa Jepang – Bahasa Indonesia, pelaksanaan transfer
teknologi tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya penterjemah yang
handal. Dalam hal ini IMDIA masih sulit dalam mencari penterjemah bahasa
jepang, khususnya yang mengerti bahasa teknik.
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3.3.3 Pengelasan (Welding)
Program kegiatan sektor pengelasan (welding) tahun 2008/2009 serta adalah : Basic
study dan Seminar. Kegiatan Basic study didukung oleh METI, sedangkan
pelaksanaan di lapangan METI bekerjasama dengan JWES (Japan Welding Engineer
Society). Sampai saat ini perkembangan pelaksanaan pengerjaan basic studi baru
sampai pada taraf survey lapangan. Lokasi dan sasaran survey yang sudah
dilaksanakan adalah : UI–Depok, B4T Bandung, PT Inka Madiun, PT Komatsu
Indonesia di Cakung Jakarta, Mitsubishi Group di Cikarang, BBLKI, BLKI Serang,
API/IWS Cabang Batam, Industri-industri Kecil Menengah di Jakarta, Depok, Bekasi,
Tegal, Semarang, Serang, dan Balikpapan. Selain itu juga sudah diadakan beberapa
kali seminar tentang pengelasan yang kelihatannya tidak terkait dengan
penyelesaian basic study. Adapun judul/ topik seminar yang sudah dilakukan adalah :


welding technology for automatic/ robotic and their applications



welding technology for underwater welding



how to manage welding center



products information
Gambar 3-2 Pelaksanaan seminar welding

Gambar 3-3 Sertifikasi welding engineer
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Sehubungan dengan penilaian basic study di atas, maka rencana pengembangan
Basic Study tersebut dapat disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:
Welding Inspector

Short-term

Measures/proposals

Expected effects

Melatih welding instructor local (dengan mengirim instruktur
Jepang).
Mengkaji ulang dan membuat buku rujukan untuk welding
personel. Saat ini isi dari buku-buku tersebut yang seharusnya
menjadi dasar pembelajaran tidak seragam, disebabkan
perbedaan teknologi yang digunakan. Dalam rangka
meningkatkan technical level seluruh welder, maka textbook
harus distandarisasi.
Membuat sistem yang mengatur pengiriman instructor dari
organinsasi di Jepang dan penerimaan welder dari Indonesia
di Jepang.

Meningkatkan
level
welding instructor
Seragamnya
tingkatan
pendidikan

Dukungan Pendidikan dan
kualifikasi
dari
perusahaan Jepang di
Indonesia

Quesioner dan hasil onsite survey pada welding inspector dirangkum pada tabel
dibawah ini:
Content

Items

Questionnaire survey
Onsite
survey
of
Japanese-affiliated
companies
Onsite survey of local
companies

Welding inspector tidak cukup baik bila dilihat dari segi jumlah dan
kualitasnya, sehingga langkah upaya harus secepatnya ditempuh(onsite
survey pada perusahaan Jepang di Indonesia)
Welder yang berskill dipromosikan untuk posisi welding inspector ketika
mereka telah mencapai usia tertentu. Mereka menjalankan visual inspection
dan menawarkan masukan terkait pengelasan
Pada beberapa perusahaan, jumlah welding inspector tidak akan mencukupi
di masa yang akan dating.
Beberapa perusahaan juga meminta perusahaan local lain untuk melakukan
inspeksi
Perusahaan meminta pihak ketiga untuk melakukan inspeksi pengelasan

Berdasarkan hal-hal diatas, tantangan ke depan dapat diasumsikan sebagai berikut :
1.

Welding inspector tidak mencukupi baik dilihat dari segi jumlah maupun
kualitasnya, tetapi ini bukanlah problem yang berat. Di masa yang akan datang,
baik jumlah maupun kualitas harus ditingkatkan sehingga berpengaruh terhadap
kualitas produk manufaktur Indonesia. Hal ini juga akan membantu perusahaanperusahaan Jepang yang ada di Indonesia.

2.

mendidik welding inspector pada lembaga training di dalam negeri, menata
kembali sistem sertifikasi, dan memberikan dukungan bagi pendidikan dan
kualifikasi personel di perusahaan inspeksi dan instructor.
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3.

Untuk mendidik welding inspector, perlu dikembangkan sistem sertifikasi untuk
inspeksi NDT dan membuat kurikulum dan buku rujukan.

Welding Chief advisers
Measures/proposals
Short-term

Expected effects

Mengirim para ahli ke lembaga training.
Mendidik mereka, melalui seminar, tentang
pentingnya quality control dan inspection
technologies
terkait
pengelasan
(dengan
menggunakan tenaga pendidik Jepang)

Technical
level
antar
welding inspector menjadi
sama
Meningkatnya
status
welding inspector dan
kemapuan quality control
mereka

Questioner dan hasil dari onsite survey pada welding chief adviser dirangkum
sebagai berikut :
Content

Items

Questionnaire survey
Onsite
survey
Japanese-affiliated
companies

of

Onsite survey of local
companies

Chief adviser tidak mencukupi baik jumlah maupun kualitasnya, sehingga
perlu ada upaya untuk menigkatkannya
Banyak perusahaan yang mempekerjakan Indian atau Filipino Engineer
daripada orang Indonesia karena technical level Indonesian engineer lebih
rendah dari orang Jepang
Sebagian besar perusahaan menyediakan in-house education seperti OJT
dan kuliah.
Beberapa perusahaan mengirimkan chief adviser ke Jepang untuk
mendapatkan kualifikasi
Beberapa perusahaan menerima pengarahan teknis dan masukan dari
customer-nya
Banyak perusahaan mengirimkan welder-nya ke lembaga training untuk
mendapatkan kualifikasi.
Selama perusahaan-perusahaan ini belum mempunyai chief adviser, maka
mereka tidak bisa melengkapi system in*house education.

Berdasarkan hal-hal diatas, tantangan ke depan dapat diasumsikan sebagai berikut :
1.

Jumlah welding chief adviser tidak mencukupi, baik untuk saat ini maupun di
masa yang akan datang.

2.

kualitas chief adviser harus dapat ditingkatkan sehingga produk-produk
yang rumit dapat dibuat di Indonesia.

3.

Sementara perusahaan Jepang di Indonesia mendapatkan dukungan dari
perusahaan induk mereka di Jepang, perusahaan nasional bergantung pada
pelatihan di lembaga training yang ada untuk mendidik dan mengkualifikasi
welding chief adviser.
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Kurikulum dan lembaga training

Short-term

Mid
and
long-term

Measures/proposals

Expected effects

Melatih welding chief adviser secara langsung oleh tenaga
pengajar Jepang
Dalam rangka meningkatkan technical level mereka,
JWES mengirimkan para ahlinya pada seminar secara
regular.
Bekerjasama
dengan
tenaga
pengajar
dari
lembaga/intitusi tertentu di Indonesia, dan memberi
bantuan kursus (dengan mengirimkan ahli dan
coordinator).
Bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi seperti
Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, dan
memberi bantuan pelatihan dengan dukungan teknis dari
Jepang untuk meningkatkan status kursus/pelatihan
welding.
Membuat system yang mengatur penerimaan Indonesian
engineer dan mahasiswa di Jepang
Membuat aturan yang membolehkan peserta seminar dan
lulusan dari pelatihan diatas untuk belajar di Jepang.
Membuat buku rujukan baru untuk welding chief adviser

Meningkatkan technical level
welding chief adviser

Meningkatkan social status
personil welding

Memperkuat
kerjasama
antara industri pengelasan
Indonesia dan Jepang
Memperluas
pengetahuan
para ahli pengelasan

Hasil dari survey kurikulum dan lembaga training dirangkum sebagai berikut :
Content

Items

Questionnaire survey

Material training (buku rujukan) berbeda antar lembaga training
Lembaga training mengeluarkan surat kelulusan sendiri. Indonesia memiliki
banyak system sertifikasi, dan belum menentukan kriteria yang jelas untuk
sertifikasi
Walaupun dibutuhkan dalam industri, lembaga training tidak mengajarkan
semi-automatic welding sehingga pelajar belum memperoleh skill yang
dibutuhkan
Beberapa universitas menggunakan buku rujukan Indonesia yang sudah
kuno yang dipublikasi pada tahun 1979

Berdasarkan hal-hal diatas, tantangan ke depan dapat diasumsikan sebagai berikut :
1.

Untuk menghilangkan perbedaan kurikulum (materi dan waktu ajar) dan
material training

2.

Kurikulum baru harus memenuhi kebutuhan terbaru industri pengelasan

3.

Dibutuhkan buku rujukan Indonesia yang berisi informasi terbaru sehingga
tenaga pengajar lokal dapat menggunakannya.
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3.3.4 Konservasi Energi (Energy Conservation)
Untuk Sektor Konservasi saat ini, masih sampai pada tahap finalisasi TOR dan
Proposal. Hingga Desember 2009, belum ada tindak lanjut dari pihak Jepang terkait
proposal tersebut.

3.3.5 Industri Otomotif
Sektor industri otomotif termasuk industri yang spesifik sehingga diprioritaskan
dalam pelaksanaan kerjasama Indonesia-Jepang melalui IJEPA-MIDEC. Program
kegiatan sektor otomotif tahun 2008/2009 serta pelaksanaannya adalah:
a.

Studi kelayakan tentang kerjasama R&D dan pengecekan kemampuan lembaga
uji Indonesia.
Studi kelayakan (FS) dilakukan oleh expert Jepang dari Japan Automotive
Reasearch Institute (JARI). Kegiatan diawali dengan pembentukan Sub-WG1
untuk R&D, Sub-WG2 untuk UN/ECE 1958 Agreement dan Sub-WG-3 untuk
Development of Local Auto-part Manufacturer.
Pada dasarnya kegiatan FS telah dilakukan sebelum ditandatanganinya
kesepakatan kerjasama ekonomi Indonesia–Jepang (IJEPA) tanggal 20 Agustus
2008. Kegiatan FS ini telah dimulai sejak bulan Desember 2007 sampai dengan
Desember 2008, dan selama periode tersebut telah dilakukan 3 kali kegiatan,
yaitu :
Kegiatan ke-1 dilakukan oleh delegasi JARI, seperti kunjungan ke Indonesia
dalam rangka mencek tingkat kemampuan lembaga uji/riset yaitu ke: 1)
Departemen Perindustrian (di Jakarta), 2) BTMP, MEPPO, B2TKS, STP (di
Serpong), 3) B4T, BBLM, Universitas Pasundan (di Bandung).
Kegiatan ke-2 pada bulan Februari 2008 delegasi JARI bersama JASIC melakukan
kunjungan ke 2 ke Indonesia, dan telah melakukan beberapa kegiatan yaitu : 1)
Pertemuan dengan Ditjen Migas (Departemen ESDM), Ditjen. Lalulintas
Angkutan

Jalan

(Departemen

Perhubungan)

mendiskusikan

tentang

penggunaan energy dan bio fuels, UN/ECE, emisi dan kebisingan. 2) Kunjungan
ke

VTCC

(Departemen

Perhubungan/MOT),

PUSARPEDAL

(Departemen

Lingkungan Hidup/MOE) dan Lemigas. 3) Pertemuan dengan beberapa
Departemen (MOI, MOT, MOE,ESDM), Industri otomotif dan Lembaga Riset.
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Dari hasil kegiatan di atas Departemen Perindustrian/MOI menyetujui JARI
meneruskan kegiatannya dalam rangka memperdalam FS dan kaitannya dengan
kerjasama bidang R&D Otomotif.
Kegiatan ke-3 Delegasi JARI melakukan diskusi yang pertama dengan Sub-WG3
pada tanggal 22 Desember 2008, tentang 5 usulan JARI dan kebutuhan
Indonesia pada UN/ECE.
Dalam waktu Januari sampai dengan Maret 2009 kegiatan umumnya masih
berupa kunjungan-kunjungan dan pertemuan yang dilakukan dan diadakan oleh
JARI yang dihadiri juga oleh Sub-WG2 dan Sub-WG3. Dari laporan JARI sampai
dengan periode Maret 2009, masih perlu dilakukan kegiatan lanjutan dalam
rangka FS sampai disusunnya rencana-rencana tahap lanjut setelah 2009. .
Adapun program dan usulan dari Sub-WG3 mulai April 2009 sampai dengan
Maret 2010 mencakup 6 items, yaitu :


Improvement of air quality, fuel consumption, transportation (and
R40.83)



Analysis on conventional fuel property



Analysis of bio-diesel fuel property



Noise (R28,41, 51, 63)



Tyre (R30,54, 75)



Seat belt (16), anchorage (14), seat (R17), & safety glass (R43).

Adapun Jadwal lengkap dari program ini sampai Maret 2010 yang mencakup 6
item dapat dilihat dari laporan yang disajikan pihak Jepang sebagaimana
tercantum pada tabel berikut:
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Tabel 3-1 Jadwal lengkap program MIDEC - Otomotif

R&D on UNECE
Tests

R&D mengenai lingkungan dan energi

Items

1

Perbaikan kualitas
udara, konsumsi
bahan bakar,
Transportasi (dan
R40, 83)

Pihak terkait

BTMP (BPPT),
VTCC
(Dephub),
PTIST
(BPPT）,
Universitas,
Dept. ESDM

Tujuan

Isi

Apr - Mei - Jun
(2009)

Jul - Agt. - Sep
(2009)

Pertemuan (IND)

1. Survey
Lapangan dan
analisis
Akumulasi data,
pengembangan
metode analisis, dan
penambahan
kebjakan.

2. uji CD
3. penelitian
kondisi
penggunaan
4. Training di
Jepang

2

Analisis properti
bahan bakar
konvensional

3

Analisis properti
bahan bakar Bio
Diesel

4

5

Noise (R28, 41, 51,
63)

Tyre (R30, 54, 75)

DJM (ESDM),
LEMIGAS, MOE
BRDST (BPPT),
LEMIGAS, DJM
(ESDM), STP,
BTMP (BPPT)
VTCC (MOT),
PUSARPEDAL
（MOE）,
BTMP (BPPT)
B4T (MOI),
B2TKS, STP
(BPPT）

Okt. - Nov. - Des
(2009)

Jan. - Feb. - Mar
(2010)

Survey lapangan
(IND) Penelittian
kondisi
penggunaan
(IND) Training
analisis pola
kemudi (JPN) (2
or 3 persons)

Uji CD (IND)
Analisis faktor
emisi

Perencanaan
tahap selanjutnya

Mengembangkan
sistem penelitian
pasar dan akumulasi
data bagi
pemerintah dan
industri otomotif

Joint Meeting &
Cek Facilitas

Joint Meeting
(IND)

Joint Meeting
(IND)

Perencanaan
tahap selanjutnya

Mengerti hal-hal
penting mengenai uji
dan standar

Joint Meeting &
Cek Facilitas

Joint Meeting
(IND)

Joint Meeting
(IND)

Perencanaan
tahap selanjutnya

Mengerti uji “ECE
regulation” (&
mengerti uji jalan
ISO)
Mengerti uji “ECE
regulation” dan
seminar teknologi
dasar seminar R&D

Meeting &
Training

Dispatching
experts (IND)
(Nois test & ISO
test road)

Training (JPN)(23 orang)

1. Meeting & Cek
Facilitas 2.
Seminar

Meeting on
Seminar (IND)

Tyre Basic Tech.
Seminar (IND)(8
& 9 Juli di
Bandung)
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Items

6

Seat Belt (16),
Anchorage (14),
Seat (R17), & Safety
Glass (R43)

Pihak terkait
STP (plastik),
B2TKS (baja),
MIDC (baja),
CFC (glass)
(BPPT)

Tujuan
Mengerti uji “ECE
regulation”

SWG3, Plenary Meeting

Isi

Apr - Mei - Jun
(2009)

Meeting & Cek
Facilitas

Jul - Agt. - Sep
(2009)

Okt. - Nov. - Des
(2009)

Dispatch experts
(IND)
Perencanaan
tahap selanjutnya

Dispatch expert
(IND)
4th SWG3

5th SWG3

Jan. - Feb. - Mar
(2010)

6th SWG3

7th SWG3, 2nd
Plenary Meeting

MANUFACTURING INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER (MIDEC) | 3-39

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap Penguatan Struktur Industri

Kegiatan yang telah dilakukan sampai tahun 2009 yaitu 8 kali seminar dan 1 kali
pertemuan. Sementara itu telah dilakkukan Training Air Quality yang diikutu oleh
KLH, BTMP pada tanggal 28 September – 6 Oktober 2009, yang meliputi field
driving survey, CD test, data analysis serta Training Road Noise di Tsukuba
Jepang diikuti oleh BPLJSKB yang meliputi noise test, data analisis yang
bertujuan memberikan pemahaman uji emisi udara dan uji suara kendaraan roda
empat dan roda dua.
Gambar 3-4 Beberapa alat uji otomotif

Tanggal 10-17 Nopember di Jakarta akan dilakukan fiel driving survey, chasis
dynamometer test dan data analisis dalam rangka memperolah driving pattern
yang dilaksanakan oleh JARI bersama KLH,BTMP, dan BPLJSKB.
Selain itu tenaga ahli JARI merencanakan akan melakukan pengecekan terhadap
fasilitas Road Noise test yang sedang dibangun oleh pihak BPLJSKB Cibitung dan
fasilitas pengujian seat belt, anchorage, seat, safety glass.
b.

Tersedianya

peraturan

teknik

tentang

kesesuaian

pengujian

(testing

conformity) terbaru yang diperlukan Indonesia untuk mengadopsi/bergabung
dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian UN/ECE 1958.
Kegiatan ini bertujuan tersusunnya regulasi yang tepat bagi Indonesia yang
berkaitan dengan cara uji kendaraan bermotor seperti emisi gas buang, uji
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tumbuk/benturan, dan standar-standar lain dengan mengacu pada regulasi
kesepakatan bersama internasional seperti UN/ECE 1958.
Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dibantu pemerintah Jepang melalui JASIC.
Selanjutnya dalam pelaksanaan kerjasama ini untuk menetapkan rencana kerja
agar tercapainya tujuan tersebut, pihak Jepang membentuk working Group atau
lebih dikenal dengan Sub-Working Group 2/Sub-WG2 atau SWG2.
SWG2 telah menyusun program kegiatannya sampai dengan tahun 2010,
sebagaimana dibawah ini:









Tabel 3-2 Program kegiatan SWG2 sampai tahun 2010
FY 2008
FY 2009
FY 2010
Tahap Persiapan
Tahap Pelaksanaan
Tahap Kesimpulan
Analisis Kebutuhan dan
 Technical
 Mulai memasuki “1958
Usulan pihak Indonesia yang
Assistance/Dispatch Expert
Agreement.” Persiapan awal
berada di bidang otomotif
untuk mempersiapkan
untuk mengadopsi aturan
dalam cangkupan EPA dari
pelatihan menjadi expert
ECE berasarkan daftar
basic study
teknis untuk mendukung
UNECE.
adopsi peraturan UNECE
“WP-29 National Team” untuk
 Mulai mempertimbangkan
(prioritas utama adalah
masuk ke dalam “1958
sistem penerimaan untuk
ASEAN MRA).
Agreement” telah dibentuk.
tipe kendaraan menurut
 Technical
1958 Agreement dan aturan
Mempersiapkan struktur
Assistance/Dispatch Expert
ECE
organisasi dan expert dari
untuk mempersiapkan
pihak Pemerintah, Industri
 Tahap persiapan WP29 dan
pelatihan menjadi expert
dan Universitas.
1958 Agreement.
industri guna
mengimplementasikan
Pemahaman mengenai isu
 Mengawasi pelaksanaan
peraturan UNECE.
dan kebutuhan untuk proyek
aturan UNECE oleh JASIC
ini dari keterlibatan dengan
 Technical
“1958 Agreement”.
Assistance/Dispatch Expert

 Road map oleh Sub-WG.

untuk membentuk pelayanan
teknis (organisasi uji coba) di
Indonesia.
 Membuat Database dan elearning untuk peraturan
UNECE.

Secara singkat dari masing-masing kegiatan yang tercantum pada tabel tersebut
diatas terdiri dari 6 (enam) aktivitas yaitu : 1) Basic survey, 2) Seminar, 3)
Pertemuan working group (SWG2), 4) Pembentukan komite penyelidikan, 5)
Workshop dan 6) Penyusunan laporan.
Dari kegiatan tersebut yang sudah dilaksanakan adalah :


Seminar pertama di Indonesia bulan februari 2009
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Pertemuan pihak Indonesia dan Jepang (SWG2) di Indonesia sebanyak 4
kali yaitu pada bulan Desember 2008, Januari 2009, Februari 2009 dan
Maret 2009



Pembentukan

komite

penyelidikan

Jepang

untuk

tahun

2008

pembentukan WG domestik/lokal.


Untuk kegiatan basic survey adalah sebagai berikut : Persiapan survey
dimulai Desember 2008 dan dijadwalkan selesai Januari 2009. Dimana
JASIC menyempurnakan hasil survey yang terkait dengan pengakuan
system dan otomobil Indonesia, yang akan dijadikan acuan dari rencana
ini. Pada bulan yang sama telah diadakan pertemuan awal antara
Indonesia dengan Jepang (SWG2) di Indonesia dan pembentukan
Working Group Domestic. Survey di dalam negeri dilakukan oleh JASIC
baru dimulai Januari 2009, berupa kunjungan ke Lembaga-lembaga uji
seperti di Bandung ke Balai Besar Keramik, B4T, dan di Jakarta ke Pusat
Sertifikasi dan Persetujuan Tipe Kendaraan Bermotor (Vehicle Type
Approval & Certification Center/VTCC).

Hasil kunjungan tersebut memberikan informasi tentang kemampuan lembagalembaga uji tersebut seperti di :


Balai Besar Keramik (BBK) : telah memilki kemampuan uji gelas mobil,
namun fasilitas dan kemampuan SDM harus dikembangkan agar sesuai
regulasi UNECE: perluasan cakupan ECE 43 (glass); diperlukannya
control temperature untuk ruangan uji.



B4T : telah memilki kemampuan uji ban, EMC (ECE10), CNG and LPG
tank (ECE100 dan 115) dan roda/wheels; namun fasilitas dan
kemampuan SDM harus ditingkatkan agar sesuai regulasi UNECE.
Disarankan MOI mempertimbangkan peningkatan fasilitas dimaksud
diatas dan MOT merevisi peraturan No.9 tahun 2004 berkaitan dengan
pengakuan tipe kendaraan bermotor.



VTCC : Memiliki kapasitas uji emisi dan kebisingan (ECE28); juga
diperlukan peningkatan fasilitas dan kemapuan SDM agar sesuai
dengan regulasi UNECE. perlu adanya prosedur untuk acquiring
qualification exclusive to VTCC untuk menjadi tehnisi pelayanan.
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Gambar 3-5 Alat uji balai sebagai lembaga uji

Sementara itu Indonesia menyampaikan usulan atas basic study tersebut antara
lain yang berakaitan terhadap social impact of employing UNECE regulation
terhadap rest dan pengembangan organisasi, kapasiti industri khusunya bagi
IKM dan memberikan nilai tambahan ; dalam penerapan UNECE terdapat hal
yang urgen berkaitan dengan ACCSQ-APWG,COP.
Dalam kegiatan lain telah dilakukan seminar pertama yang diadakan di kantor
MOI pada Februari 2009 dengan isian antara lain:


Introduction and review of the 1958 Agreement (JASIC),



Procedure for becoming a signatory of the 1958 Agreement (JASIC),



The advantages and outcomes of joining the 1958 Agreement (JASIC),



The UNECE regulation vehicle and component certification system
(JASIC),



The Indonesia vehicle certification system (DGLT),



The Indonesian component and parts image system (MOI),



Pertimbangan /pendalaman (Deliberation)

Awal Maret 2009 telah dilakukan juga workshop di Jepang, yang dihadiri oleh 5
orang delegasi Indonesia sebagaimana tercantum di bawah ini:
Action items
1. Survey awal
(termasuk survey
lokal)
2. Seminar pertama
(diadakan di
Indonesia)
3. Pertemuan pihak
Indonesia dan
Jepang (SWG2)

Tabel 3-3 Jadwal kegiatan workshop otomotif
Desember 2008
Jan. 2009
Februari
Jan. 27-30
<=>
Survey fasilitas
uji (glass, tires,
vehicles)
Feb. 16-17
<=>
Dec. 10
SWG2 premeeting

Jan. 27
#1 SWG2
Meeting

Feb. 18
#2 SWG2
Meeting

Maret

Mar. 23
#3 SWG2
Meeting
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Action items
(di Indonesia)
4.
5. Membentuk
komite
penyelidikan dari
pihak Jepang
6. Workshop di
Jepang
7. Pembuatan
Laporan

Desember 2008
*

Jan. 2009
*

Februari
*

Maret
*

Establishment of
domestic WG

Jan. 19
#1 Committee
Meeting
*

Meeting

Progress report

Feb. 4
#2 Committee
Meeting
*
Feb. 23 <=
Progress report

Mar. 17
#3 Committee
Meeting
*
Mar. 5
=>
Pembuatan
laporan

Seminar yang telah dilaksanakan tahun 2009 yang pertama tanggal 1-2 Oktober
2009 di Dep.Perindustrian dengan bahasan meliputi aktivitas JASIC, Struktur
Organisasi WP29 -1958 Agreement, vehicle type approval regulation dan vehicle
certification system.
Seminar kedua pada tanggal 14-15 Oktober 2009 di Dep.Perhubungan dengan
bahasan meliputi Whole vehicle type approval (VTA), parts and component.
Type approval dan regulatory system under VTA sytem.
c.

Membantu meningkatan industri komponen kendaraan bermotor dalam negeri
dalam bidang manajemen dan kendali mutu, dengan memperluas program
tenaga ahli berpindah (roving experts).


Bantuan teknik/tenaga ahli



Pelatihan untuk industri pembuat komponen otomotif



Pemanduan industri pembuat komponen otomotif dalam bidang
manajemen dan Kendali Mutu

Dalam jangka pendek 3 proyek otomotif yang tercakup dalam MIDEC-IJEPA
adalah terbangunnya kelembagaan yang bergerak disektor otomotif dengan
sasaran jangka panjang sebagai Pusat Teknologi dan Promosi Otomotif di
Indonesia.
Kegiatan ini merupakan salah satu dari 26 project dimaksud dalam MIDEC yang
lengkapnya adalah “Support for improvement of local auto part manufactures in
production management & quality control etc. By extending the current Roving
Expert Dispatch Program. Within the framework of previous program, Indonesia
and Japan will further consult the area of the training includes the possibility of
supporting skill certification system”.
Dilihat dari uraian diatas kegiatan ini meliputi bantuan tenaga ahli bidang
produksi dan kuality control, pelatihan dan sistim sertifikasi keterampilan.

3-44 | MANUFACTURING INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER (MIDEC)

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap Penguatan Struktur Industri

Pelatihan dalam hal ini mencakup pelatihan untuk calon pelatih (TOT) dan
pelatihan langsung bagi si pekerja/operator dalam rangka pengembangan dan
peningkatan kemampuan manajema produksi dan pengendalian kualitas bagi
ibndustri komponen yang dikaukan di Indonesia dan atau di Jepang.
Berdasarakan informasi “non paper” 31 Maret 2009 untuk kegiatan ini tahun
2008, meliputi : 1) persiapan pembentukan Working Group; 2) dispatching the
experts to reasearch automobile companies in terms of KAIZEN program and
completing the report in December 2008; 3) Holding the general convention of 3
sub WGs, and finalize the concrete curriculum for local part manufactures.
Dalam perkembangannya untuk kelompok Sub Working Group I /SWG-I, tahun
2009 telah melakukan penyiapan basic study yang dilaksanakan oleh tenaga ahli
Jepang, meliputi :
a.

Menyiapan pertanyaan dan daftar perusahaan serta melkukan survey ke
perusahaan komponen yang ada di Tier 1 untuk mengetahui tingkat
kepuasan konsumen dan tier 2 untuk melihat kemampuan perusahaan
dalam kesiapan menerima bantuan teknis dan pengembangan HRD
dalam upaya meningkatkan kemampuan daya saing.

b. Melakukan survey ke institusi pelaksana training untuk mendapatakan
informasi kemampuan dan kesangupan institusi tersebut dalam
pelaksanaan training.
c.

Berdasarkan survey akan disususn kurikulum TOT yang meliputi antara
lain 5K/5S, manajemen pabrik, proes kerja standar, pengawasan
produksi, pemlihraan berdasarkan Total Productive Maintenance.

d. Selanjutnya menyiapkan buku panduan training TOT disiapkan oleh
ekspert Jepang dan tim kecil yang khusu dibentuk oleh SWG-I
e.

Menyiapkan institusi pelaksana TOT melalui penunjukan pihak ketiga
sekaligus sebagai penenggungjawab dengan master trainer dari ekpert
Jepang. Tahun depan/2010 pelatihan bekerjasama dengan ITB Bandung.

f.

Seleksi calon peserta TOT dan penetapan status pasca TOT

g.

Melaksanakan seminar dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan TOT
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h.

Pencetakan buku panduan peningkatan produktivitas industry dengan
“Lean Production System” yang pertama dilakukan JETRO dan tahun
berikutnya tanggung jawab Dep.Perindustrian.

i. Tahun 2009 akan dilakukan TOT untuk “class room” selama satu bulan.
Praktek lapangan / kunjungan ke pabrik tahun depan selama 4-5 bulan.

3.3.6 Industri Elektrik/Elektronika
Dari rencana kerjasama di atas untuk sektor ini dikhususkan dalam rangka penguatan
lembaga uji yang mengarah pada peningkatan kemampuan pengujian dalam rangka
penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib.
Dalam sosialisasi penerapan SNI tersebut, direktorat elektronika telah mengadakan
workshop di Bandung. Workshop tersebut menjabarkan mengenai beberapa hal
berikut:
a.

Produk-produk Elektronik yang diproduksi di dalam negeri.

b.

Macam-macam laboratorium dan lembaga uji dalam negeri.

c.

Proses Standarisasi Produk elektronik di Indonesia.

d.

Kerjasama Electric and Electronics di kawasan ASEAN.

e.

IECEE CB scheme dan penerapannya di Indonesia.
Gambar 3-6 Penjelasan IECEE CB scheme dari sektor Elektronika

Selain itu direncanakan pula program pelatihan (TOT) yang akan dilaksanakan
selama 3 tahun dan akan dimulai pada semester dua tahun 2009. Dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut, pihak Indonesia akan mengirimkan 10 (sepuluh) orang trainee
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011.
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3.3.7 Industri Baja dan Produk Baja
Pada tahun 2008/2009 kegiatan yang diprioritaskan untuk sektor Baja adalah “DIOS
Project”. DIOS atau Direct Iron Ore Smelting Reduction Process adalah suatu sistem
produksi baja akrab lingkungan yang menggunakan pasir besi dan batubara mutu
rendah. Uraian kegiatan untuk program DIOS (Direct Iron Ore Smelting Reduction
Process) ini adalah;


Memberikan ijin penggunaan patent DIOS



Penyerahan kopi laporan yang menunjukkan hasil percobaan dan penelitian
tentang DIOS



Seminar peluang bisnis tentang DIOS dan proses pembuatan baja lainnya di
Indonesia



Pengiriman tenaga ahli.
Gambar 3-7 Serah terima surat patent DIOS

Adapun hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah ;


Pihak Jepang telah memberikan ijin penggunaan patent DIOS kepada pihak
Indonesia, dengan memberikan semua dokumen patent dalam bahasa
Jepang.



Menyelenggarakan seminar tentang penggunaan DIOS pada bulan Februari
2009



Pengiriman tenag ahli (Dispatch Expert) telah dilakukan selama 1 bulan
mulai tanggal 20 Pebruari sampai 20 Maret 2009 dengan expert Mr
Isghiguro.
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3.3.8 Industri Tekstil
Kegiatan sektor Tekstil yang diprioritaskan pada tahun 2008-2009 adalah Dispatch
Missions. Pada tahun 2009 berjalan kegiatan yang telah berlangsung antara lain:
a.

Seminar “The Current Situation of Japan Apparel Market”
Seminar tersebut menjelaskan mengenai perkembangan pasar Jepang
pada produk-produk tekstil. Pada seminar ini dijelaskan ciri-ciri pasar
dan konsumen Jepang, antara lain: perubahan musim yang sangat
cepat yang mendukung iklim usaha tekstil di Jepang, Pasar Small Batch
Small lots, Delivery cepat dan harga murah yang menunjang kepuasan
konsumen, dan strata masyarakat dari berbagai segmen umur yang
memiliki selera yang berbeda sehingga menunjang difersifikasi produk
tekstil di Jepang.

b.

Kunjungan lapangan ke beberapa industri TPT
Pada kesempatan ini, pihak Jepang melakukan perbandingan beberapa
industri tekstil di Indonesia, antara lain:


PT. Daliatex Kusuma



Metro Garmen



Daese Garmen



PT. Delami



BBT Bandung

Dalam kesempatan ini diharapkan dapat menjadi bahan basic study
pihak Jepang untuk membuat Industri tekstil di Indonesia menjadi lebih
baik.
c.

Kunjungan ke Industri tekstil terkemuka di Jepang.
Pihak Indonesia diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung
indutri tekstil di Jepang. Diharapkan pada kunjungan ini terdapat
transfer technology kepada pihak Indonesia dan dapat menerapkan
sistem serupa pada Industri tekstil di Indonesia.
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Gambar 3-8 Industri Tekstil

d.

Bantuan Expert untuk menganalisa permasalahan industri tekstil di
Indonesia
Telah disepakati pada tahun 2010, pihak Jepang akan memberikan
bantuan expertise terhadap 5-8 industri TPT yang bergerak di bidang
Dyeing dan Finishing untuk meningkatkan mutu, design dan colour
matching pada proses dyeing.

3.3.9 Industri Bukan Baja (Non Ferrous)
Untuk sektor ini khususnya dalam pengembangan industrl logam Alumunium telah
dilakukan finalisasi TOR yang dikerjakan bersama dengan pelaku usaha pada bulan
Agustus 2008 di Jakarta. Dilanjutkan pada bulan September 2008 dilakukan
persiapan dalam rangka menghadapi pertemuan pembahasan tindak lanjut TOR.

3.3.10 Industri Makanan dan Minuman
Kegiatan Implementasi MIDEC untuk sektor food and beverages meliputi identifikasi
potensi dan permasalahan aktual industri makanan dan minuman di beberapa
Daerah, rapat di pusat, lecture di Surabaya, Jakarta dan Jawa Barat, serta seminar di
Jakarta dengan detail kegiatan sebagai berikut:
1.

Pada bulan Juni 2009 telah dilaksanakan Country Focused Training Course for
Training for Trainers (JAS System) pada tanggal 20 Juni s.d. 4 Juli 2009
bertempat di Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC),
Saitama Shintoshin National Government Building, Japan. Training diikuti
oleh 3 (tiga) peserta yaitu masing-masing 1(satu) orang wakil dari Direktorat
Industri Minuman dan Tembakau, Balai Besar Industri Agro (BBIA), dan Balai
Besar Kimia dan Kemasan (BBKK).
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Gambar 3-9 ToT JAS standard di Jepang

2.

Pada bulan November 2009 telah dilaksanakan 2 (dua) Lecture dan 1 (satu)
Seminar. Lecture dan seminar diikuti oleh lebih dari 80 orang peserta baik
dari industri, aparat, maupun instansi terkait, sedangkan nara sumber yang
menjadi pengajar dalam Lecture dan Seminar berasal dari dalam negeri dan
luar negeri, yaitu :
a.

Lecture on Certified Food Safety Assessor/Auditor Appropriate with
Japan Scheme yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 November 2009
di Hotel Cendana, Surabaya yang diakhiri dengan kegiatan visit
company ke PT. Nippon Indosari Corpindo (Sari Roti), Pasuruan.

b.

Lecture on Development of Food Safety and Hygiene System in
Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 November 2009 di
Hotel Kaisar, Jakarta, yang diakhiri dengan kegiatan visit company
ke PT. Indofood CBP Sukses Makmur Noodle Division, Cibitung.

c.

Seminar on Food Safety and Hygiene Regulation and its
Implementation in Japan and Other Countries yang dilaksanakan
pada tanggal 12 November 2009 di Ruang Rajawali Lt.2 Departemen
Perindustrian, Jakarta.
Gambar 3-10 Seminar Food and Safety Assesor di Surabaya

3.

Pada bulan Desember 2009 telah dilaksanakan Lecture Product and
Packaging Design pada tanggal 1-4 Desember 2009 bertempat di Galeri
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Apartement Ciumbuleuit, Bandung, yang diakhiri dengan kegiatan visit
company ke PT. Gizindo Prima Nusantara, Cipularang. Lecture juga diikuti
oleh lebih dari 80 orang peserta baik dari industri, aparat, maupun instansi
terkait.
4.

Pada bulan Februari 2010 direncanakan akan dilaksanakan Training Food and
Beverage Production Skill pada tanggal 8 - 20 Februari 2009 bertempat di
Tokyo, Jepang. Training akan diikuti oleh 5 (lima) peserta yaitu 2(dua) orang
wakil dari Direktorat Industri Minuman dan Tembakau, dan 1(satu) orang
masing-masing wakil dari Direktorat Industri Makanan, Balai Besar Industri
Agro (BBIA), dan Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK).
Gambar 3-11 Seminar Hygene Regulation

3.3.11 Industri Petrokimia dan Kimia Oleo
Untuk sektor ini masih sampai pada tahap finalisasi TOR dan Proposal. Hingga
Desember 2009, masih dalam tahap negosiasi dengan pihak Jepang khususnya yang
terkait kegiatan basic study.

3.3.12 Industri Kecil dan Menengah (Small and Medium-Scale
Enterprises/SMEs)
a.

Shindanshi
Sebenarnya Program ini telah berjalan sejak tahun 2006 dan berakhir pada bulan
Oktober 2008. Namun karena adanya IJ-EPA, pihak Jepang mengangkat kembali
program ini untuk melakukan penguatan UKM.
Sejak awal program Shindan Shi ini telah melatih 260 orang tenaga kerja.
Dengan adanya program MIDEC yang terkait dengan IJ-EPA, maka pada bulan
November 2008, diadakan pertemuan shindanshi oleh METI dimana djelaskan
bahwa program shindanshi telah mencapai fasa pembelajaran (basic study)
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untuk memperkuat cluster SME’s. Setelah pertemuan tersebut, pihak
Departemen Perindustrian mengirimkan proposal kepada pihak Jepang
mengenai beberapa kegiatan terkait dengan program penguatan klaster. Pada
FY 2009 ini, kegiatan Shindanshi tersebut masih terus mempelajari mengenai
klaster industri tersebut, sehingga pelaksanaan Shindanshi pada tahun 2009
belum ada yang berjalan lagi.
b.

OVOP (One Village One Product)
Begitu juga dengan OVOP, program ini sudah ada sebelum adanya IJ-EPA dan
pada saat itu berupa program bantuan oleh JETRO. Saat program OVOP
dimasukkan menjadi program dalam kerangka kerjasama IJ-EPA, JETRO telah
melakukan kegiatan OVOP di Yogyakarta. Pada bulan Januari 2009, JETRO telah
mengirimkan proposal kepada Direktorat Jendral SME mengenai implementasi
kegiatan OVOP. Kedua belah pihak sepakat akan mengimplementasikan
kegiatan pilot project pada sub-sektor OVOP ini pada 3 (tiga) propinsi, yaitu:
Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.
JETRO

telah

melakukan

beberapa

kegiatan

dalam

upayanya

mengimplementasikan pilot project OVOP pada wilayah-wilayah tersebut, antara
lain:
1)

Pada bulan Februari 2009, JETRO mengadakan pertemuan dengan
pemerintah dan asosiasi lokal pada daerah-daerah tersebut. Pertemuan
ini bertujuan untuk menjelaskan proposal kegiatan pada pihak-pihak
yang terlibat dalam pilot project ini.

2) Pada bulan Maret 2009, pihak JETRO mengirimkan expert dari Jepang
untuk memilih produk-produk kerajinan unggulan yang berprospek
untuk dikembangkan.
3) Pada bulan Juni 2009, pihak JETRO mengirimkan expert dari Jepang
untuk

kedua

kalinya

untuk

mengajak

pengrajin

lokal

untuk

mengembangkan produk-produk kerajinan daerah tersebut untuk
dipasarkan di Jepang.
4) Sebagai rencana lebih lanjut, JETRO berencana untuk kembali
mengirimkan expert pada bulan Agustus 2009 dan Desember 2009
dengan tujuan mempersiapkan produk-produk kerajinan tersebut agar
dapat dipromosikan di Tokyo, Jepang. Pameran ini juga bertujuan untuk
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melihat opini masyarakat Jepang mengenai produk-produk kerajinan
tersebut.
Produk-produk kerajinan yang diperkirakan dapat berkembang pada wilayah
tersebut antara lain:
1)

Sumatera Barat.
a) Tas kosmetik dan handbag berbahan dasar dari songket.
Pihak Jepang menilai bahwa kain khas Sumatra Barat tersebut
memiliki daya tarik tersendiri, maka pihak Jepang berencana untuk
mengembangkan kain tersebut dalam bentuk benda yang menarik
perhatian masyarakat Jepang yaitu dalam bentuk handbag dan Tas
Kosmetik.
Gambar 3-12 Kerajinan Sumatera Barat

Bahan Kain Songket (Atas Kiri), Tas Kosmetik (Atas Kanan), dan Konsultasi
pengrajin lokal dengan expert dari Jepang (Bawah)
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2) Kalimantan Selatan.
a) Eceng Gondok.
Eceng Gondok pada daerah Kalimantan Selatan ini dinilai cukup
potensial untuk dijadikan bahan dasar keranjang atau tas.
Gambar 3-13 tas berbahan dasar eceng gondok

b) Barang-barang bekas.
Pengrajin lokal Kalimantan Selatan dinilai cukup kreatif dalam
menaikkan nilai barang bekas. Barang-barang bekas tersebut dapat
dijadikan benda-benda kerajinan yang dinilai cukup ekonomis
seperti: vas, tempat piring, tempat paying, pajangan dan lain-lain.
Gambar 3-14 Kerajinan Kalimantan Selatan berbahan dasar barang bekas

c)

Sasirangan.
Sasirangan memiliki keunikan tersendiri untuk dijadikan tas kecil
atau tempat kosmetik.
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Gambar 3-15 Gambar tas berbahan dasar asirangan

3) Sulawesi Utara.
a) Eboni.
Kayu khas Sulawesi Utara ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan
dasar untuk membuat alat tulis dan sejenisnya.
Gambar 3-16 Kotak pensil berbahan kayu eboni

b) Batok Kulit Kelapa.
Pengrajin Sulawesi Utara dapat memanfaatkan bahan batok kelapa
ini menjadi perhiasan atau pernak-pernik seperti kancing, kalung,
dan lain-lain.
Gambar 3-17 Gambar pernak-pernik dari batok kelapa
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Dalam kelanjutan pilot project OVOP ini, pada bulan Juni 2009 Direktorat Jendral
IKM mengajukan proposal kepada JETRO untuk menambah wilayah pelaksanaan
OVOP pada 3 (tiga) propinsi lainnya, yaitu: Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Hal ini dilakukan karena Direktorat Jendral IKM menilai kegiatan OVOP ini sangat
menguntungkan industri pengrajin dalam negeri.
Agar implementasi OVOP ini semakin maksimal, pada Bulan Juli 2009 JETRO
berencana untuk menandatangani perjanjian untuk mengimplementasikan OVOP
sebagai bagian dari MIDEC. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar OVOP lebih terencana
secara matang dan pihak Indonesia dapat membantu pelaksanaan kegiatan OVOP
sepenuhnya guna mendukung industri kerajinan dalam negeri.
Namun pada pertemuan pra Forum Discussion Group, pihak Indonesia menjelaskan
bahwa seluruh kegiatan MIDEC harus mendukung driver sector. Driver sector yang
dimaksud antara lain: Automotive and auto-parts, electrical and electronics, heavy
equipments, dan energy related. Maka pengembangan OVOP selanjutnya
diupayakan untuk mengembangkan satu daerah dengan basis pengecoran, mold and
dies, dan lain-lain.
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3.3.13 Promosi Investasi dan Ekspor Industri
Jepang telah menyelesaikan usulan perubahan struktur organisasi Badan
Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Departemen Perdagangan. Selain itu, telah
diadakan soft launching Business Support Desk (BSD) pada bulan April 2009.
Selain itu, JETRO menyatakan bahwa BPEN perlu untuk mengubah struktur
organisasinya. JETRO berpendapat bahwa organisasi yang selama ini diterapkan oleh
BPEN tidak efektif. Maka JETRO menyatakan perlu adanya reorganisasi pada diri
BPEN. Namun BPEN belum dapat menerapkan hasil study JETRO tersebut karena
reorganiasi tersebut akan berpengaruh pada instansi yang berhubungan dengan
BPEN.
Gambar 3-18 Bussines support desk di JETRO dan KADIN

Analog dengan pola dasar evaluasi kegiatan kerjasama sebelum atau pra MIDEC
tersebut, maka untuk 10 kegiatan MIDEC yang di programkan tahun 2008 seperti
dimaksud pada butir 3.2 diatas dapat dianalisa dan diukur cost-benefitnya.

3.4 Data Evaluasi Tingkat Kepuasan Pelaksanaan MIDEC dari
Sektor
Sebagai penunjang kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MIDEC pada tahun
2008/2009, maka telah dilakukan kegiatan evaluasi melalui diskusi teknis dan survey
tingkat kepuasan kepada masing-masing sektor dan stakeholder sebagai pihak
pemanfaat MIDEC. Survey tersebut dilakukan dalam bentuk konsinyering yang
diadakan di Hotel Safari Garden, Cisarua, Puncak, pada tanggal 15-16 Oktober 2009.
Pada konsinyering tersebut diundang seluruh stakeholder dan sektor yang terkait.
Survey dilakukan dengan memberikan lembar isian pada masing-masing sektor dan
stakeholder. Lembar isian tersebut berisikan mengenai kegiatan yang telah, sedang
dan akan dilakukan oleh masing-masing sektor dan diselingi dengan form penilaian
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oleh masing-masing sektor mengenai koordinasi kedua negara, tingkat kepuasan
masing-masing sektor terhadap kegiatan yang telah dilakukan, nilai positif dan
negatif dari kegiatan yang dilakukan, serta saran dan evaluasi yang diajukan masingmasing sektor untuk menjadi masukan pada kegiatan MIDEC di masa yang akan
datang (form matrix penilaian dapat dilihat pada lampiran).
Setelah masing-masing sektor melakukan penilaian tersebut (hasil penilaian dapat
dilihat pada lampiran), didapatkan hasil sebagai berikut:
Gambar 3-19 Grafik data penilaian masing-masing sektor dan stakeholder

Aspek yang diambil dalam grafik tersebut adalah tanggapan positif dan negatif dari
masing-masing sektor, koordinasi antara masing-masing sektor dengan pihak
Jepang, serta tingkat kepuasan masing-masing sektor atas implementasi yang telah
dilaksanakan.
Dari segi tanggapan masing-masing sektor, 57% memberikan tanggapan positif atas
implementasi MIDEC yang telah dilaksanakan dan 43% memberikan tanggapan
negatif.
Sedangkan dari segi tingkat koordinasi kedua negara, 6% dari responden menyatakan
berkoordinasi dengan sangat baik dengan pihak Jepang, 35% menyatakan
berkoordinasi dengan kondisi baik, 35% menyatakan cukup berkoordinasi dengan
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pihak Jepang, dan 24% responden menyatakan kurang berkomunikasi dengan pihak
Jepang.
Menyangkut tingkat kepuasan masing-masing sektor, 6% menyatakan sangat puas
dengan kondisi implementasi MIDEC (nilai 4 dari skala 4), sedangkan 35%
menyatakan puas dengan implementasi MIDEC (nilai 3 skala 4), 29% responden
menyatakan cukup puas dengan implementasi MIDEC (nilai 2 skala 4), dan 30%
menyatakan kurang puas dengan implementasi MIDEC tersebut (nilai 1 skala 4).
Data tersebut kemudian akan dianalisa sehingga dapat menjadi masukan untuk
pelaksanaan MIDEC pada tahun-tahun berikutnya. (analisa data tersebut dapat
dilihat pada BAB V).
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4
4. USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME
(USDFS)

4.1

Hasil Perundingan tentang USDFS

T

rade in Goods, umumnya adalah pembebasan tarif bea masuk antar negara
dengan persyaratan yang sesuai dengan perjanjian WTO yang mewajibkan
setiap negara menurunkan tarif impornya menjadi 0% dalam jangka waktu

tertentu dan mencakup sejumlah tariff line. Umumnya lebih dari 90% dari jumlah
tariff line yang ada.
Dalam perundingan dengan Jepang ini, pihak Indonesia membuka akses pasar bagi
sekitar 93% dari 11.163 tariff line bagi produk Jepang, dengan 58% dari tarif line
tersebut akan langsung berlaku sejak perjanjian dimulai pada tanggal 1 Juli 2008.
Sebaliknya Jepang membuka pasarnya bagi produk Indonesia lebih dari 90% dari
9.275 tariff line-nya, dengan 80% dari tariff line tersebut langsung berlaku sejak
perjanjian dimulai.
Dalam trade in goods, dirundingkan moda penurunan tarif bea masuk, yaitu
penurunan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan waktu dan akhirnya tarif
bea masuk tersebut menjadi 0%. Pentahapan tersebut dikelompokkan dalam 6
kelompok yaitu A, B3, B5, B7, B10, B15 dan P serta X. Kelompok A atau disebut fast
track langsung diberlakukan saat perjanjian mulai berlaku (entry to force).

USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) | 4-1

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap Penguatan Struktur Industri

Kelompok B diberlakukan secara bertahap sesuai dengan angka pada B yang
menunjukkan tahun mulai berlaku. Kelompok P merupakan pengaturan dengan
catatan-catatan dan kelompok X adalah komoditi yang tidak dimasukkan dalam
skema penurunan tarif.
Selain penghapusan tarif dalam skema TIG (trade in goods), pihak Indonesia juga
memberikan tambahan fasilitas penetapan tarif menjadi 0% yang dipercepat
terhadap sejumlah 328 pos tarif (HS 2004) berupa bahan baku dalam rangka
menunjang driver sectors yang diformulasikan dalam skema User Specific Duty Free
Scheme (USDFS). Persyaratan memakai skema USDFS ini adalah bila digunakan
sebagai bahan baku dan belum diproduksi/tidak ekonomis dibuat di dalam negeri.

4.2 Rencana Penerapan USDFS
Mengacu pada Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 of Part 3
of Annex 1 refered to in Chapter 2 in Basic Agreement, User Specific Duty Free
Scheme (USDFS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan antara
pemerintah RI dengan Jepang dalam IJEPA. USDFS ini berupa penetapan bea masuk
menjadi nol persen atas impor barang dan bahan dari Jepang yang disepakati kedua
pihak (belum dibuat/diproduksi di dalam negeri).
Penetapan bea masuk menjadi nol persen berdasarkan pada Undang-undang
Kepabeanan Nomor 10 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dalam
rangka kerjasama bilateral, yang lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Keuangan Nomor.96/PMK.11/2008.
Kelompok industri yang dapat memanfaatkan atau yang dikelompokan sebagai user
fasilitas ini yang juga didasarkan atas kepentingan bersama Indonesia-Jepang, adalah
industri otomotif dan komponen, elektronika dan komponen, alat besar dan
komponen, penunjang industri penghasil energi; steel service center (ssc) untuk
mendukung dan melayani kebutuhan empat sector di atas yang tidak memiliki akses
sumber bahan dan barang di Jepang. Kelompok industri yang berhak memanfaatkan
USDFS ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:
43/M-IND/PER/7/2008 jo Nomor 62/M-IND/PER/8/2008.
Departemen Perindustrian, dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif,
bagi terciptanya industri yang memiliki daya saing di pasar global maupun di dalam
negeri,, memberikan fasilitas dan atau kemudahan dalam bentuk tertentu. Namun
demikian agar fasilitas dan kemudahan tersebut tepat sasaran, maka terhadap
industri penerima atau pemanfaat fasilitas/kemudahan wajib dilakukan verifikasi oleh
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Surveyor independen. Untuk tujuan dimaksud telah diterbitkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Verifikasi Bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan atau
Pembebeasan Bea Masuk. Peraturan tersebut diberlakukan juga bagi industri yang
memanfaatkan USDFS. Selanjutnya melalui Peraturan Menteri Nomor.44/MIND/PER/7/2008 telah ditetapkan/ditunjuk Surveyor untuk melaksanakan verifikasi
industri dalam rangka USDFS-IJEPA.
Pemanfaatan USDFS oleh industri baru efektif dimulai bulan Juli 2008 ditandai
adanya pengajuan verifikasi kepada Surveyor. Verifikasi yang dilakukan oleh
Surveyor pada dasarnya dilakukan tiga tahap, yaitu verifikasi awal, verifikasi
tengah/produksi, dan verifikasi akhir. Begitu user atau pengguna atau pemanfaat
mengajukan permohonan verifikasi, Surveyor melakukan verifikasi awal mencakup
verfikasi atas kebenaran dokumen dan legalitas perusahaan dan verifikasi lapangan
atas kebenaran isian oleh perusahaan atas formulir yang disediakan serta rencana
impor barang dan bahan yang dibutuhkan.
Verifikasi

tengah/produksi

dilakukan

enam

bulan

setelah

perusahaan

memperoleh/terbitnya Skep dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau 50% rencana
impor direalisasi. Sedangkan verifikasi akhir dilakukan setelah sebelas bulan
perusahaan memperoleh/terbitnya Skep dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau
95% rencana impor
Rencana kebutuhan barang dan bahan hanya untuk kebutuhan 12 bulan produksi
yang dihitung dan disesuaikan dengan kemampuan produksi satu tahun yang
tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki.
Dalam rencana kebutuhan barang dan bahan yang akan diimpor (Rencana Impor
Barang/RIB), harus dincantumkan jenis barang dan bahan, nomor pos tariff HS 10
digit, jumlah, spesifikasi rinci, acuan standar JIS atau lainnya atau mail certificate,
perkiraan harga impor (C&F), perkiraan bea masuk. RIB yang telah diverifikasi oleh
Surveyor merupakan bagian tidak terpisahkan dan dituangkan dalam Surat
Keterangan Verifikasi Industri (SKVI), untuk selanjutnya ditandasahkan oleh Pejabat
dari Departemen Perindustrian.
SKVI dan RIB merupakan bagian dari persyaratan dokumen untuk mengajukan
permohonan pemanfaatan USDFS ke Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Bea
dan Cukai. Perusahaan akan memperoleh Surat Keputusan (Skep) dari Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sebagai alat bukti bahwa
perusahaan yang bersangkutan berhak memanfaatkan fasilitas USDFS dan
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seterusnya dapat melakukan impor barang dan bahan sesuai dengan yang
tercantum dalam RIB dengan tidak dikenakan bea masuk.
Dengan telah dipersiapkannya segala perangkat peraturan pelaksanaan USDFS,
secara resmi dimulai 1 Juli 2008. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.011/2008 diatur antara lain bahwa yang telah mendapatkan Skep dengan
tanggal terbit sampai dengan 1 September 2008 dan telah membayar bea masuk
dengan menggunakan tarif yang lebih tinggi dari tarif yang berlaku dalam PMK 96,
maka kelebihan pembayaran bea masuk dapat dikembalikan.

4.3 Pelaksanaan USDFS
Berdasarkan data di Departemen Perindustrian sejak diberlakukannya USDFS
tanggal 1 Juli 2008 sampai akhir Januari 2009 telah ada 56 perusahaan yang
mengajukan permohonan verifikasi, yang terdiri dari 50 perusahaan atau 89,2%
sektor industri kendaraan bermotor, 3 perusahaan atau 5,4% sektor industri alat
besar dan 3 perusahaan atau 5,4% steel service center (SSC).
Gambar 4-1 Jumlah perusahaan pengguna fasilitas USDFS (posisi Januari 2009)
56
50

3

0
Total

Automotive &
parts

Electric &
electronics

Heavy
equipment &
constr.
machinery

0
Energy

3

Steel service
center

Dalam pelaksanaannya dari 56 perusahaan yang mengajukan verifikasi USDFS selama
periode sampai dengan Januari 2009 baru 45 perusahaan yang selesai verifikasi awal
atau memperoleh SKVI dengan mengajukan rencana impornya (RIB). Jenis barang
dan bahan yang direncanakan diimpor berdasarkan Pos Tarif (HS) hanya mencakup
55 Pos Tarif atau 27% dari 203 Pos Tarif yang tercantum dalam PMK 96. Barang yang
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diimpor tersebut umumnya berupa besi dan baja dengan Pos Tarif dalam 10 digit
yaitu:


Pos Tarif 7210.49.10.00; 7209.17.00.10; 7208.27.00.00; 7209.17.00.90;
7209.16.00.10 dan lainnya dengan volume mencapai 707.150 Ton



Pos Tarif 7220.90.10.00 dengan volume 229.135 Meter



Pos Tarif 7318.15 dan 7318.16 (kelompok mur dan baut,). sejumlah 23.031.455
Pcs
Gambar 4-2 Rencana volume impor (MT)

707.150

252.865

104.950

104.175

93.350

92.060

57.750

7210.49.10.00 7209.17.00.10 7208.27.00.00 7209.17.00.90 7209.16.00.10

Others

Total
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Gambar 4-3 Rencana volume impor (pcs)

23.031.455

8.555.500
4.764.145
3.027.880

1.889.840

3.156.390
1.637.700

7318.15.12.00 7318.16.10.00 7318.15.11.00 7318.16.90.00 7318.15.92.00

Others

Total

Berdasarkan total nilai rencana impor tersebut diatas mencapai USD.677,806,385
mencakup USD.574,789,500 atau 85% sektor industri kendaraan bermotor,
USD.54.394.535 atau 8% sektor industri alat besar dan USD.48,622,380 atau 7% SSC.
Gambar 4-4 Perkiraan nilai impor (USD)
677.806.385

283.605.500

103.959.925

83.696.305 80.959.380 71.700.825
53.884.950

7210.49.10.00 7209.17.00.10 7208.27.00.00 7209.17.00.90 7208.51.00.00
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Gambar 4-5 Perkiraan nilai impor per sektor (USD)
574.789.500
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Dalam pelaksanaan dan mekanisme untuk memperoleh fasilitas USDFS bahwa
setelah perusahaan mengajukan dan setelah dilakukan verifikasi awal dari Surveyor
memeperoleh SKVI dan tandasah Rencana Impor Barang (RIB) dari Departemen
Perindustrian. User/pemohon selanjutnya mengajukan permohonan fasilitas USDFS
tersebut ke Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai untuk

memperoleh Surat Keputusan sebagai pemanfaat USDFS agar bisa melakukan
impornya. Selanjutnya pemohon merealisasikan impor barang yang dibutuhkan
sesuai spesifikasi dan jumlah yang tercantim dalam RIB yang juga merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.
Dalam riil pelaksanaan jumlah realisasi impor dibandingkan dengan jumlah tersebut
dalam RIB dari Surat Keputusan Menteri Keuangan/Ditjen Bea dan Cukai tidak selalu
sama dalam arti tidak sepenuhnya direalisasikan berdasarkan Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). Untuk informasi dapat dilihat tabel dibawah ini rencana dan realisasi
penerapan USDFS periode Juli tahun 2008 samapai dengan Juli 2009.
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Gambar 4-6 Total realisasi pembebasan bea masuk

Total Realisasi Pembebasan Bea Masuk :

Realisasi:
Rp 23,7 M
(66%)

Alat Berat

Otomotif

Rencana :
Rp 756,8 M

Rencana :
Rp 35,9 M

Rencana :
Rp 31 M
Realisasi :
5.6 M
(18%)

Sektor

Rp 166,9 M (20.26% dari Rencana)

Realisasi:
Rp 137,6 M
(18,2%)

SSC

Otomotif

Tabel 4-1 Volume impor USDFS (2008-2009)
Rencana
Realisasi
User
Rencana
User
Realisasi
47
668 rb MT
24
142.3 rb MT

Persentase
Realisasi
21.3 %

SSC

5

43 rb MT

2

4.5 rb MT

10.5 %

Alat Berat

3

47 rb MT

1

4.8 rb MT

10.2 %

Elektronik

-

-

-

-

-

Energi

-

-

-

-

-

TOTAL

57

758 rb MT

27

151.6 rb MT

20.0 %
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Tabel 4-2 Nilai impor USDFS (2008-2009)

No

Sektor
Industri

Jumlah
Pengajuan

1

2

4

1

Otomotif

2

Sudah Mendapatkan SKVI
Awal
Rencana Rencana
Jumlah
Impor
Nilai BM
User
(Rp)
(Rp)
5
6
7

Proses Pengumpulan Data
Importasi
Realisasi Realisasi
Jumlah
Impor
BM
User
(Rp)
(Rp)
8
9
10

Sudah Terbit SKVI Akhir

11

Realisasi
Impor
(Rp)
12

Realisasi
BM
(Rp)
13

Jumlah
User

Total
Realisasi
Impor (Rp)

%
Realisasi
Impor

14 ( 9+12 )

15 (14/6)

Total
Realisasi
Pembebasan
BM
(Rp)
16 (10+13)

49

49

6,27 T

522 M

46

2,1 T

104,9 M

3

0,16 T

8,2 M

2.26 T

36.13%

113,1 M

Elektronika

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Steel
Centre

5

5

0,59 T

34,5 M

4

0,39 T

19,6 M

1

0,03 T

1,3 M

0,42 T

71.12%

20,9 M

4

Alat Besar

3

3

0,55 T

31,1 M

3

0,11 T

5,6 M

-

-

-

-

20.03%

5,6 M

5

Energi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

57

7,41 T

587,6 M

53

2,6 T

130,1 M

4

0,19 T

9,5 M

2,68 T

37.73%

Total
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Berdasarkan data yang telah dijabarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa pemanfaatan USDFS oleh pihak Jepang belum maksimal. Untuk itu, kiranya
pihak Indonesia perlu mempertanyakan dalam forum Evaluasi Pelaksanaan IJEPA.
Pihak Indonesia berharap agar pihak Jepang dapat memanfaatkan USDFS
semaksimal mungkin agar target-target yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Untuk
memudahkan pemahaman, secara ringkas hal ini dapat diilustrasikan seperti pada
gambar berikut di bawah ini:
Gambar 4-7 Ilustrasi pemanfaatan USDFS

Diharapkan dengan dimanfaatkannya USDFS secara maksimal oleh pihak Jepang,
maka driver sector yang dipilih dalam kerja sama IJEPA tersebut juga dapat
merasakan manfaatnya yaitu dengan meningkatnya daya saing (competitiveness)
dari produk-produk yang dihasilkan. Dan benefit dari MIDEC itu sendiri akan dapat
lebih meningkatkan daya saing industri khususnya pada industri driver sector.
Apabila kedua roda ini berjalan dengan baik, maka Indonesia dapat diposisikan
sebagai Production Base/Export Base yang kompetitif. Apabila ini dapat dicapai maka
tentu saja akan membawa keuntungan yang cukup besar bagi kedua belah pihak.
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5
5. ANALISIS PELAKSANAAN MIDEC DAN
USDFS

5.1

Keterkaitan MIDEC dan USDFS

M

inat bersama (common interest) di sektor-sektor otomotif, elektrikal dan
elektronik, peralatan berat dan konstruksi, dan energi dijadikan
pendorong kerjasama Indonesia-Jepang melalui kesepakatan IJEPA.

Kerjasama diarahkan secara khusus untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan
daya saing keempat sektor tersebut, sehingga mampu memperluas aspek pasarnya
di dalam dan atau ekspor ke Jepang atau negara lainnya. Berkembangnya ke-empat
sektor tersebut diharapkan mampu menarik dan mendorong perkembangan sektor
ekonomi lainnya, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia khususnya. Melalui IJEPA dengan tiga pilarnya, yaitu
liberalisasi, fasilitasi, dan kerjasama diharapkan nilai ekspor Indonesia ke Jepang
khususnya menjadi 2 kali lipat atau lebih dari ekspor tahun 2007.
Dalam rangka program kerjasama bagi empat sektor penggerak di atas yang dikenal
dengan MIDEC, Jepang sepakat untuk memberikan bantuan dalam bentuk tiga
kegiatan utama, yaitu melakukan studi dasar (basic study), pelatihan (for trainee &
trainer) dan bantuan teknik (technical asisstance) yang dilengkapi dengan workshop
dan atau kunjungan ke lapangan. Pemerintah Jepang juga sepakat memberikan
bantuan terhadap sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.
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Kegiatan

kerjasama

dalam

upaya

mendukung ke-empat sektor diatas
mencakup 6 (enam) sub-bidang lintas
sector, yaitu metal working, tooling,
welding, energy conservation, ekspor
dan investasi, SMEs dan 7 (tujuh) subbidang

spesifik

automotive

parts,

yaitu

automotive/

electric/electrobic

equipment, steel/steel products, textile,
petrochemical and oleochemical, non
ferrous metal, food and beverages.
Tujuan strategis MIDEC, adalah 1) meningkatnya daya saing industri manufaktur
Indonesia; 2) meningkatnya daya beli masyarakat (prosperity development
program); 3) terjalinnya jejaring antara sektor pengembangan industri melalui
“virtual network organization”; 4) berperannya Indonesia menjadi mitra strategis
Jepang dipasar internasional khususnya di ASEAN; 5) terjalinnya kerjasama jangka
panjang Indonesia-Jepang dalam pengembangan industri manufaktur dengan
Jepang dibawah payung MIDEC-IJEPA.
Gambar 5-1 Keterkaitan MIDEC dan USDFS
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USDFS adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah Indonesia berupa penetapan Bea
Masuk menjadi 0% atas bahan dan barang yang diimpor dari Jepang untuk keperluan
produksi ke-empat sektor diatas agar mampu meningkatkan daya saing. Daftar
barang atau bahan yang dimpor dari Jepang ini adalah kelompok barang yang tidak
termasuk dalam skema Trade in Goods (TIG) atau exclude/exclution tidak masuk
yang diprogramkan untuk ditetapkan bea masuknya menjadi 0%. Berdasarkan kriteria
tertentu dan kesepakatan kepentingan bersama, maka terhadap bahan/barang
tertentu yang semula excluded tersebut akhirnya dimasukan dan ditetapkan bea
masuknya menjadi 0% melalui skema USDFS. Namun demikian disisi lain Indonesia
meminta agar pelaksanaan USDFS harus diimbangi dengan MIDEC agar keempat
sektor tersebut lebih mampu bersaing.
Dari uraian singkat tentang MIDEC dan USDFS di atas apabila keduanya diterapkan
dan dimanfaatkan oleh suatu industri, maka industri yang bersangkutan akan
memiliki daya saing lebih. Hal tersebut akan terealisasi sepanjang bidang kegiatan
MIDEC di sektornya merupakan kegiatan yang nyata dibutuhkan dan tepat sasaran
serta implementasi USDFS tidak ada hambatan. Dengan demikian MIDEC dan USDFS
harus terintegrasi dan merupakan fasilitas yang tidak terpisahkan, seperti dua sisi
mata uang.
Tercapainya tingkat daya saing yang optimal akibat kedua fasilitas tersebut
merupakan indikator keberhasilan yang efektif kerjasama kemitraan IndonesiaJepang melalui IJEPA, dan akan memberikan dampak posistif serta manfaat bagi
kedua negara. Bagi Indonesia harapan tercapainya perkembangan industri pada
tahun 2012 dengan adanya MIDEC dan USDFS, IJEPA, antara lain tercapainya tingkat
produksi kendaraan bermotor Roda Empat sejumlah 1.000.000 unit atau setara
peluang bisnis sebesar USD.10 milyar dan tingkat produksi kendaraan bermotor
Roda Dua sejumlah 8.000.000.unit atau setara peluang bisnis sebesar USD 8 milyar.
Disamping itu ekspor Elektronika mencapai USD 12 milyar dan pasar Dalam Negeri
tercipta sebesar USD 3 milyar. Apabila digambarkan, harapan capaian tersebut
adalah seperti terlihat pada gambar berikut:
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Gambar 5-2 Ekspektasi perkembangan industri di Indonesia

Oleh karena itu pada saat evaluasi kemitraan IJEPA dapat direkomendasikan bahwa
kemitraan melalui IJEPA layak untuk diteruskan dan pendalaman kerjasama lebih
lanjut.
Berdasarkan Perhitungan Bussiness Opportunity yang dapat diciptakan dari kegiatan
kerjasama IJEPA dapat dicapai nilai pada tahun 2013 seperti diuraikan pada tabel di
bawah ini.
Tabel 5-1 Perhitungan Bussiness Opportunity
Driver Sectors

Before (2008)

After (2013)

Agreed
1. Auto & auto parts

• 350,000 units of cars ≈ 3,5
Billion USD
• 5 million units of motorcycles
≈ 5 Billion USD

• 1 million cars ≈ 10 Billion USD
• 8 million motorcycles ≈ 8
Billion USD

2. Electric & Electronic
appliances

• 1.4 Billion USD Domestic
Consumption
• Total RI export to world 7.5
Billion (including 1.2 Billion
USD export to Japan)

• Double Export = 15 Billion
USD to the World
• 3 Billion USD Domestic
Consumption

3. Prosperity Dev. Program
(Indonesia Request)
a. Champion Product
- Product Based from AFF
(HS 01-24)
- Footwear
- Woods and Articles of
wood
- Rubber
- Plastics
- Nickels and article of
- Aluminums and articles

Total = 4.5 Billion USD

Double Export ≈ 9 Billion USD

± 935 million USD
± 135 million USD
± 1,15 billion USD
± 594 million USD
± 371 million USD
± 867 million USD
± 304 million USD
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Driver Sectors
- Furniture

Before (2008)

After (2013)

± 208 million USD

b. Supporting Industries (for cars
and motorcycles component &
parts)

1 Billion USD (300 Vendors) for
cars
1.2 Billions for motorcycles

Doubling the Vendors
2.5 Billion USD (800 Vendors)
2 Billion USD for motorcycles

4. Construction Machinery

4.000 units ≈ 0.8 Billions USD

2.5 Billions USD (2 Billions
from 10.000 units & 0.5
Billions USD from Component
& Parts)

5. Infrastructures Sector Project
• Water Treatment
• Energy
• Electricity
• Sea Port
• Gas Piping
• Highway
• Railway
• Airport
• Telecommunication

N/A

13 Billion USD

TOTAL VALUE

22.1 Billion USD

± 65 Billion USD

5.2

Analisa Pelaksanaan MIDEC Tahun 2008-2009

5.2.1 Industri Pengerjaan Logam (Metal Working)
Implementasi kegiatan Metalworking baru akan dilaksanakan pada akhir bulan
Maret 2010. Dalam perencanaannya, pihak Indonesia dan pihak Jepang telah
beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal terkait dengan
pelaksanaan basic study sebagai inisiasi. Pada pertemuan terakhir dengan pihak
Indonesia (High Level Official Meeting pada tanggal 16 Desember 2009), pihak
Jepang telah menyetujui untuk mengadakan kunjungan kepada beberapa institusi
dan universitas serta beberapa perusahaan di Indonesia.

5.2.2 Industri Mould & Dies
Kegiatan yang sudah dilaksanakan Basic study, seminar, Bantuan teknik/Technical
assistance, ditemukan beberapa masalah atau kekurangan yang perlu mendapat
perhatian untuk disempurnakan/diperbaiki :


Periode pelaksanaan bantuan expert yang pendek, yang dilaksanakan 7
bulan, sehingga akan menyebabkan kegiatan seminar, workshop dan
dispatch expert tidak bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Jika periode
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pelaksanaan bantuan tersebut dapat dilaksanakan selama 1 tahun maka
hasilnya akan diperoleh lebih baik lagi.


Minimnya fasilitas training (mesin/peralatan dan tempat pelatihan) untuk
melaksanakan bantuan pelatihan oeleh expert dari Jepang, sangat
dirasakan fasilitas yang ada untuk training masih belum memadai, sehingga
pelaksanaan pelatihan hasilny tidak optimal.



Kebutuhan penterjemah bahasa Jepang ke bahasa Indonesia yang handal
dalam rangka pelaksanaan transfer teknologi tidak bisa berjalan dengan
baik . IMDIA dalam hal ini masih sulit untuk mencari penterjemah bahasa
Jepang khususnya yang mengerti dan memahami bidang teknik.

Disisi lain dalam rangka mengahadapi persaingan global, pihak Asosiasi industri
Mould & Dies sperti IMDIA telah menyiapkan dan menyusun program
pengembangan kemampuan teknolgi secra terjadual dengan memperhatikan
program kerjasama MIDEC ini.

5.2.3 Pengelasan (Welding)
Berdasarkan rencana kegiatan MIDEC dibidang pengelasan yang utama program
tahun 2008 - 2009 adalah dilakukannya basic study. Pada kesempatan basic study
yang telah dilakukan pada Desember 2008 baru tahap survey lapangan ke Lembagalembaga yang dipandang memiliki unit kegiatan pengelasan seperti ke Perguruan
Tinggi (Universitas Indonesia), Balai Penelitian dan Pelatihan (B4T, BLK-BLK),
Perusahaan Industri (Kecil, Menengah dan Besar) dan Asosiasi Pengelasan. Awal
program basic study dibidang pengelasan adalah mencakup Pemetaan Kondisi dan
Teknologi Pengelasan di Indonesia.
Pada pelaksanaan Basic Study, pihak Indonesia telah melakukan survey pada
beberapa perusahaan terkait. Berikut disajikan daftar perusahaan yang telah
dilakukan survey:
Tabel 5-2 Perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia
Company Name
Product
MMC METAL FABRICATION
Non-ferrous metal processing,
(Mitsubishi Materials)
Boiler vessel
Cilegon Fabricators
Iron-steel structure
(IHI Indonesia Works)
Boiler vessel
Komatsu Indonesia
Construction machinery
(Komatsu Ltd.)
YAMINDO
Agricultural Machinery
(Yanmar Co., Ltd.)
NS BATAM
Iron-steel structure
TOYO KANETSU INDONESIA
LPG tanks, LNG tanks
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(Toyo Kanetsu K. K.)
Tabel 5-3 Perusahaan-perusahaan lokal Indonesia
Company Name
Products
BUKAKA
Iron-steel structure
WIJAYA KARAYA
LPG 3kg cylinders
ARKHA JAYANTI PERSADA
Parts of Construction machinery
Aluminum sash
BATAMEC
Small and medium-sized vessels
BEKASI METAL
LPG3kg cylinder
Iron-steel structure
Tabel 5-4 Lembaga-lembaga training
The education and training organizations name
BLKI (Balai Latihan Kerja Instruktur dan Pengembangan,Surabaya)
B4T (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik）
PPPPTK-BMTI (Pusat Pengembangan dan Pemberdaaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri)
IOB (Institute of Technology Bandung, Dept. of Mechanical
Engineering, Metallurgical Laboratory)
DIPONEGORO UNIVERSITY
BLKI (Balai Latihan Kerja Instruktur dan Pengembangan, Semarang)
CEVEST (Balai Baser Plkln CEVEST)

location
Surabaya
Bandung
Bandung

Type
Training
Training
Training

Bandung

Education

Semarang
Semarang
Jakarta

Education
Training
Traning

Hasil survey yang dilakukan oleh pihak Jepang ke Lembaga-lembaga tersebut diatas,
memperlihatkan potret kemampuan welder dan fasilitas pengelasan dari lembagalembaga yang disurvey. Pihak jepang juga telah memberikan rekomendasi dalam
rangka peningkatan kemampuan welder operator, instruktur, lembaga penerbit
sertifikat.
Sebagai contoh hasil kunjungan ke perusahaan yang berafiliasi dan aliansi denagan
Jepang yang ada di Indonesaia, surveyor Jepang mencatat bahwa perusahaan yang
memiliki kegiatan pengelasan telah memilki kemampuan baik, semanagat tinggi
untuk mendapat sertifikat bidang las. Welder yang dipekerjakan dipilih yang telah
berpengalaman. Jumlah welder ke depan cukup tersedia, namaun saat ini belum
menunjukan kompetensi yang sebenarnya, karena pemnerbit sertifikat berbagai
macam dan lembaga. Bagi industri lain yang tidak berafiliasi dengan Jepang dapat
dikatakan kemampuan teknis relatif sudah cukup, namun masih banyak defect.
Training dilakukan didalam maupun diluar pabrik, yang menunjukan perusahaan
bermaksud memberi dorongan agar weldernya bersertifikat. Sementara itu produkproduk las di Indonesia belum membutuhkan kualitas yang tinggi. Dengan pemetaan
sekilas seprti trsebut dan agar menghasilkan kulaitas kualitas hasil pengelasan lebih
baik diperlukan target-target pendidikan las yang memadai dan berjenjang dengan
secara bersamaan meningkatkan lembaga-lembaga pelatihan baik dari sisi instruktur
materi ajar/teks book, mesin peralatan praktek dan dalam penerbitan sertifikat yang
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standar serta seragam. Secara rinci dapat dilihat pada laporan survey pihak Jepang
tersebut seperti tercantum pada lampiran.
Selain rencana atau program dibidang welding ini berupa basic study, pada dasarnya
kegiatan yang diprogramkan untuk tahun anggaran yang sama tahun 2008-2009
sebagaimana disebutkan pada bagian 3.2.3 diatas belum dapat dimplementasikan
sepenuhnya. Hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi ulang atas
program tersebut, dengan memperhatikan kesiapan yang telah dilakukan oleh pihak
Indonesia sendiri.
Pada saat hampir bersamaan untuk dibidang pengelesan ini telah dilakukan sejumlah
kegiatan berupa seminar yang apabila dilihat dari subtansinya tidak terkait langsung
dengan kegiatan basic study. Seminar-seminar tersebut bertemakan seperti :
Penerapan teknologi pengelasan secara otomatis atau robotik; Teknologi
pengelasan bawah air; Bagaimana pengelolaan pusat pengelasan, dan Informasi
produk.
Jika diperhatikan kegiatan seminar - seminar yang telah dialkukan menurut hemat
kami tidak menggambarkan tindak lanjut kegiatan atas hasil basic study.
Berdasarkan laporan perkembangan kegiatan MIDEC dibidang pengelasan pada
tahun anggaran 2008/2009 secara keseluruhan adalah, meliputi:
a.

Basic study, keberangkatan pihak Jepang (Japanese mission) untuk
penelitian awal pada 9-17 Desember 2008.

b. Seminar, telah diadakan pada tanggal 10 Desember 2008 dan Februari
tanggal 9-14 Februari 2009. Setelah seminar, pihak Jepang menyediakan
buku teks tentang pengelasan dan informasi pasar termasuk sertifikasi
untuk bidang pengelasan. Seminar ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari
pengiriman tenaga ahli (Japanese mission) yang membahas bentuk
kolaborasi kerjasama teknis yang ideal dan sesuai dengan teknologi
pengelasan Indonesia.
Sedangkan kegiatan pada tahun anggaran 2009, adalah meliputi :
a.

MOI koordinasi dengan Bappenas untuk JICA Scheme berkaitan dengan
penerapan kegiatan 2009

b. Mengadakan 3 seminar di dua tempat, meresume kegiatan Basic studi
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c.

Dalam rangka Technical Assistant/Dispatch expert in Welding Technique
melalui ODA telah dilakukan pertemuan pada tanggal 10 September 2009.
pada waktu yang bersamaan pihak Indonesia telah mengirim peserta untuk
mengikuti Trainning for welding engineer.

Jika dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan dan diprogramkan diatas untuk
bidang welding pada dasarnya sudah cukup memadai untuk peningkatan
kemampuan baik welder, instruktur, maupun lembaganya, dengan catatan semua
rekomdasi yang telah diusulkan oleh pihak Jepang melalui basic study diperhatikan
dan ditindak lanjuti dan dimasukan dan dianggarkan kedalam program kegiatan
tahun berikutnya.
Selain itu, telah dilakukan pelatihan (training) kepada beberapa welder di Indonesia.
Pelatihan Dual sertification ini telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia dan
melibatkan welder dari berbagai daerah pula. Berikut disajikan data pelaksanaan
kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan dalam rangka MIDEC IJEPA:
Tabel 5-5 Jumlah peserta yang mengikuti seminar/training tahun 2009
Seminar
Seminar
Seminar
Total
Ketiga
Keempat
Kelima
Peserta
SWE
5
5
Training
WE
71
28
99
AWE
43
11
20
54
Total
114
16
48
178

SEMINAR
Ke-3
Ke-4
Ke-5

Tabel 5-6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Training
TEMPAT PELAKSANAAN
DURASI SEMINAR
Surabaya
25 Februari – 1Maret 2008
(Politeknik Perkapalan Negeri SurabayaTeknik Kimia
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111)
Surabaya
Desember 10 (Rabu) – 16 (Rabu),
(Politeknik Perkapalan Negeri SurabayaTeknik Kimia
2008
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111)
(Kecuali Minggu)
Batam
3 – 14 November 2009
(Politeknik Perkapalan Batam)

Seminar Ke-1
Seminar Ke- 2
Seminar Ke- 3
Seminar Ke- 4
Seminar Ke- 5
TOTAL

Tabel 5-7 Resume Jumlah Peserta Training Periode 2008 dan 2009
PESERTA TRAINING
KELULUSAN
AWE
WE
SWE
TOTAL
AWE
WE
SWE
51
51
39
16
30
46
7
27
71
43
114
53
31
11
5
16
5
2
20
28
48
Sedang Pelaksanaan
158
112
5
275
99
63
2

TOTAL
39
34
84
7
164
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Sedangkan untuk komposisi peserta training dari segi tipe perusahaannya, data
yang disajikan adalah sebagai berikut:
Gambar 5-3 Komposisi peserta training WE berdasarkan tipe perusahaan
Others
Material 2%

Shipbuilding 16%

11%

Education 4%

Automotive 1%

Inspection 7%
Oil & Gas

Pressure Vessel, Boiler
10%

21%

Heavy Machinery
Construction (Plant)

1%

27%

Gambar 5-4 Komposisi peserta kelas WE (Valid data: 99)
Others
12%

Shipbuilding
21%

Material 5%
Education 5%

Automotive 5%

Inspection 7%
Pressure Vessel
Boiler 7%

Oil & Gas
14%

Construction (Plant)

Heavy Machinery
5%

19%

Gambar 5-5 Komposisi peserta kelas AWE (Valid data: 59)
Others 11%
Material

Shipbuilding 18%

3％

Education 4%
Automotive 3%
Inspection 7%
Pressure Vessel, Boiler

Oil & Gas

9%

18%

Heavy Machinery
Construction (Plant)
24%
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Gambar 5-6 Komposisi peserta berdasarkan latar belakang pendidikan
High School 4%
Vocational school

Master 7%

High School

Master 5%

18%

2%

Bachelor

Vocational
School8%

69%

Bachel
or
87%

Latar belakang pendidikan peserta WE (Valid
data: 57)

Latar belakang pendidikan peserta (AWE)
(Valid data: 39)

Gambar 5-7 Komposisi peserta berdasarkan latar belakang pendidikan
Over 21 years

11--20 years
26%

4%

Over 21 years

1--5 years
40%

11--20 years
26%

0%

1--5 years
64%

6--10 years
10%

6--10 years
30%
(a) Pengalaman Kerja di Bidang Welding
peserta WE (Valid data: 57)

(b) Pengalaman Kerja di Bidang Welding
peserta WE (Valid data: 39)

5.2.4 Konservasi Energi (Energy Conservation)
Untuk sektor konservasi energi, belum terdapat kesepakatan pelaksanaan kegiatan
terkait MIDEC antara pihak Jepang dan pihak Indonesia. Pada pertemuan High Level
Official Meeting pada tanggal 16 Desember 2009, pihak Indonesia telah diberikan
kesempatan untuk mempresentasikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan
terkait dengan konservasi energi. Pihak Jepang akan menyampaikan hasil presentasi
tersebut kepada pihak yang berwenang di METI, Jepang. Diharapkan hal ini dapat
menjadi titik awal percepatan pelaksanaan kegiatan sektor Konservasi Energi terkait
MIDEC di Indonesia.

5.2.5 Industri Otomotif
a.

Studi kelayakan tentang kerjasama R&D dan pengecekan kemampuan
lembaga uji Indonesia.
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Survey dan kunjungan lapangan yang dilaporkan tidak menyebutkan adanya
pendamping dari pihak Indonesia, tetapi hanya pihak JARI dengan tidak
menyebutkan jumlah anggotanya dan waktu yang diperlukan. Sementara itu
pembiayaan survey dan kunjungan diartikan dibiayai oleh pihak Jepang.
Kegiatan tersebut mencakup rapat-rapat dan diskusi dengan lembagalembaga riset dan lembaga uji dalam rangka mencari masukan bagi
feasibility study R&D, Rapat-rapat ketiga kegiatan selama tahun 2008
diadakan di Indonesia, dan sumber pembiayaannya tidak disebutkan apakah
berasal dari pihak Indonesia.
Laporan kegiatan tidak menyebutkan hasilnya, sehingga belum diketahui
tingkat kemampuan dan kesiapan, kelemahan dan kekurangan dan belum
ada rekomendasi atau komentar sementara lainnya atas kelayakan lembaga
uji yang dikunjungi. Selain itu dilihat dari jadwal yang telah disusun
sebagaimana disebut sebelumnya, hasil akhir feasibility secara komplit
termasuk rekomendasi, baru akan terlihat pada tahun 2010, karena tahun
2009 masih berupa kunjungan, pertemuan dan pelatihan beberapa teknisi
lembaga uji untuk bidang tertentu.
Selain itu hasil feasibility study ini baru akan dinikmati industri dalam waktu
yang lama. Disisi lain belum terlihat bentuk korelasi dan kesinerjian balai
riset yang dikaji dengan industri pengguna/pemanfaat lembaga uji tersebut.
Perlukah dibuat regulasi tertentu?. Akankah kegiatan ini mendukung
pencapaian target produksi sebagaimana yang direncanakan pada tahun
2012 di sektor otomoif ini?. Barangkali manfaat atau peran dari kegiatan ini
dalam mendukung target produksi khususnya saat ini belum bisa dilihat
langsung. Yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah Jepang lebih
lanjut dalam jangka panjang atas kegiatan ini dalam memelihara dan
meningkatkan kondisi yang telah dicapai.
Diharapkan dengan kegiatan ini dan adanya sinerji dengan industri, peran
lembaga uji mampu meningkatkan perannya dalam menumbuhkan industri
kendaraan bermotor di Indonesia, meningkatkan akses pasar di dalam
maupun di pasar luar negeri.
b.

Tersedianya peraturan teknik tentang kesesuaian pengujian (testing
conformity)

terbaru

yang

diperlukan

Indonesia

untuk

mengadopsi/bergabung dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian
UN/ECE 1958.
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Kegiatan ini sangat penting untuk membuktikan bahwa barang yang dibuat,
dalam hal ini kendaraan bermotor, bisa dan akan diterima dipasar
internasional, karena telah memenuhi standar teknis sesuai regulasi
internasional. Standar tersebut antara lain menyangkut lingkungan/emisi,
penggunaan bahan bakar yang hemat dan standar keselamatan bagi
pengguna kendaraan tersebut ataupun pengguna jalan disekitarnya seperti
uji benturan dan lainnya.
Kualitas teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud tersebut sudah
seharusnya dibangun sejak dari mutu bahan, bagian, komponen atau parts,
sampai hasil perakitannya.
Pemilihan dan jenis mutu bahan sangat menentukan kemampuan dan atau
kekuatan bagian atau parts yang dibuat termasuk teknologi proses
pembuatannya. Demikian pula bagian dan atau komponen tersebut saat
dirangkai, dirakit serta prosesnya menjadi kendaraan dapat mempengaruhi
kualitas keseluruhan kendaraan tersebut.
Agar kendaraan bermotor yang merupakan kendaraan yang dioperasikan di
jalan umum menjamin keselamatan pengendaranya dan pengguna jalan
lainnya dan tidak berdampak merusak lingkungan, maka perlu adanya uji
tipe dan kelaikan jalannya.
Dalam hubungan ini Indonesia saat ini sebenarnya telah memiliki lembaga
seperti VTCC, lembaga uji komponen atau bahan serta aturan yang
berkaitan

dengan

kendaraan

bermotor

menyangkut

keselamatan,

lingkungan dan lainnya, yang mendorong semua pemangku kepentingan
(produsen, pengguna atau operator, pemerintah) wajib melaksanakan dan
patuh pada peraturan tersebut.
Yang menjadi permasalahan adalah apakah semua pemangku kepentingan
diatas telah melaksanakannya dengan baik dan benar? Bagaimana
pelaksanaan hukum bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan aturan
tersebut. Hal ini perlu koreksi lebih dahulu sementara peraturan-peraturan
yang ada perlu ditinjau dan disempurnakan sesuia dengan kondisi yang
berkembang

baik

dibidang

teknologi

maupun

ketentuan

umum

internasional terkait.
Dalam

kegiatan

ini

Indonesia

berkeinginan

menselaraskan

dan

menyesuaikan peraturan yang telah ada dengan ketentuan aturan yang
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berkembang di dunia internasional. Hal ini penting bagi Indonesia,
mengingat globalisasi telah bergulir dan Indonesia tidak hanya menjadi
penonton saja. Meskipun kendaraan bermotor yang lalu lalang di Indonesia
tidak asli ciptaan bangsa sendiri, namun bila ada peluang pasar di luar negeri
dan agar produk Indonesia dapat diekspor dan diterima di negara tujuan
penyelarasan harus dilakukan.
Dalam rangka menghasilkan peraturan lokal dan mengatisipasi globalisasi
diatas, maka dalam kegiatan tahap awal ini perlu dilakukan studi dasar (basic
study) dengan mengacu pada hal-hal yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud dalam agreement such as UN/ECE 1958
Untuk merealisasikan ketersediaan peraturan lokal yang mengadopsi aturan
internasional dengan memanfaatkan kerjasama IJEPA – MIDEC, pemerintah
Jepang melalui JASIC telah mulai melakukan kegiatan studi dasar. Studi ini
dilaksanakan JASIC dan dikenal dengan SWG2. Dalam SWG2, dari laporan
yang

diterima,

tidak

melibatkan

personil

lokal.

Personil

lokal

diakomodasikan dalam Working Group Domestic (WGD)
Kegiatan tahun 2008 yang dimulai pada bulan Desember 2008 hanya
bersifat persiapan untuk melakukan basic study dan pembentukan WGD.
Selain itu juga persiapan yang terkait dengan kerangka kerja, organisasi dan
pendalaman isu terkait dengan kebutuhan, dan kegunaan bergabungnya
Indonesia dalam 1958 Agreement. Sedangkan road map sendiri dibuat oleh
SWG.
Kegiatan survey (Basic study) baru dimulai pada bulan Januari 2009 dan
yang dilaporkan adalah kegiatan sampai dengan Maret 2009, sejalan dengan
tahun fiskal/anggaran pemerintah Jepang.
Dalam laporan tidak disinggung mengenai sumber atau skema dan besarnya
alokasi pembiayaan baik untuk tahun anggaran 2008 atau untuk tahun
anggaran 2009 padahal yang melaksanakan adalah SWG yang nota bene
pelaksananya adalah pihak Jepang semua.
Kegiatan survey yang dilakukan hanya ke lembaga uji bahan seperti Balai
Besar Keramik, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik saja yang keduanya
milik pemerintah, namun tidak dilakukan survey ke perusahaan-perusahaan
yang mempunyai alat uji/test. Hal ini penting karena ada kemungkinan alat
uji suatu barang yang diperlukan tidak semuanya dimilki oleh balai
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pemerintah tersebut. Sebagai indikasi adalah bahwa industri pada dasarnya
telah melakukan pengujian sendiri dan memenuhi standar yang diminta oleh
pembeli dalam negeri maupun luar negeri. Hanya saja alat atau lab uji
perusahaan tersebut perlu diteliti apakah alat uji yang dimiliki oleh
perusahaan

terkalibrasi

secara

teratur

dan

secara

benar

dan

diakui/terakriditasi atau tidak. Pengakuan ini sangat perlu dalam upaya
pemberdayaan potensi nasional yang ada sehingga tidak diperlukan
investasi yang tidak perlu di Balai Uji Pemerintah.
Demikian pula dalam study di Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor (VTCC),
khususnya pengujian emisi gas buang. Selain terbatasnya infra struktur
pengujian yang dimiliki pemerintah dalam upaya pengendalian tercapainya
langit biru terutama di DKI Jakarta telah berkembang perbengkelan sebagai
tempat pengujian emisi milik swasta.
Untuk ini pihak JASIC tidak melakukan kunjungan ketempat pengujian milik
swasta tersebut, meskipun pengujian milik swasta adalah bagian dari aset
nasional. Selain itu keikusertaan swasta merupakan manifestasi kesadaran
masyarakat yang lebih maju terhadap pentingnya bersih lingkungan
sehingga perlu mendapat perhatian bagi peningkatan kemampuannya.
Tidak diketahui seberapa jauh program JASIC mensinerjikan potensi yang
ada dan telah dilakukan pihak swasta.
Berdasarkan catatan Departemen Perindustrian ada beberapa bantuan
kerjasama dengan Jepang untuk 4 sektor yang kegiatannya telah berjalan
sejak tahun 2007. Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya dilakukan bersama
dengan Asosiasi atau Agen pihak Jepang yang ada di Indonesia. Kegiatan
yang tengah berjalan tersebut sementara ini bukan bagian dari kegiatan
MIDEC sebagaimana diperjanjikan atau disepahamkan, karena telah berjalan
sebelum

ditanda-tangani

dan

diberlakukannya

kesepahaman

atau

diratifikasi secara resmi oleh kedua pihak. Apabila kegiatan-kegiatan yang
telah berjalan dimaksud merupakan bagian kesepahaman akan sulit untuk
mengukur waktu dan nilai kerjasama itu. Kerjasama sektor yang telah
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Agar dapat analisa lebih jauh, perlu dilihat program dan progres serta
manfaat kegiatan yang telah dilakukan diatas. Hal ini dapat dijadikan sebagai
acuan untuk mengukur tingkat manfaat dan keberhasilan program MIDEC
lebih lanjut.
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Seperti prefeasibility di otomotif, belum diketahui hasilnya dan tindak
lanjutnya, serta bagaimana keterkaitannya dengan program MIDEC.

5.2.6 Industri Elektrik/Elektronika
Dari rencana dan realisasi kegiatan kerjasama IJEPA melalui MIDEC untuk sector ini
untuk tahun 2008 – 2009 ternyata menunjukan belum adanya kesepahaman yang
konkrit baik dari sisi bantuan tenaga ahli ataupun sisi program pelatihan
sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah Indonesia melalui Delegasinya dalam
perundingan atau WLT selanjutnya diharapkan sudah dapat mewujudkan atau
mengkonkritkan program-programnya, sehingga tidak kehilangan waktu dan
momentum pemanfaatan pasar global yang saat ini tengah banyaknya kerjasama
dengan Negara mitra dagang lainnya seperti China, Korea.
Selain itu, berdasarkan pertemuan pihak Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh
direktorat Elektronika dan LS-Pro) dan pihak Jepang pada tanggal 11 Januari 2010
direncanakan akan dilaksanakan workshop mengenai IECEE CB scheme kembali.
Diharapkan pada kesempatan ini, pihak Indonesia memanfaatkan sebesar-besarnya
untuk menyerap teknologi terkait IECEE CB scheme dari Jepang. Pihak Jepang akan
menyusun metoda terbaik dalam seminar tersebut sehingga peserta seminar dapat
mengerti dengan baik konsep IECEE CB scheme yang diterapkan oleh pihak Jepang.

5.2.7 Industri Baja dan Produk Baja
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penerimaan penggunaan patent
DIOS menjadi prioritas sektor Baja untuk implementasi MIDEC pada tahun
2008/2009. Namun dalam implementasi kegiatan ini tidak berjalan sesuai dengan
yang diharapkan. Patent DIOS yang didatangkan pihak Jepang ke Indonesia masih
dalam bahasa Jepang (Kanji). Kondisi yang demikian menyebabkan pihak Indonesia
tidak dapat langsung mengaplikasikan patent DIOS tersebut.
Pihak

Indonesia

juga

mendatangkan

expert

dari

Jepang

dalam

upaya

menerjemahkan patent DIOS yang dikirim tersebut. Namun, expert Jepang tersebut
juga mengalami kesulitan dalam menerjemahkan patent tersebut. Expert yang
didatangkan menilai bahwa patent tersebut berisi hasil-hasil eksperimen yang
dilakukan pihak Jepang sehingga bahasa yang dipergunakan dalam patent tersebut
merupakan bahasa ilmiah yang tidak dapat langsung diterjemahkan. Bila pihak
Indonesia ingin menerjemahkan patent tersebut lebih baik bila pihak Indonesia
mendatangkan salah seorang yang terlibat dalam institusi pengembangan dan
penelitian yang membuat patent DIOS. Pihak Indonesia memandang perlu
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mendatangkan expert yang lebih ahli untuk menangani masalah DIOS melihat expert
yang didatangkan sangat kekurangan data-data untuk transfer teknologi mengenai
patent DIOS. Kondisi yang demikian menyebabkan timbulnya keraguan pada
beberapa perusahaan yang ingin menerapkan teknologi DIOS. Diharapkan pada saat
mendatangkan expert selanjutnya, expert dapat membawa media yang cukup untuk
transfer teknologi mengenai DIOS kepada perusahaan di Indonesia. Akan lebih baik
juga bila expert dapat membawa contoh penerapan DIOS pada negara-negara yang
lain sehingga dapat meyakinkan pihak-pihak yang ingin menerapkan teknologi DIOS
di Indonesia.
Selain kedua kegiatan di atas, sektor baja juga melakukan seminar sehari pada bulan
Februari 2009. Kegiatan ini dinilai cukup memuaskan mengingat peserta yang hadir
dalam seminar ini mencapai 100 orang. Dan dari peserta yang datang, beberapa
sangat tertarik dengan teknologi DIOS dan ingin berinvestasi dalam teknologi DIOS
tersebut.
Setelah melihat beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan pada tahun
2008/2009, pihak Indonesia berharap agar dapat melaksanakan pertemuan untuk
membahas patent DIOS agar dapat diimplementasikan dengan lebih efisien pada
tahun berikutnya. Selain itu, diharapkan Indonesia juga dapat mengejar teknologi
patent DIOS dari Jepang mengingat di Jepang telah mencapai generasi ketiga untuk
Patent DIOS sedangkan Indonesia masih membahas patent DIOS generasi pertama.

5.2.8 Industri Tekstil
Untuk sektor tekstil, dilakukan beberapa kegiatan. Antara lain, sektor tekstil
melakukan kunjungan ke industri tekstil di Jepang pada tanggal 4 - 10 Oktober 2009.
Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat teknologi industri tekstil dalam
proses dyeing.
Teknologi dyeing di Indonesia masih tergolong rendah sehingga diharapkan
kunjungan ke industri tekstil di Jepang dapat menjadi referensi bagi industri dalam
negeri untuk dapat membuat produk tekstil yang lebih baik.
Sebagai follow up untuk kegiatan tersebut, pihak Jepang akan mengirimkan expertnya ke Indonesia untuk memberikan bantuan teknis bagi industri tekstil di Indonesia.
Bantuan teknis yang akan diberikan antara lain meliputi proses Dyeing dan Finishing
untuk meningkatkan mutu terutama pada design dan colour matching pada proses
dyeing yang seringkali mengalami masalah pada prosesnya. Dalam proyek dispatch
expert ini, pihak Indonesia akan menanggung sebagian biaya pihak untuk
ANALISIS PELAKSANAAN MIDEC DAN USDFS | 5-17

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap Penguatan Struktur Industri

mendatangkan expert tersebut. Selain itu, pihak Indonesia meminta agar pihak
Jepang mengirimkan dahulu curriculum vitae dari expert yang akan didatangkan
tersebut. Pihak Indonesia mengharapkan pihak Jepang akan memiliki cadangan
expert bila expert yang diajukan tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan pihak
Indonesia.

5.2.9 Industri Bukan Baja (Non Ferrous)
Dengan posisi perkembangan perundingan

seperti tersebut diatas, maka

kegiatan MIDEC di sector ini khususnya indutri logam alumunium dalam negeri
perkembangan dan pertumbuhannya sangat terhambat, sehingga tidak mampu
meningkatkan nilai tambah. Sementara Indonesia memiliki potensi sumber bahan
baku dan peluang pasar alumunium yang besar, dan peluang ini akan diisi oleh pihak
lain.

5.2.10 Industri Makanan dan Minuman
Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman, beberapa kali telah diadakan pelatihan
di Jepang. Pelatihan ini bertujuan sebagai upaya transfer technology dari pihak
Jepang terkait dalam Industri Makanan dan Minuman khususnya pada bidang JAS
Standard, Food Safety Assesor dan Product and Packaging Design.
Pada Pelatihan mengenai JAS Standard, diharapkan pihak Indonesia dapat menyerap
sistem standarisasi produk makanan dan minuman yang dilakukan di Jepang. Jepang
menerapkan metode yang cukup unik dalam standarisasi makanan dan minuman,
sehingga konsumen dapat mengetahui jalur proses pembuatan produk tersebut.
Sistem yang demikian diharapkan dapat dilaksanakan di Indonesia, namun Indonesia
menyadari sulitnya menerapkan sistem tersebut karena aliran produksi yang tidak
terorganisir.
Secara keseluruhan kegiatan Lecture dan Seminar berjalan sangat baik dan antusias
peserta sangat tinggi. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan ke seluruh
peserta, semua berharap kegiatan Lecture dan Seminar tersebut agar dapat
dilaksanakan kembali ditahun mendatang.

5.2.11 Industri Petrokima dan Kimia Oleo
Kegiatan terkait Petro dan Oleo Chemical akan dimulai pada akhir bulan Maret 2010.
Kegiatan basic study ini akan difokuskan pada “strengthening integration of
upstream, midstream, downstream petrochemicals chain and user industries”. Sebagai
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inisiasi pelaksanaan basic study ini, pihak Jepang akan mengirimkan 1 orang expert
terlebih dahulu ke Indonesia untuk mendiskusikan lingkup kegiatan yang akan
dilakukan.

5.2.12 Industri Kecil Menengah (Small and Medium Enterprises/SMEs)
a.

Shindanshi
Tujuan utama pelaksanaan Shindanshi adalah pembentukan konsultan
diagnosis untuk pengembangan kemampuan IKM baik dari pengenalan
standar, manajemen yang baik hingga kemampuan kompetensi melalui
konsultasi diagnosis IKM di setiap daerah. Sampai saat ini proses
pelaksanaan shindanshi merupakan kelanjutan kegiatan bantuan Jepang
yang telah diserahkan ke pihak Indonesia melalui Pusdiklat Departemen
Perindustrian. Dikarenakan kegiatan ini sudah masuk dalam kegiatan
tahunan yang masuk dalam DIPA sehingga tidak dapat dikategorikan
sebagai bantuan Jepang.
Untuk kegiatan selanjutnya diusulkan program shindanshi berupa basic
study mengenai penguatan cluster SME’s. JICA telah mengirim expert untuk
melaksanakan pengembangan cluster di 2 lokasi yaitu di Kota Bukittinggi
Sumbar (Klaster Bordir) dan di Kab. Sumedang - Jawa Barat (Klaster minyak
atsiri). Di 2 lokasi tersebut, JICA telah melakukan pelatihan masing-masing
1(satu) angkatan tentang klaster yang pesertanya adalah pegawai
Disperindag setempat termasuk alumni pelatihan shindanshi.
Untuk saat ini pelatihan hanya diberikan 1 angkatan dalam 1 tahun. Jauh
lebih baik bila JICA memberikan tambahan 1 atau 2 angkatan lagi sehinga
ada lebih dari 1x pelatihan bagi aparat dan pengusaha dengan peserta
berasal dari Kab/Kota sekitar. Dengan peningkatan jumlah pelatihan
diharapkan lebih dapat memberikan hasil yang optimal. Namun pihak
daerah juga harus memberikan masukan dan mempunyai konsep tentang
pengembangan

industrinya

khususnya

terkait

IKM

dan

industri

pendukungnya. Sehingga Daerah lain juga dapat pengetahuan tentang
pengelolaan klaster.Disamping itu jumlah peserta untuk studi banding
sebaiknya ditambah Pelatihan/studi banding ke Jepang perlu ditambah
pesertanya, karena 5 orang peserta pelatihan yang dapat ilmu di Jepang
tidak efektif dan bila terjadi rotasi pekerjaan maka ilmunya sama sekali tidak
dapat diterapkan. Namun dalam pemilihan orang harus benar-benar dapat
memberikan kontribusi minimal berupa laporan atau jurnal yang mudah
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dibaca dan dimengerti untuk para pengusaha IKM atau penyuluh yang akan
menggatikan posisinya.
b.

One Village One Product (OVOP)
Seperti diketahui Program One Village One Product (OVOP) adalah
pengembangan

suatu

daerah

melalui

dihasilkan

produk

spesifik

berdasarkan budaya daerah setempat dan dipasarkan dengan baik.
Selanjutnya dengan program yang lebih baik dapat menjadi kompetensi inti
daerah tersebut sehingga tidak tergantung dari produk aja tapi sudah
merupakan

pemberian

nilai

tambah

(added

value)

lebih

yang

menguntungkan dan semakin dapat terus dikembangkan. Adapun kegiatankegiatan yang direncakan dikerjakan pada tahun 2008-2009:
1)

Teach

management

for

Small and Medium Enterprises to

survive and strengthen competitiveness.
Kegiatan ini dapat dikatakan hampir sama dengan kegiatan
Shindanshi. Program ini harus benar-benar dipertimbangkan lebih
lanjut, bila hendak dilaksanakan pada tahun 2009-2010. Perlu
adanya pembicaraan expert level yang lebih mendetil sehingga
tidak saling tumpang tindih dengan tujuan shindanshi. Perlu ada
integrasi juga antara JICA dan JETRO dalam pelaksanaannya
2) Assist to sales promotion by improving the design of local
products and implementing “One Village One Product” campaign.
Telah ditetapkan 3 daerah untuk pengembangan OVOP yaitu:
Sulawesi Utara, Sumatra Barat dan Kalimantan Selatan. Sampai saat
ini telah dilakukan pengiriman expert ke tiga daerah tersebut. Di
daerah tersebut, expert Jepang memberikan bantuan teknis untuk
membuat produk bernilai lebih tinggi. Misalnya, kain songket
dibuat menjadi tas, kain sasirangan dibuat menjadi syal dan
kerajinan yang dibuat dari kayu eboni. Akan

Melakukan

Pengembangan Produk OVOP di 3 Provinsi lainya, yaitu Jawa Barat,
Bali dan NTB. Penetapan ketiga daerah ini dianggap masih bisa
dikembangkan dan tenaga ahli yang dikirimkan sebaiknya ikut serta
dalam pembinaan
Para perajin IKM dapat meningkatnya dibidang pengembangan
desain. Desain yang diberikan hanya sedikit. Karena anggapan
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desainer jepang, perajin dapat lebih mengembangkan ide-ide
mereka sendiri dari bimbingan yang diberikan.
Seminar OVOP, bagaimana rekomendasi dan kelanjutannya?
Akankah diprogramkan dalam MIDEC. Demikian pula Shindanshi
training, siapa dari instansi mana dan bagaimana mengukur tingkat
keberhasilan training tersebut?

5.2.13 Promosi Investasi dan Ekspor Industri
Pihak Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) masih merasa perlu
mempelajari lebih lanjut atas usulan pihak Jepang dalam hal perubahan struktur
organisasi BPEN tersebut. Sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut
dengan pihak Jepang.

5.3

Analisa Pelaksanaan USDFS Tahun 2008-2009

Dengan perkiraan bea masuk dari PosTarif-Pos Tarif diatas antara 5% sampai 15%,
maka nilai bea masuk atas rencana impor bahan dan barang yang telah diajukan
diperkirakan mencapai USD 4.369.230. Nilai bea masuk ini adalah nilai pendapatan
Negara yang berdasarkan UU Kepabeanan tidak dipungut karena adanya kerjasama
bilateral Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang, sehingga merupakan
pengorbanan pendapatan. Jika ditelusuri lebih lanjut pengorbanan negara tidak
hanya kehilangan bea masuk tetapi juga sebagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dari impor, karena bea masuk merupakan unsur penambah dalam penghitungan PPN
impor, sebagaimana formula yaitu PPN impor = 10% x (Nilai Impor C&F + Bea Masuk).
Nilai kehilangan pendapatan inilah yang harus diperhitungkan dalam penghitungan
cost-benefit dari skema USDFS ini, selain adanya kompensasi dari pihak Jepang
dengan capacity builiding melalui program MIDEC bagi keempat driver sector
dimaksud khususnya.
Dari 45 perusahaan yang memperoleh SKVI sampai periode tersebut yang
menyampaikan dokumen impor hanya 22 perusahaan, dengan RIB dan dan realisasi
impor sebagai berikut:


Dari RIB 467.761, 8 ton, realisasi mencapai 274.809, 4 ton atau 58,75%



Dari RIB 75.354,0 pcs, realisasi mencapai 22.500 pcs atau 29,85%

Apabila kita perhatikan jumlah Pos Tarif yang tercantum dalam PMK untuk USDFS
yang meliputi sejumlah 203 pos tarif sedangkan realisasi pengajuan user hanya 55
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Pos Tarif atau 27%, maka dapat diartikan bahwa PMK 96 yang mengatur dan
menetapkan jenis barang dengan bea masuk 0%, jumlah maupun jenis Pos Tarifnya
berlebihan. Hal ini menunjukan apakah pihak Jepang yang mengusulkannya
berlebihan atau pihak Indonesia yang kurang dan tidak mempelajari secara
mendalam usulan permintaan Jepang tersebut. Dengan kondisi pemanfaatan jumlah
pos tarif yang tidak optimal, diusulkan daftar pos tarif dalam PMK dapat ditinjau
kembali untuk dikurangi dan atau hanya mencantumkan jenis bahan yang banyak
digunakan user.Tidak menutup kemungkinan perlunya bahan lain penggantinya yang
belum dibuat di dalam negeri dan banyak dipakai dapat dicantumkan dalam USDFS
list tersebut. Hal ini perlu pemikiran dan penelusuran tersendiri yang hasilnya dapat
diusulkan ke Komite Nasional IJEPA. Atau bahkan sebaliknya dengan meningkatnya
volume penggunaan spesifikasi barang tertentu yang berasal dari impor, merupakan
informasi peluang usaha atau investasi atau inovasi untuk dibuat di dalam negeri
sebagai subtitusi impor
Sementara dilihat dari user atau pemanfaat USDFS sejumlah 56 perusahaan yang
mengajukan verifikasi masih sangatlah sedikit dibandingkan dengan jumlah
perusahaan dari keempat driver sector yang ada di Indonesia. Apalagi jika dilihat dari
jumlah perusahaan yang merealisasi pemanfaatan hanya 22 perusahaan. Sebagai
contoh, Anggota Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) yang terdaftar
mencapai 140-an perusahaan dan industri komponen kendaraan bermotor di
Indonesia diperkirakan sejumlah 400an. Dari jumlah perusahaan industri komponen
tersebut hanya 30% atau 10% saja yang memanfaatkan USDFS. Kondisi ini dapat
diartikan dan merupakan koreksi apakah mekanisme USDFS kurang ter- sosialisasi.
Skema USDFS melalui prosedur yang merepotkan sementara manfaatnya tidak
signifikan terhadap pertumbuhan atau keuntungan industri atau timbulnya
kekhawatiran terditeksinya hal-hal yang dilakukan industri yang selama ini tidak
transparan.
Kurangnya minat perusahaan untuk mengajukan verifikasi industri dalam rangka
USDFS dapat juga diartikan perusahaan tersebut dalam pengadaan bahan bakunya
dipenuhi oleh importir tertentu, karena jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan tidak
banyak atau tidak memiliki akses dengan pemasok di luar negeri. Hal ini seperti
banyak dialami oleh industri elektronika yang memanfaatkan jasa pedagang (trader)
atau industri pemotongan/sliting baja didalam negeri untuk mengimpor dan
menyediakan besi baja sesuai ukuran yang dipesan. Dapat juga user dalam negeri
tidak mau repot membangun bagian proses pemotongan bahkan pembentukan
pelat, sebagai upaya efisiensi investasi dan tidak repot mengurus bahan sisa maupun
skrap baja yang dihasilkan.
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Rendahnya jenis dan volume bahan yang diimpor dan sedikitnya perusahaan
pemanfaat USDFS pada saat awal ini cukup dipertimbangkan karena USDFS ini
adalah skema dengan mekanisme baru, belum diketahui oleh banyak perusahaan
sehingga perlu sosialisasi lebih lanjut, sementara kondisi bisnis atau ekonomi masih
dalam pengaruh krisis ekonomi global.

5.4 Analisa Kesimbangan antara MIDEC dan USDFS
Hasil-hasil kegiatan MIDEC berupa basic study, pelatihan, workshop belum bisa
dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi keseimbangannya dengan USDFS.
Terlebih kegiatan tahun 2008, baik itu basic study, pelatihan, masih bersifat awal
sekali karena baru bersifat persiapan-persiapan kunjungan ke laboratorium atau
pelatihan. Dalam laporan hasil kunjungan ke laboratorium baru sebatas seperti
identifikasi kondisi peralatan, sarana dan kemampuan SDM.
Untuk mencapai tahap implementasi dan mengukur manfaat kerjasama melalui
MIDEC ini, khususnya untuk tahun 2008 belum cukup, karena berdasarkan jadwal
kegiatan juga terbaca bahwa kegiatan tersebut terus belanjut sampai dengan tahun
2009 bahkan sampai tahun 2010. Kemungkinan kegiatan melalui MIDEC ini baru bisa
terukur manfaatnya sedikitnya setelah lima tahun. Terdapatnya kegiatan yang dilihat
cukup maju seperti di sektor pengelasan dan juga di sektor otomotif, hal ini
dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut telah dimulai jauh sebelum adanya
kesepakatan MIDEC-IJEPA, yaitu melalui kerjasama antara Asosiasi di Indonesia
dengan Asosiasi di Jepang yang tidak menggunakan payung kerjasama MIDEC.
Berbeda halnya dengan USDFS-IJEPA, yang begitu dilaksanakan atau diterapkan
masing-masing pihak langsung dapat menikmati dan terukur manfaatnya. Seperti
penghapusan bea masuk yang langsung dinikmati sektor yang bersangkutan. Bagi
Indonesia terlihat adanya kegiatan produksi, kegiatan ekonomi, tidak terjadi
pemutusan hubungan kerja, terserapnya pajak-pajak impor dan penghasilan.

5.5

Analisa Cost-Benefit USDFS Tahun 2008-2009

Seperti yang dikemukakan diatas Departemen Perindustrian dalam upaya
menciptakan iklim usaha yang kondusif, terciptanya industri yang memiliki daya
saing di pasar global maupun di dalam negeri, memberikan fasilitas dan atau
kemudahan dalam bentuk tertentu. USDFS disepakati pemerintah Indonesia dalam
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pelaksanaannya diharapkan dapat mendukung dan mendorong tercapainya daya
saing tersebut.
Dilihat dari kesepakatan dalam perundingan terjadinya USDFS, bahwa USDFS
tersebut ditinjau setiap lima tahun, berarti pada tahun 2013 fasilitas ini
dipertimbangkan kembali apakah lebih banyak manfaatnya bagi perekonomian
nasional khususnya bermanfaat dalam pertumbuhan industri atau merugikan secara
perdagangan, pedapatan negara atau mengkerdilkan industri dalam negeri. Bagi
industri, kebijakan yang tidak berubah selama 5 tahun tersebut menunjukan adanya
jaminan kepastian usaha, kepastian fasilitas yang mungkin bisa mengatur usahanya
secara pasti.
Untuk melihat cost-benefit USDFS seyogiyanya dilihat dari dua sisi, yaitu sisi industri
atau pengguna/pemanfaat dan dari sisi pemerintah yang memberikan fasilitas secara
keseluruhan atau secara ekonomi keseluruhan. Banyak teori untuk mengukur costbenefit dari fasilitas semacam ini seperti out-input, ekonometri atau cara lainnya.
Secara sederhana jika kita dalami USDFS ini dengan bea masuk nol persen atas impor
bahan dan barang keperluan produksi, berarti bahan dan barang tersebut
berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk (BTBMI) bea masuknya masih diatas 0% bahkan
mencapai 15%. Dalam rangka IJEPA melalui program penjadwalan penurunan bea
masuk dalam Trade in Goods (TIG) juga tidak 0%, bahkan untuk kelompok baja
diusulkan dieksklusifkan yang dapat diartikan bea masuk tidak mungkin menjadi 0%.
Dari bahasan diatas perkiraan bea masuk yang hilang saja yang seharusnya sebagai
pendapatan pemerintah mencapai USD. 54,369,230.00. Disisi lain bagi industri, bea
masuk menjadi 0% setidaknya dapat menekan biaya pengadaan bahan baku senilai
bea masuk seharusnya (BTBMI) dan menekan biaya PPN impor atas perolehan bahan
tersebut, karena bea masuk bagian dari unsur penghitungan PPN impor (lihat
penghitungan PPN Impor pada angka 3.4 diatas).
Dari ilustrasi bea masuk di atas maka bagi industri pengguna, USDFS dapat menekan
biaya pengadaan bahan baku, menekan PPN impor bahan dimaksud, yang
merupakan salah satu bagian atau unsur biaya produksi. Dengan demikian secara
sederhana pula dikatakan USDFS mampu menekan sebagian biaya produksi. Apabila
unsur biaya lain dianggap tetap, maka akan terjadi pengurangan biya produksi
(reduction cost). Seberapa besarkah reduksi biaya produksi? Dari simulasi, bea
masuk bahan baku menjadi 0% mampu mengurangi biaya produksi 2% .Lihat ilustrasi
struktur biaya produksi dibawah ini, apabila seluruh komponen dan bahan baku 100%
diimpor dan memanfaatkan USDFS.
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Unsur biaya

Bayar BM 10%

Bahan baku

Tanpa Bayar BM
1.125 x

0.112 x

(70%)

(63.66%)

(6.34%)

Tenaga kerja langsung

(10%)

(10%)

-

Overhead

(20%)

(20%)

-

-C&F
-BM

1.237 x

Selisih

=

x

10% = 0.1

-PPN 10%

x

= 0.11

x

-PPh 0.25% = 0.02

x

Jumlah

(100%)

(93.66%)

(6.34%)

Sekarang yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah, prosentase bahan baku asal impor
dan memanfaatkan USDFS, lihat ilustrasi dibawah ini:
Gambar 5-8 Prosentase bahan baku impor

Bahan Baku
(70%)

Dalam Negeri
(21%)

Non USDFS/
Non Fasilitas

Impor (49%)
Komponen
Dalam Negeri

Tenaga Kerja
Langsung (10%)

USDFS (25%)

Overhead
(20%)

Ilustrasi di atas dan dengan asumsi bahan baku/komponen 70% masih diimpor serta
bahan baku/komponen impor yang memperoleh fasilitas USDFS 50%, maka
sumbangan bahan baku/komponen impor yang berfasilitas dengan bea masuk 0%
terhadap bahan baku keseluruhan hanya 25%. Dengan asumsi ini dan dengan
memasukan ke ilustrasi struktur biaya di atas, maka fasilitas USDFS hanya mampu
menekan biaya (cost) sebesar 25% x 6.34% =1.58%. Angka 1,58% tidak cukup signifikan
terhadap efisiensi dan peningkatan daya saing industri. Namun dalam kenyataannya
hampir semua industri/perusahaan mengharapkan bahan baku/komponen yang
diimpor untuk keperluan produksi diminta agar bea masuknya 0%. Hal ini
menunjukan secara absolut fasilitas ini sangat bermanfaat bagi industri yang
bersangkutan.
Analog saat adanya fasilitas pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
bahan baku dan komponen keperluan industri kendaraan bermotor melalui PMK
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Nomor 34 tahun 2007. Dengan fasilitas bebas bea masuk tersebut perusahaan
mampu meningkatkan produksi dan ekspor dan penambahan tenaga kerja sehingga
dapat dikatakan sektor industri tersebut cukup berkembang. Dampak selanjutnya
adalah peningkatan pendapatan negara atau manffat bagi negara seperti dari sisi
perpajakan (PPnBM, PPh Badan, PPN, dan pajak lainnya) sektor ini. Perubahan
perkembangan akibat fasilitas tersebut pada dasarnya dapat dikuatifisir atau
terukur.
Sementara untuk USDFS karena baru dimulai Juli 2008 dan baru dimulai dilakukan
verifikasi produksi, maka dengan cara yang sama dampak secara ekonomi seperti
pertumbuhan produksi, penyerapan tenaga kerja, perpajakan belum bisa diukur.
Dengan demikian diharapkan kita akan dapat mengukur dan menilai berapa nilai bea
masuk yang dibebaskan dan berapa tambahan nilai yang diperoleh negara.
Gambar 5-9 Skema perhitungan kajian cost dan benefit
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5.6 Analisa Manfaat MIDEC per Sektor Kegiatan
Secara umum, implementasi MIDEC dapat dinilai masih belum sepenuhnya berjalan
lancar sesuai yang diharapan, karena disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain
belum disepakatinya “tentative work plan” lima tahunan, proses peng-administrasian yang complicated dan makan waktu di kedua negara (green book, blue book, dll),
serta belum jelasnya mekanisme skema bantuan khususnya METI scheme. Sampai
saat ini, 14 bulan setelah entry into force (1 Juli 2008), pada tahun fiskal 2008 - 2009
telah dilaksanakan kegiatan pada 5 (lima) subsektor MIDEC dan untuk tahun fiskal
2009/2010 akan ditambah kegiatan pada 7
Pelaksanaan kegiantan

(tujuh) subsektor MIDEC lainnya.

setiap sektor belum ada yang dilaporkan secara lengkap

sehingga keberhasilan dari kegiatan pelaksanaan tidak dapat dievaluasi dengan
menggunakan

indikator

monitoring

yang

tersedia.

Hasil

evaluasi/penilaian

perkembangan kegiatan MIDEC yang telah dipantau oleh tim study sampai saat ini
secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut:
a.

Otomotif


Basic Study
Pelaksanaan yang dilakukan pada studi kelayakan tentang
kerjasama R & D dan pengecekan lembaga uji di Indonesia,
adalah:
- Expert Jepang yang dikirim ke Indonesia dari Japan
Automotive Reasearch Institue (JARI), dari bulan
Desember 2007-Desember 2008 talah melakukan 3
kali

kunjungan

ke

Indonesia.

Diawali

dengn

membentuk 3 Sub Working Group, kemudian
dilakukan

survey

untuk

mengetahui

kemampuan lembaga uji/riset

tingkat

dan kunjungan-

kunjungan ke berbagai instansi yang terkait dengan
lembaga

uji/riset

dan

pengembangan

industri

automotif.
- Sampai dengan Maret 2010 sebayak 6 program yang
masih dilakukan dalam rangka FS (studi kelayakan)
Walaupun pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan tidak
rinci,

secara

namun sampai dengan Maret 2009 dapat dinyatakan

kegiatan ini berjalan sesuai yang diharapkan karena pihak Dep,
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Perindustrian

telah

menyetujui

JARI

untuk

melanjutkan

pendalaman FS.


Seminar dan Training
Training dalam rangka R & D baru akan laksanakan di Jepang
pada bulan Oktober 2009, dan diikuti oleh 9 peserta yang berasal
dari Ditjen Hubungan Darat Dephub (BPLJSKB) KLH, BTMP, dan
Depperin. Kegiatan ini belum dapat dievaluasi keberhasilannya
dan akan di evaluasi lebih lanjut setelah training dilaksanakan
dan dilaporkan secara lengkap.



Technical Regulation
Baru dalam tahap rencana, pelaksanaan akan dilakukan Seminar
& Dispatch Expert namun waktunya belum ditentukan



Improvement of local autopart producers
Kegiatan ini berupa training yang akan dilaksanakan pada bulan
Oktober 2009 di Jakarta oleh INFINITE dan Jepang akan
mengirimkan expert-nya bila institusi telah ditunjuk. Selain itu,
silabus training telah selesai dibuat dan akan naik cetak, laporan
rinci belum disampaikan.

b.

Pengelasan


Basic Study
Basic study yang dilaksanakan masih dalam tahap survey
lapangan ke universitas, Balai-Balai

dan perusahaan/industri

terkait yang berada di P. Jawa, Batam dan Balikpapan hasilnya
belum dilaporkan secara lengkap.


Seminar
Seminar yang dilaksanakan belum terkait dengan penyelesaian
basic studi.



Technical Assistance
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Untuk program Technical Assistance, persiapan akan dimulai pada
bulan November 2009, sedangkan pelaksanaannya pada bulan
Januari atau Februari 2010 melalui skema JICA


Seminar “Technical assistant for certification of welding
engineer”
Kegiatan ini telah disepakati pihak Jepang, tempat dan waktu
akan ditentukan kemudian (tentative pada bulan Januari 2010)
Pihak Jepang meminta pihak Indonesia untuk dapat memperjelas
spesifikasi dari teknologi welding untuk welder yang diminta dari
pihak Jepang (misalnya untuk underwater welding, overhead
welding dan lain-lain), sehingga dapat memudahkan pihak
Jepang untuk mencari expert yang tepat di bidang tersebut.
Adanya permintaan dari pihak Jepang ini menunjukan adanya
itikad baik untuk memberikan expert yang dibutuhkan.



Training for Trainer for Welding Engineer
Untuk training ini pihak Indonesia mengirimkan 1 orang peserta
(peserta diambil dari politeknik Surabaya). Pelaksanaan pada
bulan September-Oktober 2009. Hasil dari training belum dapat
dievaluasi karena pelatihan masih berlangsung.

c.

SMEs


Shindanshi
Shindanshi yang terkait dengan program MIDEC belum
dilaksanakn



OVOP (One Village One Produc)
Implementasi OVOP yang merupakan bagian dari kegiatan
MIDEC.telah ditetapkan 3 daerah untuk pengembangan OVOP
yaitu: Sulawesi Utara, Sumatra Barat dan Kalimantan Selatan,
sampai saat ini telah dilakukan pengiriman expert ke tiga daerah
tersebut. Di daerah tersebut, expert Jepang memberikan
bantuan teknis untuk membuat produk bernilai lebih tinggi,
misalnya, kain songket dibuat menjadi tas, kain sasirangan dibuat
menjadi syal dan kerajinan yang dibuat dari kayu eboni. Bantuan
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teknis ini tidak terkait dan tidak mendukung driver sector,
sebaiknya untuk pengiriman expert selanjutnya direncanakan
kegiatan yang dikaitakan dan diupayakan dapat mendukung
driver sector misalnya kegiatan yang berbasis pengecoran,
mould and dies.
d.

Mould & Dies /Tooling
Kegiatan yang dilaksanakan adalah:


Seminar
Telah dilaksanakan bulan Agustus 2008 dan bulan Maret 2009,
namun, tujuan, sasaran, kopentensi pembicara dan sebagainya
belum disampaikan secara lengkap.



Workshop
Telah dilaksanakan 5x workshop yang terkait dengan disaign,
management, maintenance, die casting design dan die casting
maintenance, laporan secara rici belum ada.



Dispatch basic mission dalam rangka pembuatan basic study
dilakukan dengan mengirim tanaga ahli pada tanggal 13-17
Oktober 2008 dan dinyatakan basic study sudah diselesaikan,
namun laporan secara rincinya belum disampaikan



Technical Assistance (dispatch expert)
kepada 3 (tiga) perusahaan, untuk
kompetensi dan

yang dilaksanakan
penilaian terhadap

tujuan expert belum dijelaskan, sedangkan

efektifitas belum maksimal karena kurangnya waktu, fasilitas
penterjemah bahasa Jepang ke bahasa Indonesia yang handal
bagi transfer teknologi belum tersedia, serta fasilitas untuk
training masih sangat minim.
e.

Baja
Kegiatan yang diprioritaskan adalah Dios Project


Dispatch expert dilaksanakan bulan February-March 2009,
namun hasilnya belum dilaporkan secara lengkap.
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Seminar “Admission for use of the patent of DIOS” belum dapat
di evaluasi karena masih dalam bahasa Jepang sehingga kegiatan
ini belum dilaksanakan



“Supply of Copies of report showing the result of experiment
and research on DIOS” sudah diterima, namun masih perlu
dibahas dan diterjemahkan karena masih dalam bahasa Jepang.

f.

Tekstil


Rencana kunjungan ke industri tekstil di Jepang yang akan
dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober – 7 Oktober 2009, belum di
sampaikan maksud dan tujuan

secara lengkap dari rencana

kunjungan tersebut, sehingga tidak dapat di evaluasi.


Dispatch expert telah diagendakan namun pihak METI akan
melaksanakan program ini jika Departemen Perindustrian dan
industri tekstil setuju untuk melaksanakannya di bawah JoDC
scheme (saat ini telah ada 4 industri yang setuju dengan skema
tersebut).



Pada tahun fiskal 2009 ini pihak Jepang pada sekitar bulan
Januari 2010 akan mengirim seorang exspert untuk melakukan
inisiasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing industri
yang akan menerapkan JoDC scheme (hasil perundingan).

g.

Industri Pengerjaan Logam


Pihak Jepang menyatakan siap untuk melaksanakan kegiatan
basic study pada bulan November atau Desember 2009. Sebagai
tindak lanjut dari kegiatan ini, program technical assistance
sudah masuk agenda Jepang untuk tahun 2010, dan sudah
dikomunikasikan dengan pihak JICA.

h.

Export & Invesment Promotion


Telah diadakan soft launching Business Support Desk pada bulan
April 2009. Laporan secara lengkam belum ada.

i.

Industri Elektronika
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Training for Trainee: pihak Jepang telah mengagendakan training
menurut IECEE/CB scheme dan RI akan mengirimkan 4 orang
pada tahun ini (Dit. Elektronika, B4T, Pustan dan Baristan
Surabaya) selama 2 minggu di Jepang. Rencana/program
tersebut yang menjelaskan maksud, tujuan , waktu, target yang
ingin dicapai dan biaya yang dibutuhkan dari training tersebut
belum dilaporkan secara rinci.



Dispatch Expert: akan dilakukan preliminary research ke lab uji di
Indonesia selama 1 minggu. Program Dispatch Expert akan
disusun sesuai dengan hasil evaluasi Tim Survey.

j.

Industri Bukan Baja


Baru mencapai tahap bahwa pihak Jepang sepakat untuk
melaksanakan basic study pada bulan November 2009. Basic
study ini mencakup pendalaman dan penguatan struktur industri
hilir dan hulu dari industri non-ferrous serta studi mengenai
peluang industri non-ferrous di Indonesia sebagai bahan promosi
investasi Indonesia ke investor Jepang oleh karena itu belum
dapat dievluasi

k.

Industri Makanan & Minuman


Telah dibuat

kurikulum

mengenai kuliah

food

assessor

(November 2009) Strengthening National Food Safety And
Hygiene System (November 2009) dan product and packaging
design (Desember 2009). Laporan rencana pelaksanaan belum
diterima sehingga belum dapat di evaluasi


Telah dilaksanakan training mengenai JAS standard pada tanggal
20 Juni-4 Juli 2009, namun sampai laporan pelaksanaannya
belum diterima.

l.

Industri Petro & Oleo Chemical


Petrochemical: Anggaran pelaksanaan telah dipersiapkan oleh
pihak Jepang. Terkait dengan hal ini, dilaporkan bahwa kedua
belah pihak setuju untuk melaksanakan basic study on
strengthening integration of upstream, midstream, downstream
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petrochemicals chain and user industriesnamun waktunya belum
ditentukan.


Oleochemical: Basic study yang akan dilakukan dan difokuskan
pada industri berbasis ”palm oil” dan ”coconut oil”. Anggaran
pelaksanaan telah dipersiapkan oleh pihak Jepang. Terkait
dengan hal ini, kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan
basic study

on strengthening

integration

of

upstream,

midstream, downstream oleo chemicals chain and user
industries. Laporan rinci mengenai persiapan ini belum tersedia.
Berdasarkan berbagai kegiatan tersebut di atas, sebagai evaluasi lebih lanjut telah
dilakukan penilaian tingkat kepuasan responden oleh sekretariat MIDEC seperti yang
telah dijelaskan pada bab 3.4 diatas. Dari data-data yang didapatkan dari evaluasi
tersebut dan dengan menggunakan metode “Problem Tree”, maka akan didapatkan
hasil analisis sebagai berikut:
Gambar 5-10 Problem tree tingkat kepuasan responden

Dari pohon permasalahan tersebut, dapat kita lihat bahwa yang menjadi
permasalahan adalah pada:  Sektor yang menyatakan koordinasi sudah baik
namun tingkat kepuasan rendah, dan  Sektor yang menyatakan koordinasi kurang
baik, namun tingkat kepuasan tinggi.
Dengan demikian, dapat dilakukan analisis penyebab permasalahan tersebut yaitu:

ANALISIS PELAKSANAAN MIDEC DAN USDFS | 5-33

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap Penguatan Struktur Industri

a.

Tingkat koordinasi yang baik namun tingkat kepuasan rendah,
dikarenakan oleh ketidaksesuaian implementasi kegiatan
dengan TOR yang diajukan ataupun dikarenakan tidak
maksimalnya ilmu yang diberikan oleh pihak Jepang (dalam
kegiatan pelatihan, seminar ataupun workshop), misalnya di
sektor elektronika, dan baja.

b.

Tingkat koordinasi yang buruk, namun tingkat kepuasan yang
tinggi, dikarenakan peserta yang dikirimkan pihak Indonesia
belum memiliki kompetensi yang cukup untuk memperoleh
transfer technology dari Jepang (dalam kegiatan pelatihan,
seminar ataupun workshop), misalnya pada sektor tekstil.

c.

Tingkat koordinasi yang tinggi serta kepuasan yang tinggi
adalah hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, misalnya di
sektor welding, food and beverages.

d.

Tingkat koordinasi yang rendah serta kepuasan yang rendah
adalah merupakan konsekuensi logis yang sudah dapat
diduga/diramalkan, misalnya pada sektor konservasi energi dan
petro-oleo chemical.

Dari permasalahan yang didapat maka dapat dicari solusi untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut menjadi pertimbangan
dasar untuk penyusunan rekomendasi yang akan dibahas pada Bab 7.
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6
6. DAMPAK KEBERHASILAN PELAKSANAAN
MIDEC TERHADAP PENGUATAN STRUKTUR
INDUSTRI

6.1

Keberhasilan Pencapaian Target

K

eberhasilan pencapaian target dapat dilihat dari peningkatan kinerja industri
yaitu : Potensi pertumbuhan produksi; Potensi pertumbuhan ekspor/impor;
Potensi

substitusi

impor/penggunaan

komponen

impor;

Potensi

pertumbuhan investasi; Potensi penambahan tenaga kerja; Potensi efisiensi industri
terhadap penggunaan energi.
Selama ini hasil produksi dari industri di Indonesia yang dapat bersaing di pasar
global adalah industri yang memiliki nilai ekspor yang tinggi ternyata industri
tersebut merupakan industri bertipe “tukang jahit” atau tukang rakit” dimana
sebagian besar menggunakan komponen asal dari impor. Sebagai contoh hal ini
terlihat jelas pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan industri elektronika,
pada hal industri ini merupakan industri yang padat karya. Tingginya kandungan
impor bahan baku, bahan antara, sub komponen dan komponen untuk seluruh
industri berkisar 30 % – 60 %. Untuk meningkatkan kinerja industri agar dapat
bersaing di pasar global tentunya diperlukan berbagai usaha dengan melakukan
perbaikan dari sisi produk antara lain:
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a.

Meningkatkan kemampuan di bidang disain dan quality assurance (QA),
dimana untuk industri di dalam negeri sampai saat ini masih belum
berkembang. Kendala utama adalah masih rendahnya kualitas sumber daya
manusia, walaupun bidang ini sebenarnya memiliki prospek yang cerah
untuk berkembang karena bidang ini bukan merupakan industri padat
modal, melainkan industri yang mengutamakan sumber daya manusia. Pada
saat ini Indonesia untuk bidang disain dan QA sangat tergantung dari luar
negeri, mengingat masih adanya keterbatasan sumber daya manusia lokal.
Dilain pihak hal ini memang merupakan strategi dari principalnya agar
ketergantungan kepada principal masih kuat, walaupun SDM di dalam
negeri sebenarnya dapat ditingkatkan kemampuannya dalam bidang desain
dan QA.

b. Meningkatkan penggunaan bahan baku / komponen / sub komponen lokal,
yang pada saat ini kergantungan dari pihak luar negeri (principal) masih
cukup tinggi

terutama umumnya dalam penggunaan bahan baku /

komponen presisi dan yang bernilai tinggi karena keberadaannya masih
dipertahankan di negara asalnya. Banyaknya jenis / macam / varian dan
spesifikasi bahan baku / komponen yang di butuhkan oleh industri di dalam
negeri dimana jumlah / banyaknya belum memenuhi skala ekonomi jika
diproduksi di Indonesia. Banyak investor asing yang bergerak dalam bidang
industri komponen pada umumnya diarahkan

khusus untuk ekspor ke

berbagai negera dengan jumlah yang besar.
c.

Menyediakan fasilitas kegiatan R & D untuk pengembangan produk dan
inovasi, namun mengingat untuk R & D diperlukan investasi yang sangat
besar sehingga belum bisa sepenuhnya dilakukan di Indonesia dan sampai
saat ini sebagian besar masih dikendalikan oleh prinsipalnya di luar negeri.

Meningkatkan mutu produksi dengan harga yang dapat bersaing serta waktu
pengiriman yang tepat waktu akan meningkatkan permintaan baik dari pasar dalam
negeri maupun untuk ekspor. Untuk mencapai kualitas yang baik dengan biaya yang
rendah serta ketepatan pengiriman merupakan elemen daya saing yang tidak dapat
dipisahkan. Namun peningkatan kualitas akan menjadi tidak bermanfaat jika disertai
dengan peningkatan biaya dan waktu pengerjaan yang lebih lama, oleh karena itu
peningkatan kualitas harus dapat mengukur besarnya peningkatan kepuasan yang
diperoleh pelanggan.
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Pelaksanaan MIDEC terhadap 13 sektor industri yang telah dikelompokan sebagai
berikut:
a.

Sektor industri penunjang (Cross sectoral), pada sektor industri penunjang
ini terdiri dari :

b.

c.



industri pengerjaan logam;



industri mould & dies;



pengerjaan pengelasan dan



energi conservation



Small and Medium-Scale Enterprises (SMEs)



Invesment and Industrial Export Promotion

Sektor industri produk (specific sector)


Industri Automotive



Industri Electronics/electric



Industri/Produk Baja



Industri bukan Besi Baja



Industri Petro & Chemical

Sektor industri / kegiatan yang menghasilkan penciptaan lapangan kerja
sebagai pemacu meningkatnya kesejahteraan


Industri Tekstil dan Produk Tekstil



Industri Makanan dan Minuman

Sektor yang akan dipantau untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target
terutama mencakup industri driver sectors sebagai pemanfaat USDFS, yaitu:
Automotive & auto parts, Electric and electronics, Construction machinery and Heavy
equipment, Energy.
Pelaksanaan fasilitas MIDEC berupa Basic Study, Technical Assistance (TA), Training
& TOT dan mengadakan Seminar / Workshop seharusnya dapat berdampak secara
langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan empat driver setor
industri diatas.

6.2 Potensi Pertumbuhan Produksi
a.

Bagi industri penunjang (Cross sectoral) seperti industri pengerjaan logam
(metal working), industri mould & dies dan pengelasan juga industri baja
dan produk baja serta industri non baja, yang telah mendapat batuan dari
pihak Jepang akan dirasakan adanya perubahan pada industri tersebut
menjadi lebih meningkat dari segi efisiensi proses produksi, penggunaan
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bahan baku, mesin / peralatan produksi, energi, SdM dan peningkatan mutu
produk yang dihasilkan. Sehingga peroduksi industri tersebut banyak
digunakan oleh industri yang membutuhkan seperti industri automotive,
elektrik dan elektronik, tekstil dan produk tekstil, industri makanan dan
minuman. Adanya peningkatan permohonan khususnya dari industri
pengguna maupun pasar ekspor akan meningkatkan produksi perusahaan,
dengan demikian menandakan adanya peningkatan kinerja dari industri
tersebut setelah adanya manfaat dari bimbingan pihak Jepang.
b.

Sebagai contoh dukungan untuk industri pendukung, khususnya untuk
komponen dan part mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2006 nilai 1 milyar
dolar untuk mobil dan 1.2 milyar dolar untuk sepeda motor. Pada tahun 2010
ditargetkan nilainya menjadi 2.5 milyar dolar untuk mobil dan 2 milyar dolar
untuk sepeda motor.

Harga produk dari industri spesifik sector (otomotif, elektrik/elektronik, tekstil dan
sebagainya) dapat bersaing setelah mendapat:


Manfaat dari bimbingan yang di berikan pihak Jepang kepada industriindustri spesifik sektor tersebut serta,



Dampaknya dari penggunaan hasil produk industri penunjang yang sudah
berhasil meningkatkan mutu produksinya.

Dengan penawaran harga yang dapat bersaing akan maningkatkan permintaan pasar
dari produk industri-industri specific driver sector sehingga akan meningkatkan
kinerja produksinya.
Begitu juga bagi industri kecil menengah apakah produksinya meningkat setelah
adanya peningkatan daya beli masyarakat dari dampak bantuan kegiatan-kegiatan
MIDEC yang dibarikan oleh pihak Jepang.
Target keberhasilan / peluang bisnis yang diharapkan untuk industri driver sectors
yang produksinya meningkat setelah adanya pelaksanaan MIDEC / IJEPA 2012 adalah:
DRIVER SECTORS
1. Automotive & komponen

SEBELUM 2008
350,000 units mobil ≈ 3,5 milyard
USD
5 juta units sepeda motor ≈ 5
milyard USD

SETELAH 2012
1 juta mobil ≈ 10 milyard USD
8 juta sepeda motor ≈ 8 milyard
USD

2. Electronics & Electric

1.4 Milyard USD Pasar lokal
Toyal Indonesia ekspor ke global
7,5 milyar US$ (termasuk 1,2
milyar US$ ekspor ke Jepang

Total produksi 18 milyar USD
dipasarkan untuk :
Pasar lokal 3 milyar USD
Pasar ekspor 15 milyar US$ ke
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DRIVER SECTORS

SEBELUM 2008

SETELAH 2012
se luruh dunia
Double Export ≈ 9 Billion USD

3. Prosperity Dev. Program
(Indonesia Request)
Product Based from AFF (HS 0124)

Total = 4.5 Billion USD

Footwear

±135 million USD

Woods and Articles of wood

± 1,15 billion USD

Rubber

± 594 million USD

Plastics

± 371 million USD

Nickels and article of

± 867 million USD

Aluminums and articles

± 304 million USD

Furniture

± 208 million USD

3. Contruction Machinery

4.000 units ≈ 0.8 Milyard USD

2.5 Milard USD (2 milyard dari
10.000 units & 0.5 Milyard USD
dari komponen & Parts)

N/A

13 Billion USD

22.1 Billion USD

± 65 Billion USD

5. Infrastructures Sector Project :
Water Treatment
Energy
Electricity
Sea Port
Gas Piping
Highway
Railway
Airport
Telecommunication
TOTAL VALUE

± 935 million USD

6.3 Potensi Pertumbuhan Ekspor/Impor
Meningkatnya permintaan pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri
menandakan industri tersebut memiliki kinerja ekspor yang baik. Suatu produk dari
negara tertentu yang memiliki keunggulan ekspor, pada umumnya produsen
tersebut telah melakukan perbaikan-perbaikan baik dibidang produk (peningkatan
kemampuan inovasi dan peningkatan mutu produk) maupun peningkatan system
produksi sehingga menjadi lebih efisien. Dengan meningkatnya capacity builiding
diikuti dengan penerapan standar yang diminta baik oleh pasar lokal maupun global
akan mendongkrak permintaan pasar dalam negeri maupun ekspor.
Dukungan fasilitas melalui MIDEC terhadap industri-industri nasional khususnya bagi
industri menghasilkan bahan baku/sub-komponen/komponen dapat berdampak
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meningkatkan kinerja industri yang terkait, sehingga diharapkan kemampuan
industri meningkat dan dapat meningkatkan pasar ekspor khususnya ke Jepang.
Dampak manfaat dapat diketahui dari hasil analisa yang diperkirakan akan ada
peningkatan kinerja ekspor suatu industri yang telah mendapat bantuan dari pihak
Jepang, antara lain:
Sebagai contoh, saat ini total import TPT Jepang telah mencapai 22 milyar USD,
sedangkan Indonesia hanya mampu mengekspor kurang dari 500 juta USD atau
hanya 2,5% dari total import Jepang. Bagaimana perkembangan nilai ekspor
Indonesia ke Jepang setelah adanya bantuan pihak Jepang melalui fasilitas MIDEC,
bila meningkat berarti adanya MIDEC berdampak terhadap kinerja industri tekstil di
Indonesia.
Peningkatan akses pasar barang. Ekspor ke Jepang diharapkan dapat ditingkatkan
lebih dari 20% dari total ekspor Indonesia.

6.4 Potensi Substitusi Impor/Penggunaan Komponen Lokal
Selama ini industri komponen di dalam negeri produksinya kesulitan memasok ke
industri pengguna/perakitan karena spesifikasi dan persyaran mutu sangat ditentuka
oleh principalnya. Umumnya komponen yang dapat diterima oleh industri perakit
adalah komponen yang yang digunakan sebagai suku cadang atau untuk after
market dan jenis komponen yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah
komponen dari plestik, karet, glass, dan produk-produk metal hasil pengerjaan
pressing, cuting, bending, casting, forging dan machining yang tidak presisi. Upayaupaya telah diusahakan oleh pemerintah agar industri komponen dapat bersaing
dengan produk impor, usaha yang telah dilakukan pemerintah antara lain:
a.

Memberikan keringanan bea masuk untuk bahan baku/sub

komponen

kepada industri komponen
b.

Memberikan berbagai bimbingan teknis kepada industri komponen didalam
negeri

c.

Mempertemukan industri komponen dengan para konsumennya (industri
pengguna komponen) melalui revers exhibition dan pameran-pameran
lainnya

Dukungan/bantuan terhadap industri bahan baku/sub komponen/komonen/sub
perakitan melaui fasilitas MIDEC merupakan kerjasama dengan pihak Jepang yang
akan meningkatkan kualitas/mutu produk dari industri tersebut. Diharapkan industri
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komponen yang telah memanfaatkan fasilitas MIDEC ini permintaan produksinya
akan terus meningkat khususnya dari dari para investor Jepang. Sehingga pada
akhirnya peningkatan permintaan komponen lokal akan mengurangi penggunaan
komponen impor.
Selain penggunaan komponen lokal juga akan terlihat dalam penggunaan mould &
dies dari dalam negeri dimana kemampuannya juga meningkat setelah mendapat
bimbingan dari pihak Jepang, sehingga dapat mengurangi penggunaan mould & dies
impor. Untuk tahun 2008 peningkatan ratio lokalisasi mould & dies, IMDIA telah
melakukan setting target 27% pada awal tahun fiskal 2008, dan pada akhir tahun
merubah setting target menjadi 30%. Namun dikarenakan dampak dari kondisi
ekonomi pada semester 2 tahun 2008, sangat sulit untuk mencapai target terasebut.
Industri - industri bahan baku/komponen/sub komponen dan mould & dies yang
telah mendapat bantuan dari pihak Jepang sampai tahun 2009 adalah:


Industri komponen Automotive dan Komponen Elektronika



Industri Mould & Dies

6.5 Potensi Pertumbuhan Investasi
Pengembangan industri supporting (bahan baku, komponen, sub komponen, sub
perakitan) di dalam negeri memang

menghadapi banyak kendala, mulai dari

masalah dana, ketergantungan kepada prinsipal, sumber daya manusia serta proses
alih teknologinya. Untuk mendorong tumbuhnya industri supporting peran
pemerintah memang sangat diperlukan, untuk itu pemerintah telah melakukan:
a.

Mendirikan kawasan industri khusus untuk industi komponen atau kawasankawasan berikat, yang diharapkan dengan adanya kawasan khusus tersebut,
industri yang berada di dalamnya akan lebih effisiensi. Hal ini akan
merupakan daya tarik untuk menumbuhkan industri dikawasan tersebut
khususnya industri komponen maupun industri sub komponen.

b. Berbagai promosi investasi yang dilkukan pemerintah Indonesia di berbagai
negara seperti ; Jepang, China, Korea Selatan, Timur Tengah, Taiwan dan
negara lainnya.
Fasilitas MIDEC yang diberikan kepada industri penunjang/komponen di dalam
negeri akan meningkatkan daya saing industri tersebut baik dari segi biaya, kualitas
dan

pengiriman.

Selanjutnya

akan

meningkatkan

permintaan

terhadap
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komponen/sub-komponen lokal yang mempunyai kualitas dan harga yang dapat
bersaing. Meningkatnya permintaan komponen akan memicu industri komponen
yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas/menambah investasi, maupun
diversifikasi produk untuk membuat komponen lainnya yang selama ini masih
diimpor.
Dampak yang sangat diharapkan dalam penguatan struktur adalah Indonesia
dijadikan sebagai ”production base” bagi perusahaan multinasional Jepang, yang
mau memboyong industri supportingnya untuk investasi di Indonesia, dengan
demikian menandakan bahwa adanya kerjasama IJEPA akan makin menarik minat
investor Jepang ke Indonesia.

6.6 Potensi Penambahan Lapangan Kerja
Tumbuhnya investasi industri – industri baru maupun perluasan dari industri
komponen

yang

besar

akibat

meningkatnya

permintaan

komponen/sub

komponen/sub-perakitan akan secara langsung menambah lapangan kerja baru yang
besar, baik tenaga kerja industri maupun tenaga kerja pendukung lainnya.

6.7 Potensi Efisiensi Industri terhadap Pengguna Energi
Energi merupakan salah satu komponen proses industri yang sangat penting, dimana
pada saat ini energi yang digunakan hampir sepenuhnya menggunakan listrik dari
PLN. Energi listrik PLN secara nasional belum mencukupi untuk semua kegiatan
masyarakat, disisi lain selain harga secara berkala selalu ada kenaikan mengikuti
perkembangan harga bahan bakar minyak juga seringkali terjadi pemadaman akibat
kurangnya tenaga listrik nasional. Energi listrik dengan menggunakan pembangkit
milik sendiri yaitu genset, tentunya cukup memberatkan karena membutuhkan
investasi untuk barang modal yang cukup besar ditambah dengan modal keja yang
berupa bahan bakar minyak, harganya cenderung meningkat.
Secara umum, penggunaan energi untuk industri sangat bervariasi, tergantung dari
proses produksi yang dilaksanakan. Beberapa jenis industri dasar umumnya sangat
besar penggunaan energinya seperti; industri pengecoran, industri Kimia dan
sebagainya.
Kerjasama IJEPA juga mencakup kegiatan untuk energi conservation dimana untuk
industri-industri yang lahap energi diberikan bimbingan teknis dari Jepang. Setelah
mendapat bimbingan dari tenaga akhli Jepang, akan dapat dirasakan dampaknya
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dalam penggunaan energi yang semakin efisien. Sehingga industri yang memproleh
bimbingan tersebut dapat meningkatkan daya saing produksinya di pasar dalam
negeri maupun global.

6.8 Dampak dan Manfaat IJEPA Secara Umum
a.

Secara umum dampak dan manfaat IJ-EPA bagi kepentingan Indonesia


Peningkatan akses pasar barang. Ekspor ke Jepang dapat
ditingkatkan lebih dari 20% dari total ekspor Indonesia



Peningkatan akses pasar jasa. Potensi pasar Jepang bagi tenaga
kerja terlatih dari Indonesia.



Peningkatan investasi Jepang di Indonesia. IJ-EPA akan makin
menarik minat investor Jepang



Kerjasama capacity builiding mendorong tumbuhnya supporting
industries, termasuk UKM, yang akan bermanfaat bagi
perkembangan industri di Indonesia



Meningkatnya
berkembangnya

investasi
industri

akan

membuka

pendukung,

lapangan

dan

kerja,

pertumbuhan

ekonomi, serta meningkatkan daya beli masyarakat


EPA dengan Jepang merupakan perjanjian bilateral yang pertama
bagi Indonesia, dan menempatkan Indonesia sejajar dengan
negara pesaing di pasar Jepang, terutama yang sudah memiliki
perjanjian EPA dengan Jepang (I.e. Singapura, Thailand,
Malaysia, Filipina, Brunei, Meksiko)



EPA dengan Jepang konsisten dan komplementer dengan
komitmen perjanjian perdagangan lain:
- WTO: tetap prioritas dalam konteks negosiasi
putaran pembangunan Doha
- Regional: ASEAN, ASEAN +1 (RRT, Korea, sedang
negosiasi dengan Jepang, India, Australia-NZ)
- Bilateral



EPA konsisten dengan program reformasi dalam negeri:
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- Strategi ofensif untuk meraih pasar bagi produk
ekspor, dan meningkatkan investasi.
- Strategi defensif untuk melindungi yang belum siap
(i.e. jangka waktu yang lebih lama atau tidak masuk
dalam komitmen.
b. Dampak IJEPA untuk sektor Swasta Indonesia


Perjanjian ini dapat menjaga agar investasi Jepang tidak pindah
ke negara lain setelah diberlakukannya AFTA di 2010



Investasi baru yang mendukung sektor penggerak seperti: bahan
baku dan Industri pendukung



Bisnis yang dihasilkan oleh kerjasama IJEPA dapat mencapai
lebih dari 73 milyar USD in 2012



Terbukanya akses pasar Jepang
- Export expansion (meningkatnya nilai perdagangan)
- Diversivikasi Export (produk dengan nilai tambah
tinggi, produk yang bervariasi dll)



Terbukanya kesempatan investasi baru yang menopang driver
sectors :
- Raw materials (engineering steel, other metal & non
metal products)
- Supporting industries (component & parts tier 1 &
tier 2)
- Perluasan dan industri baru



Peningkatan industri manufaktur indonesia dari sisi teknologi
melalui MIDEC pada proses manufaktur, QC, standar, informasi
pasar dll.

6.9 Pandangan Instansi Pemerintah lainnya Mengenai MIDEC
dan USDFS
a.

Pandangan Ditjen Bea Cukai
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Setelah berjalannya MIDEC selama 1 tahun berjalan. Ditjen Bea
Cukai mempertanyakan tentang keseimbangan antara pemberian
fasilitasi USDFS kepada Jepang dengan perkembangan kondisi
MIDEC yang merupakan kompensasi dari pemberian fasilitas
tersebut. Ditjen Bea Cukai menyatakan perlunya mengkaji ulang
pemberian fasilitas USDFS tersebut. Tercatat oleh Ditjen Bea Cukai,
sejak entry into force, 1 Juli 2008 hingga saat ini (20 November
2009), terdapat potential lost bea masuk sebesar 730 miliyar rupiah
dan akan terus meningkat.
Menanggapi hal tersebut, pihak Departemen Perindustrian telah
menjawab posisi keseimbangan USDFS dan MIDEC (surat
terlampir). Pihak Departemen Perindustrian menyadari bahwa
MIDEC sulit untuk secara langsung diperbandingkan dengan
pemberian fasilitas USDFS, namun dikarenakan tujuan MIDEC
adalah untuk memperkuat supporting industry sehingga layak dan
dapat memasok komponen pada industri Jepang di Indonesia,
maka negosiasi implementasi MIDEC harus selalu dikaitkan dengan
pembahasan implementasi USDFS, sehingga isu MIDEC perlu
disatukan pembahasannya dalam Sub Committee TIG.
Selain itu, akan selalu dilakukan perhitungan cost and benefit
terkait MIDEC untuk mencegah loss yang cukup besar, namun pihak
Departemen Perindustrian sendiri telah menghitung ulang loss
yang ada pada saat ini dan hasilnya adalah sebesar Rp.166,9 miliyar.
(- terlampir presentasi SAM bidang penguatan struktur industri Ir.
Achdiat Atmawinata-).
b.

Pandangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan RI.
Dalam upaya pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mendesain dan
mengakomodir kebutuhan-kebutuhan untuk memberikan insentif
fiskal bagi dunia usaha dalam batas-batas kemampuan negara.
Dr. Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyatakan
bahwa peningkatan belanja modal pemerintah, percepatan
pembangunan infrastruktur yang memadai dan meningkatnya
impor barang modal diharapkan mampu memberikan multiplier
effect terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor
industri secara signifikan.
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Namun beberapa risiko masih perlu diwaspadai dan antisipasi
antara lain tingkat pengangguran yang tinggi, crowding out pasar
keuangan global, dan perdagangan yang semakin kompetitif.
(terlampir presentasi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Dr. Anggito
Abimanyu)
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7
7. REKOMENDASI

S

ecara umum, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan agar
implementasi MIDEC semakin baik di masa yang akan datang. Berkaitan
dengan harapan IJEPA yang akan memberikan solusi bersama yang

menguntungkan (win-win solution), secara komprehensif perkembagan aktivitas
MIDEC harus senantiasa beriringan dengan aktivitas USDFS. Untuk itu perlu
diperhatikan rekomendasi berikut:
a.

Berdasarkan data PT. Surveyor Indonesia sebagai verifikator USDFS,
realisasi USDFS selama perioda Juli 2008 – Juni 2009 hanya mencapai Rp. 3,1
triliun atau 41,8% dibandingkan rencana importasi senilai Rp. 7,41 Triliun,
sementara itu pada perioda Juli 2009 – Juni 2010 dari rencana importasi
senilai Rp.4,18 triliun baru terealisasi senilai Rp. 0,56 triliun atau 13,1% saja.
Dari pengamatan terhadap data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi importasi yang memanfaatkan skema USDFS masih jauh dari yang
diharapkan, padahal kita tahu bahwa fasilitas ini diminta dengan “gigih”
oleh

pihak

Jepang

perundingan/negosiasi

dan

diberikan

IJEPA

yang

oleh

pihak

Indonesia

dimaksudkan

agar

dalam
terjadi

fasilitasi/perluasan maupun investasi baru dari Jepang disektor-sektor
tertentu bertambah. Untuk itu kiranya diperlukan klarifikasi dari pihak
Jepang terkait dengan rendahnya capaian realisasi tersebut diatas,
mengingat

penerima fasilitas USDFS tersebut adalah perusahaan-

perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia. Selama ini mayoritas
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sektor industri yang baru memanfaatkan skema USDFS (dengan prosentasi
realisasinya) baru dilingkungan industri Steel Service Center (60,6%), Heavy
Equipment (36,6%) dan Automotive (24,1%)

sedangkan sektor industry

Electronics dan Energy belum ada realisasinya
b.

Selain secara eksplisit telah adanya permintaan dukungan tambahan pada
kegiatan implementasi IJEPA dari Menteri Perindustrian RI kepada Menteri
METI Jepang (dalam pertemuan bilateral – khusus , tanggal 11 Januari 2010
di Kementerian Perindustrian RI) untuk membantu program “low cost- green
car”, perluasan kemampuan suplai industri logam (baja keperluan
“engineering” dan pengembangan industri hilir berbasis tembaga) dan
program pengembangan industri Galangan Kapal, kiranya perlu secara
khusus meyakinkan pihak Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai
“Production Base” dan “Export Base” bagi perusahaan-perusahaan Jepang
yang beroperasi di Indonesia.

c.

Perlu dibentuk Tim Nasional Implementasi IJEPA secara interdep yang di
dalamnya termasuk Tim Monitoring dan Evaluasi implementasi pada setiap
komponen perjanjian yang telah disepakati dalam IJEPA, yaitu MIDEC dan
USDFS. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan seluruh komponen IJEPA,
yang merupakan pengalaman kerjasama ekonomi bilateral pertama bagi
Indonesia, menjadi lebih terfokus, terkoordinasi dan lebih termonitor
sehingga tujuan utama adanya perjanjian tersebut termasuk (misalnya)
tumbuhnya berbagai business opportunity dari implementasi IJEPA sebesar
65 milyar USD dapat tercapai di tahun 2012.

d.

Pihak Indonesia perlu kembali menegaskan bahwa MIDEC dan USDFS adalah
dua isu yang tidak dapat dipisahkan, dimana MIDEC dan USDFS adalah dua
sisi mata uang yang terkait mengingat sejarah negosiasi awal MIDEC
merupakan win-win solution atas kompensasi/trade off pembukaan pasar
yang diajukan pihak Jepang, kesepakatan ROO (untuk produk TPT) maupun
pemberian fasilitasi berupa skema USDFS. Untuk itu, dalam rangka lebih
memacu implementasi MIDEC serta menjaga keseimbangannya dengan
implementasi USDFS, akan lebih baik bila MIDEC dapat dimasukkan ke
dalam “sub-committee Trade in Goods” dalam kegiatan Joint Committee
Meeting. Sementara itu untuk lebih meng-intensifkan pelaksanaan program
MIDEC, pihak Indonesia perlu terus memperjuangkan pembicaraan suatu
Framework Plan sebagai guideline dalam implementasi seluruh aktivitas
MIDEC sehingga perencanaan alokasi recources (man power, budget,
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timeline, dll) akan lebih terarah. Framework Plan tersebut juga dapat
dijadikan tolok ukur dalam menilai kemajuan keberhasilan implementasi
program MIDEC. Seyogyanya ukuran-ukuran keberhasilan tersebut juga
bukan hanya menggunakan ukuran kualitatif tetapi juga menggunakan
ukuran-ukuran kuantitatif.

e.

Dalam rangka merencanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan
MIDEC dan USDFS pihak Indonesia perlu mengusulkan untuk diadakannya
pertemuan berkala minimal 3 kali satu tahun ditingkat Koordinator,
sedangkan untuk tingkat Joint Committee Meeting juga diadakan 2 kali
dalam satu tahun.

f.

Sesuai dengan tujuan MIDEC yaitu untuk meningkatkan kemampuan daya
saing Industri Indonesia (khususnya supporting industry), kiranya perlu tetap
diperjuangkan, selain bantuan yang bersifat software/softskill perlu juga
adanya bantuan “nyata” dari pihak Jepang berupa perkuatan Hardware
(penambahan fasilitas uji, laboratorium, alat-alat praktek di pusat-pusat
pelatihan profesi dll).
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g.

Setelah

hal-hal

tersebut di atas selesai dilakukan, Departemen

Perindustrian sebaiknya menyusun Deletion Program atas tariff line USDFS
yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96 tahun 2008,
menyesuaikan dengan program pengembangan industri dalam negeri.
Selain itu, dari hasil analisa secara mikro khususnya dalam pengukuran/analisis
tingkat kepuasan responden dan tingkat koordinasi kedua belah pihak seperti yang
telah diuraikan pada Bab 5 dan 6, dapat dicari solusi dari setiap permasalahan yang
dihadapi. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 7-1 Solusi permasalahan implementasi MIDEC
•Peserta yang
tidak Kompeten

•Ketidaksesuaian
Implementasi
dengan TOR
Perlu dibuat
syarat
kompetensi
Khusus bagi
peserta

•Belum terdapat
sistem evaluasi
terhadap
pelaksanaan
MIDEC
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Dari peta analisa yang telah dirumuskan pada Bab 5.6 kemudian dibuatlah suatu peta
permasalahan (gambar 7.1). Dan selanjutnya dari peta permasalahan tersebut
dicarikanlah berbagai solusi dan bentuk-bentuk usulan langkah perbaikan yang dapat
dijadikan referensi pelaksanaan program MIDEC pada tahun-tahun berikutnya.
Usulan-usulan yang diajukan antara lain adalah:


Perlu dibuatnya suatu syarat kompetensi khusus bagi peserta
pelatihan, seminar ataupun workshop.



Tim Monitorin IJEPA harus secara efektif memantau pelaksanaan
kegiatan MIDEC sehingga sesuai dengan Term of Reference yang
diajukan.



Perlu dilakukan peninjauan terhadap bobot materi pelatihan,
seminar ataupun workshop terhadap waktu pelaksanaan
kegiatan sehingga materi yang disampaikan optimal dan efektif.



Perlunya monitorin kegiatab secara kontinyu sehingga kegiatan
MIDEC IJEPA dapat bertahan dalam jangka panjang.

Dari pembahasan yang dilakukan tampak jelas bahwa aktivitas monitoring dan
evaluasi tidak dapat berjalan dengan baik karena didapati belum efektifnya
mekanisme kerja antara Sekretariat MIDEC dengan pihak-pihak terkait, khususnya
dalam

pelaporan

hasil

kegiatan.

Untuk

mengatasi

hal

tersebut

dapat

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:


Diperlukan suatu terobosan yang dapat memperkuat peran Sekretariat
MIDEC dalam menjalankan fungsi koordinasi. Hal ini dapat dilakukan dengan
mengkaji kembali landasan formal (Surat Keputusan Menteri) tentang
pembentukan Sekretariat MIDEC.



Pada saat yang sama Sekretariat MIDEC juga perlu melakukan reorganisasi
dirinya ke arah yang lebih permanen untuk jangka panjang dari pada peran
adhoc yang dimilikinya saat ini, termasuk alokasi dan peran (hak dan
kewajiban) SDM Sekretariat MIDEC. Hal ini perlu ditekankan agar fungsi
pengendalian dan penjaminan mutu (quality control & quality assurance)
dapat dilaksanakan, khususnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi,
serta penyusunan langkah-langkah perbaikan untuk tahap selanjutnya.



Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih baik, pengukuran hasil
kegiatan sebaiknya tidak hanya bersifat kualitatif tetapi juga kuantitatif.
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Dengan demikian, diharapkan tingkat kepuasan responden akan terus naik hingga
mencapai 100% dan IJEPA akan lebih terasa manfaatnya baik pada pihak Jepang
maupun pihak Indonesia.
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