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KATA PENGANTAR

H

ubungan RI–Jepang telah berjalan selama 50 tahun, di awal-awal
hubungan banyak dilandasi dan diwarnai oleh kegiatan di bidang
ekonomi, dimana secara perlahan namun pasti telah
menumbuhkan saling menciptakan ketergantungan. Jepang sangat membutuhkan
sumber daya energi yang dimiliki Indonesia berupa minyak dan gas serta sumber
daya alam lainnya. Selain itu, di dalam perkembangannya, Indonesia juga telah
menjadikan Jepang sebagai salah satu tujuan utama ekspor untuk produkproduknya, termasuk produk-produk industri manufaktur. Fakta menunjukan juga
bahwa Jepang ternyata merupakan salah satu investor utama dan terbesar di
Indonesia, sehingga sampai saat ini ketergantungan berkembangnya industri di
Indonesia terhadap Jepang sangat dominan.
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
8
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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).
Impementasi IJEPA termasuk MIDEC secara resmi disepakati oleh kedua
Negara dimulai pada tanggal 1 Juli 2008. Pada tahun 2007 yang lalu, sudah
dilakukan studi mengenai “Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya
Saing di Pasar Global dengan Fokus Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor,
Elektronika Alat Berat dan Peralatan Listrik” dan selanjutnya pada tahun anggaran
2008 ini, dilakukan lagi pendalaman dengan fokus “Pembangunan Kapasitas
Industri Manufactur melalui MIDEC-IJEPA”.
Pada kajian studi kali ini kami mencoba memotret pelaksanaan MIDEC
pada ruang lingkup pengorganisasian, kesekretariatan, penganggaran, dan sistem
monitoring serta evaluasi, sehingga hasil studi ini diharapkan dapat memberikan
masukan dan usulan penyempurnaan implementasi MIDEC, agar di tahun-tahun
selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Mengingat cakupan yang dikaji pada studi ini cukup luas, sehingga
dipandang perlu untuk melibatkan rekan-rekan yang memiliki kompetensi dari
berbagai bidang/sektor terkait, berasal dari kalangan dunia usaha/asosiasi,
perguruan tinggi, pejabat perindustrian yang sudah purnabakti dan rekan pejabat
serta karyawan yang masih aktif di bidangnya. Selanjutnya, kami mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi
dan menyumbangkan waktu, pikiran, tulisan, dan tenaganya sampai selesainya
kajian ini.
Pada kesempatan ini kami juga mengharapkan masukan, saran, dan kritik
dari para pembaca untuk didapatkannya kesempurnaan tulisan sehingga hasil studi
ini dapat berguna dalam rangka implementasi program-program MIDEC.

Jakarta, Desember 2008
Achdiat Atmawinata
Staf Ahli Menteri Perindustrian RI
| KATA PENGANTAR
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1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

S

etelah melalui proses perundingan yang sulit dan panjang, sebagai
langkah untuk mendorong kemajuan ekonomi masing-masing
negara, Pemerintah Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk
melakukan perjanjian kerjasama bilateral dalam bidang perekonomian.
Kesepakatan tersebut 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, Indonesia,
dan sejak tanggal 1 Juli 2008 secara resmi mulai diimplementasikan di kedua
negara.
Pada intinya, IJEPA merupakan kesepakatan perdagangan bebas atau Free
Trade Agreement (FTA) yang ditujukan untuk meningkatkan arus perdagangan
antara Indonesia dan Jepang. Namun demikian, sangat disadari bahwa perjanjian
| PENDAHULUAN
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kerjasama ini melibatkan dua negara dengan kekuatan ekonomi yang tidak
seimbang yang untuk sementara waktu mungkin hanya memberikan manfaat
asimetris (tidak seimbang) bagi kedua pihak. Hal ini merupakan kondisi win-loose
yang mengancam keberlanjutan kerjasama tersebut dalam jangka panjang. Untuk
memperoleh keseimbangan manfaat bagi kedua belah pihak, maka kerjasama IJEPA
dilandasi dengan tiga pilar, yaitu Liberalization (pembukaan akses pasar),
Facilitation (pasar yang terbuka/dipermudah) dan Cooperation (kerjasama untuk
peningkatan kapasitas). Dari ketiga pilar tersebut, pilar Cooperation sangat
strategik bagi Indonesia karena berfungsi meningkatkan kapasitas industri
manufakturing Indonesia, sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang
memenuhi persyaratan pasar Jepang yang telah dibuka dua pilar lainnya, sehingga
akan didapatkan win-win condition maupun persyaratan dari pasar global.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi IJEPA, Pemerintah Indonesia
melalui Departemen Perindustrian didalam perundingan yang sangat alot dan
melelahkan secara sadar dengan visi jauh kedepan, telah menerapkan strategi
berikut:
1. Sektor Penggerak (Driver Activities)
Berdasarkan keinginan dan prioritas kedua belah pihak, maka telah
disepakati dan didapatkan pemahaman bersama bahwa sektor otomotif
(automotive & autoparts), elektrikal & elektronik (electrical/electronics &
parts), dan alat berat (construction machineries) merupakan sektor
penggerak utama (drivers) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
masing–masing negara. Hal ini dicapai dari diskusi mendalam untuk
menyamakan persepsi selama perioda perundingan antara kedua belah
pihak, melalui “teknik pencarian” common interest atau common enemy
dibidang ekonomi/industri yang akan dikerjasamakan, sementara pihak
Jepang juga menginginkan sektor yang terkait dengan energi (energy
related) dimasukkan dan pihak Indonesia menginginkan sektor terkait
dengan peningkatan ekspor champion products melalui Program
Kesejahteraan.
2. Program Kesejahteraan (Prosperity Program)
Program Kesejahteraan ditujukan untuk meningkatkan daya beli
masyarakat Indonesia melalui pembukaan akses pasar Jepang yang lebih
luas bagi produk–produk unggulan Indonesia, dan juga peningkatan
ekspor ke manca negara. Program ini juga disertai dengan peningkatan
1-2
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investasi baru dari Jepang yang diikuti dengan pembangunan atau
peningkatan kapasitas (capacity building) industri – khususnya dalam
rangka peningkatan daya saing industri manufakturnya, melalui MIDEC
(Manufacturing Industry Development Centre), khususnya industri
manufaktur, diinginkan pula Indonesia bisa dijadikan production based
untuk selanjutnya hasil-hasil produk manufakturnya bisa diekspor ke
manca-negara dengan harga yang kompetitif dan punya value added tinggi.
3. Pusat Pengembangan Industri Manufaktur atau Manufacturing
Industry Development Center (MIDEC)
Didalam implementasi IJEPA, MIDEC diposisikan berfungsi sebagai motor
pembangunan kapasitas industri (industrial capacity building) guna
meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia. MIDEC bukan
semata-mata hanya merupakan kompensasi pembukaan akses pasar
Indonesia yang tercakup dalam perjanjian kerjasama ekonomi dengan
Jepang (IJEPA), tetapi juga dalam rangka menciptakan kondisi win-win bagi
kedua belah pihak. Secara sadar MIDEC ditujukan dan diarahkan untuk
mendukung pengembangan 13 sektor kegiatan ekonomi Indonesia, yaitu
metal working, mould & dies, welding, energy conservation, investment &
industrial export promotion, small and medium-scale enterprises (SMEs),
automotive, electric/electronics, steel & steel products, textile, petro & oleo
chemical, non ferrous dan food & beverages yang secara keseluruhan
mencakup 97 kegiatan meliputi: studi dasar (basic study), pelatihan,
technical assistance, peralatan dan pembuatan sistem.
Didalam implementasinya, MIDEC difokuskan terutama untuk membangun
ketertinggalan/penguatan berbagai industri penunjang (supporting
industries) yaitu industri-industri pembuat komponen dan parts, serta
perkuatan berbagai common facilities, seperti perkuatan berbagai balai uji
dan
sistem
sertifikasi,
balai/fasilitas
pelatihan
SDM,
pengembangan/pengadopsian standar, sistem sertifikasi dan penjaminan
kualitas produk, peningkatan teknik produksi, peningkatan manajemen,
berbagai program pelatihan bagi SDM baik di balai-balai Industri maupun
bagi industri-industri terkait dengan fokus yang telah disebutkan diatas
dan juga bagi berbagai lembaga/universitas – terutama milik pemerintah,
maupun berbagai asosiasi industri/profesi terkait.
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Telah disepakati dan dipahami pula oleh kedua belah pihak bahwa
kegiatan MIDEC adalah suatu kegiatan besar dan kompleks, yang
melibatkan seluruh stake holder terkait dari kedua belah pihak,
merupakan program long-term, berkelanjutan dan mempunyai proses yang
panjang (long term framework, continuing and evolving process). Suatu hal
yang sangat membanggakan bagi kedua belah pihak, apabila hal ini bisa
kita wujudkan secara nyata, sehingga akan merupakan wujud monumen
persahabatan yang abadi antara Indonesia dan Jepang.
Berlandaskan pada ketiga strategi di atas, maka studi ini difokuskan pada
masalah pembangunan kapasitas industri manufaktur melalui MIDEC – IJEPA
dengan cakupan 13 sektor sebagaimana disebutkan di atas.
Studi ini juga adalah merupakan lanjutan studi terdahulu yang telah
dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2007, dengan judul “Pendalaman Struktur
Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global dengan Fokus Daya Saing
Industri Kendaraan Bermotor, Elektronika, Alat Berat dan Peralatan Listrik”.
Studi ini juga dimaksudkan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan
program kerja MIDEC – IJEPA dan juga untuk memberikan masukan-masukan dan
usulan-usalan konkrit pada pimpinan Departemen Perindustrian, khususnya
dengan menjaga koherensi antar program kerja dan koordinasi dalam
pelaksanaannya.

1.2 Tujuan Studi
Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan berbagai masukan dan
usulan dalam rangka untuk memperkuat struktur industri manufaktur dimana
pembangunan kapasitas MIDEC yang bersifat lintas sektoral berperan untuk
mempromosikan dan memperkuat fondasi teknologi industri manufaktur sebagai
landasan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan
infrastruktur industri yang kokoh.

1.3 Sasaran Studi
Sasaran yang ingin dicapai melalui studi ini adalah agar pelaksanaan
MIDEC dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga terbangunnya industri yang
lebih kuat dan mempunyai daya saing di pasar nasional dan dunia melalui capacity
building project, sebagai kompensasi pembukaan akses pasar Indonesia secara luas
1-4
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dan dalam rangka menciptakan kondisi win-win bagi pihak Indonesia dan Jepang
dalam kerangka kerjasama bilateral IJEPA, dengan fokus pada tiga sektor
penggerak serta dua sektor lain yang diminati oleh kedua belah pihak.

1.4 Hasil Studi
Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi, acuan dan
arahan penting dan berdaya guna tinggi bagi para pengambil keputusan di
Departemen Perindustrian untuk implementasi program kerja MIDEC yang
mencakup 13 sektor kegiatan industri yang tercakup dalam perjanjian kerjasama
ekonomi Indonesia dan Jepang (IJEPA).

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika dari penulisan laporan kegiatan studi kali ini disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut.
1.

Pendahuluan, memberikan gambaran umum mengenai studi
Pembangunan Kapasitas Industri Manufaktur melalui MIDEC-IJEPA dalam
kerangka studi Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing
di Pasar Global. Gambaran mencakup latar belakang, tujuan dan sasaran
studi.

2.

Ekonomi Global, di antaranya terkait dengan isu-isu berikut:

3.

·

Perdagangan bebas dunia.

·

Peringkat daya saing global (global competitiveness).

·

Perkembangan ekonomi dunia, blok ekonomi regional, akses pasar,
ROO (rules of origin).

·

Perjanjian kerjasama ekonomi dan
bilateral, dan Indonesia dan Jepang.

perdagangan: multilateral,

Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), mencakup:
·

Sejarah, motivasi, dan tujuan kerjasama.

·

Isi dan cakupan IJEPA.
| PENDAHULUAN
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4.

·

Peluang dan hambatan, serta motor penggerak implementasi IJEPA.

·

IJEPA dan pembangunan kapasitas industri manufaktur Indonesia.

MIDEC dan Pembangunan Kapasitas Industri Manufaktur Indonesia.
·

Rencana strategis MIDEC: visi, misi, tujuan strategis, sasaran.

·

Lingkup implementasi MIDEC: sektor prioritas & aktivitas.

·

Peran dan fungsi stakeholder MIDEC.

5. Evaluasi Model Implementasi MIDEC.
·

Landasan hukum: SK Menteri Perindustrian No. 77 Tahun 2007.

·

Organisasi implementasi MIDEC.

·

Strategi implementasi MIDEC.

·

Deskripsi kegiatan dasar MIDEC.

·

Portofolio kegiatan dasar MIDEC (analisis kelayakan dan impak 26
usulan kegiatan dasar).

·

Sistem monitoring, evaluasi dan pengendalian proyek MIDEC.

6. Rekomendasi: Rencana Implementasi MIDEC

1-6

·

Landasan hukum.

·

Organisasi implementasi MIDEC.

·

Strategi implementasi MIDEC: Pengembangan institusi & manajemen
perubahan.

·

Peningkatan impak dan kelayakan kegiatan dasar MIDEC.

·

Sistem monitoring, evaluasi dan pengendalian proyek MIDEC.

·

Sistem penjamin kualitas (quality assurance): prosedur, manual, forms.

PENDAHULUAN |

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Impelementasi MIDEC-IJEPA

2 EKONOMI GLOBAL
2.1 Perdagangan Bebas

P

erdagangan dunia dimulai sejak penjelajahan kapal-kapal Eropa
merambah “benua baru.” Sejak saat itu perdagangan jarak jauh,
hubungan kontrak perdagangan dan penerapan tarif sebagai
perlindungan terhadap impor merupakan babak perdagangan dunia yang dimulai
dari negara-negara Eropa. Kegiatan ini juga meningkatkan kegiatan penjajahan
negara-negara Eropa untuk menguasai daerah yang memiliki komoditi penghasil
devisa besar bagi perekonomian negaranya. Seiring dengan revolusi industri dan
teknologi serta transportasi yang semakin berkembang pesat, memungkinkan
proses perdagangan semakin cepat dan merambah ke lokasi yang dahulu tidak
mungkin dilewati.
Kemajuan tersebut menimbulkan persaingan dalam perdagangan.
Pengenaan tarif bea masuk yang tinggi kerap digunakan untuk menghambat
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masuknya barang, guna menciptakan ekonomi domestik yang stabil dan terkendali
walaupun pada kenyataannya menjadi tidak efisien dan efektif bagi konsumen.
Setelah perang dunia ke-2 konsep perdagangan bebas dunia mulai
didengungkan untuk memulihkan perekonomian yang hancur akibat perang dunia.
Sejak tahun 1930 sistem perdagangan dunia cendrung proteksionisme, sehingga
hal ini melatar belakangi pembentukan General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) pada tahun 1947 yang digagas oleh beberapa negara industri. Mulai tahun
1948-1994 GATT merumuskan dan menerapkan peraturan-peraturan mengenai
perdagangan dunia guna menghasilkan pertumbuhan perdagangan dunia yang
lebih optimal. Namun GATT bukanlah sebuah organisasi melainkan suatu
perjanjian, sehingga dibentuklah wadah organisasi terstruktur yaitu World Trade
Organization (WTO) pada 1 Januari 1995.
Tujuan awal dari GATT adalah pengurangan hambatan tarif, pembatasan
jumlah (seperti kuota perdagangan) dan subsidi. Pembicaraan dalam GATT dan
WTO biasanya terbagi dalam fase-fase yang disebut putaran (round). Delapan
putaran dalam kerangka GATT yang sudah dilakukan adalah: Putaran Jenewa
(1947), Putaran Annecy (1949), Putaran Torquay (1951) Putaran Jenewa (1956),
Putaran Dillon (1960-1961), Putaran Kennedy (1964-1967), Putaran Tokyo (19731979) dan terakhir putaran Uruguay (1986-1994) yang membawa pada
pembentukan WTO. Putaran perundingan Uruguay tersebut memberikan hasil
yang nyata bagi perkembangan perdagangan dunia. Substansi perundingan dibagi
dalam 4 kelompok yang terdiri dari; (1) Perluasan akses pasar, (2) Penyempurnaan
aturan main dalam GATT, (3) Penyempurnaan institusi GATT dan (4) isu baru yang
belum dibahas dalan GATT dibidang jasa, Perlindungan hak kekayaan intelektual,
kebijakan investasi, tekstil dan pertanian (khususnya yang berkaitan dengan
subsidi dan reformasi perdagangannya).
Selain untuk menggantikan kedudukan GATT, WTO juga memayungi
perjanjian-perjanjian baru yang dicapai dalam putaran Uruguay yaitu; General
Agreement on Trade in Services (GATS), Trade Related Investment Measures
(TRIMS), dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS).
Keanggotaan WTO semakin membesar, diawali dengan 75 anggota GATT,
dan pada tahun 2007 sudah terdarftar 151 negara yang bergabung di WTO.
Indonesia resmi bergabung di WTO pada 1 Januari 1995.
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Putaran perundingan WTO selanjutnya dikenal dengan Putaran Doha yang
dimulai pada tahan 2001. Sejak akhir Juli 2006, Perundingan Putaran Doha
mengalami penundaan untuk waktu yang tidak ditentukan. Pertemuan-pertemuan
informal, baik secara berkelompok maupun bilateral, telah dilakukan dengan
melibatkan Cairns Group, G-20, G-33 (Indonesia sebagai koordinatornya), Amerika
Serikat, Brasil, Cina, India, Jepang, Uni Eropa dan negara-negara ASEAN. Di bulan
Oktober satu kelompok baru dibentuk atas inisiatif Norwegia dengan
beranggotakan enam negara (Kanada, Cili, Indonesia, Norwegia, Kenya dan
Selandia Baru) yang berfungsi untuk menjembatani perbedaan posisi dari para
pemain utama dalam isu-isu penting. Permasalahan utama yang dibahas yang
mengakibatkan kebuntuan ialah subsidi produk pertanian di negara-negara maju
dan keengganan penurunan tarif bea masuk untuk produk sektor tersebut. Putaran
terakhir telah diselesaikan pada tanggal 23-29 Juli 2008 di Jenewa dan tetap
menghasilkan kebuntuan sehingga ditutup untuk memulai babak baru. Hal ini yang
menyebabkan banyak negara melakukan gerakan perundingan melalui lingkup
lebih kecil baik secara bilateral maupun regional.

2.2 Peringkat Daya Saing Global (Global Competitiveness)
Kejatuhan industri keuangan di Amerika Serikat akibat krisis sub-prime
mortgage yang ditandai dengan bankrutnya Bank Investasi Lehman Brother’s dan
institusi-institusi keuangan tingkat dunia lainnya baik di Amerika Serikat maupun
di negara-negara maju lainnya
“Kenaikan harga makanan dan energi, krisis keuangan global
yang juga ikut terseret arus, yang dan perlambatan perekonomian di beberapa negara maju
mengarah pada resesi ekonomi menjadi tantangan para pembuat kebijakan untuk memperbaiki
manajemen ekonomi,” kata Xavier Sala–I.Martin, dosen
dunia ternyata tidak mengubah ekonomi Universitas Colombia, AS salah satu penulis The
posisi negara adidaya ini dengan Global Competitiveness.
perekonomian terbesar di dunia Dia menyebutkan penguatan daya saing dapat membantu
Negara-negara untuk memperkuat daya tahan terhadap
itu sebagai negara yang memiliki berbagai gejolak ekonomi.
daya saing terkuat. Laporan
(Sumber Harian Bisnis Indonesia – Oktober 2008).
World Economic Forum bertajuk
The Global Competitiveness Report 2008-2009 masih menyatakan bahwa
Amerika Serikat sebagai negara yang paling kompetitif karena perekonomiannya
mampu mendorong produktivitas industrinya.
Meskipun dibayang-bayangi munculnya kecemasan terhadap sektor
perbankan dan indikator-indikator makro ekonomi, sektor-sektor ekonomi lainnya
| EKONOMI GLOBAL
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dianggap tetap tumbuh produktif. Inovasi dianggap menjadi kunci utama kekuatan
daya saing Amerika Serikat, yang dapat meningkatkan efesiensi usaha. Sementara
itu, defisit anggaran yang sedang mengancam perekonomian Amerika Serikat
dinilai dapat menjadi hambatan utama negara itu pada masa yang akan datang.
Setelah Amerika Serikat, Swiss tercatat sebagai negara dengan tingkat daya saing
terbaik kedua, disusul Denmark, Swedia dan Singapura.
Sementara itu, Indonesia dilaporkan kembali mengalami penurunan
peringkat daya saing, dari 54 menjadi 55 dalam survey kali ini. Tingkat daya saing
utama Indonesia terletak pada efisiensi pasar tenaga kerja. Sebaliknya, kelemahan
utama yang menghambat daya saing nasional Indonesia adalah pengembangan
teknologi, ketersediaan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik.
Tabel. 2-1 Indeks & Peringkat Daya Saing Global 2008
Negara
Amerika Serikat
Swiss
Denmark
Swedia
Singapura
Finlandia
Jerman
Belanda
Jepang
Kanada
Malaysia
Thailand
Brunei Darussalam

Indeks
5,74
5,61
5,58
5,53
5,53
5,50
5,46
5,41
5,38
5,37
5,04
4,60
4,54

2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
34
39

2007
1
2
3
4
7
6
5
10
8
13
21
28
-

Indonesia

4,25

55

54

Vietnam
Filipina
Kamboja
Timor Leste
Chad

4,10
4,09
3,53
3,15
2,85

70
71
109
129
134

68
71
110
127
131

Sumber: World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2008-2009.

2.3 Perkembangan Ekonomi Dunia
Dalam tahun-tahun belakangan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan
dunia tumbuh dengan pesat. Berdasarkan data WTO, di seluruh dunia
pertumbuhan GDP jauh melebihi pertambahan populasi yaitu sekitar 3,7%.
Pertumbuhan ekonomi juga melampaui rata-rata 6% per tahun, khususnya
perbaikan ekonomi di daratan Eropa. Beberapa negara besar di Asia juga
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mengalami pertumbuhan ekonomi yang mencolok seperti Cina dan India.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai ekpor dunia yang
mencapai 8% pada tahun 2006. Posisi tertinggi pertumbuhan ekspor terjadi dari
kawasan Asia yaitu berkisar 13,5%, bahkan pertumbuhan ekspor Cina sangat
signifikan yaitu mencapai 22%. Sedangkan pertumbuhan impor kawasan Asia jauh
lebih rendah yaitu hanya sekitar 8,5% Kawasan lain seperti Amerika Utara dan
Eropa pertumbuhan ekspor-impornya setara dengan pertumbuhan sekitar dari 7,58,5%.
Iklim usaha yang menyegarkan juga dapat terlihat pada pertumbuhan
mencolok aliran investasi asing (Foreign Direct Investment–FDI). Berdasarkan data
WTO 2007, aliran FDI pada tahun 2006 mencapai USD 1,23 trilliun atau meningkat
sepertiga dari tahun sebelumnnya, merupakan pertumbuhan kedua tertinggi dalam
sejarah. Hal ini banyak disebabkan oleh maraknya merger dan akuisisi perusahaan
serta meningkatnya nilai saham perusahaan di pasar bursa dunia.
Faktor lain yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia saat ini
adalah semakin tingginya likuiditas keuangan dunia dalam cadangan foreks global
yang disebabkan lancarnya pembayaran hutang-hutang negara berkembang.
Pengurangan hutang ini meningkatkan GDP negara dan berarti juga penurunan
sebagian hutang regional. Pada tahun 2006 negara berkembang penghutang besar
diperkirakan berkurang hampir setengahnya dari jumlah hutang mereka 5 tahun
lalu. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia ialah pemulihan
dari pertumbuhan ekspor-impor negara-negara Eropa.
Pesatnya peningkatan harga minyak dan logam mengakibatkan kecilnya
pertumbuhan perdagangan produk pertambangan dunia. Permasalahan ini juga
meningkatkan permintaan akan peralatan dan investasi permesinan yang
mempunyai efisiensi energi yang lebih tinggi.
Cina merupakan negara yang perluasan ekspor barang dagangannya
sangat pesat dalam dekade terakhir ini. Produknya tidak hanya produk tekstil
tetapi juga sudah merambah produk telekomunikasi, besi dan baja. Produk-produk
dengan teknologi tinggi juga menjadi produk ekspor masa depan negara tersebut.
Negara-negara sekitar Cina juga ikut menikmati pertumbuhan ekonomi Cina
seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Sedangkan untuk Amerika Utara
walaupun ada pertumbuhan ekspor namun melemahnya permintaan domestik
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin melemah.
| EKONOMI GLOBAL
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Pertumbuhan terkuat lainnya adalah pertumbuhan ekspor produk barang
dari Negara Eropa. Ini merupakan pertumbuhan ekspor terkuat sejak tahun 2000.
Pertumbuhan terbesar disumbangkan oleh negara-negara Eropa Timur, Finlandia
serta negara Baltik yang mencapai 2 digit. Sedangkan negara-negara Eropa lainnya,
yang sudah merupakan negara industri maju pertumbuhannya hanya sedikit atau
stagnan.
Bila dilihat dari jenis komoditi yang diperdagangkan, kenaikan harga
terbesar pada tahun 2006 ialah produk mineral logam dan non-ferrous dengan
kisaran 56%, disusul dengan minyak bumi sebesar 20% serta produk makanan dan
barang pertanian/agriculture meningkat 10%. Sedangkan produk manufaktur
hanya naik tidak lebih dari 3%. Penyebabnya adalah semakin menurunnya harga
produk-produk elektronik di seluruh dunia yang merupakan jenis produk yang
cukup dominan pada produk manufaktur. Produk yang diperdagangkan saat ini
tidak hanya produk barang tetapi juga produk jasa. Pertumbuhan sektor ini ratarata 10% dalam 5 tahun terakhir ini.

2.4 Pertumbuhan Blok Ekonomi Regional
Pada awalnya pembentukan blok-blok regional lebih terkait kepada
kepentingan politik dan keamanan negara di kawasan tertentu mulai berlangsung
setelah berakhirnya Perang Dunia II dan dimulainya perang dingin yang dikenal
dengan Blok Barat dan Blok Timur. Pembentukan ASEAN diprakarsai alasan politik
untuk membendung arus komunisme di negara-negara Asia Tenggara. Seiring
dengan perkembangan teknologi dan perubahan jaman maka kesatuan regional ini
lebih mengarah kepada kegiatan ekonomi bersama sebagai prioritas.
Runtuhnya tembok Berlin di awal 90’an dan proses membuka diri Rusia
serta kebijakan ekonomi bebas Cina, membuka babak baru dalam pola
perdagangan Internasional. Pemicu lainnya adalah banyak negara berkembang
menyadari bahwa bila mereka hanya sendiri-sendiri menghadapi negara maju
maka mereka akan kalah dalam perundingan. Dengan menyatukan kekuatan akan
meningkatkan posisi tawar (bargaining power). Selain itu mereka menyadari
bahwa perdagangan bebas terbatas antar negara sekawasan walaupun jumlah lebih
kecil dapat memberikan keuntungan lebih pasti dan mengurangi ketergantungan
terhadap negara-negara Industri. Lambatnya perkembangan negosiasi menuju satu
pasar dunia melalui WTO membuat banyak negara melakukan kerjasama secara
kawasan untuk melakukan perjanjian perdagangan bebas yang lebih terkendali.
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Kebutuhan akan pasar regional yang terbatas dan terkendali, tidak hanya
didominasi negara-negara berkembang. Negara-negara Eropa juga merasakan
kebutuhan tersebut. Berdirinya Uni Eropa dan penyatuan mata uangnya
merupakan bukti yang paling nyata dari kegiatan ekonomi regional. Berdasarkan
data yang didapat dari JETRO ”White Paper of International Trade and FDI”,
diketahui bahwa sejak tahun 1980 hingga 2004 terjadi pertumbuhan ekonomi yang
tinggi melalui perdagangan intra regional. Untuk Uni Eropa pertumbuhan rata-rata
untuk tahun 2000-2004 mencapai 43,5%. Negara-negara Asia Timur Raya (dalam
hal ini Cina, Jepang, Korea, dan ASEAN-5) mengalami pertumbuhan yang lebih
signifikan yaitu mencapai 67,1% pada tahun 2000-2004. Begitu pula untuk negaranegara di Amerika Utara yang tergabung dalam NAFTA mencapai pertumbuhan
yang cukup signifikan yaitu 56% di tahun yang sama. Melihat bukti-bukti tersebut
maka negara-negara di belahan dunia lain juga membentuk aliansi ekonomi, seperti
Semenanjung India, Timur Tengah, Afrika Barat, Amerika Selatan, dan lain
sebagainya.
Seperti dalam pembahasan di atas, walaupun organisasi WTO telah
terbentuk, namun dalam perjalanan untuk memufakati perjanjian dalam
meliberalkan perdagangan dunia terasa sangat lambat dan mengalami banyak
sekali kendala. Masalah utama adalah kepentingan negara maju 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 ekonomi khususnya
perdagangan yang berupa perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA).
Beberapa contoh kerjasama perdagangan regional ini adalah: 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 biasa dikenal sebagai kerjasama regional.
Bentuk kerjasama regional ini tidak terbatas antar negara sekitar
melainkan juga dengan kelompok regional lain atau kerjasama 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 diimplementasi oleh UE antara lain UEMeksiko, UE-Chili, UE-ACP, UE-Central America dan UE-Andean Community. Uni
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Eropa juga tengah menjajagi kerjasama UE-ASEAN minus three. Begitu juga ASEAN
belakangan ini aktif melakukan kerjasama dengan negara-negara lain seperti;
ASEAN–Cina, ASEAN–India, ASEAN–Korea dan ASEAN–Jepang serta dalam tahap
penjajakan adalah ASEAN–Australia New Zealand (ANZ). Khusus dengan Jepang
walaupun perjanjian dalam kerangka ASEAN, namun perundingan dilakukan secara
bilateral masing-masing negara, seperti Indonesia dengan Jepang (IJEPA)
Selain kerjasama regional tersebut juga dilakukan kerjasama antar dua
negara atau kerjasama bilateral. Contoh kerjasama bilateral adalah antara dua
raksasa ekonomi dunia yang baru yaitu Cina dan India. Dalam era perdagangan
bebas dan persaingan yang semakin berat dan ketat, negara-negara di dunia
menyadari pentingnya ikut membangun kerjasama dengan negara lain, khususnya
negara-negara Industri dalam memperluas pangsa pasar dan mengefisiensikan
biaya produksi dengan memindahkan atau mensubkontrakkan proses produksinya
ke negara lain. Berbagai kelompok ekonomi regional yang ada di di dunia adalah
seperti terlihat pada peta dibawah ini.
Gambar. 2-1 Kelompok Ekonomi Regional

Sumber: Studi METI, 2003.
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2.5 Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan
Sebagai negara industri, dengan alasan seperti yang telah diuraikan
tersebut di atas Jepang pun segera aktif menjalin kerjasama perdagangan
internasional dengan negara-negara baik mitra utamanya maupun negara-negara
potensial menurut Jepang. Jepang sangat memerlukan kondisi pasar yang lebih
akomodatif untuk mengerakkan kembali perekonomiannya yang cenderung
stagnan sejak tahun 1990-an. Pupusnya harapan terhadap WTO semenjak
mandegnya putaran Doha, pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat pesat yang
dapat mengancam pasar produk Jepang yang telah ada, pertumbuhan perdagangan
intra-regional yang sangat pesat di Asia Timur Raya, perubahan politik domestik
yang lebih fleksibel terkait perdagangan bebas khususnya perubahan dari
Kementerian Pertanian dan Kehutanan (MAFF-Ministry of Agriculture, Forestry &
Fisheries) adalah beberapa alasan penggerak aktifnya Jepang untuk mengadakan
perjanjian liberalisasi perdagangan.
Konsep perdagangan bebas yang dianut Jepang melalui Kementrian Luar
Negerinya (MOFA) ialah tidak hanya untuk meliberalisasikan perdagangan tetapi
juga menjadikannya mitra untuk saling mengembangkan ekonomi atau dapat
disebut sebagai instrumen utama penguat hubungan ekonomi dan politik. Bentuk
ini kemudian dikonsepkan sebagai Economic Partnership Agreements (EPAs) yang
merupakan perjanjian area perdagangan bebas plus-plus (FTA++). Cakupan EPA
ialah perdagangan produk, jasa, investasi, tenaga kerja, dan juga pengadaan
kerjasama di bidang keuangan, ICT, serta promosi dagang/investasi. Konsep ini
merupakan bagian ”globalisation strategy” dari Jepang yang dipresentasikan oleh
Badan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Jepang pada tahun 2006 dengan tujuan utama
peningkatan kompentensi inti Jepang di dunia internasional (Strategy in Globalizing
Economy). Dengan strategi tersebut diharapkan perluasan pangsa pasar dengan
mitra EPA-nya mencapai lebih dari 25% pada tahun 2010 dan penciptaan Zona
Ekonomi Asia Timur.
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 di 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:
| EKONOMI GLOBAL
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Meksiko, Chili, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei dan Thailand. Selain itu saat ini
Jepang juga 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.
Indonesia, sebagai bagian dari ASEAN dan negara berkembang, yang
membutuhkan faktor-faktor pendukung untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonominya, tidak ingin ketinggalan ikut serta dalam kerjasama perdagangan
dunia. Indonesia menyadari perlunya berkerjasama dengan negara-negara lain,
baik secara regional maupun bilateral. Arah kerjasama luar negeri Indonesia adalah
untuk meningkatkan kapasitas nasional khususnya peningkatan daya saing produk
Indonesia dan kompentensi inti Indonesia di pasar dunia.
Bagi Indonesia, kerjasama IJEPA ini merupakan kerjasama ekonomi
bilateral yang pertama. Indonesia sudah mengadakan kerjasama ekonomi regional
dengan Cina dan Korea Selatan sebagai bagian dari ASEAN dimana perjanjian
tersebut hanya merupakan pembukaan akses pasar atau merupakan Perjanjian
Perdagangan Bebas (FTAs). Sebaliknya Jepang menawarkan kerjasama yang lebih
luas dari FTAs, yaitu FTAs++ (FTAs plus-plus)
Jepang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Ini dapat dilihat dari
besarnya volume perdagangan kedua negara. Hingga tahun 2007 Jepang masih
merupakan negara tujuan ekspor nomor 1 Indonesia dengan penyerapan sekitar
20% dari seluruh produk ekspor Indonesia yang di ekspor ke Jepang. Di samping
itu Jepang merupakan asal impor terbesar Indonesia dengan penyerapan sebesar
13% dari total impor Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa Jepang
merupakan tujuan utama dari 70% produk ekspor migas, logam dan mineral dan
14,6% produk non migas selama 30 tahun terakhir. Neraca perdagangan kedua
negara surplus untuk Indonesia. Produk utama ekspor Indonesia ke Jepang adalah
minyak dan gas dengan sedikit jumlah dari barang manufaktur. Impor utama
Indonesia dari Jepang adalah barang industri, barang modal dan permesinan.
Data ekspor dan impor kedua negara memperlihatkan bahwa Jepang
membutuhkan energi dan bahan dasar dari Indonesia, sebaliknya Indonesia
membutuhkan barang modal dari Jepang. Produk-produk utama perdagangan
kedua negara seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel. 2-2 Produk Ekspor Utama (15) Jepang ke Indonesia
NO
11

2-10

HS
84

Uraian Produk
Nuclear reactors, boilers, machinery & mechanical appliances, co
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NO
22
33
44
55
66

HS
87
72
73
00
85

77
88
99
110
111
112
113
114
115

90
29
32
38
82
74
68
37
79

NO
11
12
13
14
15
66
77
88
99
110
111
112
113
114
115

HS
27
26
44
75
03
40
48
76
94
16
80
64
09
52
55

Uraian Produk
Vehicles other than railway or tramway rolling stock
Iron & Steel
Articles of iron or steel
Commodities not classified or re-ekspor or re-impor goods
Electrical machines & Equipment & Part, Telecomunication equip, Sound recorders,
Television recorders
Optical, Photographic, cinematographic, measuring, checking, precission
Organic Chemicals
Tanning or Dyeing Extracts, Dyes, Pigments, Paints & Vernishes, Putty, Inks.
Miscellaneous Chemical Products
Tools, spoons & forks of base metal
Cooper & articles thereof
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica
Photographic or cinematographic goods
Zinc & Articles thereof

Tabel. 2-3 Produk Ekspor Utama (15) Indonesia ke Jepang
Uraian Produk
Mineral fuels, oils, waxes & biluminious sub
Ore Slag & Ash
Wood & Article of woods, woods charcoal
Nicle & article thereof
Fish &
Rubbers & article thereof
Paper & paperboard, article of paper pulp
Rubbers & article thereof
Furnitures, bedding, cushion, lamp&lighting fitting nesoi iluminate
Ed. Prep. of meat, fish, crustaceans, etc
Tin & article thereof
Footwear, gaiters & the like
Coffee, Tea, Mate & Spices
Cotton, inc yarn & woven fabrics thereof
Man-made filament staple fiber, yarn & woven, etc

Perkembangan nilai perdagangan antara Jepang dan Indonesia meningkat
tiap tahunnya dan neraca perdagangannya surplus untuk Indonesia seperti terlihat
pada tabel berikut:
Tabel. 2-4 Perkembangan Ekspor – Impor Jepang dengan Indonesia
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Ekspor
7.586
6.404
6.215
7.164
9.064
9.297
7.378
9.047

Impor
16.380
14.870
14.183
16.468
18.670
20.937
24.149
26.445

Neraca
-8.794
-8.466
-7.968
-9.304
-9.606
-11.640
-16.771
-17.398

(USD x juta)
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Gambar. 2-2 Grafik Neraca Perdagangan Jepang -Indonesia

Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya impor terbesar Jepang datang
dari Indonesia, diikuti oleh Thailand dan Malaysia. Sedangkan ekspor terbesar
Jepang ditujukan ke Thailand diikuti oleh Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia
dan terakhir Vietnam. Perbandingan ekspor dan impor Jepang ke dan dari ASEAN
seperti terlihat pada grafik berikut.
Gambar. 2-3 Grafik Ekspor Jepang ke ASEAN

2-12
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Gambar. 2-4 Grafik Impor Jepang dari ASEAN

Indonesia sendiri merupakan salah satu tujuan utama investasi Jepang bagi
berbagai perusahaan multi nasionalnya. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 1000
perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia yang dapat menyerap tenaga kerja
lokal berjumlah sekitar 280 ribu orang. Umumnya investasi Jepang tersebut
bergerak pada sektor elektrik dan elektronik; otomotif dan peralatan
pengangkutan; industri mineral & non-metal; kimia dan farmasi; serta perdagangan
& bengkel. Berdasarkan data BKPM terhitung sejak tahun 1967-2007 Jepang telah
berinvestasi sebesar USD 40 milyar. Namun nilai investasi mengalami penurunan
drastis semenjak terjadinya krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997, dimana
beberapa perusahaan Jepang merelokasi perusahaannya ke negara ASEAN lainnya
atau hengkang dari Indonesia. Pada tahun 2007, Jepang merupakan negara asal
investasi asing (FDI) ke-4 di Indonesia.
Korelasi investasi Jepang terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia dapat
dilihat pada grafik berikut:

| EKONOMI GLOBAL
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Gambar. 2-5 Korelasi Investasi Jepang terhadap Total Ekspor

FDI Jepang yang rendah di Indonesia terhadap total ekspor
mengindikasikan bahwa Jepang membidik pasar lokal Indonesia. Semakin tinggi R2
menunjukkan semakin kuat pengaruh FDI pada ekspor, artinya FDI efektif dalam
peningkatan daya saing industri.
Indonesia dapat dikatakan mitra strategis Jepang jauh sebelum
pencanangan EPA. Semenjak tahun 1970 hingga 1999, Indonesia adalah merupakan
penerima bantuan asing (ODA) dari Jepang terbesar. Jumlah bantuan khususnya
dalam bentuk pinjaman yang telah diterima mencapai USD 30 milyar atau
mencapai 18,6% dari keseluruhan bantuan yang diberikan Jepang ke negara-negara
berkembang. Sejak tahun 2000-2002, kedudukan Indonesia turun di bawah Cina
sebagai negara penerima bantuan terbesar dari Jepang. Hingga 31 Maret 2008,
berdasarkan laporan keuangan Jepang 2007, bantuan pinjaman Jepang telah
mencapai USD 1 milyar. Pinjaman Jepang ke Indonesia hingga saat ini telah
mencapai angka sebesar 186,38 triliun rupiah atau USD 20,3 milyar.
Dari penjelasan tersebut di atas terlihat sangat jelas sekali bahwa pihak
Indonesia sangat membutuhkan kerjasama yang komprehensif dan akomodatif
dengan pihak Jepang. Pelaksanaan EPA tersebut, berdasarkan kebijakan
pemerintah Indonesia, konsisten dengan program reformasi ekonomi dalam negeri
untuk meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi Indonesia. Ada dua
strategi utama dalam program reformasi ekonomi tersebut, yaitu strategi ofensif
dan strategi defensif.

2-14
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Strategi ofensif ialah bagaimana meraih pasar bagi produk ekspor dan
meningkatkan investasi. Dengan terwujudnya EPA diharapkan pembebasan tarif
mampu membuka peluang ekspor ke Jepang. Aktifitas lain yaitu melalui kerjasama
peningkatan daya saing memungkinan peningkatan mutu produk Indonesia untuk
memasuki pasar Jepang. Kemampuan memasuki pasar Jepang menandakan mutu
produk Indonesia telah setara dengan mutu dunia sehingga produk Indonesia juga
diharapkan mampu untuk masuk ke pasar di negara lainnya. Ini juga mendukung
strategi defensif yaitu dimana tujuannya untuk melindungi sektor industri yang
belum siap (infant industries) sehingga mampu mandiri di masa yang yang akan
datang. Peningkatan daya saing yang merupakan tranformasi teknologi diharapkan
menyebar ke berbagai sektor industri sehingga nanti pada saatnya mampu untuk
mempercepat inovasi dan teknologi ke segala sektor yang terkait. Hal ini juga
berarti pada akhirnya nanti akan memberikan keuntungan bagi investor Jepang di
Indonesia, karena ada/tersedia-nya produk/jasa yang handal berupa produk/jasa
buatan dalam negeri mampu memberikan biaya yang lebih efektif dibandingkan
harus mengimpor dari negara lain. Dipihak lain dengan semakin meningkatnya
investasi Jepang di berbagai sektor industri, utamanya dalam pengembangan
industri-industri komponen penunjang industri driver’s (seperti otomotif,
elektrikal/elektronik dan construction machineries) dan industri-industri baja, nonferrous, tekstil dan produk tekstil, oleo-chemical, pengolahan makanan dan
minuman, diharapkan akan membuka lapangan kerja serta meningkatkan
kesejahteraan dan “daya beli” masyarakat Indonesia.
Indonesia merupakan target pasar yang paling potensial bagi produk
Jepang. Negara yang luas dengan jumlah penduduk yang besar serta terus
bertambah merupakan unsur utama Indonesia yang sangat menarik bagi produk
Jepang. Hubungan politik yang harmonis yang sudah berlangsung lebih dari 50
tahun merupakan faktor penting yang tidak terelakkan bagi pihak Jepang. Di
ASEAN Indonesia merupakan negara terbesar dan merupakan salah negara dengan
pengaruh besar dalam kegiatan ASEAN.
Indonesia cukup berharap banyak dari kegiatan EPA tersebut. Di luar
tujuan perdagangan produk, Jepang juga diharapkan sebagai negara potensial
produk jasa dari Indonesia. Kebutuhan akan tenaga kerja yang ditinggalkan oleh
generasi muda Jepang diharapkan dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia
seperti di bidang perawat, pengurus manula, maupun di bidang pekerja dengan
kualifikasi skill yang tinggi maupun sebagai buruh pabrik kasar. Dengan EPA
diharapkan terdapat jaminan perbaikan iklim investasi di Indonesia dengan
| EKONOMI GLOBAL
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penambahan FDI Jepang di Indonesia dan kegiatan bisnis kedua belah pihak.
Dengan kerjasama diharapkan diraih peningkatan daya saing khususnya untuk
produk UKM/IKM Indonesia sehingga tidak hanya mampu membuat tetapi juga
mampu menjual karena mempunyai daya saing dan nilai tambah yang tinggi.
Tingkat daya saing Indonesia dibandingkan negara ASEAN termasuk rendah, hanya
sedikit diatas Vietnam dan Filipina, tetapi jauh dibawah Singapura, Malaysia dan
Thailand serta Cina dan India. Gambaran daya saing Indonesia dibandingkan
Negara-negara ASEAN serta Cina dan India seperti terlihat pada grafik berikut.
Gambar. 2-6 Grafik Daya Saing Indonesia vs ASEAN, Cina dan India

Setelah melampaui perundingan yang panjang demi mencapai win-win
solutions antar kedua negara, akhirnya Kesepakatan IJEPA ditandatangani oleh
kedua kepala negara pada Agustus 2007 dan mulai berlaku atau entry to force pada
tanggal 1 Juli 2008. Dengan mengacu dan banyak belajar/menimba pengalaman
pada perundingan EPA dengan pihak Jepang dan proses pelaksanaannya,
belakangan ini pihak Indonesia telah melakukan penjajakan untuk melakukan
kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang sudah mengajukan proposalnya
seperti Cina, India, Korea, Amerika Serikat, Australia, Pakistan, dan Uni Eropa.
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3 INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IJEPA)
3.1 Sejarah, Motivasi, dan Tujuan Kerjasama
3.1.1 Sejarah

J

epang memandang Asia adalah sebagai pasar yang signifikan dan luas
dengan prospek cerah bagi pertumbuhan di masa depan. Banyak negara
di wilayah tersebut telah berhasil melakukan transisi dari substitusi
impor ke ekonomi berorientasi ekspor, termasuk Indonesia yang mampu
mengatasi krisis moneter tahun 1997-1998. Indonesia merupakan negara
kepulauan dengan populasi terbesar ke-4 dunia setelah Cina, India, dan Amerika
Serikat. Indonesia mewakili pasar asing yang potensial apabila pertumbuhan
ekonomi berkesinambungan dapat terwujud. Dengan alasan tersebut, Jepang
tertarik membantu Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran, sementara itu
Jepang mengambil keuntungan dari tingkat upah yang murah dan sumberdaya
alam yang besar. Disamping itu Jepang juga sangat berkepentingan menjaga
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pasokan energi yang stabil dan berkesinambungan. Sejak pertengahan tahun 1970an, Indonesia telah menjadi pemasok terbesar gas alam ke Jepang. Pada periode
tersebut, Jepang telah membeli 50%-70% ekspor LNG Indonesia dan sisanya ke
pasar LNG dunia. Dua fasilitas pengolahan LNG utama Indonesia yaitu Arun di
Lhokseumawe Provinsi NAD dan Badak di Bontang Provinsi Kalimantan Timur,
dimana keduanya dibangun pada pertengahan 1970-an di bawah kontrak untuk
pasokan ke Jepang.
Bagi Indonesia, kerjasama internasional ini (bilateral) merupakan
pengalaman pertama ikut terjun dalam kancah perundingan perdagangan
internasional dalam forum bilateral. Jepang adalah partner dagang Indonesia yang
utama, dimana Jepang saat ini merupakan ranking pertama dari sasaran pasar
ekspor Indonesia. Di samping itu Jepang juga negara dengan investasi yang cukup
tinggi di Indonesia. Diharapkan dengan kerjasama ini volume perdagangan dan
investasi Jepang bisa meningkat.
Sinyal kerjasama kedua negara diberikan oleh kedua kepala negara,
Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dan perdana Menteri Jepang
Junichiro Koizumi yang menyatakan pentingnya EPA bagi pengembangan ekonomi
kedua negara dalam forum APEC Summit Meeting di Chile. Pada bulan Juni 2003,
Jepang dan Indonesia sepakat menggali lebih dalam kemungkinan kerjasama
bilateral di bidang ekonomi. Kedua pihak kemudian membentuk Joint Study Group
yang membahas bentuk dan masa depan kerjasama bilateral tersebut. Pada awal
tahun 2005, Joint Study Group ini mengadakan tiga kali rapat untuk memutuskan
layak tidaknya dilaksanakan FTA antara kedua Negara serta memutuskan kapan
dimulainya proses negosiasi. Pada tanggal 2 Juni 2005, dalam kunjungannya ke
Tokyo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang
Junichiro Koizumi menandatangani kesepakatan dimulainya negosiasi Free Trade
Agreement (FTA) dengan kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership
Agreement (IJEPA). Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kerjasama
dengan Jepang bagi Indonesia.
Berbagai perundingan dan intersesion meeting kemudian dilaksanakan
antara bulan Juli 2005 sampai dengan Juni 2007. Proses perundingan yang panjang
dan melelahkan ini pada akhirnya mencapai puncaknya pada saat IJEPA
ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh kedua kepala pemerintahan,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di
Jakarta, Indonesia. Dalam rangka implementasi IJEPA masing-masing pihak telah
selesai mempersiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur pendukungnya, yang
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pada akhirnya implementasi dari IJEPA tersebut juga telah disepakati untuk
dimulai (entry to force) pada tanggal 1 Juli 2008.

3.1.2 Motivasi
IJEPA telah menjadi suatu bagian penting dari strategi Pemerintah
Indonesia untuk meningkatkan daya saing global. Pasar Jepang sebenarnya sudah
cenderung terbuka (tarif bea masuk Jepang hampir semuanya mendekati 0%)
tetapi sangat tidak mudah untuk memasuki pasar Jepang karena konsumen Jepang
sangat menuntut mutu dari suatu produk/jasa, dengan kemakmuran dan daya
belinya yang tinggi, terkadang harga jual produk/jasa sudah tidak menjadi masalah
besar bagi sebagian besar konsumen Jepang. Indonesia mengharapkan perjanjian
IJEPA ini dapat memberikan suatu kerangka kerja yang nyata dalam mendukung
pengusaha dan eksportir Indonesia untuk lebih maju agar bisa memenuhi
persyaratan dan keinginan pasar Jepang. Bila produk Indonesia sudah bisa
memasuki pasar Jepang, selanjutnya diharapkan akan lebih mudah untuk masuk
pasar lain di belahan dunia lainnya. Didalam perjanjian IJEPA, pihak Jepang
menyatakan komitmen-nya akan membantu pihak Indonesia untuk meningkatkan
kapasitas industrinya (capacity building) agar produk/jasa-nya bisa memenuhi
persyaratan mutu yang dituntut oleh pasar Jepang melalui elemen perjanjian
cooperation.

3.1.3 Tujuan
Secara umum dan ideal tujuan dari kerjasama bilateral dibidang ekonomi
ini adalah untuk meningkatkan perdagangan kedua negara, dan menciptakan
kondisi win-win. Seperti diketahui sampai dengan saat ini Jepang adalah
merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia yang mencapai angka USD
23,6 Milyar pada tahun 2007 atau dua kali lebih besar dari ekspor Indonesia ke
Amerika Serikat. Sebaliknya Jepang tercatat sebagai negara dengan volume
perdagangan ketiga besar dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa, kerjasama
ekonomi dengan pihak Indonesia tentunya merupakan salah satu prioritas utama
untuk mengamankan volume perdagangannya.
Sementara itu pihak Indonesia tentunya juga mengharapkan dengan
adanya IJEPA dapat mendorong meningkatkan investasi Jepang di Indonesia yang
selanjutnya dapat mengembangkan industri dan teknologi serta sekaligus
memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional maupun
| INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)
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internasional. Jepang juga sebetulnya ditenggarai mempunyai berbagai
kepentingan besar terhadap Indonesia, dengan populasi 240 juta manusia yang
hidup di Indonesia, rakyat Indonesia adalah konsumen terbesar keempat didunia,
apalagi bilamana rakyat Indonesia mempunyai “daya beli” yang tinggi. Disamping
itu dengan meningkatnya investasi diharapkan terjadinya pembukaan lapangan
kerja sekaligus penyerapan tenaga yang besar di Indonesia. Diharapkan Indonesia
dijadikan sebagai “production based” bagi perusahaan multinasional Jepang dan
pasarnya bisa untuk kawasan ASEAN dan kawasan regional lainnya dengan
memanfaatkan FTA, atau diekspor keseluruh dunia. Jepang merupakan investor
asing terbesar di Indonesia dengan jumlah kumulatif investasi yang telah disetujui
sampai tahun 2005 sebesar USD 39 milyar, yang berarti mencapai 13% dari total
investasi asing di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jepang
adalah salah satu partner potensial dan penting yang tidak dapat diabaikan dalam
rangka kita terus menarik/memperluas investasi di Indonesia.
Dengan adanya IJEPA ini Indonesia sebetulnya juga punya peluang untuk
mengirimkan tenaga kerjanya yang berkualifikasi tinggi ke Jepang, dimana saat ini
mulai banyak orang Jepang terutama anak-anak mudanya yang tidak mau lagi
bekerja pada industri berkatagori “3D” (dusty, dirty & danger) maupun berbagai
jenis pekerjaan yang memerlukan skill yang tinggi, memerlukan/menuntut
konsentrasi tinggi/melelahkan dan menjemukan, seperti pekerjaan-pekerjaan di
pabrik-pabrik baja, galangan kapal, konstruksi baja, fabrikasi permesinan,
pengerjaan pemesinan, pembuatan moulds and dies, berbagai pekerjaan plateworking, casting, forging, plating welding, repair and maintenance, dan lain-lain.
Dengan semakin tingginya angka harapan “usia hidup” di Jepang maka sektor
perawat dan pengasuh orang tua juga banyak peluangnya di Jepang.

3.2 Isi dan Cakupan IJEPA
IJEPA adalah merupakan Free Trade Agreement (FTA) atau perjanjian
perdagangan bebas, bilateral antara Jepang dengan Indonesia. FTA bilateral ini
merupakan pengalaman pertama bagi pihak Indonesia, sebaliknya Jepang sudah
berpengalaman banyak dalam melakukan perjanjian bilateral dengan beberapa
negara yaitu antara lain dengan Singapura, Malaysia dan Meksiko serta yang masih
dalam perundingan dengan Korea, Thailand dan Filipina. Perjanjian bilateral pada
umumnya hanya mencakup dalam bidang perdagangan berupa liberalisasi
perdagangan (FTA), akan tetapi perjanjian juga dapat dibuat lebih luas lagi
mencakup bidang-bidang lain yang merupakan keinginan/interes dari kedua belah
pihak dan dimufakati oleh kedua belah pihak. Khusus perjajian bilateral dengan
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INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) |

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Impelementasi MIDEC-IJEPA

pihak Jepang ini jumlah cakupan isu/elemen yang diperjanjikan antara Indonesia
dengan Jepang ini lebih banyak dari yang ditentukan dalam WTO, sehingga
perjanjian ini bisa juga dikatagorikan sebagai perjanjian FTA plus (FTA++).
Perjanjian FTA yang telah dilakukan pihak Indonesia selama ini masih dalam
kerangka Regional yaitu ASEAN-Cina, ASEAN-Korea, dan didalam proses adalah
ASEAN-ANZ dan ASEAN-India. Perjanjian tersebut kebanyakan hanya berupa
pembebasan tarif bea masuk antar negara dengan persyaratan sesuai perjanjian
WTO, dimana setiap negara diwajibkan menurunkan tarif impornya menjadi 0%
dalam jangka waktu tertentu dan mencakup sejumlah tariff line, dan umumnya
lebih dari 90% jumlah tariff line yang ada. Adapun prinsip dasar perundingan IJEPA
adalah:
· Bersifat single undertaking (nothing is agreed until everything is agreed);
· Liberalisasi harus konsisten dengan pasal XXIV GATT;
· Berdasarkan line by line;
· Negosiasi akses pasar dilakukan secara bersamaan dengan ROO;
· Initial request and offer mencakup seluruh tariff line;
· Request didasarkan pada klasifikasi tarif mitra;
· Base rate untuk Jepang 1 April 2005, sedangkan Indonesia menunggu
selesainya proses harmonisasi tahap II; dan
· Kategori penurunan/penghapusan tarif bersifat linear.
Indonesia membuka akses pasarnya sekitar 93% dari 11.163 tariff line-nya
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.
Pihak Indonesia memandang IJEPA sebagai bentuk dari suatu kemitraan
formal antara Indonesia dan Jepang yang tujuan utamanya untuk meningkatkan
volume perdagangan kedua negara. Kerjasama IJEPA ini dibangun dengan tiga pilar
yaitu: Fasilitasi Perdagangan, Liberalisasi dan Kerjasama/Cooperation.
1.

Fasilitasi Perdagangan/Trade Facilitation: pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan kinerja bea
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cukai, penanganan di pelabuhan (port handling) dan jasa-jasa yang terkait dengan perdagangan;
2.

Liberalisasi/Liberalization: pengurangan atau penghapusan batasan dan hambatan lain perdagangan
(penyederhanaan pengurusan/licensing dan peraturan terkait bisnis/business regulations);

3.

Kerjasama/Cooperation: fitur yang khusus berkaitan IJEPA dimana kedua pihak menyetujui untuk
bekerjasama di berbagai bidang di luar perdagangan dan dimana pihak Jepang berkomitmen melakukan
kegiatan untuk membangun kapasitas (industrial capacity building) dari sumber-sumber daya yang
penting/substansial bagi Indonesia.

Berdasarkan pilar tersebut disepakati 11 elemen yang dibicarakan dalam
perundingan 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 isu/element tersebut, yang sangat terkait dengan sektor Industri
adalah: (1) Trade in Goods; (2) Rules of Origin; (3) Trade in Services dan (4)
Cooperation. Dalam pembahasan selanjutnya dalam studi ini hanya elemen yang
terkait dengan sektor industri saja yang dibahas.

3.2.1

Perdagangan Barang (Trade in Goods)

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
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kelompok yaitu A, B3, B5, B7, B10, B15 dan P serta X. Kelompok A atau disebut fast
track mulai langsung diberlakukan begitu perjanjian diberlakukan (entry to force).
Kelompok B mulai 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. Adapun modalitas penurunan tarif bea
masuk (jadual Indonesia) adalah sebagai berikut:
Tabel. 3-1 Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk (Jadual Indonesia)
Kategori
Barang
A
B3
B5
B7
B10
B15
X
P

Jadual Penurunan Tarif Bea Masuk
Tarif Bea Masuk menjadi 0% pada tanggal implementasi
Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.
Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.
Penurunan tahap pertamadimulai pada tanggal implementasi
Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.
Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.
Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
Tarif Bea Masuk menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.
Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi
Dikecualikan dari penurunan tarif Bea Masuk, berlaku tarif MFN
Tarif Bea Masuk diturunkan dengan mengikuti catatan-catatan sebagaimana tercantum dalam
Penjelasan

Berikut ini adalah penjelasan catatan modalitas penurunan tarif bea masuk
atas kategori barang P:
Tabel. 3-2 Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Kategori Barang P
Catatan
1

2
3
4

5
6

Jadual Penurunan Tarif Bea Masuk
Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan
tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
(a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi
(b) Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari
(c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010
Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema User Specific Duty Free
Scheme (USDFS)
Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
(a) 15% pada tanggal implementasi
(b) 12% pada tanggal 1 Januari 2016
Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan
tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
(a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi
(b) Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari
(c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009
Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
(a) 20% pada tanggal implementasi
(b) 16% pada tanggal 1 Januari 2016
Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
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Catatan

Jadual Penurunan Tarif Bea Masuk
10% pada tanggal implementasi
5% atau menjadi tingkat tarif Bea Masuk yang berlaku dalam skema Kesepakatan
Perdagangan Barang sebagai bagian dari Kesepakatan Kerangka Kerja Kerjasama
Ekonomi Menyeluruh antar Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea
(AKFTA) pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif Bea
Masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah
Terhadap barang dengan tarif bea masuk 10% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan
tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
(a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi
(b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari
(c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010
Tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
(a) 10% pada tanggal implementasi
(b) 8% pada tanggal 1 Januari 2009
(c) 6% pada tanggal 1 Januari 2010
(d) 4% pada tanggal 1 Januari 2011
(e) 0% pada tanggal 1 Januari 2012
Terhadap barang dengan tarif bea masuk 15% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan
tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
(a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi
(b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari
(c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2011
10 Terhadap barang dengan tarif bea masuk 8% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan
tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
(a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi
(b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari
(c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009
Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
(a) 8% pada tanggal implementasi
(b) 5% atau menjadi tingkat tarif Bea Masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1
Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif Bea Masuk, yang berlaku adalah
tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah
Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
(a) 8% pada tanggal implementasi
(b) 6,4% pada tanggal 1 Januari 2016
Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
(a) 60% pada tanggal implementasi
(b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012
(c) 5% atau menjadi tingkat tarif Bea Masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1
Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif Bea Masuk, yang berlaku adalah
tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah
Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
(a) 45% pada tanggal implementasi
(b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012
(c) 5% atau menjadi tingkat tarif Bea Masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1
Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif Bea Masuk, yang berlaku adalah
tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah
Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:
(a) 40% pada tanggal implementasi
(b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012
(c) 5% atau menjadi tingkat tarif Bea Masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1
Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif Bea Masuk, yang berlaku adalah
tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah
(a)
(b)

7

8

9

10

11

12
13

14

15

Produk-produk yang dibuka Indonesia sebagai konsesi market access atas
produk-produk Jepang yang akan masuk ke pasar Indonesia, antara lain:
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Tabel. 3-3 Produk Konsesi Market Acess Indonesia untuk Jepang
Kategori
A
A (for 3 items only) B10
A (for 4 items only) B10
A**
B10
B10/C*
B3
B5
B5B3*
B7
C1
K (for 8701.20 only) B10/B2*
K (for 8701.20 only) B10/B4
K-B2*
K-B3*
K-B4*
K-B5*
K*
K**
X
X/C*

Jumlah
Tarrif Line
3.908
1
1
1
1.010
43
2174
647
1
653
225
2
4
452
261
180
553
179
33
585
249

Grand Total

11.162

Sedangkan Jepang menawarkan konsesi tarif bagi produk-produk
Indonesia yang akan masuk ke pasar Jepang, adalah:
Tabel. 3-4 Produk Konsesi Market Acess Jepang untuk Indonesia
Kategori
A
B10
B3
B5
B7
C1
C2
C2'
C4
C4,C5
C5
X
Grand Total

Jumlah
Tarrif Line
7.456
205
25
78
250
80
246
31
3
1
1
886
9.262
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Kelompok P2 adalah User Specific Duty Free Scheme (USDFS) yaitu
pemberian fasilitasi yang dipercepat untuk produk Jepang yang masuk ke
Indonesia terkait dengan industri driver sector dengan syarat utamanya digunakan
sebagai bahan baku dan belum diproduksi/tidak ekonomis dibuat didalam negeri.
Driver sector adalah industri yang menjadi sektor penggerak yaitu; otomotif,
elektronik, alat berat, dan energi.
Hasil kesepakatan USDFS adalah sebagai berikut:
1.

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 components
thereof; electric and electronic; construction machineries and heavy equipment; dan petroleum, gas and
electric power;
2. Produk tersebut belum dibuat di Indonesia atau tidak menyaingi industri dalam negeri untuk produk sejenis.
3. Produk tersebut harus berbentuk bahan baku dan terkait langsung dengan driver sectors dan bukan berbentuk
komponen atau produk jadi.
4. Jumlah, harga dan waktu pengiriman yang dipersyaratkan, akan ditinjau ulang (review) setiap setiap 5 tahun.
5. Khusus untuk sektor energi akan dibicarakan kasus perkasus, apabila perusahaan Jepang ditunjuk sebagai
kontraktor utama (main contractor) dalam proyek energi di Indonesia.
6. Lingkup produk untuk menunjang driver sectors tidak terbatas hanya kepada produk logam/baja, tetapi juga
termasuk produk plastik, karet dan kimia.
7. Produk yang tercakup dalam USDFS mengacu kepada HS 10 digit.
8. Pengajuan USDFS dilakukan oleh perusahaan produsen dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh lembaga
verifikasi yang ditunjuk oleh Dep. Perindustrian.
9. Bahan baku yang diimpor dengan memakai fasilitas USDFS harus mengacu kepada Standard Nasional
Indonesia (SNI) atau standard Internasional (JIS,ISO, etc)
10. Penilaian dan Pengesahan kualitas produk impor merupakan wewenang Pemerintah Indonesia.
Adapun mekanisme pelaksanaan USDFS adalah sebagai berikut:

Gambar. 3-1 Mekanisme Pelaksanaan USDFS
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3.2.2 Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
Ketentuan asal barang (ROO) adalah suatu peraturan/ketentuan
administrasi yang diterapkan oleh suatu atau sekelompok negara untuk
menentukan negara asal barang. Negara asal barang tersebut bisa diperoleh bila
seluruh barang tersebut diproduksi dari suatu negara (wholly obtained goods) atau
bisa juga barang tersebut hanya sebagian diproduksi suatu negara dan sisanya
mengandung bahan/komponen impor (not wholly obtained goods).
Untuk memberlakukan TIG ini harus bisa dibuktikan bahwa produk
tersebut benar-benar dibuat di Indonesia atau Jepang. Itu juga sudah disepakati
dalam forum perundingan Rules of Origin (ROO) dalam IJEPA, bahwa suatu produk
dapat dikatakan berasal dari salah satu negara bila produk tersebut telah
mengalami satu atau beberapa tahapan proses, yang menyebabkan produk
tersebut nomor HS-nya berubah dari nomor HS awal, atau biasa disebut HS
transformation.

3.2.3 Perdagangan Jasa (Trade in Services)
Ekspor jasa Indonesia ke Jepang masih tergolong sangat kecil. Dengan
kesepakatan ini diharapkan akan menguntungkan posisi Indonesia seperti disektor
pariwisata, jasa transportasi darat dan udara. Dari sisi impor, manfaat penting bagi
Indonesia akan datang dari pembebasan impor dan investasi bidang jasa Jepang di
pasar Indonesia. Dengan memperbolehkan penyedia jasa Jepang untuk mendirikan
pusat jasa untuk barang manufaktur Jepang seperti elektronik dan peralatan
teknologi informasi dan lain sebagainya, akan memicu transfer teknologi dan
pelatihan teknisi Indonesia dan juga tentunya pendirian pusat-pusat pelayanan
purna jual, yang ditingkat regional Asia Tenggara saat ini cukup di dominasi oleh
Singapura. Komitmen yang terkait dengan jasa finansial, telekomunikasi, dan
trasportasi maritim juga akan memberikan kepastian dan kenyaman berusaha bagi
investor Jepang yang kemudian pada akhirnya diharapkan akan banyak menarik
investasi Jepang di bidang jasa dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi tenaga
kerja Indonesia.

3.2.4

Kerjasama (Cooperation)

Terkait dengan penghapusan tarif dalam perjanjian IJEPA ini, kiranya
sangat perlu diperhatikan adanya berbagai hambatan-hambatan non tarif seperti
| INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

3-11

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Impelementasi MIDEC-IJEPA

standar, peraturan kesehatan, standard keamanan (safety standards) dan
spesifikasi lainnya yang diberlakukan oleh Jepang, secara umum bisa dikatagorikan
sebagai “smart-regulation”, dan lebih hebat lagi kesemuanya itu resmi dan telah
dinotifikasikan ke WTO. Sebaliknya di Indonesia hampir bisa dikatakan tidak
ada/tidak mempunyai hambatan non tarif, yang sebetulnya secara tidak sadar juga
telah kita terapkan, yaitu tentang label halal untuk produk-produk makanan dan
minuman.
Hal ini membuat posisi Indonesia dan Jepang didalam perundingan IJEPA
menjadi dapat dikatakan sangat asimetris. Walaupun tarif bea masuk sudah
diturunkan pada level 0%, namun produk industri Indonesia tetap mengalami
kendala untuk masuk pasar Jepang karena adanya hambatan-hambatan non tarif.
Di samping itu didapati pula kenyataan bahwa industri-industri Jepang dengan
teknologi tingginya jauh lebih mapan dan mature dibandingkan industri Indonesia.
Selain penghapusan tarif dalam skema TIG (trade in goods), pihak Indonesia juga
memberikan tambahan fasilitas pembebasan tarif yang dipercepat untuk bahan
baku sejumlah 328 pos tarif yang menunjang driver sectors yang diformulasikan
dalam skema USDFS.
Menyadari ketidakseimbangan tersebut dan sebagai kompensasi terhadap
USDFS, pihak Jepang akan membantu Indonesia untuk memperbaiki produknya
sehingga bisa melewati batas toleransi hambatan non tarifnya Jepang. Bantuan
Jepang ini ditampung dalam elemen cooperation. Khusus untuk produk industri
difokuskan pada pengembangan industri manufaktur atau disebut Manufacturing
Industri Development Center (MIDEC). MIDEC berfungsi sebagai motor
penggerak untuk pembangunan kapasitas industri (industrial capacity building)
guna meningkatkan daya saing industri Indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas
industri Indonesia, pihak Jepang akan membantu dalam bidang kegiatan yang
meliputi; basic study, pelatihan (trainee & trainer) dan teknologi (technical
assistance).

3.3 Peluang & Hambatan
3.3.1 Peluang
Dengan adanya perjanjian IJEPA ini peluang yang akan diperoleh Indonesia
adalah sebagai berikut:
a.

Pembukaan pasar Indonesia di negara partner (Jepang) melalui penghapusan
tarif bea masuk yang lebih cepat dari negara lain yang belum mempunyai
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kerjasama perdagangan dengan Jepang, sehingga akan membuka peluang
pasar yang lebih besar. Sebagai contoh:
·

Potensi manfaat terbesar yang dapat diraih adalah bagi produsen
tekstil dimana seluruh tarif tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi
nihil. Total impor TPT Jepang saat ini telah mencapai 22 milyar USD,
sedangkan Indonesia hanya mampu mengekspor kurang dari 500 juta
USD atau hanya 2,5% dari total impor Jepang. Sebagai perbandingan,
Cina menguasai 60% pangsa pasar tekstil Jepang. Dengan EPA,
seharusnya tarif impor dari produk Indonesia akan lebih rendah dari
produk Cina.

·

Untuk barang dari plastik, 85% HS produknya sudah di dalam jalur
cepat. Sisanya akan turun menjadi nihil pada 3, 7 dan 10 tahun (proses
staging tariff elimination).

·

Produk kayu dan hasil lainnya, termasuk kayu lapis (plywood), dan
hampir seluruh jenis furnitur berada di jalur cepat. Total impor Jepang
untuk kategori ini pada tahun 2007 mencapai kurang-lebih 1 Milyar
USD atau 6% dari total impor Jepang.

·

Pada sektor perikanan, udang dan kepiting juga dimasukkan dalam
jalur cepat. Pangsa pasar Indonesia ke Jepang saat ini baru mencapai
mencapai angka 20%.

b.

Pada sisi sebaliknya, peluang pasar produk Jepang juga terbuka di Indonesia.
Namun mengingat produk unggulan Jepang di Indonesia pada umumnya
merupakan produk rekayasa (engineering) berupa barang modal dengan
kompetitor dari negara Korea Selatan, China dan Taiwan yang menawarkan
produk dengan harga yang lebih murah dan mutu yang relatif baik. Untuk
memaksimalkan daya saing produk rekayasanya di pasar Indonesia, pihak
Jepang perlu melakukan investasi di Indonesia.

c.

Peluang lain berasal dari elemen Cooperation, dimana pihak Jepang akan
memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas industri manufakturing
Indonesia melalui MIDEC. Dengan demikian diharapkan produk Indonesia
dapat memenuhi persyaratan teknis atau standar yang merupakan
hambatan non tarif atau Non Tariff Meaurement (NTM) untuk memasuki
pasar Jepang. Terbukanya kesempatan untuk “belajar” atau transfer
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teknologi, “know how” dan “know why” dari Jepang yang merupakan negara
yang sudah terbukti memiliki produk-produk berdaya saing yang tinggi
diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan teknologi dan industri
manufakturing Indonesia dengan Jepang.
Suatu hal yang sangat penting didalam menyikapi adanya peluang win-win
dalam kerja-sama ekonomi antara kedua Negara ini, adalah bagaimana kedua belah
pihak bisa menumbuhkan rasa percaya “trust” yang tinggi, tanpa disertai rasa
“curiga” yang berlebihan.

3.3.2 Hambatan
a.

Permasalahan selama dalam perundingan ialah posisi Indonesia dan
Jepang dalam posisi yang tidak seimbang (asimetris). Karena selain
industri Jepang yang jauh lebih mapan dan mature dengan teknologi tinggi,
terdapat juga beberapa smart regulation atau yang dapat dikategorikan
sebagai non tariff barriers or measurement. Bentuk batasan ini didapati
berupa peraturan kesehatan, standard kualitas, standard keamanan (safety
standards), pengujian, labeling, sertifikasi, kebijakan impor, distribusi dan
custom cleareance, dan lain-lain, sehingga produk Indonesia tidak
mudah/sulit untuk bisa menembus pasar Jepang.

b. Walaupun sebelumnya disadari juga bahwa sudah banyak berbagai
program-program capacity building yang diberikan oleh pihak Jepang
kepada pihak Indonesia yang dikoordinir oleh JICA, JETRO,dan NEDO,
dengan pendekatan sektor per sektor yang tidak terpadu dan
berkesinambungan sementara kajian efektivitasnya juga belum pernah
dievaluasi dan dipantau secara komprehensif oleh pemerintah Indonesia,
khususnya oleh Departemen Perindustrian. Dapat dinyatakan pula disini
bahwa selama ini belum pernah pihak Indonesia mengajukan suatu
program kerjasama terpadu yang komprehensif kepada pihak Jepang,
dengan target-target kerjasama bidang industri dengan capaian yang
ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Menyadari hal tersebut maka Tim Perunding IJEPA dari Departemen
Perindustrian telah mengajukan program MIDEC ini, yang berfokus pada
driver’s sector tertentu. Dapat dinilai juga bahwa selama ini berbagai
program yang diberikan oleh pemerintah Jepang banyak sekali yang
bersifat one way traffics/initiatives, yang banyak diprakarsai secara aktif
dari pihak Jepang, sesuatu kenyataan pahit yang telah terjadi. Rasanya
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hambatan dalam kerjasama ekonomi kedua Negara ini akan dapat
diwujudkan bilamana pihak Jepang juga bisa membuat posisi Indonesia
sebagai partner terpercaya, Indonesia yang makmur dan berdaya saing
tinggi bisa menjadi partner Jepang di Asia sekaligus menjadi pasar yang
menjanjikan dikemudian hari.
c.

Disatu pihak Indonesia mengharapkan FDI dari Jepang dan meningkatkan
daya saing produk Indonesia, namun hambatan-hambatan untuk
merealisasikan hal tersebut cukup banyak seperti; infrastruktur, birokrasi
pemerintahan, dan lain-lain yang bisa ilihat pada grafik berikut:
Gambar. 3-2 Masalah Kritikal dalam Daya Saing Global Indonesia

Sumber: Global Economic Forum, 2007.

3.4 Motor Penggerak Implementasi IJEPA
Sebagai motor penggerak utama hubungan ekonomi dan kerjasama
industri, ditetapkan empat sektor sebagai fokus dalam kesepakatan IJ-EPA
berdasarkan minat bersama (common interest), yaitu otomotif, elektrikal dan
elektronik, peralatan berat dan konstruksi, dan energi. Keempat sektor penggerak
tersebut diwaspadai oleh Jepang sebagai sektor yang semakin kompetitif dengan
munculnya kompetitor tangguh, seperti Korea Selatan dan China. Di sisi lain,
Indonesia juga berkepentingan dengan keempat sektor tersebut dimana produknya
dapat menjadi penggerak peningkatan ekspor non migas Indonesia.
Sejumlah kegiatan kerjasama di arahkan secara khusus untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas keempat sektor penggerak tersebut
sehingga mampu mendorong ekspor produknya ke pasar Jepang dan juga ke pasar
| INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)
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negara lain. Perkembangan keempat sektor tersebut juga diharapkan mampu
mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya, baik melalui
keterkaitan antar sektor maupun melalui dampak pertumbuhan ekspor keempat
sektor tersebut terhadap peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Peningkatan kesejahteraan bermanfaat dalam memperbaiki daya beli
masyarakat yang pada gilirannya akan mengaktifkan kegiatan produksi, baik dari
empat sektor penggerak maupun sektor-sektor ekonomi lainnya.
Target ekspor dari empat sektor penggerak diharapkan mampu
mendorong nilai ekspor Indonesia ke Jepang dan pasar negara lain secara
signifikan. Di sektor otomotif, Indonesia menginginkan agar Jepang dapat
mendukung sepenuhnya rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai production
based mobil dengan target produksi 1 juta unit (setara dengan business opportunity
sebesar USD 10 milyar) dan sepeda motor dengan target produksi 7-8 juta unit
(setara USD 8 milyar) pada tahun 2012. Production based 1 juta mobil dimaksudkan
untuk memenuhi pasar ASEAN dan dunia serta kebutuhan domestik/dalam negeri.
Ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2007 yang
mencapai baru sekitar 350.000 unit mobil (setara USD 3.5 milyar) dan produksi
sekitar 5 juta unit sepeda motor (setara USD 5 milyar).
Di bidang industri electric and electronic appliances, Indonesia
mentargetkan ekspor akan dapat mencapai angka sebesar USD 15 milyar ke pasar
dunia dan USD 3 milyar untuk konsumsi domestik pada tahun 2012. Kondisi ini
mengalami peningkatan 2 kalinya dibandingkan 2008 yang mencapai USD 7,5
milyar (termasuk diantaranya sebesar USD 1,2 milyar ekspor ke Jepang) dan USD
1,4 milyar untuk keperluan konsumsi domestik.
Untuk construction machinery, produksi Indonesia baru mencapai sebesar
4.000 unit (setara USD 0,8 milyar) di tahun 2007. Dengan implementasi IJEPA,
Indonesia mentargetkan USD 2,5 milyar (setara dengan USD 2 milyar dari produksi
10.000 unit dan USD 0,5 milyar dari nilai ekspor component & parts) pada tahun
2012.
Untuk bidang energi yang merupakan salah satu dari proyek sektor
infrastruktur, Indonesia didalam IJEPA ini mentargetkan adanya peluang bisnis
sebesar USD 13 milyar pada tahun 2012. Angka-angka ini merupakan perkiraan
yang telah dikaji secara seksama oleh Tim Perunding Departemen Perindustrian,
yang menunjukkan betapa besarnya “peluang” bagi dunia bisnis kedua belah pihak,.
Langkah selanjutnya ditentukan oleh dunia bisnis dari kedua belah pihak untuk
dapat merealisasikan peluang bisnis yang besar tersebut menjadi sesuatu yang
3-16

INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) |

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Impelementasi MIDEC-IJEPA

nyata dan berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan bersama, adapun pihak
pemerintah kedua Negara bertindak sebagai pendorong dan fasilitator.
Melalui tiga pilar IJEPA (Liberalization, Facilitation dan Cooperation) serta
Program Kesejahteraan, ekspor dari keempat sektor penggerak diharapkan mampu
meningkatkan nilai ekspor Indonesia menjadi sedikitnya dua kali lipat nilai ekspor
Indonesia ke Jepang pada tahun 2007. Gambar berikut memperlihatkan gambaran
nilai ekspor produk-produk unggulan Indonesia ke Jepang pada tahun 2007 dan
target nilai ekspor Indonesia dari empat sektor penggerak pada tahun 2012.
Gambar. 3-3 Ekspektasi Perkembangan Industri di Indonesia

3.5 IJEPA dan Pembangunan Kapasitas Industri Manufaktur
Indonesia
Melalui program Cooperation pihak Jepang sepakat untuk memberikan
bantuan untuk meningkatkan kapasitas industri Indonesia. Hal ini terkait untuk
memajukan keempat sektor penggerak, yaitu sektor otomotif, elektrikal dan
elektronik, alat berat dan mesin konstruksi, serta energi yang merupakan common
interest bagi kedua belah pihak. Pihak Indonesia juga telah mempercepat
pemberian fasilitas pembebasan tarif untuk bahan baku (USDFS) dan pihak Jepang
membantu untuk peningkatan kapasitas industri manufaktur Indonesia melalui
Pusat Pengembangan Industri Manufaktur (MIDEC). Untuk meningkatkan kapasitas
industri manufaktur tersebut, Jepang akan berkerjasama dalam tiga bidang
kegiatan pokok, yaitu: Studi Dasar (Basic Study), Pelatihan (for trainee & trainer)
dan Teknologi (Technical Assistance).
| INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)
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Selain keempat sektor penggerak, Jepang juga sepakat untuk membantu
sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, yaitu sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti
industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, dan lain
sebagainya. Usaha skala kecil dan menengah juga merupakan sasaran upaya
kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, secara keseluruhan terdapat 13 sektor kegiatan yang menjadi
fokus kerjasama Indonesia dan Jepang dalam peningkatan kapasitas industri
manufaktur Indonesia. Berdasarkan rentang sasarannya, ketiga belas setor tersebut
dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: (1) sektor kegiatan yang bersifat lintas
sektoral (cross sectorals) yang berperan sebagai penunjang sektor industri lain,
seperti sektor metal working, tooling (mould & dies), welding, energy conservation,
Small- and Medium-scale Enterprises (SMEs) promotion dan export & investment
promotion, (2) sektor kegiatan yang ditujukan pada sektor industri tertentu
(spesifik), yaitu automotive, electric & electronic, steel & steel products, petro & oleo
chemical, non ferrous, textile dan food & beverages.
Upaya pengembangan sektor-sektor tersebut diterjemahkan dalam proyek
kegiatan. Secara keseluruhan, upaya pengembangan ketiga belas sektor tersebut
mencakup dua puluh enam (26) proyek yang dijabarkan dalam sembilan puluh
emapt (94) kegiatan. Penjelasan mengenai masing-masing proyek kegiatan akan
dibahas pada bagian selanjutnya.
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4 PUSAT PENGEMBANGAN INDUSTRI
MANUFAKTUR (MIDEC)
4.1 Rencana Strategis MIDEC
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 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.
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Sasaran

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.

1.

Tercapainya “business opportunity” sebesar 73 milyar USD
di sektor industri manufaktur pada tahun 2012, khususnya
melalui:

2.

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.

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.

4.2 Organisasi Implementasi MIDEC
Organisasi implementasi MIDEC merupakan bagian dari Tim Implementasi
IJEPA Bidang Industri yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor: 77/M-IND/PER/9/2007 tanggal 27 September 2007, tentang
Pembentukan Tim Implementasi IJEPA Bidang Industri. Secara skematik, struktur
Organisasi implementasi MIDEC dalam kerangka organisasi Tim Implementasi
IJEPA dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar. 4-1 Organisasi MIDEC dalam Kerangka Tim Implementasi IJEPA

Berdasarkan peraturan tersebut, MIDEC merupakan satu bidang dalam
Tim Implementasi IJEPA dengan dua tugas utama, yaitu:
1. Melaksanakan hasil kesepakatan serta kerjasama ekonomi antara Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam bidang pengembangan industri
manufaktur, dan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan Sub Bidang
yang meliputi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi secara
berkelanjutan.
Sesuai dengan tiga belas sektor kegiatan kerjasama untuk pengembangan
industri manufaktur Indonesia, maka organisasi MIDEC mencakup tiga belas Sub
Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Logam (Support for Improvement of
Metalworking-Related Technologies).
2. Sub Bidang Teknik Peralatan (Tooling Technique).
3. Sub Bidang Teknik Pengelasan (Welding Technique).
4. Sub Bidang Teknik Konservation Energi (Energy Conservation).
5. Sub Bidang Program Pengembangan Industri, Ekspor dan Promosi
Investasi (Industry Support Program for Ekspor and Invesment Promotion).
6. Sub Bidang Usaha Kecil dan Menengah (Small- and Medium-scale Enterprise
Promotion).
7. Sub Bidang Kendaraan Bermotor dan Komponen Kendaraan Bermotor
(Automotive/Automotive Part).
| PUSAT PENGEMBANGAN INDUSTRI MANUFAKTUR (MIDEC)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sub Bidang Peralatan Listrik dan Elektronika (Electric/Electronic
Equipment).
Sub Bidang Baja dan Produk Baja (Steel/Steel Products).
Sub Bidang Tekstil dan Produk Tekstil (Textile).
Sub Bidang Kimia Organik dan Kimia Anorganik (Petrochemical and OleoChemical).
Sub Bidang Non Logam (Non Ferrous).
Sub Bidang Makanan dan Minuman (Food and Beverages).

4.3 Lingkup Kerjasama dalam Rangka MIDEC
Sesuai dengan kesepakatan antara pihak Indonesia dan Jepang, maka
lingkup kerjasama untuk mendorong peningkatan daya saing Industri di Indonesia
melalui MIDEC mencakup tiga belas sektor kegiatan. Kesepakatan tersebut diawali
dengan kesepakatan pada perundingan tanggal 10 November 2006, “Consolidated
Paper on Initiative for Manufacturing Industry Development Center” dimana kedua
belah pihak setuju bekerjasama untuk industri-industri yang bersifat cross sectoral
dan specific sector. Kerjasama industri cross sectoral meliputi 6 sektor, yaitu metal
working, tooling (mold & dies), welding, energy conservation, SMEs dan ekspor &
investment promotion. Sedangkan untuk kerjasama industri specific sector meliputi
7 sektor, yaitu automotive, electric/electronics, steel & steel products, textile, oleo &
petro chemical, non-ferrous dan food & beverages.
JOINT STATEMENT, AUGUST 20th 2007
AT THE SIGNING OF THE AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP
Attachment 1. Cooperation
(2). Especially, in the long-term framework of “Initiative for Manufacturing Industry Development Center”, the two
governments will jointly work to enhance competitiveness of Indonesian manufacturing industry in various
sectors, namely, Metalworking, Tooling (Mold & die) Technique, Welding Technique, Energy Conservation,
Small and Medium Enterprise Promotion Support, Export and Investment Promotion, Automotive/Auto parts,
Electric/Electronic Equipment, Steel/Steel Products, Textile, Petrochemical, Oleo-chemical, Non Ferrous and
Food & Beverages. In order to implement....

Selanjutnya dengan perkembangan perundingan antara kedua belah pihak,
kesepakatan berkembang menjadi 26 proyek kerjasama industri yang meliputi 13
sektor di atas. Akhirnya pada saat kesepakatan IJEPA ditandatangani oleh kedua
Kepala Negara pada tanggal 20 Agustus 2007, 26 proyek kerjasama IJEPA
dijabarkan menjadi 94 aktivitas yang meliputi 13 sektor kegiatan yang telah
disepakati sebelumnya. Kotak berikut merincikan dua puluh enam proyek kegiatan
yang telah disepakati dalam IJEPA, dan Gambar berikut memperlihatkan
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keterkaitan antara 13 sektor kegiatan dan 4 sektor industri penggerak kerjasama
IJEPA.
Dua puluh enam proyek yang disepakati dalam IJEPA: “Cooperation Projects under the Initiatives for
Manufacturing Industri Development Center”
1. Support for Improvement of Metalworking related Technologies.
2. Support for Increaing Capacity of Local Supply for Tooling (i.e. Mold & die).
3. Execution of Support Program for Welding Technology Improvement.
4. Formulation of Study on Energy Conservation Promotion (agreed in the chapter of energy and mineral
resources).
5. Support for Establishement of Energy Conservation Policy System.
6. Consultation to High Energy Consumer Industry on Energy Conservation.
7. Support for introduction of High Efficiency Furnace or Facility Invented by Japan to reduce CO2
emission and energy consumption.
8. Providing Information on New-types of Business Model to Encourage Energy Conservation.
9. Strengthening Export Promotion Organization and Export Competitiveness.
10. Assisting Business Matching between Japanese Companies and Indonesia Companies.
11. Project on Human Resource Development for SMEs.
12. Study on Human Resource Development for SMEs.
13. Assisting Sales Promotion by Improving Design of Local Products and Implementing “One Village One
Product” Campaign.
14. Implementing Feasibility Study by experts of Japan Automobile Research Institute about R & D
Cooperation, and evaluating capability of testing institutions in Indonesia to support reinforcement of R
& D system.
15. Support for the availability of up dated technical regulations on testing conformity that are necessary for
Indonesia to adopt/join international agreements such as UN/ECE 1958 agreement by sending
government technical experts.
16. 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.
17. Safety Certification on Electro-Technical Products (IECEE/CB Scheme).
18. Support for Establishment of Indonesia’s Steel Industrial Strategy.
19. Admission for Use of the Patent of “DIOS”, and further study of supplementary facilitation measures to
transfer technology of DIOS including introduction of the strategy related to practical use of this patent.
20. Cleaner Production in Steel Industry.
21. Support for Introduction of High Efficiency Furnace or Facility Invented by Japanese Steel Industry.
22. Textile Cooperation for capacity-building for technological improvement, strengthening export to
Japanese market, improvement of the capabilities of testing and certification system, establishing
Indonesia’s textile industrial strategy, proven and efficient technology.
23. Cooperation for Commercialization Proof of Biotechnology Fuel in Chemical Industry
24. Support for study about the analysis of present state of Non Ferrous industry in Indonesia, and
implement feasibility study about the cooperation.
25. Promoting Investment on Non Ferrous Industry in Indonesia for Japanese Potential Investors
26. Cooperation for Food and Beverage Industries under the Initiative of Manufacturing Industry
Development Center.
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Gambar. 4-2 Hubungan antar Sektor dengan Driver Sector

4.2.1

Kegiatan MIDEC yang Bersifat Lintas Sektoral

Kegiatan yang bersifat lintas sektor secara umum ditujukan untuk
mendukung pengembangan sektor industri tertentu melalui perbaikan kualitas dan
kuantitas suplai bahan baku/komponen dan alat kerja (tooling) serta mendukung
kemajuan sektor-sektor industri secara menyeluruh dengan fokus pada konservasi
energi, promosi ekspor dan investasi, serta SMEs. Perbaikan suplai bahan
baku/komponen dan alat kerja dilakukan melalui tiga sektor kegiatan, yaitu metal
working, welding dan tooling. Adapun upaya mendorong kemajuan sektor-sektor
industri secara menyeluruh dilakukan melalui sektor kegiatan Energy Conservation,
Export and Investment Promotion, dan SMEs
4.3.1.1 Metal Working
Metal working meliputi proses casting, forging, stamping dan heat
treatment. Produk yang dihasilkan melalui proses pengerjaan tersebut banyak
digunakan oleh industri-industri tertentu (spesifik) yang tercakup dalam MIDEC
seperti industi automotif dan komponen autotomotif, industri elektrikal dan
elektronika, serta industri alat berat.
Kegiatan untuk sektor metal working ini adalah: basic study, technical
assistance (TA), training baik untuk tenaga kerja (TT) maupun untuk para pelatih
(TOT), dan mengadakan seminar/workshop, serta pembuatan sistem.
Untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut diatas, proposal sementara
yang sudah disiapkan oleh Tim Metal Working sesuai Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/9/2007, adalah:
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·

Menyelenggarakan pelatihan di Jepang, termasuk kunjungan ke industri
terkait dengan bidang metal working untuk 20 orang peserta per tahun dan
dilaksanakan selama 5 tahun.

·

Menyelenggarakan 2 kali seminar mengenai teknologi pengerjaan logam
yang diaplikasikan di industri-industri Jepang.

·

Mendatangkan ahli (expert) dari Jepang untuk memberi bantuan teknis
bagi balai penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam teknologi
pengerjaan logam di Indonesia.

·

Menyusun paket standar sistem sertifikasi SDM (Sumber Daya Manusia)
dalam bidang teknologi pengerjaan logam di Indonesia.

4.3.1.2 Tooling Technique
Kerjasama industri dalam tooling technique (mold & die) yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi industri mold & die di
Indonesia guna mengurangi ketergantungan yang tinggi industri manufaktur
Indonesia terhadap impor mold & die, khususnya oleh industri otomotif, elektronik
dan baja.
Kegiatan untuk sektor tooling ini adalah: basic study, technical assistance
(TA), training untuk para pelatih (TOT), mengadakan seminar/workshop dan
membuat standard kompetensi SDM serta kunjungan/studi banding ke Jepang.
Proposal sementara yang sudah disiapkan oleh Tim Tooling adalah:
·

Melaksanakan 13 kali seminar di Jabodetabek di bidang desain mold & dies
dengan mendatangkan expert dari Jepang sebagai pembicara.

·

Melatih 1500 orang sumber daya manusia Indonesia dalam 5 tahun baik
sebagai engineer dan tenaga terampil.

·

Mengadakan bantuan teknis dari expert Jepang dalam rangka memberikan
bimbingan langsung dalam menyelesaikan masalah-masalah teknis yang
ada di perusahaan.
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4.3.1.3 Welding
Kerjasama di bidang pengelasan (welding) bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan SDM serta teknologi industri yang terkait dengan pengelasan untuk
mendukung industri alat berat, otomotif, elektronika dan industri perkapalan.
Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi welding
engineer di Indonesia sehingga sama dengan kualifikasi di Jepang melalui
pengembangan sistem “dual certification” dari Japan Welding Engineer Society
(JWES) dan Asosiasi Pengelasan Indonesia/Indonesian Welding Society (API/IWS)
Kegiatan dalam sektor welding ini adalah: basic study, bimbingan
pembentukan welding center, technical assistance (TA), training untuk para pelatih
(TOT), membuat sistem kualifikasi untuk tenaga pengelasan (ISO 9606), membuat
sistem sertifikasi untuk welding engineer (ISO 14731, WES 8103), melakukan
sertifikasi bagi tenaga pengelasan dan pertukaran informasi pasar bagi kedua
negara
Berdasarkan lingkup kegiatan di atas, maka proposal sementara yang
sudah disiapkan oleh Tim Welding dari Sub Bidang Teknik Pengelasan adalah:
·

Melakukan 2 kali basic study di tahun 2008 dan 2009.

·

Melakukan 2 kali seminar di tahun 2008 dengan tema welding technology
for automatic/robotic and their aplication, underwater welding technology,
how to manage welding center dan products information.

·

Melakukan pelatihan welding engineer (ISO 14731,WES 8103) untuk 150
orang di tahun 2008.

·

Menyediakan 1 paket buku standar untuk welding engineer di Indonesia.

·

Mendatangkan para ahli dari Jepang untuk memberikan bantuan teknis
selama 4 tahun mulai dari 2009 untuk mengembangkan keahlian mengenai
peralatan, proses, desain, konstruksi, perilaku material, rekayasa fabrikasi
dan aplikasi, inspeksi dan pengujian, serta pengelasan di bawah air.

·

Mengirim 5 orang dalam rangka training untuk desain teknik (engineering
design), Litbang, pengujian, pengendalian kualitas, dan standarisasi.

·

Membuat 1 paket modul pelatihan mengenai teknik pengelasan
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·

Melakukan sistem sertifikasi nasional RI dengan mengadopsi sistem uji
kompetensi Jepang (untuk welder) dan pengembangan kualifikasi
underwater welder.

4.3.1.4 Energy Conservation
Kerjasama di bidang konservasi energi bertujuan untuk penghematan
penggunaan energi pada industri-industri yang “lahap” energi seperti industri baja,
tekstil, kimia dan sebagainya. Sejalan dengan tujuan tersebut, kegiatan ini juga
dimaksudkan untuk mempromosikan tungku yang efisien yang dapat mengurangi
emisi CO2 dan menyediakan informasi mengenai tipe bisnis baru, yaitu “Energy
Service Company”, untuk mendorong kegiatan konservasi energi.
Kegiatan untuk sektor Energy Conservation ini adalah: technical assistance
(TA), training, evaluasi dan pengkajian ulang kebijakan penghematan energi pada
industri, mengadakan seminar/workshop, dan kunjungan/studi banding ke Jepang.
Proposal sementara yang sudah disiapkan oleh Tim Energy Conservation
dari Sub Bidang Teknik Konservasi Energi adalah:
·

Penyusunan regulasi dan manual tentang Konservasi Energi Industri
(Industrial Energy Conservation).

·

Menyelenggarakan training untuk pejabat Pemerintah Daerah dan sektor
swasta dalam bidang Konservasi Energi.

·

Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan dan regulasi yang ada
untuk konservasi energi industri.

·

Menyelenggarakan seminar/workshop mengenai Tungku Efisiensi Tinggi
(High Efficiency Furnace).

·

Mengirimkan pejabat pemerintah dan perusahaan untuk mengunjungi
perusahaan Jepang yang menggunakan tungku efisiensi tinggi untuk
mereduksi emisi CO2.

·

Mendatangkan para ahli dari Jepang untuk memberikan bantuan teknis
dalam konservasi energi.

·

Menyelenggarakan seminar/workshop mengenai New-types ESCO (Energy
Service Company) Business Model.
| PUSAT PENGEMBANGAN INDUSTRI MANUFAKTUR (MIDEC)
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·

Mengirimkan pejabat pemerintah dan perusahaan untuk mengunjungi
ESCO di Jepang.

·

Mendatangkan para ahli Jepang dalam bidang konservasi energi untuk
industri, penggunaan tungku efisiensi tinggi untuk mereduksi emisi gas CI2
dan konsumsi energi, serta penyediaan informasi tentang ESCO untuk
mendorong konservasi energi.

4.3.1.5 Export & Investment Promotion
Kerjasama di bidang promosi dan investasi ini terdiri dari dua kegiatan
induk, yaitu transfer teknologi dan “know how” mengenai perdagangan barang dan
investasi ke lembaga-lembaga perdagangan di Indonesia seperti (Badan
Pengembangan Ekspor Nasional) atau NAFED (National Agency for Export
Development) Departemen Perdagangan, serta kegiatan untuk memfasilitasi
terjadinya “business matching” antara perusahaan Jepang dan perusahaan
Indonesia melalui pembentukan suatu “Business Support Center” di JETRO Jakarta
dan KADIN.
Kegiatan untuk sektor Export & Investment Promotion ini mencakup
technical assistance (TA), training dan penyelenggaraan seminar/workshop.
Diharapkan melalui kegiatan tersebut ekspor produk Indonesia dapat meningkat di
pasar Jepang dan pasar dunia. Terkait dengan kegiatan tersebut, proposal
sementara yang sudah disiapkan oleh Tim Export & Investment Promotion dari Sub
Bidang Program Pengembangan Industri, Ekspor dan Promosi Investasi adalah
sebagai berikut.
·

Menyelenggarakan seminar dan promosi NAFED: "Strengthening Export
Promotion Organization and Export Competiveness"

·

Menyelenggarakan training bagi SDM lembaga-lembaga perdagangan
Indonesia mengenai perdagangan barang dan investasi.

·

Pembentukan dan pengelolaan rutin “Business Support Center”.

·

Menyelenggarakan kegiatan promosi investasi dan produk industri
Indonesia, baik di dalam negeri dan di Jepang.

·

Mendatangkan para ahli dari Jepang untuk memberikan bantuan teknis
mengenai promosi ekspor dan investasi.
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4.3.1.6 SMEs (Small- and Medium-scale Enterprises)
Kerjasama di bidang SMEs atau Industri skala Kecil dan Menengah (IKM)
ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok industri
tersebut terhadap sistem mutu dan standarisasi produk, serta memperluas
penerapan sistem mutu pada perusahaan skala kecil dan menengah melalui
program “shindansi”. Kerjasama dalam bidang ini juga bertujuan untuk mendorong
pengembangan potensi daerah melalui pendekatan “Satu Daerah Satu Produk
Unggulan” atau “One Village One Product” (OVOP).
Kegiatan yang tercakup dalam kerjasama ini adalah basic study, technical
assistance (TA)/Dispatching Experts, dan training. Proposal kegiatan yang telah
disiapkan oleh Tim SMEs dari Sub Bidang Usaha Kecil dan Menengah adalah
sebagai berikut.
·

Menyelenggarakan pelatihan bagi trainer (TOT) dan para tenaga kerja (TT)
mengenai manajemen dan pengembangan desain produk SMEs dalam
upaya meningkatkan daya saing mereka.

·

Mendatangkan para ahli dari Jepang untuk memberikan bantuan teknis
dalam pengelolaan dan pengembangan desain produk SMEs di Indonesia.

·

Menyediakan informasi mengenai tren pasar terkini, khususnya untuk
produk SMEs.

·

Melakukan studi kelayakan untuk pembentukan pusat promosi dan
eksebisi untuk produk-produk SMEs di Indonesia dan beberapa negara
tujuan ekspor.

·

Menyelenggarakan seminar/workshop mengenai desain produk SMEs dan
manajemen SMEs.

·

Menyelenggarakan promisi bisnis dan produk SMEs.

·

Melakukan sosialisasi program OVOP, melakukan pameran dan membuat
website OVOP.
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4.3.2 Kegiatan MIDEC untuk Sektor Spesifik
Kegiatan MIDEC untuk sektor spesifik ditujukan untuk sejumlah sektor
industri yang menghasilkan produk akhir yang langsung dikonsumsi oleh
konsumen akhir. Sesuai dengan kesepakatan IJEPA, sektor spesifik terdiri atas
tujuh sektor industri, otomotif dan komponen otomotif, peralatan elektrikal dan
elektronik, baja dan produk baja, tekstil, oleo dan petro kimia, serta makanan dan
minuman. Penjelasan tentang kegiatan yang tercakup untuk setiap sektor
dijelaskan pada sub bagian selanjutnya.
RECORD OF DISCUSSIONS, 7th ROUND JUNE 22nd 2007
BETWEEN THE DELEGATION OF JAPAN AND THE DELEGATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON THE INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
Attachment 4. Initiative for MIDEC
2.

Both sides will jointly work to enhance the competitiveness of manufacturing industry in Indonesia for mutual
benefit. In this context, among sectors in the consolidated paper, three sectors (Automotive, Mold and Dies,
and Welding) are confirmed as priority sektors which should be supported through various forms of
cooperation. In these three sectors..

4.3.2.1 Automotive & Automotive Parts
Kerjasama di bidang industri otomotif bertujuan untuk mendukung
penguatan dan pengembangan industri otomotif melalui; (1) capacity building
lembaga litbang di Indonesia seperti B2TKS (Balai Besar Teknologi Kekuatan
Struktur), MEPPO, BPLJSKB, B4T (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik), BBLM
(Balai Besar Logam dan Mesin); (2) meningkatkan kesesuaian standard produkproduk otomotif Indonesia dengan standard internasional seperti UN/ECE 1958
agar dapat bersaing di pasar internasional; (3) meningkatkan kualitas dan
kuantitas produksi komponen-komponen otomotif dari supporting industries
industri otomotif Indonesia.
Kegiatan yang tercakup dalam kerjasama di sektor otomotif adalah basic
study, technical assistance (TA)/Dispatching Experts, dan training. Kegiatankegiatan tersebut dijabarkan dalam tiga induk kegiatan, yaitu:
1.

Melakukan studi kelayakan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan
tenaga ahli dari Japan Auto Mobile Research Institute mengenai kerjasama
Litbang di industri otomotif, dan melakukan evaluasi terhadap kapabilitas
institusi pengujian di Indonesia untuk mendukung penguatan sistem Litbang.

2.

Mengirimkan tenaga ahli teknis pemerintah ke Jepang dan mendatangkan
tenaga ahli Jepang melalui kerjasama dengan Japan Automobile Standards
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Internationalization Center untuk mendorong tersedianya regulasi teknikal
terkini mengenai konformasi pengujian (testing conformity) yang diperlukan
oleh Indonesia untuk mengadopsi atau bergabung dengan kesepakatan
internasional seperti UN/ECE 1958 Agreement.
3.

Mendukung peningkatan industri manufaktur komponen otomotif lokal
melalui bantuan teknik dari para ahli Jepang dan training untuk tenaga kerja,
serta supervisi dan pengarahan bagi perusahaan komponen otomotif lokal
mengenai manajemen produksi dan pengendalian kualitas

4.3.2.2 Electric/Electronic Equipments
Kerjasama industri di bidang elektronika difokuskan pada; (1) standard
dan kesesuaian pengujian produk elektronika serta (2) peningkatan kemampuan
lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan terkait elektronika yang ditujukan
untuk dapat menguji dan memberi sertifikasi yang sesuai dengan standard
internasional dan Jepang sehingga dapat bersaing di pasar domestik dan
internasional khususnya di pasar ASEAN.
Kerjasama di bidang peralatan elektrikal/elektronik ini mencakup kegiatan
berupa technical assistance/Dispatching Expert, khususnya untuk melakukan
penyiapan (set-up) laboratorium pengujian yang mengacu pada standar Jepang, dan
training untuk tenaga kerja (TT) dan untuk trainer (TOT) dengan fokus pada
standarisasi produk. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan
hasil sebagai berikut:
·

Tersedianya proses pengujian untuk semua produk elektrikal/elektronik.

·

Tersedianya SDM industri eletrikal/elektronik dengan kemampuan dalam
penjaminan mutu.

·

Terakreditasinya Laboratorium Uji untuk produk elektrikal/elektronik.

4.3.2.3 Steel & Steel Products
Kerjasama industri di bidang baja dan produk baja ditujukan untuk
mendukung pengembangan kemampuan industri baja Indonesia agar dapat
memproduksi baja dan produk baja dengan kualitas yang memenuhi persyaratan
industri otomotif, elektrikal/elektronika dan alat berat. Kerjasama ini juga
diarahkan untuk mendorong aksi konservasi energi dan produksi bersih di industri
| PUSAT PENGEMBANGAN INDUSTRI MANUFAKTUR (MIDEC)
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baja dan produk baja di Indonesia, yang mengkonsumsi energi dan menghasilkan
emisi gas CO2 dalam jumlah besar.
Kerjasama dalam bidang ini mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu: (1) basic
study untuk membuat Peta Jalur (Road Map) Pengembangan Industri Baja Nasional
Indonesia, (2) technical assistance/Dispatching Expert untuk meningkatkan mutu
produk, efisiensi dan penurunan biaya produksi, serta proses produksi yang bersih
dan ramah lingkungan, dan (3) seminar dan workshop mengenai: Indonesia’s Steel
Industrial Strategy, dan Business Opportunity of DIOS (Direct Iron Ore Smelting
Reduction Process) and Other Iron Making Process in Indonesia.
4.3.2.4 Textile
Kerjasama industri di bidang tekstil bertujuan untuk meningkatkan
kualitas dan standar produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) Indonesia agar dapat
memenuhi standar kualitas Jepang sehingga mampu bersaing di pasar Jepang, dan
selanjutnya diharapkan dapat bersaing di pasar internasional. Program
peningkatan pada industri tekstil adalah:
1.

Meningkatkan teknologi proses dyeing & finishing,

2.

Mengembangkan ekspor produk TPT ke pasar Jepang melalui penyediaan
informasi mengenai tren pasar Jepang, sistem logistik dan deliveri di
Jepang, pengiriman berbagai misi Indonesia ke Jepang, dan pengadaan
ekshibisi dan pertemuan bisnis di dua negara.

3.

Meningkatkan kemampuan sistem pengujian dan sertifikasi.

4.

Memformulasikan strategi pengembangan industri tekstil nasional
Indonesia.

5.

Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang menggunakan bahan
baku serat alami.

Program-program tersebut direalisasikan melalui empat kegiatan pokok,
yaitu: basic study, technical assistance/Dispatching Expert, seminar dan workshop
dan kunjungan ke perusahaan tekstil terkemuka di Jepang.
4.3.2.5 Petro and Oleo Chemicals
Kegiatan kerjasama industri di bidang petro dan oleo masih terbatas pada
pembuatan basic study, yang mencakup analisis faktor internal (kekuatan dan
4-14
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kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) atau analisis SWOT
(Strength, Weakness, Opportunity and Threath) dari institusi yang terkait dengan
industri petro/oleo chemical, analisis kebutuhan dan rencana pengembangan
infrastruktur industri petro dan oleo yang meliputi laboratorium, sistem kerja,
pusat pengembangan, organisasi pelatihan, pusat basis data industri, dan lain
sebagainya.
4.3.2.6 Non Ferrous
Kerjasama industri di bidang non-ferrous bertujuan untuk meningkatkan
kualitas produk-produk non-ferrous dari di sektor industri hilir seperti produk
alumunium, timah, nikel dan keramik.
Kegiatan kerjasama dalam bidang ini masih terbatas dengan Jepang,
meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu: (1) basic study untuk produk-produk kaolin,
tanah liat (feldspar & clay), aluminium, tembaga dan nikel, (2) technical assistance/
Dispatching Expert, dan (3) promosi investasi kepada investor Jepang.
4.3.2.7 Food & Beverages
Kerjasama industri di bidang makanan dan minuman bertujuan untuk
meningkatkan kualitas produk-produk makanan dan minuman Indonesia dengan
menerapkan standar produk makanan dan minuman Jepang sehingga diharapkan
produk-produk makanan dan minuman Indonesia dapat bersaing di pasar Jepang.
Kegiatan yang disetujui untuk program kerjasama dalam bidang makanan
dan minumum dengan Jepang adalah: (1) technical assistance/Dispatching Expert
untuk memberikan arahan dan saran mengenai sistem produksi, memberikan
pengajaran (kuliah) mengenai kualitas makanan dan pengendalian kebersihan
(food quality and hygiene control), serta pengembangan produk, dan (2) training di
Jepang mengenai JAS (Japan Agricultural Standards) dan Food Laboratory Testing
& Control.

4.4 Jadual Implementasi Kegiatan MIDEC
Secara keseluruhan, terdapat sembilan puluh empat (94) rencana kegiatan
MIDEC yang telah disepakati oleh pihak Indonesia dan Jepang untuk dilaksanakan.
Tiga belas tabel berikut memberikan rincian rencana kegiatan untuk ketiga belas
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sektor kegiatan (bidang kerjasama), masing-masing skema pendanaan dan jadual
(tahun) pelaksanaannya.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

Tabel. 4-1 Rencana Kegiatan Sektor Metal working
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009
Pendanaan
Basic study on Indonesian Metalworking
METI
√
√
Industry
Technical assistance/Dispatching Expert
ODA
√
Training for Trainer
ODA
√
Preparation for Standards & Manual (for
METI
products & Human Resources) – adopted from
Japanese System
Seminar & Workshop
ODA
√
Tabel. 4-2 Rencana Kegiatan Sektor Mold & die
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009
Pendanaan
Basic study on Indonesian Tooling Industry
METI
√
Seminar & Workshop
METI
√
√
Technical assistance/Dispatching Expert on
METI
√
Tooling Technique
Training for Trainers on Tooling Technique
METI
√
Preparation of Standards on Human Resource
METI
Qualification of Tooling Industry (adopted from
Japanese System)
Visit of Indonesian Senior Government Official
METI
√
& Senior Management of private sector to
Japanese good-standing mold & Die company
Tabel. 4-3 Rencana Kegiatan Sektor Welding
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009
Pendanaan
Basic study on the current situation of Welding
METI
√
Technique in Indonesia
Guidance & advice to welding center
METI
√
Technical assistance/Dispatching Expert in
ODA
√
Welding Technique
Establishment of qualification system for
ODA
√
welder (ISO9606)(as a part of activities of
expert)
Establishment of certification system for
ODA
√
welding engineer (ISO14731 WES8103
(API/IWS + JWES dual certification)) (as a part
of activities of expert)
Supporting the Implementation of Personal
ODA
√
Certification (as a part of activities of expert)
Provision of welding text book & other visual
METI
√
aids for capacity building (for lecture & training)
Training for Trainers on Engineering Design,
METI
√
R&D, Testing & Quality Control &
Standardization
Exchanging the market information of both
METI
√
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2010

2011

2012

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

2010

2011

2012

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

2010

2011

2012

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Rencana Kegiatan

Skema
Pendanaan

2008

2009

2010

2011

2012

2011

2012

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

countries.
Tabel. 4-4 Rencana Kegiatan Sektor Energy Conservation
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009 2010
Pendanaan
(1) Instructing about the knowledge of energy
conservation to the factories which are using a
lot of energy.
METI
√
√
· Preparation of Regulation & Manual on
Industrial Energy Conservation
METI
√
√
· Training for Local Government Official &
Private Sectors
METI
√
√
· Technical assistance/Dispatching Expert
METI
√
√
· Evaluation, Control & Review of Existing
Policy & Regulation for Industrial Energy
Conservation
(2) Supporting the introduction of high efficiency
furnace or facility invented by Japan to reduce
CO2 emission & energy consumption.
METI
√
√
· Technical assistance/Dispatching Expert
METI
√
√
· Seminar & Workshop on the High Efficiency
Furnace
METI
√
√
· Visit of Indonesian Government Official &
Company Level Official to Japanese
Company which uses High Efficiency
Furnace to Reduce CO2 Emission
(3) Providing the information on the new-types
business model “Energy Service Company
(ESCO)” to encourage energy conservation.
METI
√
√
· Seminar & Workshop on the New-types
ESCO Business Model
METI
√
√
· Technical assistance/Dispatching Expert
METI
√
√
· Visit of Indonesian Government Official &
Potential Indonesian Private Company to
Japanese ESCO Company in Japan

Tabel. 4-5 Rencana Kegiatan Sektor Export and Investment Promotion
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009 2010 2011
Pendanaan
(1) Transfer of technology & know-how for trade &
investment promotion to Indonesian public
organization & intensifying the activities of
National Agency for Ekspor Development
(NAFED).
ODA
√
√
√
√
· Technical assistance/Dispatching Expert
METI
√
√
√
√
· Seminar & Promotion of NAFED (as a part
of activities of DS, "Strengthening Export
Promotion Organization & Export
Competiveness")
ODA
√
√
√
√
· Training
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Rencana Kegiatan

Skema
Pendanaan

2008

2009

2010

2011

2012

(2) Facilitating business matching between
Japanese & Indonesian companies. (Establish
Business Support Center at JETRO JAKARTA
& KADIN)
· Establishment & daily management of
Business Support Center (BSC)
· Investment and Products Promotion
Activities in Japan & Indonesia
· Technical assistance/Dispatching Expert

METI

√

√

√

√

√

METI

√

√

√

√

√

METI

√

√

√

√

√

2010

2011

2012

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

Tabel. 4-6 Rencana Kegiatan Sektor SMEs
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009
Pendanaan
(1) Teaching on management for SMEs to survive
and strengthen competitiveness.
ODA
√
√
· Technical assistance/Dispatching Expert
ODA
√
√
· Training forTrainer
METI
· Information of latest market trends of
particular SMEs Products
METI
√
· Training for Trainee
(2) Assisting sales promotion by improving the
design of local products & implementing “One
Village One Product” campaign.
METI
√
· Basic study for Promotion Center & Exhibition
Industrial SME products Activities in
Indonesia & Selected Export Destination
Country
METI
√
· Budgeting & Sustainability Plan
METI
√
· Seminar & Workshop
METI
√
√
· Technical assistance/Dispatching Expert
METI
√
· Training for Trainer
METI
√
· Training on Design of Local Products for
Industrial SMEs
METI
√
√
· Business & Product Promotion

Tabel. 4-7 Rencana Kegiatan Sektor Automotive and Automotive Parts
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009 2010 2011
Pendanaan
(1) Implementing feasibility study conducted by
the experts of Japan Auto Mobile Research
Institute about the R&D cooperation, &
evaluating the capability of testing institutions
in Indonesia to support reinforcement of the
R&D system.
METI
√
· Feasibility Study on R&D Cooperation &
check the capability of Indonesian existing
public/quasi-public testing institution by
Japan Auto Mobile Research Institute
METI
√
√
√
· Technical assistance
METI
√
√
√
· Research activities on existing public/quasipublic testing facilities
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Rencana Kegiatan
· Dispatching the preparatory basic research
mission to find appropriate existing institute
etc from Japanese side
(2) Supporting the availability of up dated
technical regulations on testing conformity that
are necessary for Indonesia to adopt/join
international agreements such as UN/ECE
1958 Agreement by sending governmental
technical experts.
· Technical assistance/Dispatching Expert in
cooperation with Japan Automobile
Standards Internationalization Center
(3) Supporting the improvement of local auto part
manufactures in production management &
quality control etc. by extending the current
roving expert dispatching program.
· Technical assistance/Dispatching Expert
· Training Activities for local auto part
manufactures
· Supervising & guiding local auto part
manufactures in Management & Quality
Control

Skema
Pendanaan
METI

2008

2009

2010

2011

2012

√

METI

√

√

√

√

√

METI
METI

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

METI

√

√

√

√

√

Tabel. 4-8 Rencana Kegiatan Sektor Electrical and Electronics
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009 2010
Pendanaan
(1) Technical assistance/Dispatching Expert
ODA
√
√
(2) Training for Trainer
ODA
√
√
(3) Training for Trainee
ODA
√
√
Tabel. 4-9 Rencana Kegiatan Sektor Steels and Steel Products
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009 2010
Pendanaan
(1) Supporting the establishment of Indonesia’s
steel industrial strategy.
METI
√
√
· Basic study on Indonesia’s Steel Industrial
Strategy
METI
√
√
· Technical assistance/Dispatching Expert
METI
√
√
· Seminar & Workshop on Study of
Indonesia’s Steel Industrial Strategy
METI
√
√
· Short Courses & Visit of Senior
Government Official & Senior Management
of Private Sector to Excellent Japanese
Steel Company
(2) Admission for use of the patent of DIOS (Direct
Iron Ore S melting Reduction Process) which
is an environment-friendly steel production
system using iron sand & low quality coal, and
further study on supplementary facilitation
measures for transferring technology of DIOS

2011

2012

√
√
√

√
√
√

2011

2012

√
√

√
√

√

√
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Rencana Kegiatan
including introduction of the strategy related to
practical use of this patent.
· Admission for the use of patent of DIOS
· Supply of copies of reports showing the
results of experiments & research on
DIOS
· Seminar on business opportunity seminar
of DIOS & other iron making process in
Indonesia
· Dispatching Expert
(3) Provision of training for cleaner production in
steel industry.
· Technical assistance/Dispatching Expert
· Training for Trainer on Cleaner Production
in Steel Industry
· Training for Trainee on Cleaner
Production in Steel Industry

Skema
Pendanaan

2008

METI
METI

√
√

METI

√

2009

2010

2011

2012

√

√

√

√

METI

√

√

√

√

METI
ODA

√
√

√
√

√
√

√
√

METI

√

√

√

√

2010

2011

2012

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Tabel. 4-10 Rencana Kegiatan Sektor Textiles
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009
Pendanaan
(1) Capacity building for technological
improvement of dyeing and the finishing
process of dyeing
METI
√
· Acceptance of trainer and trainee
(1). Cooperation for study on the current
situation of the Japanese textile
production (textile of filament yarn, type
of fabrics, dyeing and the finishing
process of dyeing & productivity, etc..).
(2). Cooperation for study on the technology
of dyeing & the finishing process &
mass production of stable high quality
textile (visit the dyeing & finishing
factory)
(3). Cooperation for crafting Q&A materials
as the result of the study 1) and 2).
METI
√
· Dispatching Expert
(2) Supporting the strengthening of export to
Japanese market such as by providing
information about Japanese market trend,
logistics & delivery system, facilitating various
missions from Indonesia, & holding
exhibition/business meetings in both countries
METI
√
· Cooperation for the mission of Indonesian
textile & apparel industy to Japan
a. Learn the trend of retail industry in
Japan (visit to retail stores with the
attendance of specialists)
b. Learn fashion & design trends in Japan
(including on-site meeting in Japan, for
example at fashion shows (the Tokyo
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Rencana Kegiatan
Collection etc.) department & specialty
stores, supermarkets, etc.)
c. Learn business practices, logistics &
delivery system in Japan (lecture by the
specialists)
· Cooperation in exhibitions/business
meetings held by Indonesia textile &
apparel industry in Japan
· Holding seminars/workshops to strengthen
cultivation of business in the Japanese
market
· Technical assistance/Dispatching Expert
(3) Cooperation for improvement of testing
capabilities & certification system
· Technical assistance/Dispatching Expert
· Seminar & Workshop on improvement of
testing capabilities & certification systems
(4) Supporting the establishment of Indonesia’s
textile industri strategy
· Basic study on Indonesia’s Textile
Industries Strategy
· Technical assistance/Dispatching Expert
· Seminar & Workshop on the Study of
Indonesia’s Textile Industrial strategy
· Visit of Senior Government Official &
Senior Private Sektor Management to
Excellent Japanese Textile Company
(5) Cooperation on proven & efficient technology
that uses natural resource-based textiles or
raw materials.
· Technical assistance/Dispatching Expert on
proven & efficient technology that uses
natural resource-based textiles or raw
materials
· Seminar & Workshop on proven & efficient
technology that uses natural resourcebased textiles or raw materials
· Visit of Senior Government Official &
Senior Private Sector Management to
Excellent Japanese Textile Company

a.
b.

Skema
Pendanaan

2009

2010

2011

2012

METI

√

√

√

√

METI

√

√

√

√

METI

√

√

√

√

METI
METI

√
√

√
√

√
√

√
√

METI
METI

√
√

√
√

√
√

√
√

METI

√

√

√

√

METI

√

√

√

√

METI

√

√

√

√

METI

√

√

√

√

2011

2012

METI

2008

√

Tabel. 4-11 Rencana Kegiatan Sektor Petro & Oleo Chemicals
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009 2010
Pendanaan
Petrochemical
METI
√
·
Basic study on Petrochemical Industri
in Indonesia
Oleo Chemical
METI
√
·
Basic study on Oleo chemical Industri
in Indonesia
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a.

b.

Tabel. 4-12 Rencana Kegiatan Sektor Non-ferrous
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009
Pendanaan
Supporting for study on present state of non
√
ferrous industry in Indonesia & implementing
feasibility study of the cooperation.
METI
·
Basic study on Establishment of Non
ferrous down stream industries in
Indonesia
Promoting investment in Non Ferrous
Industry of Indonesia to Japanese Potential
Investors.
METI
√
·
Conducting Investment Promotion
Activities & Exhibition of Non Ferrous
Down Stream Industries in Japan
METI
√
·
Technical assistance/Dispatching
Expert

2010

2011

2012

√

√

√

√

√

√

2011

2012

√
√

√
√

√

Tabel. 4-13 Rencana Kegiatan Sektor Food and Beverages
Skema
Rencana Kegiatan
2008 2009 2010
Pendanaan
Dispatching expert/lecturer
ODA
√
√
Training for Trainee
ODA
√
√

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sejumlah kegiatan MIDEC
dijadualkan pelaksanaanya pada tahun 2008. Namun karena implementasi IJEPA
secara keseluruhan baru dimulai (entry to force) pada tanggal 1 Juli 2008, maka
jadual pelaksanaan kegiatan MIDEC akan mengalami pengunduran. Berdasarkan
kesepakatan pertemuan antara pihak Jepang dan Indonesia di Tokyo pada bulan
Juni 2008, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan sepuluh kegiatan
prioritas pada tahun 2008-2009. Kegiatan tersebut terkait dengan tujuh sektor
MIDEC, yaitu automotive, welding, tooling (mold & dies), SMEs, export & investment
promotion, textiles, and steel and stell products, sedang untuk kegiatan di sektor
lainnya pihak Indonesia telah menyampaikan “Tentative First of Five Years
Implementation Schedule” kepada pihak Jepang seperti yang telah diuraikan pada
sub bab sebelumnya. Sepuluh kegiatan prioritas yang dijadualkan pelaksanaannya
pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel. 4-14 Kegiatan Prioritas pada Tahun 2008
Sektor
Otomotif

Welding
SME
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Kegiatan
R&D
Technical Regulation
Roving expert for local part manufactures
Basic study
Seminar
Shindasi
OVOP
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Sektor
Mold & dies/tooling
Baja
Tekstil

·
·
·

Kegiatan
Dispatch the basic mission etc.
DIOS projects
Dispatch the mission

Export & investment

·

Dispatch Expert

promotion

4.5 Stakeholders dalam Implementasi MIDEC
Peluang kerjasama MIDEC ini perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh
pihak Indonesia, terutama oleh dunia Industri untuk meningkatkan daya saingnya.
Dari tiga belas sektor kerjasama, dua belas diantaranya dikoordinasi oleh
Departemen Perindustrian dan satu sektor dikoordinasi oleh Badan Pengembangan
Ekspor Nasional, Departemen Perdagangan.
(2). .....both sides confirmed that the necessity of the provision of equipments will be discussed between experts
from both sides particularly from the viewpoint that such provision will form an integral part of technical
capacity building. The implementation......
Record of Discussion, 22 Juni 2007

Pada prinsipnya MIDEC merupakan suatu “virtual network organization”
yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Jepang, balai atau lembaga Litbang,
institusi pendidikan, akademisi dan asosiasi profesi, dan industri seperti terlihat
pada gambar di bawah ini.
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Gambar. 4-3 Virtual Network Organization

Keterlibatan lembaga-lembaga Litbang dan asosiasi industri merupakan
suatu keuntungan tersendiri dalam perumusan program riel yang akan
dilaksanakan yang mencakup perumusan rincian kegiatan dan TOR (Terms of
Reference) yang diperlukan. Sebagai “virtual network organization”, MIDEC sangat
berperan dalam mensinergikan semua pihak yang terkait dalam implementasi
kegiatannya dan juga sebagai suatu pusat yang mengkoordinasikan 94 kegiatan
penunjang 4 driver sectors IJEPA.
Stakeholders Utama Implementasi MIDEC:
PIHAK INDONESIA:
· Pemerintah Republik Indonesia
· KADIN (Kamar Dagang dan Industri)
· IMDIA (Indonesia Mold and Dies Industri Association)
· API/IWS (Asosiasi Pengelasan Indonesia/Indonesia Welding Society)
· GABEL (Gabungan Elektronik)
· HINABI (Asosiasi Industri Alat Berat Indonesia)
· GIAMM (Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor)
· GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
· GAMMA (Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia)
· GAPBESI Gabungan Asosiasi Produsen Besi Baja seluruh Indonesia)
· API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia)
· INAPLAS (Industri Olevin dan Plastik Indonesia)
· GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia)
PIHAK JEPANG:
· Pemerintah Jepang
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·
·
·
·
·
·

JAMA (Japan Automobile Manufacturer Association)
JICA (Japan International Cooperation Agency)
JETRO (Japan Economic & Trade Representative Office)
JARI (JAPAN Automobile Research Institute)
JWES (Japan Welding Engineer Society)
NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization)
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5 EVALUASI IMPLEMENTASI MIDEC
5.1 Organisasi Implementasi MIDEC
5.1.1

Landasan Hukum

L

andasan hukum implementasi MIDEC saat ini adalah Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor: 77/M-IND/PER/9/2007 yang
ditetapkan pada tanggal 27 September 2007 tentang Pembentukan
Tim Implementasi IJEPA Bidang Industri. Peraturan Menteri tersebut menetapkan
adanya Tim Implementasi IJEPA Bidang Industri. Sebagaimana yang telah
dicantumkan pada Bab IV, bagan organisasi dari Tim Implementasi IJEPA tersebut
seperti dicantumkan pada gambar berikut.
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Gambar. 5-1 Bagan Organisasi Tim Implementasi IJEPA

Peraturan tersebut menetapkan adanya: Tim Implementasi IJEPA Bidang
Industri yang selanjutnya disebut dengan TIM IJEPA yang terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Pengarah.
Kelompok Inti.
Kelompok Pengarah Teknis (Steering Commitee)
Sekretariat.
Bidang Akses Pasar Barang terdiri dari :
1) Sub Bidang Perdagangan Barang atau Trade in Good (TIG) dan
Keterangan Asal Barang atau Rules of Origin (ROO)
2) Sub Bidang Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atau User Specific
Duty Free Scheme (USDFS)
Bidang Akses Pasar Jasa atau Market Access of Services (MAOS).
Bidang Pengembangan Industri Manufaktur (Manufacturing Industri
Development Center/MIDEC) ) yang mencakup:
1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Logam (Support to Improve
the Technologies Related to Metalworking)
2) Sub Bidang Teknik Peralatan (Tooling Technique)
3) Sub Bidang Teknik Pengelasan (Welding Technique)
4) Sub Bidang Teknik Konservasi Energi (Energy Conservation)
5) Sub Bidang Program Pengembangan Industri, Ekspor dan Promosi
Investasi

(Supporting Program

Promotion)
5-2
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6) Sub Bidang Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium
Enterprise Promotion)
7) Sub Bidang Kendaraan Bermotor dan Komponen Kendaraan
Bermotor (Automotive dan Automotive Parts)
8) Sub Bidang Peralatan Listrik dan Elektronika (Electrical dan
Electronic Equipments)
9) Sub Bidang Baja dan Produk Baja (Steel dan Steel Products)
10) Sub Bidang Tekstil dan Produk Tekstil (Textiles)
11) Sub Bidang Kimia Organik dan Kimia Anorganik (Petrochemical
and Oleo-Chemical)
12) Sub Bidang Non Logam (Non Ferrous)
8.

13) Sub Bidang Makanan dan Minuman (Food and Beverages)
Bidang Kebijakan Pendukung.

Tim Implementasi IJEPA tersebut mempunyai tugas masing-masing
sebagai berikut:
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Tabel. 5-1 Tugas Tim Implementasi MIDEC
Tim

Organisasi

1.

Pengarah
(Menteri Perindustrian)

NA

2.

Kelompok Inti

· Penanggung Jawab : Sekretariat Jenderal
· Anggota
: Para pejabat Eselon I ditambah beberapa pejabat Eselon
II dari Departemen Perindustrian dan kepala BPEN Departemen Perdagangan.

3.

Kelompok Pengarah Teknis

· Anggota Kelompok Pengarah Teknis ini umumnya terdiri dari para ketua/anggota
dari asosiasi perusahaan dan hanya dari Badan Pengkajian Pengembangan
Teknologi (BPPT) yang berasal dari instansi pemerintah. Wakil dari Departemen
Perindustrian tidak ada yang mewakili dalam kelompok ini.
· Sebagai Ketua adalah Ketua Gabungan Elektronika (GABEL)

Tugas
· Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan kesepakatan
kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang (IJEPA)
dalam rangka pengamanan kepentingan industri nasional.
· Kelompok inti bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja Tim dalam menangani
implementasi kesepakatan IJEPA di Departemen Perindustrian sesuai dengan arah
dan kebijakan yang telah ditetapkan pengarah.
Kelompok Pengarah Teknis (Steering Committee) bertugas :
· memberikan arahan, informasi teknis yang terkait dengan kepentingan dunia usaha
serta berperan aktif dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ekonomi antara
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang (IJEPA)

· Anggotanya terdiri beberapa Ketua Asosiasi/Gabungan terkait serta beberapa
Deputi dari BPPT.
4.

· Sekretaris Tim

Sekretariat

: Kepala Pusakin

· Anggota : Pejabat Eselon II dari Setjen yaitu dari Biro Hukum & Organisasi dan
Biro Keuangan, pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV dan staf terkait.

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
· Mengumpulkan, menyusun bahan dan mengkoordinasikan rapat-rapat Tim serta
mengkomunikasikan pertemuan internal maupun eksternal kepada Tim IJEPA
· Melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan-bahan yang terkait dengan
pelaksanaan kesepakatan kerjasama Indonesia -Jepang dalam rangka IJEPA
· Mensosialisasikan hasil-hasil kesepakatan kerjasama kepada pihak terkait.

5.

Bidang Akses Pasar Barang

· Koordinator

: Dirjen. ILMTA

· Sekretaris Bidang
: Sesditjen. ILMTA
Anggota Sekretaris Bidang adalah Kasubdit Kerjasama Industri dan Promosi
Investasi Dit. Logam dan Kasubdit. Kerjasama Industri dan Promosi Investasi Dit.
Industri Minuman dan Tembakau.
· Bidang Akses Pasar Barang terdiri atas subbidang TIG/ROO dan subbidang
USDFS.
· Anggota Sub. Bidang TIG/ROO terdiri dari 22 (dua puluh dua) pejabat Eselon IIdari
Departemen Perindustrian sedangkan keanggotaan USDFS terdiri dari 7 (tujuh)
pejabat Eselon II ditambah Kabid Tarif dan Perpajakan, Departemen Keuangan.
6.

Bidang Akses Pasar Jasa

· Sebagai koordinator adalah Direktur Jenderal IATT dengan Sekretaris bidang
adalah Ses Ditjen. IATT dengan anggota sekretaris bidang adalah: Kasubdit Iklim
usaha Dit. Maritim dan Jasa keteknikan serta anggotanya terdiri dari 4 direkorat
terkait.

· Bidang Akses Pasar Barang ini mempunyai tugas antara lain:
· Melaksanakan hasil kesepakatan serta kerjasama ekonomi antara Pemerintah
Indonesia dengan Jepang dalam bidang akses pasar pada industri manufaktur.
· Melakukan pengumpulan bahan-bahan dan informasi yang terkait dengan
pelaksanaan akses pasar barang bidang industri manufaktur dan berkoordinasi
dengan pemangku kepentingan
· Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan Sub Bidang sebagaimana
yang meliputi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi secara
berkelanjutan.
Bidang akses pasar jasa memiliki tugas sebagai berikut:
· Melaksanakan hasil kesepakatan serta kerjasama ekonomi antara pemerintah Jepang
dengan pemerintah Indonesia (IJ_EPA) dibidang akses jasa, yang meliputi
perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
· Melakukan pengumpulan bahan-bahan dan informasi yang terkait dengan
pelaksanaan akses pasar jasa dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.
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7.

Tim
Bidang Pengembangan
Industri Manufaktur

Organisasi
Bidang Pengembangan Industri Manufaktur (Manufacturing Industri Development
Center/MIDEC) yang terdiri dari 13 subbidang yaitu :
1.

Sub Bidang Pengembangan Teknologi Logam (Support to Improve The
Technologies Related to Metalworking)
· Ketua : Dirjen. ILMETA
· Anggota: Eselon II terkait dan BBLM

2.

Sub Bidang Teknik Peralatan (Tooling Technique)
· Ketua : Sekjen.
· Anggota: Eselon II terkait dan BBLM

3.

Sub Bidang Teknik Pengelasan (Welding Technique)
· Ketua: Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur
· Anggota: Eselon II terkait dan B4T

4.

Sub Bidang Teknik Konservation Energi (Energy Conservation)
· Ketua: Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi
· Anggota: Eselon II BPPI, Ditjen. IAK dan Ditjen. ILMETA

5.

Sub Bidang Program Pengembangan Industri, Ekspor dan Promosi Investasi
(Industri Support Program for Ekspor and Invesment Promotion)
· Ketua: Ka. Badan Pengembangan Ekspor
· Anggota: Kapus. Pelatihan Ekspor, Sesditjen, IAK, IATT, ILMTA, IKM dan
Kapus Pendidikan dan Latihan Industri

6.

Bidang Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium Enterprise Promotion)
· Ketua : Dirjen IKM
· Anggota: Eselon II terkait

7.

Sub Bidang Kendaraan Bermotor dan Komponen Kendaraan Bermotor
(Automotive/Automotive Part)
· Ketua : Dirjen. IATT
· Anggota: Eselon II terkait

8.

Sub Bidang Peralatan Listrik dan Elektronika (Electric/Electronic Equipment)
· Ketua : Dirjen. IATT
· Anggota: Eselon II terkait

9.

Sub Bidang Baja dan Produk Baja (Steel/Steel Products)
· Ketua : Dirjen. ILMETA
· Anggota: Eselon II terkait

10.

Sub Bidang Teksil dan Produk Baja (Textile)
· Ketua : Dirjen. ILMETA

Tugas
Bidang Pengembangan Industri Manufaktur mempunyai tugas antara lain:
· Melaksanakan hasil kesepakatan serta kerjasama ekonomi antara Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam bidang pengembangan industri manufaktur.
· Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan Sub Bidang yang
meliputi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan
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Organisasi

Tugas

· Anggota: Eselon II terkait
11. Sub Bidang Kimia Organik dan Kimia Anorganik (Petrochemical and OleoChemical)
· Ketua : Ditjen. IAK
· Anggota: Eselon II terkait
12.

Sub Bidang Non Logam (Non Ferrous)
· Ketua : Dirjen. ILMETA
· Anggota: Eselon II terkait

13.

14. Bidang Kebijakan Pendukung
Industri

Sub Bidang Makanan dan Minuman (Food and Beverages)
· Ketua : Ditjen. IAK
· Anggota: Eselon II terkait, Balai Besar Industri Agro dan Badan POM
· Koordinator
: Ka. BPPI
· Anggota : Eselon II terkait

Pada bidang kebijakan pendukung industri mempunyai tugas:
· Melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan-bahan yang terkait dengan
kebijakan Pemerintah di bidang industri maupun sektor-sektor penunjang
· Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan Departemen Perindustrian,
instansi/lembaga terkait (Investment of Businesss Environment) secara berkelanjutan
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Bila dikaji waktu penerbitannya (tanggal 27 September 2007), Permen
Perindustrian ini menjadi kurang efektif dalam penerapannya. Hal ini terjadi
karena sejumlah isu yang tercakup dalam beberapa sub bidang telah selesai
dinegosiasikan antara pihak Indonesian dan Jepang, seperti TIG, ROO dan Trade in
Services, dengan beberapa isu yang perlu ditindak lanjuti, seperti skema
pelaksanaan USDFS dan rincian kegiatan MIDEC.
Perundingan kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak Jepang sudah
dimulai sejak tahun 2005 dan berakhir pada bulan Agustus 2008 dengan
ditandatanganinya hasil perjanjian IJEPA oleh kedua kepala Negara. Dalam
perjalanan waktu yang panjang tersebut atau lebih dari 3 tahun sangat banyak
aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mempersiapkan bahan-bahan
perundingan berupa analisa dan kajian-kajian. Dengan persiapan bahan
perundingan yang baik dan lengkap diharapkan perjanjian IJEPA memberikan hasil
yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (win-win).
Namun demikian, selama waktu perundingan belum ada Permen
Perindustrian yang diberlakukan untuk melandasi pembentukan tim dari
Departemen Perindustrian untuk mengkoordinasikan usulan persiapan
perundingan dengan pihak Jepang. Masing-masing unit Eselon I atau Eselon II di
Departemen Perindustrian mempersiapkan bahan perundingan masing-masing
secara parsial yang selanjutnya dikonsolidasikan oleh Departemen Pedagangan
sebelum menuju perundingan dengan Jepang. Baru mendekati akhir perundingan
diterbitkan Permen Perindustrian Nomor: 77/M-IND/PER/9/2007 tanggal 27
September 2007, tentang Pembentukan Tim Implementasi IJEPA Bidang Industri.
Pada saat itu, beberapa kelompok perundingan sudah mencapai tahap final, seperti
TIG, ROO dan Trade In Services. Sedangkan USDFS (yang merupakan bagian dari
TIG) dan MIDEC (yang merupakan bagian dari Industrial Cooperation) masih perlu
ditindaklanjuti.
Dengan terbitnya Permen Perindustrian tersebut, mulai dilakukan
koordinasi di dalam (internal) Departemen Perindustrian, terutama dalam
penyiapan bahan untuk USDFS dan MIDEC. Untuk TIG, ROO dan Trade in Services
yang sudah dimufakati, implementasinya dilakukan secara langsung di lapangan,
dimana instansi yang menanganinya adalah Ditjen Bea Cukai dan Departemen
Perdagangan, sedangkan Departemen Perindustrian hanya memonitor dan
mengevaluasi dampak dari pelaksanaan hasil perjanjian, terutama yang terkait
dengan industri dalam negeri.
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Dari uraian di atas, baik berkenaan dengan masa sebelum dan sesudah
diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 77/M-IND/PER/9/2007
tanggal 27 September 2007 terlihat bahwa:
1.

Departemen Perindustrian tidak atau belum memiliki landasan hukum
pada tahap persiapan perundingan.

2.

Landasan hukum yang ditetapkan setelah pelaksanaan beberapa
perundingan untuk implementasi IJEPA menjadi tidak efektif.

3.

Organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri tersebut
memiliki cakupan luas untuk implementasi kesepakatan IJEPA secara
keseluruhan, namun kurang rinci untuk implementasi MIDEC secara
khusus.

4. Organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri tersebut secara
eksplisit menetapkan sejumlah pejabat Eselon I dan Eselon II di
Departemen Perindustrian sebagai pembuat atau pengambil keputusan
dalam implementasi MIDEC. Beban tugas rutin yang tinggi dari para
pejabat tersebut menjadi hambatan terhadap kelancaran dalam penyiapan
konsep atau rencana kerja Tim Implementasi MIDEC.
5.

Peran Departemen Perindustrian dalam pelaksanaan hasil perjanjian yang
telah disepakati terbatas pada aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap
dampak pemberlakuan kerjasama IJEPA terhadap industri dalam negeri
dan implementasi proyek kegiatan MIDEC.

5.1.2 Koordinasi Kerja
Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kesepakatan IJEPA diperlukan
kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak dengan lingkup yang beragam. Hal
ini terlihat dalam susunan keanggotaan Tim Implementasi IJEPA yang terdiri dari 7
kelompok. Kelompok Inti melibatkan semua pejabat Eselon I Departemen
Perindustrian dan Kepala BPEN serta empat pejabat Eselon II Departemen
Perindustrian. Tim Pengarah Teknis (Steering Commitee) melibatkan Gabungan
Pengusaha Elektronika Indonesia (Gabel) sebagai ketua dan asosiasi industri yang
terkait, khususnya tiga belas sub sektor MIDEC, sebagai anggota.
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Hingga pertengahan tahun 2008 atau kurang-lebih sembilan bulan sejak
diterbitkannya Permen Perindustrian tersebut belum ada pertemuan koordinasi
antara Tim Inti dengan Tim Pengarah Teknis dan tim-tim lainnya. Hal ini terjadi
karena sebagian besar hasil perundingan sudah disetujui dan konsep
implementasinya bukan merupakan wewenang Departemen Perindustrian.
Sementara itu, sektor atau kelompok lain yang telah dibentuk memerlukan arahan
dan masukan tim untuk memulai atau melaksanakan kegiatannya, terutama
kegiatan-kegiatan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu penyusunan skema pelaksanaan
USDFS dan rincian rencana kegiatan MIDEC.
Dalam kondisi ini beberapa inisiatif diambil oleh penanggung jawab
kelompok. Tindak lanjut pembuatan skema pelaksanaan USDFS disiapkan oleh
Direktorat Industri Logam dibawah koordinasi ketua Tim Bidang Akses Pasar
Barang dan telah menyelesaikan pekerjaannya dan diimplementasikan mulai 1 Juli
2008. Sementara itu, Ketua Tim Bidang
Pengembangan Industri Manufaktur Asosiasi industri yang berkaitan dengan 13 sub sektor
MIDEC:
(MIDEC) yang harus menyelesaikan
· Gabungan Pengusaha Elektronika Indonesia
jabaran atas usulan rinci dari kegiatan(GABEL)
kegiatan yang sudah disetujui dalam · Gabungan Asosiasi Pengusaha Pengerjaan Logam
dan Mesin Indonesia (GAMMA)
perundingan mengalami kesulitan · Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
untuk
mengkoordinasikan · Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indosnesia
(GAIKINDO)
pekerjaannya dengan tiga belas Sub · Gabungan Industri Alat Alat Mobil dan Motor
(GIAMM)
Tim – yang mewakili tiga belas Sub
· Asosiasi Industri Alat Besar Indonesia (HINABI)
Sektor – dibawahnya. Dalam sejumlah · Industri Olevin dan Plastik Indonesia (INAPLAS)
rapat koordinasi yang telah dilakukan, · Asosiasi Industri Mold and Dies Indonesia (IMDIA)
· Gabungan Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh
para pimpinan Sub Tim yang dijabat
Indonesia (GAPBESI)
oleh para pejabat Eselon I dan Eselon II · Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman
Seluruh Indonesia (GAPMMI)
tidak pernah dapat hadir dan · Asosiasi Pengelasan Indonesia/Indonesia Welding
mewakilkan kepada staf mereka –
Society (API/IWS)
pejabat Eselon III atau Eselon IV dari
direktorat masing-masing – yang bukan merupakan anggota Sub Tim yang tidak
memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.
Kelemahan dalam koordinasi dan arahan oleh Tim Inti dan Tim Pengarah
Teknis menyebabkan beberapa kelemahan yang bersifat strategis dan operasional
pada proposal kegiatan yang disusun dan diajukan dalam rangka implementasi
MIDEC serta pada persiapan lain untuk menghadapi perundingan selanjutnya.
Beberapa kelemahan tersebut antara lain:
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1) Penyusunan proposal kegiatan pada umumnya belum sepenuhnya
melibatkan instansi, asosiasi, dan institusi terkait.
2) Proposal kegiatan yang disusun dari setiap Sektor belum menggunakan
format yang standar sehingga dapat menyulitkan proses konsolidasi
proposal kegiatan secara keseluruhan.
3) Latar belakang dari proposal kegiatan yang disampaikan belum dilandasi
dengan kajian secara mendalam yang dapat menggambarkan kondisi
permasalah yang nyata dari sektor terkait sehingga memerlukan bantuan
melalui MIDEC.
4) Pada umumnya, tujuan (goal) yang benar-benar ingin dicapai melalui
kerjasama dalam MIDEC belum dinyatakan dan diuraikan secara jelas dan
eksplisit.
5) Sejumlah usulan proposal kegiatan yang diajukan belum menetapkan
ukuran kinerja kuantitatif beserta sasarannya yang akan dicapai.
6) Masih terdapat sejumlah usulan kegiatan projek yang belum sejalan
dengan kebijakan pengembangan industri dari sektor terkait.
7) Pada umumnya, berbagai data pendukung belum dilampirkan pada usulan
kegiatan yang diajukan. Beberapa data pendukung tersebut antara lain:
a.

Kebijakan Pengembangan Industri yang berkaitan dengan
kegiatan yang diusulkan atau profil industri yang dimaksud.

b.

Data jumlah perusahaan yang terkait dengan kegiatan Sektor.

c.

Perkiraan banyaknya perusahaan yang dapat menikmati adanya
kerjasama MIDEC.

d.

Susunan kelompok kerja (working group), yang perlu mencakup
unsur pemerintah, asosiasi industri terkait dan institusi lain
seperti perguruan tinggi untuk menjaga efektivitas kerja
kelompok tersebut.

8) Adanya usulan projek kegiatan yang sudah tidak relevan dengan
perkembangan teknologi saat ini.
9) Beberapa usulan proyek kegiatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan
yang sudah tertuang dalam kesepakatan, sehingga perlu direvisi atau
disesuaikan, yang mana usulan yang direvisi tersebut dipandang sebagai
kegiatan baru oleh pihak Jepang.
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10) Masih lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, asosiasi dan
institusi lainnya yang terkait, sedang di lain pihak Jepang mempunyai
kemampuan koordinasi yang baik serta memiliki negosiator yang handal.
11) Pada beberapa usulan kegiatan training dan expert dispatching belum
dijelaskan bidang keahlian yang diperlukan, jumlah orang yang akan
dilatih dan rincian jadwal pelaksanaan kegiatan.
Terlepas dari kelemahan-kelemahan tersebut di atas, beberapa Sektor
sudah mengikut-sertakan asosiasi industri yang terkait dalam penyiapan proposal
kegiatan, sehingga kegiatan yang diusulkan sudah mencerminkan kebutuhan dari
sektor industrinya. Sebagai contoh, kelompok kerja yang di bentuk oleh Sub Bidang
Kendaraan Bermotor, dimana personal dari asosiasi industri terkait dipilih sebagai
ketua kelompok kerja tersebut.
Sebagai upaya untuk menjaga efektifitas proposal kegiatan pelaksanaan
Program Kerjasama IJEPA, Koordinator Bidang MIDEC dari TIM IJEPA telah
mengadakan “Konsinyiring Persiapan Implementasi Kegiatan MIDEC IJ-EPA” pada
tanggal 16 – 17 Juli 2008 di Mega Mendung, Bogor. Pada kegiatan tersebut
diundang Tim Inti, Tim Pengarah Teknis, serta para Koordinator, Sekretaris dan
anggota Tim dari seluruh bidang (Bidang Akses Pasar Barang, Bidang Akses Pasar
Jasa, Bidang MIDEC dan Bidang Kebijakan Pendukung Industri), para asosiasi
industri terkait dan Bappenas (Badan Perencanaan Nasional). Konsinyiring
tersebut menghasilkan perbaikan materi atau usulan projek yang disiapkan sebagai
usulan kegiatan pada kerjasama Indonesia – Jepang. Dengan demikian, proposal
kegiatan implementasi IJEPA dapat lebih terarah, koordinasi antar instansi
pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan asosiasi industri atau pelaku
usaha menjadi lebih baik dalam menghadapi perundingan-perundingan yang akan
datang.

5.1.3 Kesekretariatan
Tim Implementasi IJ-EPA sesuai Kepmen Nomor: 77/M-IND/Per/9/2007
mempunyai Tim Kesekretariatan yang dipimpin oleh Kepala Pusakin (Pusat
Administrasi Kerjasama Internasional). Selain itu, masing-masing bidang juga
mempunyai Tim Kesekretariatan. Khusus untuk kegiatan MIDEC telah ditunjuk
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dari BPPI (Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri) sebagai ketua Tim Kesekretariatan dengan
anggota-anggotanya yang terdiri atas pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf BPPI
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ditambah dengan nara sumber dari tenaga profesional dan melibatkan akumulasi
pengalaman dari mantan atau wredatama pegawai Departemen Perindustrian.
Pada saat ini pekerjaan kesekretariatan MIDEC ditangani sebagai
pekerjaan tambahan dan menjadi pekerjaan sampingan dari para pejabat dan staf
yang ditunjuk yang telah memiliki beban pekerjaan rutin yang sangat tinggi sebagai
pegawai Departemen Perindustrian, khususnya bagi mereka dari BPPI.
Tugas dari Kesekretariatan MIDEC sebenarnya mempunyai lingkup
pekerjaan tugas yang kompleks, setidaknya meliputi:
1) Penyusunan program kerja untuk menunjang kelancaran implementasi
seluruh program dalam tiga belas Sektor Kegiatan agar dapat berhasil
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam kerjasama dengan pihak Jepang.
2) Koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja di lingkungan Departemen
Perindustrian, serta dengan instansi atau lembaga terkait, agar dalam
menyusun jadwal pelaksanaan perundingan dengan pihak Jepang, pihak
Indonesia telah mempersiapkan program kegiatan yang matang.
3) Koordinasi dan pendokumentasian dari setiap pelaksanaan kegiatan di
setiap Sektor dan hasil-hasil dari perundingan yang sudah dilaksanakan.
4) Memonitor setiap perkembangan jalannya kegiatan, mulai dari persiapan
penyusunan rencana kegiatan dari setiap Sektor hingga disepakatinya
usulan kegiatan tersebut oleh pihak Jepang, serta pelaksanaanya.
5) Mengevaluasi semua kegiatan, baik faktor hambatan, faktor pendukung,
serta ukuran kinerja dan sasaran capaiannya dari kegiatan kerjasama
tersebut.

6) Melaporkan setiap perkembangan kegiatan kepada para stakeholder.
Hingga saat ini, tugas Kesekretariatan MIDEC tersebut di atas belum dapat
berjalan optimal, mengingat pejabat yang bertanggung jawab pada setiap Sektor
MIDEC harus mendahulukan pekerjaan rutin (Tugas Pokok dan Fungsi) masingmasing sebagai kegiatan utama. Sebagai contoh, komunikasi yang sudah terjadi dan
berjalan dengan pihak Jepang selama ini belum dapat terdokumentasi secara
lengkap dan baik. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya pelaporan dari setiap
sektor kepada Sekretariat MIDEC sehingga pendokumentasiannya oleh Sekretariat
MIDEC belum dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pelaporan dari setiap Sektor
kepada Sekretariat MIDEC saat ini masih terbatas pada TOR (Terms of Reference),
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lembar isian dari METI, ODA maupun Bappenas. Setiap Sektor diharapkan juga
untuk menyampaikan informasi lain untuk melengkapi laporan yang telah
disampaikan, di antaranya:
1) Rincian pertemuan dengan pihak Jepang.
2) Rincian perhitungan anggaran yang dibutuhkan.
3) Korespondensi yang dilakukan dengan pihak Jepang (METI, ODA) dan
pihak-pihak lainnya, baik bentuk komunikasi melalui telpon, faksimili,
surat elektronik (e-mail), atau bentuk komunikasi lainnya.
4) Program-program yang disetujui atau yang ditolak oleh pihak Jepang.
5) Tim yang dibentuk baik sebagai kelompok kerja, tim perunding, atau tim
pendamping dalam setiap pertemuan.
6) Agenda-agenda rencana pertemuan dengan pihak Jepang.

7) Personel penghubung (contact person) yang menguasai materi dari
kegiatan yang diusulkan.
Untuk mengatasi kondisi di atas, dalam waktu dekat diharapkan dapat
dibentuk Kantor Sekretariat MIDEC yang tetap dengan menempatkan tenaga
profesional dengan waktu penugasan secara yang penuh (full time) dan pemberian
fasilitas dan imbalan gaji yang memadai untuk menjalankan tugas kesekretariatan
MIDEC secara intensif sehingga dapat diperoleh hasil sebagaimana diharapkan.

5.2 Pembiayaan
Biaya-biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan MIDEC mencakup
komponen-komponen biaya berikut.
·

Biaya untuk koordinasi penyiapan proposal pelaksanaan kegiatan,

·

Biaya untuk pendampingan kegiatan,

·

Biaya perjalanan di dalam dan luar negeri,

·

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan, serta

·

Biaya untuk pengoperasian kantor kesekretariatan.
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Biaya koordinasi penyiapan proposal pelaksanaan kegiatan adalah biaya
yang diperlukan untuk mengkoordinasikan semua sektor terkait (13 Sektor) dalam
rangka membuat jabaran rinci dari usulan kegiatan sesuai pedoman TOR, lembar
isian dari METI, ODA maupun Bappenas. Untuk menunjang kegiatan ini, biaya yang
dibutuhkan adalah untuk kegiatan rapat-rapat dan konsinyiring.
Biaya pendampingan adalah besaran biaya yang merupakan bagian
(sharing) dari Pemerintah Indonesia untuk menunjang suatu kegiatan, sedangkan
sisanya dibiayai oleh Pemerintah Jepang. Umumnya besarnya kebutuhan biaya
untuk suatu kegiatan baru bisa diketahui apabila semua kegiatan sudah
mempunyai proposal kegiatan yang lengkap dan telah dibicarakan dengan pihak
Jepang, sehingga dalam pembicaraan tersebut juga sudah dibicarakan atau
ditentukan pembebanan masing-masing negara. Besarnya dana masing-masing
negara dapat ditentukan dengan cara pembagian berdasarkan persentase dari
biaya total kegiatan, atau berdasarkan masing-masing negara membiayai subkegiatan-sub-kegiatan yang ditentukan. Yang pasti bagian biaya dari pihak
Indonesia hanya sebagai pelengkap atau pendamping, sehingga jumlahnya jauh
lebih kecil dari pihak Jepang.
Sampai saat ini Kesekretariatan MIDEC belum mempunyai kantor secara
mandiri, sehingga masih memanfaatkan atau meminjam fasilitas unit kerja lain.
Umumnya kebutuhan perkantoran kesekretariatan berupa biaya ATK (alat tulis
kantor), biaya komunikasi (telpon, faksimili, surat-menyurat, dan surat elektronik),
serta honorarium bagi pengelola sekretariat. Seharusnya, sesuai dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor: 77/M-IND/PER/9/2007, untuk mendukung
implementasi kegiatan IJEPA ini, biaya kesekretariatan tersebut dibebankan
kepada anggaran masing-masing unit Eselon I yang terkait.
Dalam organisasi Tim Implementasi IJEPA sesuai dengan Permen tersebut,
setiap kepala Sub Bidang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan hasil
perundingan IJEPA. Setiap kepala Sub Bidang menangani beberapa kegiatan dari
beberapa Sektor atau dari berbagai unit Eselon I lainnya. Namun untuk menunjang
kegiatan persiapan implementasi kegiatan MIDEC, sesuai Permen tersebut di atas
kepala Sub Bidang tidak diberikan alokasi anggaran biaya. Anggaran biaya
dialokasikan kepada masing-masing unit Eselon I. Dalam pelaksanaannya, kepala
Sub Bidang tidak bisa mengintervensi unit Eselon I lainnya untuk membiayai
kegiatan yang dipimpinnya.
Sebaliknya anggaran yang dianggarkan pada masing-masing unit Eselon I
belum tentu tercakup dalam DIPA masing-masing untuk menunjang kegiatan
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implementasi IJEPA. Hal ini terjadi karena pengajuan DIPA sudah dilakukan sejak
satu tahun sebelumnya, dimana IJEPA masih dalam proses perundingan dan belum
disahkan dan ditandatangani oleh kedua kepala negara, atau kemungkinan lain
adalah anggaran pada unit Eselon I dialokasikan pada unit Sekretariat atau
Sesditjen, sedangkan sektor kegiatan ada di direktorat. Akibat dari keadaan ini
adalah tidak adanya koordinasi untuk mengajukan anggaran dalam rangka
menunjang kegiatan IJEPA. Dengan demikian direktorat terkait yang bertanggung
jawab dalam mengembangkan sektor industri yang terdapat dalam IJEPA,
umumnya tidak mendapat dukungan dana untuk mempersiapkan rencana
implementasi kegiatannya.

5.3 Analisis Strategi Implementasi
5.3.1 Model-Model MIDEC
Dalam bab-bab sebelumnya telah disinggung banyak tentang model
MIDEC. Apabila diperhatikan terdapat dua Konsep MIDEC, yaitu (a) Internal
Command Network Chain, dan (b) Kontribusi dari masing-masing pemerintah yang
terlibat, dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang.
5.3.1.1 Internal Command Network Chain
Konsep rantai jaringan berkaitan dengan usaha peningkatan daya saing
industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan, diantaranya melalui capacity
building, berupa peningkatan kemampuan dan pengembangan manajerial,
teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif. Capacity
building dalam kerjasama MIDEC-IJEPA ini terutama diarahkan pada sektor-sektor
industri penghela ekonomi (driver sector), sektor industri yang berkaitan dengan
kemakmuran atau peningkatan daya beli masyarakat dan penguatan infrastruktur
atau lembaga-lembaga pendukung sektor-sektor tersebut di atas.
Driver sector dimaksudkan mampu mendorong pembangunan dan atau
pengembangan pusat-pusat yang mewujudkan mata rantai dari sektor-sektor
industri tersebut, yaitu pusat pengembangan industri otomotif, pusat
pengembangan industri alat berat dan konstruksi, dan pusat pengembangan
industri elektronika serta industri pendukung sektor energi (perminyakan/gas dan
kelistrikan). Sementara terhadap sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dalam
program peningkatan kemakmuran maupun daya beli masyarakat, perlu
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dikembangkan pusat-pusat bagi industri makanan dan minuman (food and
beverages), pertekstilan (textile), dan usaha kecil dan menengah (SME).
Pusat inti yang merupakan pendukung terjalinnya kerjasama lintas
sektoral biasa disebut “core, support cross sector purpose”, yang menyangkut
fasilitas umum yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua sektor
(common facilities/CF), seperti bahan (material) dan promosi (promotion),
merupakan bagian dari internal command network chain yang tidak berdiri sendiri,
tetapi merupakan bagian atau rantai yang tidak terpisahkan yang harus
dikembangkan yang pada akhirnya juga dalam rangka mendukung terwujud dan
berkembangnya capacity building dimaksud dalam MIDEC.
CF dimaksud dalam hal ini adalah suatu institusi atau kelompok fasilitas
yang dapat dijadikan pusat kegiatan pembinaan, pengembangan, fasilitator yang
menunjang kebutuhan bersama dari sektor-sektor industri atau sifatnya lintas
sektoral. Cakupan CF yang diprogramkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan
pengelasan (welding) dan alat kerja (tooling), seperti mould and dies.
Pusat bahan atau material juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya
sebagai pendukung dalam rangka terwujudnya kerjasama IJEPA melalui MIDEC ini.
Keberadaan pusat informasi, litbang, termasuk analisa dan strategi pengembangan
dan pemanfaatan sumber-sumber bahan (dapat diperbaharui maupun tidak dapat
diperbaharui) seperti bahan besi-baja, dan atau bukan besi-baja kearah yang lebih
efisien, ramah lingkungan, standard dan berkesinambungan termasuk ketenagakerjaannya sangat diperlukan.
Sentra atau pusat promosi adalah bagian dari pendukung terwujudnya
kerjasama IJEPA melalui MIDEC dengan kegiatan promosi untuk menarik
investasi baik di kelima sektor penghela (driver sector), di kelompok usaha yang
berkaitan dengan peningkatan daya beli (prosperity) dan di sektor industri
penghasil bahan baku. Selain usaha menarik investasi, pusat ini dibangun dalam
rangka memberikan masukan melalui rekomendasi hasil kajian dan analisa iklim
usaha dalam rangka menarik investasi atau memberikan ruang gerak serta
kenyamanan, kemudahan berusaha kepada sektor industri agar mampu
meningkatkan daya saingnya. Pusat ini juga sekaligus merupakan pusat informasi
dan pengolah data yang dapat dimanfaatkan oleh semua sektor yang
berkepentingan.
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Gambar. 5-2 Internal Command Network Chain

5.3.1.2 Kontribusi dari Masing-Masing Pemerintahan yang Terlibat
Sebagai konsekuensi dalam pelaksanaan kerjasama IJEPA, masing-masing
negara ataupun pemerintahan yang bekerja sama dituntut komitmennya untuk
memberikan kontribusinya sedemikian sehingga kerjasama tersebut dapat
diimplementasikan dan diterapkan dengan saling memberikan manfaat kepada
kedua pihak secara seimbang.
Jepang sebagai pemerintahan atau negara beserta pelaku usahanya yang
akan terlibat diharapkan berkontribusi dalam hal:
·

Memberikan bantuan (alat, tenaga ahli),

·

Mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia dibidang/sektor
tertentu dengan tingkatan, jumlah dan waktu sesuai kesepahaman,

·

Kerjasama promosi (investasi, produk, tenaga kerja), dan

·

Menyediakan pembiayaan untuk terlaksananya program kerjasama
MIDEC-IJEPA yang terjadual melalui berbagai jalur atau sistem
pembiayaan (METI, ODA, dan lain-lain).
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Sementara itu Indonesia sebagai pemerintahan diharapkan mampu
berkontribusi dalam hal:
·

Menyediakan infrastruktur,

·

Kerjasama promosi (investasi, produk, dan lain-lain), dan

·

Menyediakan dana pendamping yang tersedia dalam DIPA-APBN
dalam rangka penerapan dan realisasi kerjasama MIDEC-IJEPA.

Sedangkan bagi pihak-pihak pelaku usaha/privat dari kedua negara yang
akan terlibat harus bersedia terlibat dalam hal sumber daya manusianya, promosi
produksi maupun ketenagakerjaan dan pembiayaan secara proporsional. Gambar
berikut memperlihatkan kontribusi masing-masing pemerintah dan pelaku industri
dalam implementasi MIDEC-IJEPA .
Gambar. 5-3 Kontribusi dari Pemerintahan Terkait

5.3.2 Cakupan Program Pengembangan Melalui MIDEC
5.3.2.1 Kelompok Driver Sector
1) Otomotif dan komponen
Sektor otomotif adalah salah satu bagian dari
pengembangan driver sector. Lingkup penanganan sentra ini
mencakup tenaga ahli (expert), promosi bisnis, standard and
conformance, pengembangan SDM, pengembangan litbang (R&D)
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produk, keamanan (safety), pemilihan bahan bakar yang aman
lingkungan. Sasaran jangka pendek sektor otomotif adalah
terbangunnya kelembagaan atau badan atau agency yang bergerak di
sektor otomotif di bawah naungan kerjasama IJEPA. Sedangkan
sasaran jangka panjang adalah sebagai pusat teknologi dan promosi
otomotif di Indonesia.
2) Electrical and electronic
Pengembangan sektor ini mencakup pengembangan industri
komponen (aktif dan pasif), standard dan conformance (provide
testing metrology and calibration), pengembangan SDM serta
peningkatan teknologi dan enjinering (supporting industry
development, enhanching management teknology, mould and dies
development)
3)

Heavy equipment and construction machinery
Pengembangan sektor ini mencakup bidang disain dan
modifikasi enjineering termasuk inovasi dan R&D, pengujian, jenis
dan alat uji serta quality kontrol dan standardisasi.

5.3.2.2 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Beli (Prosperity
Development Program)
1) Industri makanan dan minuman,
Pada sektor ini diusulkan program pengembangan yang
terkait dengan fasilitas dan kegiatan pendukung (supporting
facilities/activities), standard dan quality conformance, data dan
informasi, sumber daya manusia, peningkatan teknologi dan
enjinering, dan R&D. Dari program tersebut diharapkan terbangun
“center of excellent for food and beverage”, tersedia fasilitas dan
peralatan pelatihan, tersedianya peralatan untuk penelitian, uji
produk, informasi, inovasi dalam rangka pengembangan teknologi,
fasilitas pelatihan peralatan dan mesin produksi.
2) Tekstil
Pada Sektor ini diharapkan
pengembangan industri tekstil dan

terbentuknya pusat
mencakup kegiatan
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pengembangan standard dan conformance (termasuk standar uji dan
kualitas), penyediaan informasi terkini mengenai kondisi dan
perkembangan industri tekstil, peningkatan teknologi dan enjinering,
desain dan sumber daya manusia industri tekstil.
3) Industri kecil dan menengah (IKM)
Cakupan IKM dalam hal ini adalah sektor: 1) industri kulit
dan sepatu, 2) industri komponen kendaraan bermotor dan
elektronika, 3) industri perhiasan, 4) industri kerajinan, dan 5)
industri minyak wangian-wangian (essential oils). Program
pengembangan yang dilakukan pada sektor industri dimaksud pada
dasarnya sama yaitu meliputi: a) promosi bisnis, b)pengembangan
teknologi dan produk, c) perluasan pasar, d) pengembangan sumber
daya manusia, e) pengembangan fasilitas uji, manajemen kendali
mutu, litbang/R&D, untuk industri perhiasan, kerajinan dan wangian.
4) Petro dan oleo-chemical
Cakupan pengembangan petro dan oleo chemical yaitu
product application (plastic product development, biodegradable),
promosi investasi, Litbang, pengembangan teknologi, inkubator,
pusat data dan informasi, SDM (capacity building), dan fasilitas
penunjang (peralatan, infrastruktur). Sasaran jangka pendek pusat
pengembangan ini adalah ”Matured concept of center of excellences
for petrochemical industries”, termasuk tersedianya bangunan atau
gedung, peralatan, terbentuknya organisasi dan sistem kerja pusat
tersebut.
Sedangkan sasaran jangka panjang adalah terpenuhinya
kebutuhan tenaga terdidik dan terlatih dibidang industri petrokimia
serta terbiayainya pengelolaan pusat pengembangan secara mandiri
oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia.
5.3.2.3 Core Support Cross Sector Purpose
Sebagaimana disebutkan di atas kelompok ini mencakup
pembangunan pusat: 1) fasilitas bersama (pengelasan/welding, alat
kerja/tooling), 2) bahan (material) baja dan non besi baja, 3) promosi.
Untuk pengelasan dalam jangka pendek diharapkan telah tersertifikasi
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sejumlah tenaga profesional las, sedangkan dalam jangka panjang adalah
terbangunnya “welding facilities and system”, authorized badan pelatihan,
quality control dan standard facilities. Sedangkan alat kerja/tools
difokuskan pada mould and dies dan pengembangannya diarahkan pada
metode, manufacturing, teknologi, perawatan dan sumber daya manusia.
Dalam pengembangan pusat bahan mencakup bahan besi baja,
non besi baja, diharapkan terlaksananya kegiatan analisa dan strategi
eksplorasi/penggunaan bahan yang efisien, pengembangan sumber daya
manusia akan pengetahuan bahan, tersedianya standard bahan serta
pengelolaan bahan yang memanfaatkan energi lokal yang efisien serta
ramah lingkungan.
Hal-hal penting untuk dikembangkan lebih lanjut adalah; pusat
promosi dalam rangka promosi investasi, pusat pengembangan iklim
usaha, pengembangan sumber daya manusia, dan penciptaan iklim
usaha, serta melakukan kajian dan analisa strategi industri.

5.3.3 Inisiatif MIDEC dan Analisa Strategi
Inisiatif MIDEC dalam hal ini adalah kegiatan yang akan dan perlu
dilakukan agar cakupan sasaran serta tujuan pengembangan melalui kerjasama
IJEPA tercapai. Jika ditelaah dan membaca bab-bab dimuka lebih lanjut, maka
bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pengembangan sektor melalui MIDEC adalah
berupa: 1) Basic study, dan atau mapping dari objek yang akan dikembangkan
menyangkut posisi, keadaan, termasuk kekuatan, kelemahan dan masalah serta
tantangan atau hambatan dalam proses pengembangan yang mampu
merekomendasikan hal-hal yang perlu dikembangkan dan dibutuhkan untuk
dikerjasamakan lebih lanjut dalam hal ini dalam MIDEC 2) Bantuan
teknis/technical assistance berupa bantuan tenaga ahli/expert yang dibutuhkan
sesuai bidang dan objek yang akan dikembangkan. 3) Pelatihan untuk calon pelatih
(Training Of Trainer) dan atau untuk pelaksana (Training of trainee), 4)
Seminar/workshop dan 5) Kunjungan pabrik/lapangan sebagai studi banding
atau dalam rangka mapping.
Sebelum membahas uraian program kegiatan yang diusulkan, ada 16
(enam belas) hal yang harus tercakup dalam suatu proposal pengajuan kegiatan
kepada pihak Jepang, yaitu:
1) Project title
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2) Contact person, Department dan Contact details;
3) Investigation of report relevant to the sector of the project (existence,
name of the report, date of issue and the name of the publisher);
4) Problem of the sector from the report (#3);
5) Need for cooperation of the sector from the report (#3);
6) Explanation of the need for cooperation from other sources,+if there are
no investigation report of the sector;
7) Similar project information executed in the past in Indonesia (not only
cooperation from Japan);
8) Existence of direct influence of minus assumed in short term on this
sector by the tariff elimination of IJEPA, -existence, scale of assumed
influence;
9) Number of companies in Indonesia related to the sector;
10) Number of companies in Indonesia related assumed to enjoy benefit from
the project;
11) Ratio of enterprises that obtain advantage(s) of the project (10/9);
12) Current sectoral development policy of the Indonesian Government;
13) Name and contact information of the organization related to the project
in Indonesia;
14) List of the places, the materials and the machine parts etc. thought by
the Indonesian government to be able to offer when the project is
executed;
15) Range of fund infusion to the project by Indonesian government when
this project is executed;
16) Explanation of effect expected by executing this cooperation.
Dibawah ini adalah kegiatan-kegiatan MIDEC yang telah disetujui oleh
pihak Jepang yaitu:
1. Kegiatan Basic Study
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Dalam kerja sama IJEPA melalui MIDEC ini telah diusulkan dan
disepakati oleh pihak Jepang sejumlah basic study, antara lain untuk:
a) Support to improve the technologies related to metalworking.
Berdasarkan masukan dari stake holder, basic study yang
diperlukan di bidang ini dan dijadualkan tahun 2008 adalah meliputi; (1)
observasi/survey industri komponen: turbin, mesin (engine) untuk
otomotif, dan alat berat; (2) kualifikasi instruktur dan tenaga ahli; (3)
pengembangan pelatihan untuk kompetensi bidang industri komponen,
menyusun kualifikasi dan seleksi peserta training untuk calon instruktur
(TOT); (4) mengembangkan sistim sertifikasi SDM; (5) studi banding ke
Jepang
Apabila diperhatikan atas usulan basic study di atas, diharapkan
cakupan kegiatan observasi/survey industri komponen mencerminkan
studi dasar. Sebagaimana diketahui metal working banyak sekali jenis
maupun karakter teknologinya sejak pengecoran, tempa, tarik, pres sampai
pemesinan dan perakitannya. Dengan demikian kelemahan-kelemahan
yang dimiliki dari masing-masing jenis dan teknologi tersebut dapat
teridentifikasi jelas, termasuk tenaga kerjanya terutama di empat driver
sector dapat teridentifikasi berapa jumlah yang bekerja di bidang metal
working ini, bagaimana kualifikasi dan kompetensinya. Apapun bentuk
kegiatannya, setelah ditelaah lebih lanjut kegiatan ini untuk tahun 2008
tidak jelas alokasi dan sumber pembiayaannya baik dari sisi pemerintah
Indonesia maupun dari sisi pemerintah Jepang. Padahal hasil basic study
merupakan titik tolak yang akan memberikan rekomendasi rencana dan
tinak lanjut apa yang akan dilakukan. Sementara alokasi waktu untuk
tahun 2008 saat dilakukan telaahan ini tinggal perempat waktu tahun
fiskal 2008. Untuk sementara ini menunjukan kedua belah pihak baru
tahap bersepakat, tetapi belum berkomitmen.
b) Tooling technique (mould and dies)
Mengacu pada usulan terakhir dari stake holder serta unit
pembina terkait, basic study yang diusulkan bidang ini untuk tahun 2008
adalah meliputi: (1) pengendalian manajemen observasi, disain, proses
pekerjaan, penyesuaian (adjustment); (2) observasi latar belakang
pendidikan, pengalaman, sertifikat yang dimiliki untuk mengetahui
| EVALUASI IMPLEMENTASI MIDEC

5-23

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Impelementasi MIDEC-IJEPA

kemampuan karyawan tentang pengawasan, teknik; (3) observasi
terhadap kondisi kunci utama perlengkapan dalam pembuatan mould and
dies; (4) industri yang diobservasi.
Melalui obeservasi industri dapat teridentifikasi: 1) jumlah
industri mould and dies, 2) tenaga kerja teknis yang terlibat serta
kemampuan dan kualifikasinya, 3) teknologi dan peralatan/permesinan
yang digunakan. Dengan diketahuinya hal-hal ini akan memudahkan dalam
menentukan bentuk kerjasama selanjutnya.
Telaahan dari berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan
MIDEC, pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp
35 juta sebagai sumber pembiayaan untuk basic study pada tahun 2008.
Anggaran ini diperuntukkan untuk membiayai kegiatan berupa rapatrapat. Hal ini menunjukkan belum terkonsentrasinya pemerintah
Indonesia sendiri atau bahwa benar pihak Jepang tidak memperhatikan
usulan Indonesia.
c) Welding technique
Di bidang ini basic study yang direncakan untuk dilakukan tahun
2008 berkaitan dengan: (1) survey ke vendor SMEs; (2) penyusunan
silabus welding training; (3) penyusunan welding center system; (4)
pengembangan trainer/instruktur. Hal tersebut tercakup juga dalam
kegiatan feasibility study (evaluation and development) untuk welding
center dan training center (strategi lokasi, kontribusi untuk SME, sistem
peralatan dan sumber tenaga kerja yang dibutuhkan, penelitian dan
konsultasi, sertifikasi personil, pengembangan standard pengelasan yang
dibutuhkan industri).
Dari rencana di atas basic study ini mengarah pada pendirian
“welding center”, tidak mencerminkan pemanfaatan potensi institusi atau
lembaga yang selama ini bergerak dan mengembangkan teknologi
pengelasan, sehingga seakan-akan mendirikan “center pengelasan baru”.
Hal ini berpotensi akan terhambatnya proses perundingan kerjasama
bidang pengelasan. Sementara itu fokus arah pengembangan penguasaan
jenis teknologi pengelasan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu
tidak jelas.

5-24

EVALUASI IMPLEMENTASI MIDEC |

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Impelementasi MIDEC-IJEPA

Dari bahan berkaitan dengan MIDEC yang diketahui unsur
pembiayaan untuk basic study ini lagi-lagi tidak jelas sumber dan besarnya
baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jepang.
d) Automotive and Automotive Parts
Basic study di bidang otomotif, yang diusulkan dan saat ini tengah
diproses melalui rapat-rapat kelompok kerja, adalah meliputi: (1)
pemetaan dan penyusunan modul pelatihan; (2) kesiapan Indonesia untuk
menjadi anggota WP29 dan Contracting Party 1958/1998 Agreement; (3) R
& D cooperation.
Mengacu pada sasaran produksi kendaraan bermotor tahun 2012
sejumlah 1 juta unit kendaraan bermotor roda empat dan 8 juta kedaraan
bermotor roda dua, tentunya orientasi pasar tidak hanya pasar dalam
negeri tetapi juga pasar ekspor. Agar diterimanya produk kendaraan
bermotor Indonesia di pasar ekspor harus memenuhi persyaratan
utamanya kendaraan yang ramah lingkungan dan terdaftarnya sebagai
anggota WP 29 dan Contracting Party 1958/1998. Untuk itu, sudah benar
apabila kita harus telah memulai ke arah itu yang dibarengi dengan
peningkatan produktivitas yang tinggi dan teknologi dengan
memanfaatkan kerjasama ini. Namun demikian, kerjasama bidang R&D ini
harus teridentifikasi jelas apa yang dibutuhkan, sehingga perlunya
pelatihan-pelatihan lebih lanjut bagi tenaga kerja Indonesia dan perkuatan
lembaga-lembaga uji yang ada.
Dilihat dari anggaran pembiayaan yang bersumber dari pihak
Indonesia untuk kegiatan ini pada tahun 2008/2009 berjumlah kuranglebih Rp 850 juta untuk pembiayaan kegiatan pematangan program,
standar dan regulasi, R&D serta pengembangan kapasitas industri
komponen.
e) Steel and Steel Products
Basic study yang diusulkan untuk bidang ini dimulai Januari tahun
2009 meliputi: (1) penyusunan strategi pengembangan industri baja
nasional; (2) pemanfaatan material dasar dan energi lokal untuk
mendukung pengembangan industri baja nasional; (3) peran pemerintah,
lembaga penelitian dan universitas dalam pengembangan industri baja
nasional; (4) pemilihan teknologi dalam pengembangan industri baja
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nasional; (5) survei pasar sebagai basis pengembangan industri nasional.
Finalisasi TOR basic study tahun 2008 dan seminar teknologi (“DIOS”)
bulan Februari 2009.
Dalam rangka percepatan program kerjasama ini khususnya basic
study industri baja nasional, dapat memanfaatkan studi yang telah pernah
dilakukan oleh Departemen Perindustrian cq. Direktorat Jenderal ILMTA
dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan dalam studi
dimaksud.
Mempertimbangkan kerangka acuan (TOR) dari basic study untuk
strategi pengembangan industri baja Indonesia yang menekankan upaya
pemberdayaan penggunaan sumber bahan bijih besi dalam negeri, maka
studi ini sedikitnya perlu melibatkan pihak-pihak terkait dari Departemen
ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Pemerintah Daerah setempat
dimana lokasi sumber bahan baku tersebut tersedia, serta Kementerian
Lingkungan Hidup yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan
saat dilakukannya eksplorasi bahan baku tersebut.
Berdasarkan hal ini tersebut dapat disimpulkan bahwa basic study
tersebut merupakan kegiatan terpadu antar departemen sehingga
keberhasilannya memerlukan kerjasama antar pihak-pihak terkait
tersebut. Dengan demikian, implementasi MIDEC tidak hanya terbatas
dilakukan oleh Departemen Perindustrian, melainkan melibatkan berbagai
lembaga perintah dan swasta, dalam lingkup kerjasama antara pemerintah
Indonesia dan pemerintah Jepang. Oleh karenanya, ide awal penyusunan
proyek kegiatan dapat berasal dari Departemen Perindustrian, tetapi hal
tersebut perlu disosialisasikan dan dibahas melalui seminar atau lokakarya
bersama para pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. Hal ini sangat
penting untuk dilakukan agar Indonesia tidak dirugikan, sebaliknya
bahkan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kerjasama IJEPA
ini.
f)

Textiles
Untuk bidang tekstil, basic study yang diusulkan adalah dalam
bentuk gap analisis, dijadualkan mulai Januari – September 2009, dalam
rangka: (1) peningkatan teknologi dying dan finishing; (2) teknologi
efisiensi penggunaan serat alam; (3) penguatan ekspor; (4) laboratorium
pengujian dan sertifikasi.
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Basic study di sektor ini berupa kegiatan analisis gap yang
diusulkan dimulai tahun 2009 dengan alokasi biaya dari Jepang sebesar
USD 7,610 untuk dyeing & finishing improvement; USD 38,043 untuk
peningkatan effisiensi & teknologi penggunaan serat alam; USD 39,673
untuk improvement of testing laboratory and certification; USD 467,39
untuk penguatan ekspor ke Jepang;
g) Non ferrous down stream industri.
Non ferrous dalam hal ini mencakup Alumunium, Copper, Nikel,
Timbal, dan Ceramics. Basic study dari masing-masing produk pada
dasarnya hampir sama, yaitu meliputi: (1) melakukan studi mengenai
posisi daya saing (competitive position) antara industri dalam negeri
terhadap industri di lingkup regional; (2) pengembangan teknologi pres,
die, billet, keselamatan dan lingkungan industri yang telah ada yang
bertujuan untuk tercapainya standar kompetensi yang tinggi; (3)
pengembangan center (Alumunium); (4) meningkatkan kerjasama dengan
asosiasi industri di Jepang dan menggali teknologi/pertukaran informasi
yang saling menguntungkan; (5) menggali segmen baru dari industri hilir
alumunium, khususnya untuk keperluan industri otomotif, elektronik, dan
perluasan pasar yang ada; (6) memperbaharui standar Alumunium sebagai
bahan baku, ekstrusi, lembaran produk pabrikasi dan badan sertifikasi.
Rencana kegiatan basic study ini belum sepenuhnya
mengintegrasikan potret atau roadmap dari industri-industri non ferrous
sesungguhnya, seperti data mengenai jumlah, kapasitas dan teknologi yang
digunakan, serta kemampuan SDM industri dan kondisi pasar domestik
atau pasar dunia dari produk ini. Potret sesungguhnya dari sektor terkait
dapat memberikan gambaran mengenai kelemahan dan kekuatan industri
terkait, identifikasi kebutuhan industri dalam rangka pengembangan
teknologi maupun pasar. Sebagaimana program yang lain, alokasi anggaran
untuk basic study pada sektor hilir non ferrous masih belum jelas. Hal ini
dapat menyebabkan perlunya perundingan lebih dalam dengan pihak
Jepang.
h)

Small- and Medium-scale Enterprises (SMEs)
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Basic study di SMEs yang dibutuhkan adalah identifikasi produk
dan lokasinya dalam rangka implementasi konsep “One Village One
Product” (OVOP) pada tahun 2008.
Dalam kenyataannya OVOP telah berjalan sebelum disepakatinya
kerjasama MIDEC dengan fokus pada produk-produk non manufakturing.
Basic study di SMEs diharapkan dapat mengkaji keselarasan kegiatan OVOP
yang telah berjalan dengan program kegiatan MIDEC, serta
mengidentifikasi potensi pengembangan vendor atau subkontraktor OVOP
untuk produk-produk manufakturing yang mendukung pengembangan
driver sector.
Sebagaimana program yang lain, alokasi anggaran untuk basic
study di SMEs masih belum ditetapkan dengan jelas. Hal ini memerlukan
perundingan yang lebih mendalam dengan pihak Jepang.
Basic study untuk beberapa Sektor di atas merupakan kegiatan
awal sebelum kegiatan lain dilakukan. Melalui kegiatan basic study ini
diharapkan dapat diperoleh potret atau gambaran sesungguhnya tentang
posisi daya saing, kekuatan dan kelemahan, serta tantangan dan ancaman
yang dihadapi oleh industri dalam negeri. Hasil studi seyogyanya
memberikan rekomendasi mengenai “apa yang harus dilakukan”, “apa
yang dibutuhkan” dan “apa yang harus disiapkan” untuk mendukung
terealisasinya industri yang berdaya saing tinggi dan mampu
meningkatkan kesejahteraan bangsanya.
Seperti disebutkan di atas sebelum adanya kerjasama IJEPA
terdapat adanya kajian-kajian, studi-studi dasar dari beberapa sektor
industri yang dianggap sebagai industri penghela atau driver sector.
Sebagai contoh, roadmap dari industri otomotif dan industri baja telah
dihasilkan. Tugas selanjutnya adalah perlu melihat kembali hasil atau
rekomendasi yang dihasilkan melalui studi tersebut untuk mengetahui: (1)
seberapa jauh hasil atau rekomendasi yang telah ditindak lanjut; (2) tindak
lanjut yang memerlukan kerjasama melalui MIDEC secara keseluruhan;
dan atau (3) tindak lanjut yang dapat dilaksanakan secara mandiri di
dalam negeri dengan dukungan dana yang berasal dari APBN tanpa
bantuan dana bantuan Jepang.
Tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan basic study bagi
Sektor atau cabang industri yang belum pernah melakukan atau memiliki
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keterbatasan untuk melakukan basic study dengan memanfaatkan
kerjasama MIDEC-IJEPA
Dalam prakteknya, tidak sedikit hasil atau rekomendasi yang
dihasilkan dari studi tidak mendapat tindak lanjut. Perhatian perlu
diberikan untuk merubah praktek tersebut guna menjaga koherensi
kegiatan kerjasama MIDEC dengan kondisi dan kebutuhan nyata dari
industri terkait sehingga kesempatan kerjasama melalui MIDEC-IJEPA
dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Technical Assistance -Dispatching Expert
Dalam implementasinya, MIDEC akan memerlukan bantuan teknis
berupa tenaga ahli (expert) sesuai dengan objek dan bidang yang
dikembangkan. Dari bahan Initiatives for MIDEC ditetapkan dua puluh (20)
Technical Assistance (TA) dalam bentuk bantuan tenaga ahli (Dispatching
Expert) yang ditujukan untuk:
a) Support for the improvement of metal working-related technologies;
TA untuk mendukung kelompok ini diusulkan dimulai pada tahun
2009 sampai dengan tahun 2012, antara lain dalam rangka untuk: (1)
mendidik dan mengembangkan TA/Skill Master di bidang masing-masing
kelompok keahlian di setiap lokasi industri; (2) mengembangkan
komponen lokal; dan (3) membangun jaringan informasi industri.
Kiranya perlu diingat kembali bahwa kegiatan bantuan teknis ini
diperlukan setelah memperhatikan hasil atau rekomendasi dari basic study
yang telah dilakukan. Menelaah hasil basic study tersebut, maka TA ini
telah searah dengan pengembangan industri komponen lokal untuk turbin,
mesin otomotif, alat berat, serta pengembangan kompetensi yang dengan
sendirinya perlu diikuti dengan sistem sertifikasi bagi yang memenuhi
kompetensi tersebut.
b) Tooling technique (ie. mould and dies);
Bantuan teknis ini diusulkan dimulai pada tahun 2009 sampai
dengan tahun 2012 dan mencakup pelatihan elemen-elemen kemampuan
secara mendasar pada tenaga kerja ahli. Untuk industri pembuatan mould
and dies elemen-elemen kemampuan berkaitan dengan bidang machinery,
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grinding, frais, EDM, wire cut, NC machine, CAD/CAM. Untuk tenaga ahli
balai elemen-elemen kemampuan berkaitan dengan metode casting dan
press untuk parts atau plastic parts, dan mencakup desain dan perawatan
(maintenance) dari peralatan industri.
Bidang keahlian yang dibutuhkan oleh industri mould dan dies ini
ditentukan dengan mengacu pada hasil observasi atau survei pada industri
terkait. Berdasarkan observasi tersebut dan dengan mempertimbangkan
populasi perusahaan dalam industri tersebut, ditetapkan bidang keahlian
beserta kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang diperlukan untuk
mengembangkan kapasitas industri tersebut
c) Welding techniques
Kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan untuk meningkatkan
kemampuan dalam bidang welding antara lain meliputi keahlian yang
berkaitan dengan proses, desain, sifat atau kelakukan bahan, inspeksi dan
pengujian, dan pengelasan bawah air. Kualifikasi ini masih ditetapkan
secara normatif dan bukan merupakan rekomendasi dari basic study
bidang welding yang belum dilaksanakan.
d) Energy conservation
Bantuan teknik dalam bentuk bantuan tenaga ahli dalam
konservasi energi ditujukan untuk:
(1) Pengajaran tentang pengetahuan mengenai konservasi energi
untuk pabrik atau perusahaan yang “lahap” energi,
(2) Mendukung pengenalan tungku dengan efisiensi tinggi, dan
(3) Menyediakan informasi tentang tipe model bisnis baru untuk
perusahaan layanan energi.
e) ESCO for encouraging energy conservation.
Bantuan teknik berupa bantuan tenaga ahli di Sektor Energi yang
diusulkan akan dimulai pada tahun 2009, antara lain mencakup: (1) Study
on Manual ESCO Business Model; (2) Preparation for Manual ESCO Business
Model; (3) Improvement of Technical Knowledge on ESCO Business Model;
(4) Adaptation of Japanese ESCO Business model; (5) Technical Course on
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High Efficiency Furnace in Japan, mencakup 3 tahap dengan melibatkan 30
peserta per tahapan; (6) Investment of Japanese Government in high
efficiency Furnace at 20 locations (especially in steel, cement, textile, glass
and ceramic industries). Usulan ini telah sejalan dengan kesepakatan dan
bukan merupakan usulan tambahan dari yang telah dirundingkan dengan
pihak Jepang.
f)

Industrial support program for export and investment promotion
Bantuan teknik berupa bantuan tenaga ahli untuk Promosi Ekspor
dan Investasi antara lain mencakup:
(1) Alih teknologi dan “know-how” untuk mendukung promosi
perdagangan dan investasi; dan
(2) Fasilitasi “bussines matching” antara perusahaan Jepang dan
perusahaan Indonesia.

g) SMEs promotion
Bantuan teknis berupa bantuan tenaga ahli untuk Promosi Usaha
Skala Kecil dan Menengah secara garis besar mencakup:
(1) Pengajaran manajemen untuk usaha skala kecil dan mengenah
(SMEs) untuk bertahan (survive) dan meningkatkan daya saing;
dan
(2) Membentu promosi penjualan melalui peningkatan desain produk
SMEs.
Bantuan teknis untuk promosi SMEs yang akan mulai direalisasi
pada tahun 2009 adalah bantuan tenaga ahli dalam bidang desain produk,
kualitas produk, kemasan (packaging), dan brand untuk produk OVOP.
Bantuan teknis untuk promosi SMEs ini masih belum sesuai sepenuhnya
dengan tindak lanjut dari hasil basic study yang diharapkan, atau lepas dari
basic study yang dilakukan. Usulan bantuan teknis berupa bantuan tenaga
ahli yang sesuai dengan hasil dari basic study yang telah dilakukan masih
perlu disusun.
h) Automotive and automotive parts
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Bantuan teknis berupa bantuan tenaga ahli untuk Sektor
Penggerak Otomotif dan Komponen Otomotif bertujuan untuk:
(1) Pelaksanaan studi kelayakan oleh tenaga ahli Japan Automobile
Research Institution berkaitan dengan kerjasama Litbang (R&D)
dan evaluasi terhadap kapabilitas lembaga pengujian;
(2) Mendukung ketersediaan regulasi teknis terkini untuk konformasi
pengujian (testing conformity) yang diperlukan oleh Indonesia
untuk dapat mengadopsi atau bergabung dalam perjanjian
internasional seperti VN/ECE 1958; dan
(3) Mendukung peningkatan kemampuan perusahaan manufaktur
auto parts lokal dalam manajemen produksi dan pengendalian
kualitas.
i)

Electrical and Electronics Equipments.
Bantuan teknis berupa bantuan tenaga ahli untuk Sektor Peralatan
Elektrikal dan Elektronik diharapkan dapat dimulai pada tahun 2009
meliputi” (1) pendidikan dan pengembangan keahlian dan keterampilan
yang diperlukan untuk laboratorium uji produk elektronika; (2) bantuan
tenaga ahli pada B4T (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) serta
Baristand (Balai Riset dan Standardisasi Industri) Surabaya dan Otoritas
Batam; (3) pengembangan komponen lokal; dan (4) pengembangan
jaringan informasi industri.

j)

Steel dan steel products.
Bantuan teknis berupa bantuan tenaga ahli untuk Sektor Baja dan
Produk Baja meliputi:
(1) Bantuan untuk menetapkan strategi industri baja Indonesia;
(2) Penyelenggaraan pelatihan untuk proses produksi yang lebih
bersih pada industri baja;
(3) Bantuan untuk implementasi tungku atau fasilitas dengan efisiensi
tinggi yang dikembangkan oleh Jepang guna mereduksi emisi CO2
dan konsumsi energi.
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k) Textiles
Dalam Sektor Tekstil, bantuan teknis berupa bantuan tenaga ahli
ditujukan untuk:
(1) Meningkatkan kapabilitas pengujian dan sistem sertifikasi;
(2) Menetapkan strategi industri tekstil Indonesia; dan
(3) Pemanfaatan teknologi tekstil yang teruji dan efisien yang
menggunakan sumber daya atau bahan baku natural.
Untuk meningkatkan efektivitas bantuan teknis berupa bantuan
tenaga ahli tersebut, maka perlu di ditelaah lebih lanjut kualifikasi khusus
tenaga ahli yang diperlukan, jumlah dan lama waktu bantuan, serta metoda
pelaksanaan bantuan tenaga ahli tersebut di lapangan. Oleh karenanya,
sebelum pelaksanaan bantuan tenaga ahli tersebut perlu dilakukan
pemetaan yang lebih jelas mengenai kebutuhan bantuan tenaga ahli
tersebut yang dapat dilakukan sendiri oleh pihak Indonesia sebagai pihak
yang mengetahui kebutuhan dan waktu kebutuhan tersebut harus
dipenuhi.
Berikut suatu pendekatan untuk pemetaan kebutuhan bantuan
tenaga ahli untuk mendukung peningkatan teknologi yang berkaitan
dnegan pengerjaan logam (Supporting for the improvement of metal
working related technologies). Pendekatan tersebut terdiri atas lima
langkah masing-masing dengan penjelasan sebagai berikut.
· Pertama, lakukan pemilihan cara pengerjaan logam yang sesuai: pres,

tempa, drawing, atau cor. Misalnya, dipilih ambil pengerjaan pres, maka
teknologi pres dikaitkan dengan barang yang akan dibuat.
· Kedua, identifikasi jumlah jumlah produsen barang tersebut, kenali

tingkat kesulitan proses dan kelemahan dalam proses dari masingmasing produsen, kaji apakah kelemahan dalam proses tersebut
mempunyai dampak signifikan terhadap mutu dan kinerja perusahaan.
Identifikasi teknologi beserta tingkat keahlian dan keterampilan
operator, supervisor atau manajer yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan proses tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi ini maka baru
ditentukan kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan
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· Ketiga, berdasarkan peta tingkat kesulitan dan tingkat kemampuan

pekerja yang menanganinya serta tenaga ahli yang diperlukan untuk
masing-masing perusahaan sejenis, maka ditentukan alokasi jenis,
jumlah, jadual penempatan tenaga ahli tersebut.
· Keempat, berdasarkan peta kesulitan pada industri dan kebutuhan

tenaga ahli, maka disusun usulan kebutuhan tenaga ahli yang mencakup
jenis keahlian dan tingkatannya dan jumlah tenaga ahli per jenis keahlian
dan tingkatan, jadual pelaksanaan, dan alokasi sumber pendanaan.
· Kelima, untuk mendapatkan kepastian akan kebutuhan tersebut, maka

usulan kebutuhan bantuan tenaga ahli tersebut dapat didiskusikan
dengan para pemangku kepentingan melalui sosialisasi atau lokakarya.
Pada kesempatan tersebut perlu pula dibahas mengenai teknis transfer
teknologi dan atau “know-how”, penempatan tenaga ahli, serta cara
mengukur keberhasilan bantuan tenaga ahli yang dimaksud.
Tahapan kedua, ketiga dan keempat dapat disajikan dalam bentuk
matrik kebutuhan tenaga ahli. Dari sini dapat dilihat kemungkinan
penempatan tenaga ahli dapat dilakukan secara paralel antara satu dengan
perusahaan sejenis lainnya. Dalam implementasi bantuan tenaga ahli, yang
tidak kalah pentingnya adalah pemantauan proses pelaksanaan bantuan
teknis dan pengukuran hasil-hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil
pemantauan dan pengukuran hasil capaian tersebut, maka dapat diambil
tindak lanjut untuk kerjasama bantuan teknis ini, misalnya dengan
memperpanjang kerjasama, merubah pola atau metode pelaksanaan
bantuan teknis, mengganti dan atau menambah jenis dan jumlah tenaga
ahli yang diperbantukan.
Pendekatan tersebut dapat di atas dapat pula diterapkan untuk
memetakan kebutuhan bantuan tenaga ahli di Sektor lainnya. Dengan
pendekatan tersebut dapat dijelaskan secara sistematis dasar penentuan
kebutuhan tenaga ahli, sehingga bantuan teknis dalam bentuk bantuan
tenaga ahli tersebut dapat berjalan secara efektif sesuai dengan sasaran
yang ditetapkan dan kerjasama MIDEC-IJEPA dapat dirasakan manfaatknya
bagi pengembangan dan penguatan industri manufaktur Indonesia melalui
peningkatan daya saing Sektor-sektor yang menjadi fokus dalam
kesepakatan IJEPA.
3. Kegiatan Pelatihan
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Pelatihan adalah salah satu bentuk kegiatan yang memerlukan
kerjasama dalam MIDEC-IJEPA. Pelatihan ini dibutuhkan dalam rangka
memberikan pemahaman dan penguasaan teknologi pada semua tingkatan
mulai dari tingkat operator proses sampai tingkat managerial untuk bidang
tertentu, dengan cakupan mulai dari pemasaran, perancangan produk dan
proses sampai produksi dan penyerahan hasil produksi. Cakupan yang luas ini
akan melibatkan banyak peserta pelatihan, oleh karenanya pola atau metoda
pelatihan mencakup pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (Training Of
Trainer/TOT) dan pelatihan untuk operator (Training of Trainee). Pelatihan
untuk trainee dapat menggunakan instruktur dari Indonesia yang telah
memperoleh pelatihan terlebih dahulu melalui TOT atau menggunakan tenaga
ahli Indonesia yang memiliki kemampuan memadai sesuai bidang dan
objeknya. Sedangkan pelatihan untuk pelatih (TOT) dapat menggunakan
instruktur atau tenaga ahli dari Jepang bekerja sama dengan tenaga ahli dari
Inonesia yang memiliki kemampuan memadai sesuai bidang dan objeknya.
Penetapan pilihan pola pelatihan harus dilakukan dengan cermat,
khususnya untuk TOT yang memerlukan bantuan tenaga ahli dari Jepang.
Dalam rangka mengurangi ketergantungan dari tenaga ahli asing di masa
depan, pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) perlu ditingkatkan
frekuensinya bagi bidang-bidang tertentu yang benar-benar dibutuhkan. Untuk
itu pemilihan calon peserta pelatihan perlu dilakukan melalui seleksi yang
ketat, sehingga hanya calon peserta yang memiliki kemampuan yang memadai,
terutama kemampuan untuk menggali ilmu (know-why) dan kemudian
mengimplementasikannya (know-how) serta mampu mentransfer pengetahuan
dan ketrampilan yang diperoleh kepada operator melalui pelatihan untuk
operator di dalam negeri. Dalam kerangka kerja MIDEC, proyek kegiatan yang
diusulkan untuk pelatihan calon pelatih atau instruktur (TOT) dan pelatihan
untuk operator (Training of Trainee) adalah:
a) Support to improve the technologies related to metal working
Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) dalam bidang
ini dilakukan di industri dalam jangka waktu pelaksanaan yang panjang
(long term) dalam bentuk On-Job-Training di Jepang dengan rencana
jumlah peserta sebanyak 20 orang pada bidang yang mencakup desain,
proses, dan material. Pelatihan serupa untuk calon pelatih atau instruktur
di Jakarta direncanakan untuk 20 orang peserta dan direncanakan dimulai
pada tahun 2008.
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b) Tooling (ie.mold and dies) technique.
Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) yang
diusulkan untuk teknik kerja (tooling techniques) mencakup bidang
kemampuan dasar sampai pada tingkatan ahli yang mengedepankan
penggunaan teknologi maju (advanced technology). Pelatihan ini dilakukan
untuk industri maupun balai industri. Lingkup pelatihan adalah casting
part, press part dan plastic parts yang mencakup pelatihan tentang desain,
pengoperasian dan maintenance untuk atau menggunakan berbagai
fasilitas, yaitu (a) Conventional Milling Machine; (b) Grinding Machine; (c)
EDM; (d) Wire Cut; (e) NC Machine; (f) CAD/CAM.
(1) Untuk Industri: Sasaran lanjutan pelatihan ini adalah terciptanya
sistem pelatihan yang menerapkan sistem sertifikasi yang diakui
bersama oleh pengguna atau industri.
(2) Untuk Balai: Sasaran lanjutan pelatihan ini adalah
berkembangnya balai industri yang memiliki kemampuan untuk
mendukung kebutuhan industri dalam pengembangan teknologi
pembuatan mold dan dies..
Usulan Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) ini
sejalan dengan kegiatan yang tercantum dalam kesepakatan yang
mencakup kegiatan basic study dan bantuan tenaga ahli yang dimulai tahun
2009.
c) Welding technique
Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) untuk teknik
pengelasan diprogramkan dimulai pada tahun 2009. Bidang pelatihan
mencakup (a) implementasi standarisasi, (b) rekayasa pengelasan, (c)
desain teknik dan Litbang (engineering design and R&D), dan (c) pengujian
dan pengendalian kualitas. Masing-masing bidang pelatihan direncanakan
untuk diikuti paling sedikit oleh 5 peserta.
d) Energi conservation.
Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) dalam
konservasi energi yang diusulkan mencakup bidang pengetahuan untuk
konservasi energi bagi perusahaan yang lahap energi. Pelatihan ini
ditujukan bagi karyawan pemerintah dan swasta.
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e) Industri support program for ekspor dan investment promotion,
Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) untuk
mendukung promosi ekspor dan investasi industri yang diusulkan
mencakup bidang alih teknologi dan keterampilan untuk perdagangan
(ekspor) dan promosi investasi.
f)

SMEs promotion,
Pelatihan untuk mendorong kemajuan SMEs yang diusulkan
mencakup:
(1) Manajemen IKM (Industri Kecil dan Mengenah) untuk dapat tetap
bertahan (survive) dan memperkuat daya saing. Pelatihan ini
mencakup pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) dan
pelatihan untuk tenaga pekerja.
(2) Dukungan untuk promosi penjualan melalui peningkatan
kemampuan perancangan produk dan implementasi OVOP.
Pelatihan ini mencakup pelatihan untuk calon pelatih atau
instruktur (TOT)

g) Automotive dan auto parts
Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) dan pelatihan
untuk pekerja yang diusulkan untuk Sektor Otomotif mencakup bidang
pengembangan dan peningkatan kemampuan manajemen produksi dan
pengendalian kualitas bagi industri part otomotif lokal. Pelatihan ini
dilakukan di Indonesia dan di Jepang.
h) Electric dan Electronic Equipment
Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) dan pelatihan
untuk pekerja yang diusulkan untuk Sektor Peralatan Elektrikal dan
Elektronik mencakup bidang penyediaan standar terkini dan pengujian
kesesuaian produk (testing conformity of product).
i)

Steel dan steel product
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Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) dan pelatihan
untuk pekerja yang diusulkan untuk Sektor Baja dan Produk Baja
mencakup bidang produksi bersih (clean production) untuk industri baja.
j)

Food dan Beverages
Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) dan pelatihan
tenaga kerja pekerja yang diusulkan untuk Sektor Makanan dan Minuman
mencakup bidang pengujian dan pengendalian pada laboratorium
makanan (food laboratory), dan keunggulan yang bersifat etnik dalam
rangka mendukung JAS (Japan Agriculture Standard) system.

k) Textiles
Pelatihan untuk calon pelatih atau instruktur (TOT) yang
diusulkan untuk Sektor Tekstil mencakup bidang pencelupan tekstil
(textile dying) dan finishing dalam bentuk on-the-job-training di Jepang
4. Kegiatan Seminar/Workshop
Kegiatan seminar atau lokakarya (workshop) yang diusulkan pada
dasarnya adalah bagian yang terkait erat dengan kegiatan lainnya. Untuk itu
kegiatan ini perlu dilengkapi dengan tindak lanjut yang terarah pada suatu
fokus yang spesifik sedemikian sehingga memperoleh pengakuan dari para
pihak yang berkepentingan. Penentuan fokus ini dapat dilakukan pada saat
penyusunan suatu studi dasar dimana kesimpulan yang dihasilkan menjadi
rekomendasi yang memiliki kejelasan dan kelayakan untuk dapat ditindak
lanjuti.
Dalam kerjasama IJEPA melalui MIDEC kegiatan seminar atau
lokakarya mencakup sembilan sektor, yaitu:
a) Supporting for the improvement of metal working related technologies
Kegiatan seminar atau workshop yang diusulkan (serta rencana
pelaksanaannya) mencakup topik berikut :
·
·
·
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·
·
·

Etos kerja (tahun 2008);
Teknologi pengerjaan logam atau Metalworking Technology (tahun
2009);
Rantai suplai atau Supply chain (tahun 2009).

b) Tooling technique (mold dan dies)
Kegiatan seminar atau lokakarya yang diusulkan untuk
dilaksanakan pada 2009 dirancang untuk tingkat pembahasan pada level
teknologi paling dasar sampai pada tingkat lanjut dan mencakup:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Die casting trouble shooting;
Mold Maintenance;
Mold Basic Design for Die Press;
Die Press Maintenance;
Basic Design for Die Casting;
Die Casting Maintenance;
Basic Design for Mold/die;
Welding Maintenance;
Mold and Die Management.

c) Welding technique
Kegiatan seminar atau lokakarya yang diusulkan akan dilakukan
pada tahun 2009. Kegiatan ini bertaraf nasional dan internasional dengan
topik pengenalan (informasi) dan peningkatan pasar.
d) Energy Conservation
Kegiatan seminar atau lokakarya yang diusulkan diprogramkan
untuk dilaksanakan mulai tahun 2009, dan mencakup bidang-bidang
berikut:
·
·
·
·
·

Problem identification of existing ESCO;
Coordination among stakeholders for selection of field work
participants;
Material preparation for participants who will attend the field work
in Japan;
Field work at Japanese ESCO for 2 months, 2 times, each time 20
persons;
Seminar on outcome of field work;
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·
·
·
·

Workshop based on the feedback during seminar;
Seminar on outcome of training (3 times);
Workshop based on the feedback during seminar (3 times);
Technology adaptation at ESCO.

e) Industrial support program for export and investment promotion
Kegiatan seminar atau lokakarya yang diusulkan berupa sosialisasi
hasil studi “Penguatan Struktur Organisasi BPEN”. Kegiatan ini
direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2008.
f)

SMEs promotion
Kegiatan seminar atau workshop yang diusulkan bertopik OVOP
dan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2009.

g) Steel dan steel product
Kegiatan lokakarya yang diusulkan merupakan persiapan untuk
dapat merumuskan segala sesuatu untuk melaksanakan seminar DIOS
yang direncanakan untuk diselenggarakan pada Februari 2009.
h) Food dan Beverages
Kegiatan seminar atau lokakarya yang diusulkan mencakup topiktopik berikut:
· Pengembangan produk makanan tradisional dengan beragam
bahan baku;
· Regulasi keamanan dan kesehatan pangan dan implementasinya di
Jepang atau negara lain, termasuk pengalaman industri makanan
Jepang; dan
· Keamanan dan kesehatan pangan yang diekspor ke Jepang, terkait
dengan regulasi, aplikasi dan implementasi.
i)

Textiles

Kegiatan seminar atau lokakarya yang diusulkan merupakan
sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil studi tentang analisis kesenjangan yang
dilakukan.
5. Kegiatan Perjalanan/Kunjungan Pabrik
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Kegiatan perjalanan atau studi banding dengan mengunjungi pabrik di
Jepang dan atau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kegiatan basic studi atau kegiatan pelatihan. Kegiatan kunjungan pabrik dalam
rangka MIDEC ini tidak mencakup seluruh sektor, dan rinciannya mencakup:
a) Tooling techniques
Bidang ini termasuk yang secara eksplisit memiliki kegiatan
kunjungan pabrik di Jepang, namun dalam program kegiatan yang
diusulkan belum terdapat rencana kunjungan yang jelas.
b) Energy Conservation
Dari bahan pembahsan tentang inisiatif awal MIDEC, terdapat
program kunjungan untuk beberapa kegiatan dengan tujuan:
·

mendukung pengenalan tungku bakar yang efisien (high efficiency
furnace);

·

pengumpulan informasi model-model bisnis baru untuk perusahaan
jasa energi atau Energy Service Company (ESCO) dalam rangka
mendorong konservasi energi.

Untuk selanjutnya, kegiatan kunjungan pabrik direncanakan dengan
tahapan berikut (direncanakan dilaksanakan pada tahun 2009):
(1) Persiapan kunjungan ke ESCO di Jepang;
(2) Kunjungan pabrik untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman
yang jelas tentang ESCO di Jepang;
(3) Belajar dari pemerintah Jepang tentang penyediaan dukungan
untuk pengenalan dan penyediaan fasilitas bagi ESCO di Jepang
sehingga dapat disimpulkan model bisnis ESCO yang baik;
(4) Menyusun rekomendasi untuk pembentukan ESCO di Indonesia;
(5) Menyusun rencana adaptasi model bisnis ESCO untuk kondisi
Indonesia.
c) Steel dan steel product
Untuk sektor ini disepakati untuk melakukan kunjungan pabrik ke
Jepang dengan tujuan untuk mendukung pengenalan tungku bakar yang
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efisien (high efficiency furnace) dalam rangka pengurangan emisi CO2 dan
konsumsi energi. Kegiatan ini ditujukan bagi pejabat pegawai pemerintah
dan pegawai swasta. Namun demikian kegiatan ini belum dapat
dijadualkan oleh seluruh stakeholder terkait. Yang dapat dilakukan
sementara ini adalah membandingkan teknologi DIOS dengan teknologi
lainnya yang saat ini digunakan di Jepang.
d) Textiles
Sektor ini merencanakan untuk melakukan kunjungan pabrik pada
daftar inisiatif MIDEC. Kegiatan yang diusulkan ditujukan untuk melihat
industri tekstil Jepang yang terbaik yang dikaitkan dengan pembangunan
strategi industri tekstil, dan melihat bentuk kerjasama teknologi yang
efisien yag menggunakan tekstil dari sumber daya alam (natural resources)
sebagai bahan baku. Namun demikian, rencana ini belum dapat
dilaksanakan, sehingga tujuan yang ingin dicapai akan dikaitkan dengan
kegiatan pelatihan yang akan dilakukan dengan melibatkan pegawai
pemerintah dan swasta.
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6 Rekomendasi Implementasi MIDEC

S

etiap negara dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan industrinya
dengan berbagai cara. Pengalaman baik yang dialami oleh berbagai
negara dalam menjaga atau meningkatkan pertumbuhannya dapat
menjadi contoh (role model) untuk selanjutnya perlu dijalin kerjasama bagi
kepentingan bersama. Dalam pola kerjasama untuk pengembangan tersebut
sejumlah faktor penentu dapat diidentifikasikan, seperti penguasaan pengetahuan
atau teknologi yang sesuai dengan kondisi yang ada, tercapainya kesesuaian
kemampuan (capabilities) yang dibangun dengan kebutuhan pembangunan, atau
keberhasilan mengoptimalkan diversifikasi geografi, sumberdaya atau budaya.
Hal-hal tersebut mencerminkan adanya berbagai mekanisme institutional
yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya akumulasi berbagai faktor
pertumbuhan ekonomi dan industri. Hasil yang diperoleh tidak selalu konvergen.
Suatu negara dapat memanfaatkan keberadaan perusahaan multinasional secara
ekstensif untuk memacu pertumbuhan industri. Hal ini dapat menciptakan
penguasaan sumberdaya secara berlebihan. Sementara itu, industri lokal baru yang
tumbuh perlu dijamin untuk mendapatkan akses pada sumberdaya yang potensial.
| Rekomendasi Implementasi MIDEC
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Bentuk-bentuk usaha yang mengakomodasikan banyak kepentingan tersebut perlu
mendapat perhatian lebih terfokus, seperti pengembangan MIDEC dalam kerangka
perjanjian IJEPA yang telah ditandatangani oleh pemimpin Indonesia dan Jepang.

6.1 Rencana Strategis MIDEC
MIDEC dalam kerangka kerjasama IJEPA merupakan sebuah cara yang
perlu dikembangkan karena dilandasi oleh semangat pertumbuhan industri yang
saling menguntungkan antara pihak Indonesia dan Jepang. Hal ini juga merupakan
upaya untuk menyeimbangkan pola pengembangan industri yang selama ini
mayoritas dilakukan dengan mengandalkan peran ekslusif perusahaan
multinasional Jepang yang telah berjalan sejak awal orde baru. Kesepakatan yang
dicapai dalam berbagai perundingan dalam kerangka kerjasama IJEPA
memunculkan MIDEC sebagai upaya strategis untuk penyeimbang kepentingan
kedua negara. Dengan implementasi MIDEC sebuah tujuan yang ingin dicapai
adalah peningkatan kapasitas industri nasional, yang pada tahap awal difokuskan
pada tiga driver sector (yaitu otomotif, elektronika, dan alat berat) dan satu
persoalan jangka panjang bersama (yaitu konservasi energi). Untuk itu MIDEC
perlu menetapkan visi dan misi sebagai berikut:
VISI (What MIDEC wants to be):
Menjadi Pusat Jaringan Kerjasama Lintas Institusi yang berperan dalam pembangunan kapasitas
industri manufaktur Indonesia yang berdaya saing global.
MISI (What MIDEC wants to achieve):
Mendukung 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 Pemerintah
Indonesia dan Jepang dalam memajukan empat sektor penggerak, yaitu: automotive, electrical &
electronics, heavy equipment, dan energy..

Secara spesifik peran pembangunan kapasitas (capacity building) yang
diharapkan mencakup tiga sasaran, yaitu:
1.

Peningkatan kapabilitas melalui
Teknologi manufaktur.

2.

Peningkatan kapasitas manufaktur industri nasional melalui peningkatan
efisiensi internal dan efektivitas pasar.
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3.

Penguatan organisasi industri yang mendukung sektor manufaktur
terutama yang diarahkan pada pemberdayaan dan koordinasi.

Beberapa acuan dasar yang perlu diperhatikan dalam pembangunan
kapasitas (capacity building) adalah:
a.

Pembangunan kapasitas adalah sebuah proses belajar (learning) dan
berubah (change) yang berkelanjutan.

b.

Pembangunan kapasitas, sebagai konsekuensi dari acuan di atas,
mengedepankan peningkatan penggunaan dan pemberdayaan manusia
dan organisasi.

c.

Pembangunan kapasitas memerlukan pendekatan
sistematis dalam pengembangan strategi dan program

terencana

dan

Berdasarkan acuan di atas, pembangunan kapasitas mencakup dimensi
individual, entitas, hubungan antar entitas, dan kondisi lingkungan yang
mendukung. Dalam penciptaan lingkungan yang mendukung, pengaruh dari
institusi industri, faktor sosial politik, kondisi ekonomi, dan pengelolaan sumber
daya terkait merupakan elemen yang perlu mendapat perhatian.

6.2 Persiapan Lanjutan MIDEC
Memperhatikan visi dan misi yang dimiliki serta sasaran yang ingin
dicapai, beberapa persiapan lanjutan masih harus dilakukan dan mencakup hal-hal
berikut:

6.2.1 Penguatan Landasan Hukum
Untuk melaksanakan hasil perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia
dengan Jepang (IJEPA) telah dibentuk Tim Implementasi IJEPA berdasarkan
Permen Perindustrian No. 77/M-Ind/PER/9/2007, tanggal 27 September 2008.
Organisasi dalam tim tersebut sangat luas dan melibatkan banyak posisi yang
keseluruhannya berjumlah sampai 194 jabatan, dimana beberapa diantaranya
dirangkap. Landasan hukum tersebut lebih merupakan keinginan untuk membuat
struktur organisasi. Namun demikian, struktur tersebut hanya mencakup
pembidangan yang menunjukan cakupan kerja MIDEC. Struktur tersebut belum
menjelaskan struktur kerja terutama dikaitkan dengan fungsi koordinasi.
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Walaupun beberapa posisi jabatan diisi oleh pejabat terkait di Departemen
Perindustrian, tidak atau belum ada pernyataan eksplisit yang merupakan
dukungan untuk terselenggaranya kegiatan MIDEC. Beberapa fungsi terkait seperti
perencanaan dan pembiayaan juga perlu dikaitkan dengan secara formal. Lebih
jauh lagi, landasan hukum yang ada juga melibatkan pejabat dari institusi lain di
luar Departemen Perindustrian dalam kelompok inti dan kelompok pengarah
teknis. Hal ini menjadikan adanya kegiatan pendukung yang bersifat lintas
departemen yang tentunya juga memerlukan pengaturan dan koordinasi agar tidak
terjadi konflik yang mungkin terjadi karena adanya perbedaan prioritas masingmasing departemen. Intinya, landasan hukum yang ada perlu diperbaiki dan
dilengkapi untuk mendukung tercapainya tujuan MIDEC, baik pada tataran internal
Departemen Perindustrian maupun yang bersifat lintas departemen.
Berkaitan dengan elemen TIG, TIS, dan ROO, setelah berakhirnya
perundingan dengan ditandatanganinya perjanjian IJEPA, elemen tersebut sudah
bisa berjalan. Elemen tersebut selanjutnya ditangani adalah Direktorat Jenderal Bea
& Cukai dan Departemen Perdagangan. Sementara itu Departemen Perindustrian
hanya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dampak dari pelaksanaan hasil
perjanjian, utamanya terhadap perkembangan industri dalam negeri. Kegiatan lain
yang masih perlu ditindak lanjuti oleh Departemen Perindustrian adalah elemen
cooperation berupa penyusunan skema implementasi USDFS dan penyiapan
proposal kegiatan dalam rangka MIDEC. Skema implementasi USDFS juga sudah
selesai begitu hasil perundingan resmi mulai diimplementasikan setelah entry to
force pada tanggal 1 Juli 2008. Sebaliknya pembahasan implementasi MIDEC belum
kelihatan kemajuannya, sehingga saat ini tugas Tim praktis hanya menangani
bidang-bidang MIDEC secara parsial. Hal ini juga terjadi karena landasan hukum
yang ada belum mendukung pengaturan sampai tahap ini.

6.2.2

Organisasi Implementasi MIDEC

Mengingat hasil perundingan IJEPA sudah diimplementasikan sejak
ditandatanganinya IJEPA pada tanggal 20 Agustus 2007 dan implementasi USDFS
pada tanggal 1 Juli 2008, maka kegiatan yang tersisa dalam IJEPA adalah kegiatan
MIDEC. MIDEC masih harus menindaklanjuti perundingan tentang rencana detail
pelaksanaan kegiatan dari 13 sektor industri yang sudah disepakati. Karena
Permen Perindustrian no 77/M-Ind/PER/9/2007 tentang Tim Implementasi IJEPA
akan habis masa berlakunya pada tanggal 27 September 2008, maka dalam
perpanjangannya diusulkan untuk merampingkan organisasi tersebut, termasuk
juga anggota tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya untuk
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mempersiapkan rencana detail pelaksanaan MIDEC sebagai bahan perundingan
dengan pihak Jepang.
Mengingat cakupan sektor yang meluas dan berdurasi multi tahun, serta
perlunya keterlibatan berbagai pihak di dalam maupun di luar Departemen
Perindustrian, maka diperlukan bentuk struktur organisasi implementasi MIDEC.
Struktur yang sesuai dengan mekanisme kerja dan keterlibatan pihak-pihak terkait
adalah struktur jaringan (network organization) seperti terlihat pada gambar
berikut.
Gambar. 6-1 Skema Organisasi MIDEC dengan Struktur Jaringan
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Gambar. 6-2 Contoh Organisasi dengan Struktur Jaringan yang Saling Terkait

Struktur organisasi jaringan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian:
·

Inti jaringan: merupakan pengelola pusat MIDEC. Bagian ini dapat
berbentuk sekertariat (dengan seorang pimpinan) yang menjalankan
fungsi perencanaan program secara umum, koordinasi, dan pengambil
keputusan strategis. Bagian ini perlu dilengkapi dengan fasilitas pusat data.
Kontribusi dari tenaga ahli, pusat penelitan dan industri merupakan
bentuk dukungan yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan
program.

·

Sub-Jaringan sektor: merupakan unit penyelenggara proyek yang sesuai
dengan sektor MIDEC. Bagian ini dipimpin oleh pejabat terkait di
Departemen Perindustrian (dengan kewenangan penuh, misalnya pejabat
Eselon II) dalam melakukan koordinasi sedemikian sehingga dapat
dilakukan pengambilan keputusan yang efektif. Partisipasi asosiasi industri
terkait dalam kepemimpinan bagian ini akan berperan dalam programprogram implementasi lanjutan.

Mengingat peran Tim sebagai Koordinator bagi direktorat-direktorat
dalam menyiapkan bahan perundingan dan sebagai ketua tim perundingan, maka
peran kesekretariatan harus kuat. Kesekretariatan harus berperan membantu
Ketua Tim MIDEC dalam mempersiapkan bahan perundingan, mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan, memonitor pelaksanaan
dan membuat laporan
perkembangan pelaksanaan MIDEC serta sebagai satu pintu komunikasi dengan
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pihak Jepang. Dengan kuatnya kesekretariatan peran koordinasi bisa ditingkatkan,
dibandingkan selama ini kurang berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dibentukan
suatu “Kantor Sekretariat MIDEC” yang tetap dengan memperbantukan beberapa
tenaga yang profesional dengan waktu yang penuh (full time).
Berdasarkan struktur jaringan organisasi diatas, diusulkan struktur
organisasi MIDEC struktur organisasi “Kantor Sekretariat MIDEC” seperti pada
gambar:
Gambar. 6-3 Struktur Organisasi MIDEC

Keterangan:
1.
Metal Working
2.
Tooling
3.
Welding
4.
Energy Censervation
5.
Industri support program for export and investment
6.
Promotion Small and Medium Enterprise Promotion
Support

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Automotive / Automotive parts
Electric / electronic Equipment
Steel / Steel product
Petro Chemical and Oleo Chemical
Textile and Textile Products
Non Ferrous
Food and Beverage

Gambar. 6-4 Struktur Organisasi Kantor Sekretariat MIDEC

Dari bagan organisasi tersebut diatas masing-masing jabatan mempunyai
tugas sebagai berikut :
1. Ketua Tim
| Rekomendasi Implementasi MIDEC
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·
·

2.

3.

4.

5.

6.

6-8

Mengkoordinasikan semua kegiatan MIDEC dengan 13 sektor.
Mewakili Departemen Perindustrian dalam brunding dengan
pihak Jepang
· Melaporkan semua kegiatan MIDEC kepada Menteri Perindustrian.
Ketua Bidang
· Ketua Bidang adalah pejabat eselon II yang bertanggung jawab
terhadap sektor industri yang termasuk dalam MIDEC.
· Menyiapkan proposal / detail kegiatan sebagai bahan perundingan
dengan pihak Jepang.
· Merealisasikan pelaksanaan kegiatan.
· Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan
·
Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Ketua Tim Sekretariat
· Harus aktif setiap hari (full time) mengurusi kantor
kesekretariatan
· Menyiapkan bahan perundingan bagi Ketua Tim MIDEC
· Merencanakan jadwal rapat-rapat koordinasi internal dengan 13
sektor.
· Merencanakan jadwal perundingan dengan pihak Jepang.
· Memonitor jadwal pelaksanaan kegiatan oleh 13 sektor.
· Merencanakan pembiayaan semua aktivitas MIDEC
· Menyiapkan laporan Ketua Tim tentang pelaksanaan MIDEC
Ketua Bagian Operasional
· Mengkompilasi bahan / proposal dari masing-masing sektor
· Mendokumentasikan semua bahan-bahan MIDEC
· Menyiapkan materi rapat-rapat
· Mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan dengan semua sektor.
· Mengkoordinasikan jadwal monitoring dengan semua sektor
Ketua Bagian Umum
· Mengadakan dan menyiapkan kebutuhan peralatan kantor
kesekretariatan.
· Menyiapkan sarana dan prasarana rapat, baik internal maupun
bilateral dengan phak Jepang.
· Mengelola dan menata inventaris kantor
· Mengelola dan menata arsip kantor
· Mengatur dan mengelola keuangan MIDEC
Tenaga Ahli
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·
·
·
·
·
·

Membantu ketua Tim Sekretariat dalam mengevaluasi dan
menyiapkan bahan perundingan.
Membantu ketua bidang dalam pembuatan proposal
Membantu ketua Tim Sekretariat dalam pembuatan program
pelaksanaan kegiatan.
Membantu ketua Tim Sekretariat dalam rangka memonitor
pelaksanaan kegiatan.
Membantu ketua Tim Sekretariat mengevaluasi hasil kegiatan.
Membantu ketua Tim Sekretariat membuat laporan pelaksanaan
MIDEC.

6.2.3 Pembiayaan MIDEC
Sistem pembiayaan untuk mendukung kegiatan MIDEC yang dilakukan
pada tahun 2008 belum terstruktur dengan baik. Hal ini disebabkan karena
pengajuan kegiatan melalui DIPA telah dilakukan sebelum disepakatinya perjanjian
IJEPA. Akibatnya, pembiayan dilakukan dengan alokasi yang bersifat sementara
pada masing-masing unit pada tingkat Eselon I, sehingga kepala sub bidang dalam
Tim Implementasi IJEPA yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian
tidak dapat bekerja secara optimal.
Mengingat perjanjian IJEPA telah ditandatangani, dan telah memasuki
tahapan implementasi (kecuali MIDEC yang masih dalam tahap pembahasan
proposal rinci), maka untuk tahun 2009 diusulkan pola pembiayaan untuk
mendukung kegiatan MIDEC sebagai berikut:
·

Dialokasikan pembiayaan pada unit Eselon II yang sektornya terkait
dengan sektor MIDEC (bukan di Sekertariat Direktorat Jenderal), untuk
menyiapkan Proposal (Term of Reference) dan alokasi dana pendampingan
yang diperlukan.

·

Dialokasikan pembiayaan bagi “kantor sekretariat” MIDEC untuk
membiayai kegiatan koordinasi (sperti melakukan rapat, konsinyiring, atau
perundingan), biaya operasioanl administrasi perkantoran, biaya
implementasi, biaya monitoring, biaya honor tenaga professional, dan lainlain.

·

Begitu juga untuk kegiatan yang biaya pelaksanaannya tidak terlalu besar,
seperti
pelaksanaan
basic
study,
workshop
atau
seminar,
direkomendasikan pelaksanaan kegiatannya dibiayai oleh Pemerintah
| Rekomendasi Implementasi MIDEC
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Indonesia melalui DIPA, sedangkan pihak Jepang cukup membiayai tenaga
ahli atau nara sumber dari Jepang.

6.2.4 Penetapan Deskripsi, Sasaran dan Prioritas Proyek
Dari evaluasi tentang kegiatan MIDEC yang diberikan pada bab
sebelumnya, ditemui kegiatan-kegiatan yang belum memberikan detail rencana
kerjanya. Kekurangan ini memberikan kesan bahwa pihak Indonesia (dalam hal ini
Departemen Perindustrian) belum memiliki kejelasan berkaitan dengan kebutuhan
bantuan yang akan diminta dari pihak Jepang. Sebaliknya, pihak Jepang telah
memiliki kriteria yang cukup jelas sehingga setiap kegiatan yang disepakati telah
dapat dinyatakan skema pendanaannya. Sebagai upaya perbaikan untuk mengatasi
hal tersebut perlu direkomendasikan hal-hal berikut:
1.

Setiap sektor dalam cakupan MIDEC perlu melakukan analisis kondisi
internal dan eksternal (SWOT). Jika belum dilakukan, kajian ini dapat
direncanakan ulang sebagai bagian dari basic study. Hal ini diperlukan agar
kegiatan yang direncanakan berangkat dari ‘starting condition’ yang benar,
sehingga deskripsi proyek yang dibuat jelas (mencakup jenis kegiatan basic
studyes, training, expert assistance, equipment provision, atau benchmarking,
termasuk tujuannya untuk peningkatan kapabilitas, kapasitas atau
pengembangan organisasi industri), memiliki justifikasi yang kuat,
memiliki ukuran tingkat pencapaian (output dan impaknya), serta
pengunaan sumberdaya yang diperlukan. Selanjutnya setiap sektor dalam
cakupan MIDEC membuat rencana kerja yang detail termasuk kepada
besaran biaya yang dibutuhkan, sehingga rencana kerja tersebut dapat
diimplementasikan. Berdasarkan analisis SWOT, selanjutnya setiap sektor
perlu menetapkan kecenderungan (trend) pencapaian sasaran yang tepat
dan realistis. Untuk itu perlu dipersiapkan hal-hal berikut:
a. Melengkapi data yang ada untuk prediksi pertumbuhan ke depan.
b. Menetapkan asumsi dan batasan ke depan.
c. Menetapkan sasaran kuantitatif antara tahunan.

2.
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Kegiatan basic study merupakan kajian yang dapat dimanfaatkan untuk
pemetaan kondisi industri saat ini serta peta jalan pengembangannya ke
depan. Dari hasil basic study seperti ini, dapat diketahui ”capacity building”
apa yang perlu dilakukan. Apabila kegiatan basic study ini dikerjakan oleh
pihak Jepang, dan tindak lanjut bantuannya juga oleh pihak Jepang, maka
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kemungkinan pihak Jepang akan merekomendasikan kegiatan-kegiatan
yang belum tentu memberikan manfat yang besar bagi industri Indonesia,
tetapi semata-mata kegiatan yang mudah dilakukan oleh pihak Jepang.
Untuk itu diusulkan kegiatan basic study semacam ini juga dilakukan oleh
pihak Indonesia dan untuk itu perlu dianggarkan melalui DIPA. Efektivitas
kegiatan ini dapat dijaga dengan melibatkan konsultan dan didampingi
oleh asosiasi atau organisasi industri terkait, sehingga kebutuhan nyata
yang diperlukan industri nasional serta kerjasama globalnya dapat
dipetakan. Hasil yang solid dapat digunakan sebagai bahan perundingan
untuk dimintakan bantuan kepada pihak Jepang. Jika rekomendasi ini
dilakukan melalui mekanisme DIPA, maka awal tahun 2009 sudah dapat
dilaksanakan, dan diharapkan pertengahan tahun 2009 peta jalan
pengembangan setiap sektor sudah dapat terpetakan. Selanjutnya hasil ini
dituangkan dalam proposal implementasi MIDEC. Dengan berkurangnya
bantuan pembiayaan dari Jepang untuk kegiatan basic study dan
seminar/workshop, maka punya peluang untuk menegosiasikan
kompensasi bantuannya menjadi bantuan mesin/peralatan.
3.

Berdasarkan deskripsi, sasaran dan peta jalan yang dihasilkan, selanjutnya
perlu dilakukan kajian pada setiap usulan proyek berkaitan dengan
dimensi potensi (dalam peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan
kemingkinan keberhasilannya), dimensi kesiapan sumberdaya (orang,
ketersediaan waktu, dan biaya), dan dimensi impak (pada pencapaian
sasaran). Dengan ketiga dimensi tersebut dapat disusun prioritas untuk
implementasi setiap proyek. Contoh skema prioritas diberikan pada
gambar berikut.

| Rekomendasi Implementasi MIDEC
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Gambar. 6-5 Skema Penentuan Prioritas Proyek.
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6.2.5 Rencana Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
Implementasi MIDEC, sebagaimana implementasi sebuah program,
mencakup rangkaian aktivitas yang harus dijalankan melalui sebuah sistem
perencanaan agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Rencana ini mencakup
pemantauan terhadap kemajuan yang dicapai yang juga terkait dengan sumberdaya
yang digunakan. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan bahwa setiap program
memiliki karakteristik yang membedakannya dengan program lain.
Dalam mengelola semua aktivitas ini, beberapa langkah dasar (dan
kaitannya seperti pada gambar berikut) perlu diperhatikan, yaitu:
1.

Pengidentifikasian.

2.

Perencanaan.

3.

Pengorganisasian.

4.

Pemantauan

5.

Pengambilan keputusan.
Gambar. 6-6 Skema Pengelolaan Program

a) Tahap identifikasi
Beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam tahap
pengidentifikasian sebuah program adalah:
| Rekomendasi Implementasi MIDEC
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1) Keunikan program: sebuah program dirancang sesuai tujuan masingmasing.
2) Tingkat keterbatasan: setiap program dirancang untuk memiliki akhir,
paling tidak ada suatu hasil antara yang akan dicapai.
3) Tingkat kompleksitas: terdapat sejumlah faktor yang saling berinteraksi.
4) Membutuhkan pengetahuan antar dan lintas disiplin ilmu: faktorfaktor yang terlibat dapat sangat beragam.
5) Perilaku dinamis: setiap program secara alamiah memerlukan solusi baru
pada situasi yang baru sejalan dengan berkembangnya resiko dan tuntutan
program.
6) Tingkat keterkaitan dengan masa lalu: setiap program dapat
diimplementasikan dengan menggunakan cara atau pendekatan yang lalu,
namun seringkali memerlukan telaah ulang yang tidak kecil.
Dalam perundingan IJEPA, Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh
Departemen Perindustrian) telah menetapkan tiga sasaran pokok, yaitu:
1) Penentuan industri yang menjadi penggerak utama (driver’s activities)
yang didasarkan atas keinginan dan prioritas utama kedua belah pihak
yang dianggap sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi
masing–masing negara. Tiga sektor industri sebagai penggereak utama
adalah industri otomotif, elektronika, dan alat berat.
2) Pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi produk–produk unggulan
Indonesia di pasar Jepang (prosperity program). Program ini dimaksudkan
agar terjadi peningkatan daya beli secara signifikan terhadap produk
Indonesia yang menjadi kebutuhan masyarakat dan industri Jepang. Untuk
mencapai hal tersebut, Indonesia perlu melakukan peningkatan kualitas
atas produk tersebut yang juga mengharapkan partisipasi Jepang dalam
peningkatan investasi baru dari Jepang sebagai salah satu prasyarat awal
untuk melakukan pengembangan kapasitas (capacity building).
3) Melakukan sinergi, integrasi dan harmonisasi dalam upaya pengembangan
kapasitas untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia melalui satu
wadah yaitu Manufacturing Industry Development Center (MIDEC).
Program terpadu ini merupakan konsekuensi langsung yang diperlukan
untuk mendukung program pembukaan akses pasar bagi produk unggulan
Indonesia.
6-14
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Untuk program MIDEC (dalam kerangka kerja IJEPA), telah disepakati pula
untuk memberikan fokus dukungan pada 13 Sektor, yaitu (i) pengerjaan logam
(metal working), (ii) tooling techniques (mould dan die), (iii) pengelasan (welding),
(iv) konservasi energi (energy conservation), (v) promosi ekspor dan investasi
(export and investment promotion), (vi) usaha kecil dan menengah (SMEs), (vii)
otomotif dan auto parts, (viii) peralatan elektrikal dan elektronik (electrical and
electronics), (ix) baja dan produk baja (steel and steel products), (x) tekstil (textiles),
(xi) petro chemical dan oleo chemical, (xii) produk logam bukan baja (non ferrous
products), dan (xiii) makanan-minuman (food and beverages). Dalam program ini
telah diajukan dan disusun rencana kegiatan yang mencakup 97 kegiatan, yang
secara umum mencakup kegiatan dalam bentuk studi pendahuluan (basic study),
pelatihan, bantuan teknis (technical assistance), serta bantuan peralatan dan
sistem.
b) Tahap Perencanaan
Pada tahap perencanaan, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:
1) Horison perencanaan: setiap program dimulai pada suatu saat dan
diakhiri pada saat tertentu dimana semua aktivitas program akan
berlangsung.
2) Peramalan dan perkiraan resiko: program mungkin akan berjalan tidak
sesuai rencana, sehingga segala resiko yang dapat terjadi perlu
dipertimbangkan sebelumnya.
3) Penetapan tujuan: setiap program dapat memiliki “customer” tunggal atau
majemuk, sehingga penetapan tujuan sesuai dengan keinginan “customer”
perlu disepakati sebelumnya.
4) Penetapan urutan pekerjaan: setiap program melibatkan rangkaian
pekerjaan yang terkait satu dengan lainnya, sehingga penyusunan urutan
pekerjaan perlu dikelola dengan baik.
5) Pengelolaan konflik: setiap pekerjaan memerlukan penggunaan
sumberdaya, sehingga dapat memunculkan konflik seiring dengan adanya
keterbatasan-keterbatasan sumberdaya.
6) Review ulang: kondisi dinamis yang terkait dapat menyebabkan ketidaklayakan program sebagai akibat adanya keterbatasan-keterbatasan yang
mungkin terjadi, akibatnya review ulang perencanaan juga perlu
dipertimbangkan.
| Rekomendasi Implementasi MIDEC
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c) Tahap Pengorganisasian
Pada tahap pengorganisasi, pengelola program menggunakan rencana
program sebagai acuan untuk menyusun perangkat program yang disusun dalam
suatu struktur organisasi program sebagaimana direkomendasikan pada sub-bab
sebelumnya. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, pelaksana program
memiliki acuan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam
melakukan pengorganisasian program, perlu juga diperhatikan pengelolaan
berbagai jenis sumberdaya program yang mencakup kebijakan untuk prioritas,
prosedur, dan alokasi sumberdaya, serta penyusunan perangkat pengendaliannya.
Regionalisasi (atau divisional) seringkali juga diperlukan jika program
yang akan dilaksanakan mencakup bidang atau area dengan karakteristik yang
berbeda secara signifikan. Untuk itu, kebijakan yang bersifat pengintegrasian atau
harmonisasi juga perlu dikembangkan dimana fasilitas komunikasi menjadi elemen
yang penting. Fasilitas komunikasi yang disediakan sebagai bagian dari organisasi
program juga harus dapat menjadi penghubung antara pengelola program MIDEC
dan stakeholders program.
d) Tahap Pemantauan
Tahap pengorganisasian yang baik akan memudahkan tahap pemantauan
pelaksanaan program sehingga pengelola dan pelaksana program dapat melakukan
pengambilan keputusan yang tepat. Dalam melakukan pemantauan, paling tidak
ada enam elemen yang perlu diperhatikan, yaitu:
§

Efektivitas proses pelaksanaan aktivitas program

§

Penggunaan sumberdaya financial

§

Pengunaan sumberdaya manusia

§

Pemenuhan sasaran sesuai keinginan “customer”

§

Dampak sosial bagi masyarakat dan lingkungan

§

Pemenuhan persyaratan administratif

Untuk keperluan ini, perlu dirumuskan ukuran-ukuran
mengindikasikan tingkat pencapaian masing-masing elemen.
e) Tahap Pengambilan Keputusan
6-16
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Sesuai dengan struktur jaringan yang diusulkan, pengambilan keputusan
dapat dilakukan secara independen oleh masing-masing koordinator jaringan
melalui mekanisme tertentu. Koordinator MIDEC yang merupakan bagian inti dapat
memiliki hirarki lebih tinggi yang diperlukan untuk melakukan harmonisasi dan
resolusi terhadap konflik atau perbedaan prioritas. Hierarki pengambilan
keputusan ini harus dapat dinyatakan secara eksplisit pada tugas dan wewenang
dalam struktur organisasi.

6.3 Penjaminan Kualitas
Penjaminan kualitas program adalah tindakan terencana dan sistematis
yang diperlukan untuk menjaga dan memberikan keyakinan bahwa seluruh
aktivitas yang dilakukan akan menuju dan mencapai sasaran program. Sesuai
dengan tahapan-tahapan yang direncanakan untuk program MIDEC (perencanaan,
pengorganisasian, pemantauan, dan pengambilan keputusan) diperlukan
penjaminan kualitas program sebagai berikut:
1) Sasaran program MIDEC perlu dijabarkan secara rinci (bila perlu dengan
ukuran pencapaian tambahan atau indikator) serta diuraikan kedalam
sasaran antara tahunan. Penjabaran ini diperlukan agar dapat digunakan
sebagai acuan proyek.
2) Struktur organisasi yang diusulkan dilengkapi dengan uraian jabatan dan
kebutuhan jabatan termasuk kewenangan dan lingkup pengambilan
keputusan.
3) Prosedur pemantauan, evaluasi dan pengendalian perlu disusun sesuai
dengan cakupan aktivitas yang ada. Prosedur yang disusun dapat bersifat
umum, sehingga masing-masing bagian dapat mengembangkan prosedur
spesifik yang sesuai dengan karakteristiknya. Prosedur ini mencakup
deskripsi umum, siapa, melakukan apa (who does what), dan bagaimana
tahapan pelaksanaannya.
4) Program MIDEC mencakup berbagai sektor dan latar belakang stakeholders
terkait. Untuk itu setiap proposal proyek yang diusulkan perlu
diseragamkan dengan menyusun panduan penyusunan proposal proyek
yang mencakup hal-hal berikut:
·

Judul, bentuk (basic study, training atau expert assistance),
penanggung jawab, dan uraian kegiatan.
| Rekomendasi Implementasi MIDEC

6-17

KEDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DI PASAR GLOBAL
Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Impelementasi MIDEC-IJEPA

·

Relevansi dengan hasil analisis SWOT setiap sektor (masalah apa
yang akan diselesaikan serta manfaat apa yang ingin dicapai).

·

Kaitan dengan proyek terkait (utamanya dalam cakupan MIDEC
atau di luar MIDEC).

·

Bentuk dan pola keterlibatan pihak Jepang (industri atau lembaga
pemerintah) yang diharapkan serta evaluasi relevani dan
ketersediannya.

·

Keterlibatan industri, asosiasi industri, atau organisasi lain yang
relevan, termasuk pola dan bentuk kontribusi yang diharapkan.

·

Rencana kebutuhan sumber daya (manusia, dana, peralatan dan
fasilitas pendukung) serta evaluasi ketersediaannya.

·

Deskripsi rinci sasaran proyek (atau dampaknya) termasuk
indikatornya dan keterkaitan sasaran proyek dengan sasaran
program (atau indikator-indikatornya), serta evaluasi perkiraan
tingkat keberhasilan pencapaianya.

·

Rencana jadual pelaksanaan kegiatan.

Seluruh aktivitas yang diperlukan untuk membangun sistem penjaminan
kualitas ini perlu dinyatakan secara eksplisit dalam tugas dan tanggung jawab
sekertariat MIDEC. Jika diperlukan ada posisi dalam struktur organisasi sekertariat
MIDEC yang dikhususkan untuk penjaminan kualitas program yang selanjutnya
diintegrasikan dengan aktivitas monitoring, evaluasi dan pengendalian.
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