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Peran Industri Mamin di Indonesia

Triwulan I-2021: industri pengolahan terkontraksi 1,38% y-o-y, 

namun industri mamin tumbuh sebesar 2,45% y-o-y dan 

menyumbang 6,2% ke PDB Indonesia

Industri mamin menyerap 5 juta tenaga kerja

Ekspor: US$ 13,7 miliar

Impor: US$ 5,6 miliar

(2020)



Kebijakan Non-Tarif Mempengaruhi Industri
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Sumber: Adaptasi dari Franssen & Solleder

Kebijakan non-tarif:

upaya kebijakan selain tarif yang 

berpotensi memiliki dampak

ekonomi terhadap perdagangan

barang internasional, mengubah

kuantitas perdagangan, harga

atau keduanya



Kebijakan Non-Tarif 
Pangan dan Pertanian

• Sektor pangan dan pertanian paling 

banyak diatur oleh NTM

• NTM mencakup hampir semua

produk di sektor pangan dan 

pertanian



466 kode NTM dari 8 

kementerian/lembaga:

• Kuota

• Kebijakan teknis (sertifikasi, 

pelabelan)

• Inspeksi pra-pengiriman

• Kebijakan sanitary phytosanitary

(UNCTAD-TRAINS)

Jumlah dan Cakupan NTM Bertambah



NTM Penting dan Diperlukan…



(Trade Barrier Index, 2019)
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Dampak NTM terhadap Industri

Biaya tinggi: compliance cost (biaya kepatuhan), pungutan liar (International 

Trade Center, 2017) – setara 49% tarif

Keterlambatan:

○ Pengeluaran izin yang terlambat

○ Masa pemrosesan kontainer yang lama (5 hari di Indonesia, dibandingkan 2 hari di 

Hongkong dan 1,5 hari di Singapura)

○ Proses pengecekan dokumen dan inspeksi yang lama

Persaingan tidak sehat: fixed cost lebih berat untuk usaha kecil, pemberian izin

yang tidak transparan dan tidak dapat diandalkan.

Harga bahan baku meningkat, kelangkaan bahan baku, 

produktivitas dan daya saing berkurang





Pentingnya Fasilitasi Impor untuk Industri

● Industri butuh mengimpor bahan baku karena produksi domestik komoditas

yang dibutuhkan seringkali tidak cukup dalam hal kuantitas dan kualitas. 

● Industri yang menggunakan impor bahan baku akan meningkatkan output, 

produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja (Rahardja & Varela, 2015).

● Integrasi rantai nilai global (global value chain) berupa backward-linkage dan 

forward-linkage



Rekomendasi Kebijakan

● Kementerian Perdagangan perlu memimpin upaya tinjauan NTM melalui

Regulatory Impact Assessment (sebelum dan sesudah)

● Mempertimbangkan automatic import licensing system untuk mengganti

kuota impor di masa depan.

○ Mekanisme tariff rate quota (TRQ) di IA-CEPA bisa menjadi awal mula

● Melakukan perbaikan infrastruktur dan sistem untuk meminimalisasi biaya

kepatuhan






