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GLOSARIUM

API:
Angka Pengenal Importir

API-P:
Angka Pengenal Importir-Produsen

API-U:
Angka Pengenal Importir-Umum

ASW:
ASEAN Single Window 

BPOM:
Badan Pengawas Obat dan Makanan 

BPS:
Badan Pusat Statistik

CEPA:
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif

CPI:
Consumer Price Index 

FDI:
Investasi asing langsung

FTA:
Perjanjian Perdagangan Bebas

GVC:
Rantai Nilai Global

HS:
Harmonized System

IHP:
Indeks Harga Konsumen

INATRADE:
Layanan perizinan perdagangan elektronik 
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INSW:
Indonesia National Single Window  

Kemenkeu:
Kementerian Keuangan

KKP:
Kementerian Kelautan dan Perikanan  

Kemendag:
Kementerian Perdagangan

LNSW:
Lembaga National Single Window 

MFA:
Multi Fiber Arrangements 

PP:
Peraturan Pemerintah

SI:
Statistik Industri

SIINas:
Sistem Informasi Industri Nasional

SINSW:
Sistem Indonesia National Single Window

SNI:
Standar Nasional Indonesia

WTO:
Organisasi Perdagangan Dunia
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Praktik perizinan perdagangan di Indonesia memiliki sejumlah permasalahan, antara lain proses 
yang panjang, kurangnya transparansi, dan buruknya kualitas data. Untuk menangani masalah-
masalah ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep Neraca Komoditas (NK) sebagai 
bagian dari implementasi Omnibus Law Cipta Kerja 2020. NK bertujuan untuk menyediakan data 
dan meningkatkan transparansi proses perizinan perdagangan.

Neraca Komoditas merupakan basis data terintegrasi yang berisi data tentang penawaran 
dan permintaan agregat berbagai jenis barang secara nasional. Basis data ini akan digunakan 
sebagai dasar untuk mengontrol perdagangan internasional, yaitu sebagai dasar pemberian izin 
impor dan ekspor dengan melacak defisit dan surplus neraca permintaan penawaran agregat. 
Sebagai awal penerapan, NK untuk lima barang telah ditetapkan, yaitu beras, garam, gula, 
daging sapi, dan produk-produk perikanan. Sementara itu, produk lainnya direncanakan akan 
mengimplentasikan NK pada tahun 2023. 

Rencananya, sistem NK ini akan diberlakukan melalui penerbitan peraturan presiden. Dengan 
diberlakukannya NK, satu tahapan dalam proses perizinan akan dikurangi. Selain itu, NK juga 
akan meningkatkan transparansi dengan harapan dapat mengurangi potensi korupsi dalam 
proses pemberian izin perdagangan. 

Namun demikian, dalam implementasinya, NK dihadapkan dengan berbagai potensi masalah. 
Pengumpulan data konsumsi dan produksi di tingkat perusahaan, konsumen, produk, industri, 
dan nasional akan tidak mudah. Data NK akan semakin sulit dikumpulkan apabila melibatkan 
berbagai produk dalam rantai nilai industri dan jejaring produksi global. Permasalahan 
pengumpulan data juga berpotensi terjadi karena adanya ketidaksepakatan antar kementerian 
terkait data mana yang sebaiknya digunakan. Selain itu, NK hanya akan mencakup simplifikasi 
dari data kuantitatif produksi dan konsumsi yang belum memperhatikan informasi kualitatif 
yang penting dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti: variasi, kualitas, serviceability, 
dan deliverability. Walaupun permasalahan perbedaan data antar kementerian mungkin dapat 
dimitigasi, perbedaan data antar perusahaan dan industri akan lebih sulit untuk ditangani. 

NK berpotensi untuk memperbaiki transparansi dan birokrasi perizinan impor dan ekspor untuk 
produk yang saat ini sudah diregulasi. Namun demikian, penerapan NK bagi barang-barang lain 
yang belum diregulasi berpotensi untuk semakin menambah birokrasi yang akan mengganggu 
efisiensi pasar. Saat ini, melakukan ekspor dan impor di Indonesia sudah relatif sulit bahkan bagi 
para perusahaan yang sudah berpengalaman. Regulasi yang terlalu banyak dan kompleks akan 
mengurangi insentif para perusahaan untuk berpartisipasi dalam perdagangan global maupun 
untuk berinvestasi. Penerapan NK sebagai kontrol perdagangan akan justru bertentangan 
dengan semangat Omnibus Law Cipta Kerja dan komitmen Indonesia dalam berbagai forum 
internasional.

Penerapan NK pada lima komoditas dapat menguji seberapa efisien, akurat dan transparan 
sistem ini dapat berjalan. Evaluasi sistem baru ini sebaiknya dilengkapi dengan survei kepada 



10

perusahaan-perusahaan pengekspor dan pengimpor serta observasi terhadap respon dari mitra 
perdagangan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan komunikasi publik tentang NK 
sebelum sistem ini diterapkan. Hingga saat ini, masih banyak pemangku kepentingan, termasuk 
lembaga pemerintah, media, akademisi, dan pelaku usaha, yang belum mengerti tentang NK. 
Kurangnya diskusi publik ini dapat menciptakan ketidakpastian dan iklim bisnis yang kurang 
ramah di Indonesia.

--
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PENDAHULUAN

Dalam satu dasawarsa terakhir sebelum pandemi, perekonomian Indonesia tumbuh cukup tinggi 
secara rerata 5% setiap tahunnya, walaupun masih lebih rendah dari pertumbuhan eksonomi 
sebelum  Krisis Finansial Asia tahun 1998. Resesi akibat pandemi COVID-19 telah mendorong 
pemerintah untuk menyelesaikan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang disebut 
juga sebagai “Omnibus Law”. Undang-Undang ini disusun dengan harapan untuk memperbaiki 
iklim usaha dengan menyederhanakan birokrasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih 
luas.

Salah satu aspek terpenting dari UU No. 11/2020 adalah dampaknya 
terhadap perdagangan internasional. Pada tahun 2021, pemerintah 
telah menyelesaikan berbagai peraturan pemerintah (PP) sebagai 
tindak lanjut dari UU Cipta Kerja, dimana beberapa PP tersebut 
terkait dengan perdagangan.1  Neraca Komoditas (NK) direncanakan 
menjadi sebuah rangkaian basis data terpadu yang berisi penawaran 
dan permintaan berbagai jenis barang—termasuk tingkat persediaan 
produk tersebut—dan informasi mengenai kapan barang tersebut 
akan dibutuhkan serta kualitas standarnya. Dengan adanya data 
NK ini, pemerintah mengharapkan dapat memastikan konsistensi 
dan mengurangi sengketa data antar kementerian dan badan dalam 
penetapan ijin perdagangan.

Dalam rangka implementasi NK, pemerintah rencananya akan 
mengeluarkan peraturan presiden dan berbagai peraturan menteri.  
Namun, hingga saat disusunnya artikel ini, baru ada satu peraturan menteri yang telah 
diterbitkan, yatu peraturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang NK untuk 
produk-produk perikanan. Sementara itu, peraturan presiden tentang NK masih dalam tahap 
finalisasi (Wahyudi, 2021). Sebagai informasi, pada periode akhir penulisan artikel ini, telah pula 
dikeluarkan beberapa Peraturan Menteri Perdagangan yang berhubungan dengan NK. 

Perdagangan internasional merupakan hal yang esensial bagi para pelaku usaha, terutama 
mereka yang bergantung pada rantai nilai global. Rantai nilai global mendorong spesialisasi, 
yang menambah efisiensi, memperbaiki hubungan antar perusahaan, serta meningkatkan 
akses terhadap modal, pengetahuan praktis, dan input. Partisipasi dalam pasar global juga turut 
menggenjot investasi asing langsung dan menciptakan lapangan pekerjaan (Bank Dunia, 2020). 
Dengan demikian, manfaat dari peningkatan perdagangan internasional ini selaras dengan 
tujuan dari UU No. 11/2020.

1 Neraca Komoditas (NK) disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah No. 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan 
Pemerintah No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, dan Peraturan Pemerintah No. 29/2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Neraca Komoditas (NK) 
direncanakan menjadi sebuah 
rangkaian basis data terpadu 
yang berisi penawaran dan 
permintaan berbagai jenis 
barang—termasuk tingkat 
persediaan produk tersebut—
dan informasi mengenai 
kapan barang tersebut akan 
dibutuhkan serta kualitas 
standarnya. 
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Saat ini, NK ditetapkan untuk digunakan dalam rangka mempercepat 
proses perizinan ekspor dan impor untuk barang-barang yang 
peredarannya saat ini telah diatur. Alih-alih hanya bergantung pada 
surat rekomendasi dari kementerian-kementerian terkait (disebut 
juga sebagai rekomendasi impor), NK akan berperan sebagai sumber 
data tunggal untuk dijadikan acuan dalam memberikan izin ekspor dan 
impor. Peraturan Pemerintah No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Perindustrian menetapkan bahwa NK juga akan digunakan 
untuk meningkatkan akses terhadap bahan baku dan input industri 
lainnya, yang diindikasi menjadi salah satu masalah para pelaku usaha 
di Indonesia.

NK rencananya akan diterapkan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah menyelesaikan NK 
untuk lima komoditas  (gula, garam, produk-produk perikanan, beras, dan daging sapi) pada 
tahun 2021 dan mengatur impor menggunakan NK pada tahun 2022 (Bardan, 2021a). Tahap 
kedua adalah memperluas cakupan NK untuk produk lainnya yang membutuhkan rekomendasi 
impor mulai 2022 menuju 2023. Selanjutnya, pemerintah berencana untuk mulai mengatur 
impor produk tambahan tersebut berdasarkan NK. 

Dalam artikel ini, kami juga membahas praktik perizinan impor yang ada saat ini di Indonesia. 
Regulasi-regulasi yang mengatur perdagangan Indonesia dibahas dan dibandingkan dengan 
informasi yang ada tentang NK. Kami juga melakukan wawancara kepada beberapa pelaku 
usaha di sektor industri baja dan elektronik tentang pengalaman mereka. Selanjutnya, kami 
membahas bagaimana NK akan mengubah proses dalam melakukan perdagangan di Indonesia, 
dan apakah NK dapat memperbaiki sistem perizinan dan meningkatkan akses terhadap bahan 
baku dan input industri. Kami kemudian juga membahas  berbagai potensi permasalahan yang 
ada dalam NK. Rekomendasi kebijakan kami sampaikan pada bagian akhir dari artikel ini. 

NK ditetapkan untuk 
digunakan dalam 

rangka mempercepat 
proses perizinan 

ekspor dan impor untuk 
barang-barang yang 

peredarannya saat ini 
telah diatur. 
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NERACA KOMODITAS DAN PRAKTIK PERIZINAN 
PERDAGANGAN DI INDONESIA

Indonesia menggunakan instrumen kuota dan izin impor untuk berbagai jenis barang. Indonesia 
telah memperluas banyaknya cakupan perizinan impor dari 30 menjadi lebih dari 40 kelompok 
produk sejak tahun 2013, setara dengan 3.308 produk2 Harmonized System (HS) 10 digit atau 
30.6% dari keseluruhan HS (WTO, 2020). Proses perizinan impor umumnya melibatkan beberapa 
kementerian teknis dan Kementerian Perdagangan (Amanta, 2021; WTO, 2020). Sebagai contoh, 
pengimpor daging sapi harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian, lalu 
menggunakan surat tersebut untuk memohon izin impor dari Kementerian Perdagangan.

Alasan di balik Pemberlakuan sistem perizinan ini berbeda-beda antara satu produk dengan 
lainnya, namun beberapa alasan di antaranya adalah kesehatan dan keselamatan publik, 
keamanan masyarakat, mencapai ketahanan pangan dan swasembada, mendukung produsen-
produsen dalam negeri, dan kedaulatan.3 Dalam beberapa kasus, seperti produk-produk 
perikanan, semen, dan plastik, tidak ada alasan yang diberikan.

Proses perizinan kuota terdiri atas dua tahap. Tahap pertama terjadi satu tahun sebelum 
implementasi: kementerian-kementerian teknis mengumpulkan estimasi impor yang 
direncanakan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam lingkup regulasi mereka. 
Contohnya, dalam industri baja, para perusahaan harus mengunggah rencana impor dan 
kapasitas produksi mereka melalui aplikasi web bernama Sistem Informasi Industri Nasional 
(SIINas), sebuah platform yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian (Wawancara 1). Untuk 
memastikan bahwa perusahaan memberikan rencana impor yang “layak”, yakni yang tidak 
mengimpor secara berlebihan dan bertujuan pada produksi alih-alih menjual kembali barang-
barang impor, kementerian teknis dapat mengirimkan surveyor untuk mengaudit kapasitas 
mereka dalam menggunakan impor yang diminta. 

Data dari perusahaan-perusahaan ini digabungkan untuk menghitung jumlah keseluruhan impor 
yang dibutuhkan. Apabila suatu barang termasuk dalam wewenang beberapa kementerian 
sekaligus, data ini akan dibawa ke rapat koordinasi antar kementerian. Contohnya, kuota untuk 
beras, garam, dan gula ditentukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

2 Harmonized Commodity Description and Coding System—yang umumnya disebut sebagai Harmonized System atau HS—adalah 
nomenklatur terstandar internasional yang berisi deskripsi, klasifikasi, dan kode barang-barang (Yu, 2008).
3 Alasan dan prosedur untuk produk-produk yang tunduk pada perizinan impor dimuat dalam lampiran (berdasarkan WTO 
Indonesia TPR, Laporan Sekretariat Tabel A3.4).
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Dalam proses koordinasi tersebut, kementerian-kementerian bisa tidak sependapat karena 
mereka mewakili kepentingan kelompok yang berbeda-beda. Ketika menentukan kuota impor 
garam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melindungi kepentingan para petani garam 
yang ingin membatasi impor garam, sedangkan Kementerian Perindustrian menginginkan kuota 
impor yang lebih banyak karena garam adalah input produksi yang penting. KKP memberikan 
data terkait kapasitas produksi para petani garam, sedangkan Kementerian Perindustrian 
memberikan data terkait jumlah yang dibutuhkan untuk kebutuhan manufaktur. Sebagai hasil 
dari rapat ini, kuota untuk diterapkan tahun selanjutnya akan ditentukan dan diserahkan kepada 
Kementerian Perdagangan.

Tahap kedua dalam sistem perizinan kuota terjadi pada tahun implementasi kuota tersebut. 
Perusahaan yang ingin mengimpor suatu produk yang peredarannya diatur membutuhkan 
sebuah “izin untuk mengimpor” yang dilampirkan dalam dokumen pabeannya. Sebuah 
perusahaan produksi harus mendaftar sebagai pengimpor-produsen dan mendapatkan Angka 
Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selanjutnya, perusahaan tersebut harus mengajukan 
permohonan surat rekomendasi kepada kementerian teknis terkait. Kementerian tersebut 
lalu mengeluarkan surat yang menyatakan kuota yang dialokasikan untuk mereka. Surat ini 
digunakan untuk mengajukan permohonan izin dari Kementerian Perindustrian. Perusahaan 
tersebut lalu mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian, yang juga menyatakan kuota 
yang diberikan kepada mereka. Kuota yang diberikan tidak selalu sama dengan jumlah yang 
diajukan oleh perusahaan di awal (Wawancara 1). Izin ini dilampirkan dalam dokumen impor 
perusahaan.

Gambar 1. 
Implementasi Langkah Pertama

Perusahaan 
Pengimpor

Rapat 
Koordinasi

Kementerian 
Teknis

Kementerian 
Perdagangan

Surveyor
Menyerahkan 

rencana impor

Menggunakan data untuk 
memperdebatkan kuota

Menyerahkan kuota 
yang diterapkan

Meminta untuk 
mengaudit perusahaan

Memberikan laporan 
survei

1

3

4

2

Sumber: Interpretasi penulis berdasarkan wawancara 1
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Gambar 2. 
Implementasi Tahap Kedua

Perusahaan 
Pengimpor

Kementerian 
Perdagangan

Kementerian 
Teknis

Instansi 
Kepabeanan

Memberikan dokumen-dokumen impor, 
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Mengajukan 
permohonan 
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Memberi rekomendasi

1

3

2

Sumber: Interpretasi penulis berdasarkan wawancara 1

Neraca Komoditas tidak disebutkan di dalam Omnibus Law Cipta Kerja, 
tetapi masuk ke dalam kerangka kerja melalui izin berusaha. Menurut Pasal 
559 dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, suatu usaha yang akan mengekspor 
atau mengimpor barang membutuhkan izin khusus yang diberikan 
berdasarkan NK. 

Definisi NK menurut Peraturan Pemerintah No. 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Kelautan dan Perikanan, Peraturan Pemerintah No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Perindustrian, dan Peraturan Pemerintah No. 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Perdagangan:

“Yang dimaksud dengan “neraca komoditas” adalah data dan informasi yang 
memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk 
kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang 
ditetapkan dan berlaku secara nasional.”

Dengan kata lain, Neraca Komoditas4  akan menjadi sebuah basis data nasional berisi penawaran 
dan permintaan komoditas-komoditas tertentu, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun 
input industri, dalam kurun waktu tertentu. NK dirancang untuk menangkap informasi tentang 
jumlah dan kualitas komoditas-komoditas yang termasuk dalam daftar dan konsumsinya 
oleh perusahaan dan rumah tangga. Data akan dikumpulkan oleh kementerian-kementerian 
yang bertanggung jawab untuk selanjutnya dikonsolidasikan dalam rapat koordinasi.

4 Penting untuk membedakan NK sebagai sistem dan NK sebagai basis data setiap barang. Istilah NK dalam laporan ini digunakan 
secara bergantian.

Neraca Komoditas tidak 
disebutkan di dalam 
Omnibus Law Cipta Kerja, 
tetapi masuk ke dalam 
kerangka kerja melalui 
izin berusaha. 
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Dengan asumsi NK memuat informasi yang sempurna tentang jumlah produksi dan konsumsi 
suatu komoditas dalam kurun waktu tertentu, NK dapat mengestimasi selisih konsumsi 
dan produksi untuk mengidentifikasi surplus dan defisit yang dari pasar. Estimasi ini dapat 
digunakan untuk menentukan tingkat kuota dan mengeluarkan izin baik untuk pengekspor 
maupun pengimpor—kuota impor akan ditetapkan setara dengan kekurangan dalam estimasi 
produksi domestik yang dibandingkan dengan estimasi konsumsi domestik, sedangkan kuota 
ekspor akan ditetapkan berdasarkan surplus dalam estimasi produksi. Dengan demikian, secara 
teori, apabila produksi domestik suatu barang lebih tinggi daripada konsumsinya, tidak akan ada 
kuota impor yang diberikan karena produksi domestik dianggap mampu memenuhi permintaan 
domestiknya.

Dalam menggantikan sistem surat rekomendasi, sistem berbasis NK ini dapat merampingkan 
sistem perizinan dengan memangkas satu tahap dalam birokrasi. Kendati demikian, masih 
belum diketahui seberapa jauh NK akan mengubah status quo. 

Menurut Permen KKP No. 24/2021, KKP bertanggung jawab menghitung estimasi produksi dan 
konsumsi produk-produk perikanan. Tidak hanya konsumsi rumah tangga yang dipertimbangkan 
ketika mengestimasi konsumsi produk perikanan, tetapi juga rencana impor industri-industri 
yang menggunakan ikan. Dalam mengestimasi produksi dan konsumsi tahun berikutnya, 
KKP menggunakan data dari tahun sebelumnya untuk  mengestimasi data tahun ini. KKP lalu 
menggunakan selisih antara produksi dan konsumsi untuk menentukan tingkat kuota tahun 
selanjutnya.

Data dari Neraca Komoditas masih akan dibawa ke Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, dan masih dapat diperdebatkan dalam rapat koordinasi. Umpan balik dari industri 
masih akan dipertimbangkan bersama dengan persyaratan-persyaratan bagi perusahaan untuk 
mengunggah rencana impor dan produksi, yang artinya birokrasi dalam tahap pertama perizinan 
impor tidak akan hilang begitu saja. Hanya tahap kedua yang akan dipengaruhi oleh dihapusnya 
surat rekomendasi kementerian-kementerian teknis.
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Gambar 3. 
Langkah kedua setelah Neraca Komoditas tersedia

Perusahaan 
Pengimpor
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Memberi izin 
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1

Sumber: Interpretasi penulis atas PP No. 27/2021, PP No. 28/2021, dan PP No. 29/2021

Dalam sistem perizinan yang digunakan saat ini, Kementerian Perdagangan menggunakan 
rekomendasi yang diberikan oleh berbagai kementerian teknis untuk menentukan kuota dalam 
izin yang dikeluarkan. Dengan demikian, kementerian-kementerian yang akan menentukan  kuota 
untuk setiap perusahaan pengimpor. Dalam sistem yang baru, Kementerian Perdagangan akan 
menggunakan kuota yang ditetapkan dari perhitungan NK sebagai pedoman utamanya, dan NK 
akan memuat informasi tentang alokasi impor untuk setiap perusahaan, sehingga Kementerian 
Perdagangan tidak perlu merujuk lagi kepada kementerian-kementerian teknis.

Berkurangnya tahapan dalam proses perizinan impor dapat cukup mempermudah para 
perusahaan. Proses mendapatkan surat rekomendasi kerap memakan waktu yang cukup lama 
(Wawancara 1), khususnya untuk perusahaan-perusahaan baru. Surat rekomendasi acap kali 
tidak transparan tentang mengapa kuota dikurangi (Wawancara 1). Dengan membuat informasi 
ini dapat diakses oleh publik, NK dapat meningkatkan transparansi. Lebih penting lagi, surat 
rekomendasi sering menjadi ajang pemburu rente yang berujung pada tindak korupsi (CIPS, 
2020).

Penggunaan NK merupakan sebuah upaya merampingkan proses pengadaan bahan baku 
dan bahan penolong jadi bagi industri. Akan tetapi, hal ini dilakukan dengan menggantikan 
mekanisme pasar dengan perencanaan pemerintah. Alih-alih mengandalkan informasi yang 
terdesentralisasi dan pengambilan keputusan dari pasar, pemerintah berusaha meningkatkan 
kumpulan informasi tentang penawaran dan permintaan secara terpusat. Rencana ini sangat 
bergantung pada asumsi keakuratan informasi dalam NK.

Di samping itu, Permendag No. 19/2021 dan No. 20/2021 memperkenalkan pendekatan “silence 
is consent (diam berarti setuju)” (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Dengan 
kata lain, apabila dokumen perusahaan telah lengkap, mereka akan secara otomatis diberi izin 
dengan kuota yang mereka ajukan apabila pemerintah tidak menanggapi permohonan dalam 5 
hari. Hal ini akan berpotensi mempercepat penerbitan izin.
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Meningkatkan efisiensi dengan memotong kesemrawutan pasar adalah ide yang bertujuan 
baik. Namun, yang patut dikhawatirkan adalah kemampuan pemerintah dalam meningkatkan 
distribusi tersentralisasi. Karena berdasarkan pengalaman masa lalu, pemerintah membutuhkan 
waktu yang sangat panjang untuk berhasil secara efektif dan fungsional untuk mengintegrasikan 
platform web. Selain itu, terdapat berbagai potensi permasalahan dari Integritas data itu sendiri 
serta isu terkait harga yang saat ini belum diperhatikan pemerintah. Kami membahas ketiga 
kekhawatiran ini dalam bagian selanjutnya.

Meningkatkan efisiensi dengan memotong kesemrawutan pasar 
adalah ide yang bertujuan baik. Namun, yang patut dikhawatirkan 
adalah kemampuan pemerintah dalam meningkatkan distribusi 

tersentralisasi. Karena berdasarkan pengalaman masa lalu, 
pemerintah membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk berhasil 

secara efektif dan fungsional untuk mengintegrasikan platform 
web. Selain itu, terdapat berbagai potensi permasalahan dari 

Integritas data itu sendiri serta isu terkait harga yang saat ini belum 
diperhatikan pemerintah. 
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PLATFORM SISTEM PERIZINAN SAAT INI

Proses permohonan perizinan impor bagi perusahaan rencananya akan sepenuhnya dilakukan 
secara online. Saat ini, sudah ada beberapa aplikasi berbasis web (web apps) yang dijalankan 
dalam proses perdagangan di Indonesia. Sistem-sistem ini dipantau oleh berbagai kementerian, 
antara lain seperti Indonesia National Single Window (INSW, www.insw.go.id) yang dikelola 
berbagai Kementerian/Lembaga dengan koordinasi Kementerian Keuangan, INATRADE oleh 
Kementerian Perdagangan, dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) oleh Kementerian 
Perindustrian. Selain itu, terdapat juga aplikasi web lainnya yang harus digunakan oleh 
perusahaan berdasarkan jenis barangnya, seperti untuk persyaratan karantina, sertifikat 
kesehatan, dan kebijakan-kebijakan perdagangan yang berkaitan dengan makanan dan obat.

INSW dikelola oleh Kementerian Keuangan, tetapi juga menghubungkan informasi dan proses-
proses dari 15 kementerian. INSW merupakan sebuah platform elektronik penyampaian tunggal 
(single submission) untuk dokumen-dokumen pabean, karantina, pendaftaran izin perdagangan, 
dokumen pelabuhan, pembayaran bea, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan 
ekspor dan impor. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta mempercepat 
proses penerbitan dokumen elektronik dan pemenuhan kewajiban ekspor impor (WTO, 2020). 
Wawancara kami dengan para pengusaha yang menggunakan sistem ini mengonfirmasi bahwa 
INSW adalah sistem yang baik dan cukup membantu mereka dalam proses perdagangan. 

Sistem elektronik lainnya yang digunakan untuk mempersingkat proses perizinan impor adalah 
INATRADE (http://inatrade.kemendag.go.id/), yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. 
Sistem ini terhubung dengan INSW, namun berfokus pada pengelolaan perizinan ekspor 
dan impor di kementerian yang berbeda-beda. Apabila ekspor dan impor suatu produk 
membutuhkan izin, perusahaan pengimpor dan pengekspor harus mengajukan permohonan 
izin melalui INATRADE. Sistem ini memfasilitasi pelacakan dokumen bagi pemohon, sehingga 
meningkatkan transparansi dan mengurangi birokrasi. Meski mengurangi interaksi tatap muka, 
sistem ini mengandalkan pemrosesan dokumen secara manual dan keputusan manusia dalam 
memberikan izinnya. Sedangkan, persyaratan perizinan impor dan ekspor dapat bervariasi 
tergantung jenis produk dan peraturannya. Izin untuk sejumlah produk hanya membutuhkan 
jenis dokumen pengenal perusahaan tertentu, namun untuk produk lainnya bisa membutuhkan 
dokumen yang lebih beragam, seperti SNI (Standar Nasional Indonesia). Untuk beberapa kategori 
produk, seperti tekstil dan pakaian, perusahaan juga harus menyerahkan rencana impor mereka 
untuk tahun berikutnya, sehingga perusahaan perlu membuat rencana impor untuk satu tahun 
ke depan terlepas dari kebutuhan mereka yang sebenarnya. Selain itu, peraturan-peraturan ini 
dapat berubah seiring berjalannya waktu, sehingga menambah ketidakpastian regulasi bagi 
perusahaan. Para pengimpor dan pengekspor harus terus mengamati berbagai perubahan ini 
serta tetap harus mengikuti update dari regulasi terkini. Ketidakpastian ini menjadi potensi 
hambatan yang signifikan dalam perdagangan, khususnya bagi para pengimpor dan pengekspor 
baru yang seringkali kesulitan memahami berbagai proses ini.    
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Meskipun INATRADE memberi izin kepada para pemohon, keputusan untuk menyetujui 
izin sebagian besar dikontrol oleh kementerian lainnya yang sistemnya terhubung dengan 
INATRADE. Contohnya, suatu perusahaan yang ingin mengimpor produk-produk setengah jadi 
untuk keperluan produksinya atau produk-produk yang dikategorikan sebagai produk industri 
harus memiliki “tanda pengenal pengimpor” (Angka Pengenal Importir Produsen atau API-P). 
Perusahaan tersebut juga harus menginput informasi tentang produksinya ke SIINas (Sistem 
Informasi Industri Nasional), yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian5. Apabila produk 
yang hendak diimpor termasuk dalam kategori makanan atau obat-obatan, perusahaan 
pengimpor perlu menginput informasi ke aplikasi E-BPOM, yang dikelola oleh Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM). Demikian pula apabila perusahaan ingin mengekspor produk-produk 
pertanian atau pertambangan tertentu. Mereka juga harus mengajukan permohonan izin untuk 
disetujui oleh kementerian-kementerian terkait.

Kendati sebagian besar sistem elektronik yang dikelola oleh kementerian-kementerian telah 
terhubung dengan INSW dan INATRADE, sistem perizinan secara keseluruhan masih terbilang 
rumit. Perusahaan perlu menginput informasi yang sama beberapa kali dalam aplikasi yang 
berbeda-beda. Mereka juga harus memahami berbagai peraturan di kementerian yang berbeda-
beda juga. Agar izinnya disetujui, perusahaan harus melapor kepada setidaknya dua lembaga 
pemerintah: Kementerian Perdagangan dan kementerian sektoral. Wawancara dengan salah satu 
perusahaan menunjukkan bahwa, apabila permohonan ditolak oleh sistem, perusahaan tidak 
bisa mencari tahu alasan penolakannya. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk memproses 
permohonan izin dapat bervariasi, dari beberapa hari hingga beberapa minggu.

Kendati sebagian besar sistem elektronik yang dikelola oleh kementerian-
kementerian telah terhubung dengan INSW dan INATRADE, sistem perizinan 

secara keseluruhan masih terbilang rumit. 

Menggunakan sistem-sistem online ini adalah sesuatu yang sulit. Sistem juga dapat dilakukan 
maintenance sewaktu-waktu atau kelebihan kapasitas. Jika memang sistem-sistem ini dibuat 
terintegrasi (misal: perusahaan hanya perlu menggunakan satu sistem yang secara otomatis 
memindah informasi ke sistem-sistem lainnya), ini akan membantu merampingkan birokrasi. 
Pemerintah sedang melangkah menuju arah yang tepat dengan memperbaiki pengaturan INSW.

Pembuatan INSW bermula di awal tahun 2000-an ketika Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN 
mewajibkan negara-negara anggotanya memiliki sebuah portal tunggal agar terintegrasi 
dengan ASEAN Single Window (ASW). Di tahap awalnya, INSW dikelola oleh sebuah tim ad hoc 
yang terdiri atas pegawai dari berbagai kementerian dan instansi kepabeanan. Baru pada tahun 
2015, sebuah badan permanen diberi mandat untuk mengelola INSW sebagai badan ad hoc. 
Pengadopsian sistem terintegrasi ini berjalan cukup lambat. Pada tahun 2018, badan permanen 
ini disahkan dengan nama Lembaga National Single Window (LNSW) oleh Peraturan Menteri 
Keuangan (Menkeu) No. 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National 
Single Window.

5 Menurut Permen KKP No. 24/2021, informasi mengenai produk perikanan akan disampaikan secara langsung ke SINSW, 
sedangkan PP No. 28/2021 menyatakan bahwa seluruh informasi akan disampaikan melalui SIINas. Kecuali SINSW dan SIINAS 
saling terhubung dan perbedaannya hanya bersifat semantik, penulis tidak dapat mengetahui implikasi inkonsistensi regulasi ini.
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Pada tanggal 17 Desember 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu No. 199/
PMK.012/2020 tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan 
Sistem Indonesia National Single Window. Peraturan ini tidak hanya memberi wewenang yang 
lebih besar kepada LNSW, tetapi juga tanggung jawab baru sebagai aktor utama di balik integrasi 
aplikasi-aplikasi web lain yang dikelola oleh kementerian dan badan pengawas badan regulasi 
lainnya. Meski kelihatannya perusahaan masih harus berurusan dengan banyak kementerian 
tergantung jenis barangnya, tujuan akhir dari Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) 
adalah untuk mempersingkat proses permohonan dokumen-dokumen ekspor dan impor.

Masih belum diketahui bagaimana PMK No. 199/2020 akan meningkatkan keefektifan LNSW 
dalam proses bisnis dan mengintegrasikan aplikasi web lainnya. Layaknya sistem-sistem lain 
yang telah diterapkan, kompleksitas dalam mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai 
kementerian dan sumber akan menjadi masalah yang besar. Hal-hal teknis dan administrasi 
juga bisa berpotensi menjadi masalah (Timorria, 2021). Contohnya, INSW membutuhkan 
bertahun-tahun hingga dapat dioperasikan dengan baik dan memiliki badan permanen yang 
mengelolanya. Pengenalan sistem yang baru kepada seluruh pemangku kepentingan juga 
menjadi sebuah masalah karena komunikasi dan konsultasi publik masih problematik bagi 
pemerintah. Pemerintah perlu memastikan bahwa para perusahaan memahami dan dapat 
mengadopsi sistem ini. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses impor dan 
ekspor akan menjadi lebih mudah dengan sistem yang baru, alih-alih menjadi lebih rumit.

INSW membutuhkan bertahun-tahun hingga dapat 
dioperasikan dengan baik dan memiliki badan permanen yang 
mengelolanya. Pengenalan sistem yang baru kepada seluruh 
pemangku kepentingan juga menjadi sebuah masalah karena 

komunikasi dan konsultasi publik masih problematik bagi 
pemerintah. 
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TANTANGAN-TANTANGAN TERKAIT INTEGRITAS 
DATA DALAM NERACA KOMODITAS

Terlepas dari peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan data di Indonesia beberapa 
dasawarsa tarakhir, terutama oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ketersediaan dan reliabilitas 
beragam jenis data masih menjadi hal yang problematik. Reliabilitas data sangat penting dalam 
perencanaan dan penerapan NK. Agar dapat digunakan, NK akan membutuhkan data yang 
konsisten dan akurat tentang produksi, konsumsi, ekspor, dan impor setiap produk.  

Gambar 4.
Aliran informasi dan data dalam Neraca Komoditas  

Sumber Data K/L Terkait LNSW

Perusahaan Pertanian/ 
Perkebunan/Peternakan

Hal yang belum ditangkap sama sekali: HARGA

Perusahaan
Industri Hulu

Perusahaan Industri Antara

Perusahaan Industri Hilir

Kebutuhan Konsumsi 
Masyarakat

Kebutuhan Khusus 
Pemerintah

Kementan
Data Supply

Komoditas asal
SDA

Kemenperin

BPS

Kemenkes/ 
Others

#Data Supply Komoditas 
Manufaktur (Hasil Produksi, 
Produk Samping, Sisa Produk)

Data Supply - 
Demand Komoditas

#Data RKI dan 
#Data Pasokan

#Data Demand Bahan Baku  
(Komoditas SDA dan Komoditas
Manufaktur)

#Data Demand 
Komoditas Tertentu

Neraca 
Komoditas

RKI:
Rencana 
Kebutuhan
Industri

Kemen ESDM

KKPPerusahaan Perikanan/
Pergaraman

Perusahaan Pertambangan

Apakah sudah 
mencakup 
semua 
perusahaan
Apakah sudah 
benar datanya
Apakah datanya
tidak akan 
berubah 
(kondisi bisnis 
yang dinamis) 
baik dari aspek 
jenis maupun 
jumlah

Apakah datanya 
sebenarnya 
ada?
Perubahan 
dinamis setiap 
saat

Data agregat tidak
menangkap 
dinamisme bisnis
(jumlah variasi
harga, kualitas)

Rakor:
Menteri/ 
Estelon I

Kemenko
Ekon

Sumber: Diadaptasi berdasarkan materi pembahasan tentang NK6 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

6 Materi pembahasan dapat diakses di http://appi.or.id/public/images/img/06.04.2021%20-%20Bahan%20Narsum%20NK%20
giat%20Ditjen%20IKFT%20Bogor%20final2%20(1)%20(1).pdf (diakses pada tanggal 8 November 2021)
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Gambar 4 menggambarkan proses penginputan data dan informasi ke NK. Perusahaan-
perusahaan dari sektor seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri akan 
memberikan data produksi dan konsumsi kepada kementerian-kementerian terkait. Data 
konsumsi rumah tangga akan diberikan oleh BPS, sedangkan data konsumsi pemerintah akan 
diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang relevan. Selanjutnya, seluruh informasi akan 
dikumpulkan dan digabungkan di dalam sistem NK. Berdasarkan informasi agregat ini, rapat-
rapat menteri akan memutuskan alokasi kuota impor atau rencana ekspor agregat tahunan. 
Akan tetapi, terdapat sejumlah potensi permasalahan dalam proses pengumpulan data ini.

Sumber Data dan Reliabilitas
Untuk mengestimasi penawaran dan permintaan di masa mendatang, laporan produksi dan 
konsumsi didasarkan pada perencanaan, kapasitas, dan ekspektasi operasional perusahaan. 
Sejumlah data yang dilaporkan kemungkinan akan didasarkan pada operasi dan kapasitas tahun 
sebelumnya. Namun, data tersebut bisa jadi tidak dapat menggambarkan kondisi pasar saat 
ini dan masa depan. Perusahaan pada umumnya menyesuaikan rencana mereka berdasarkan 
fluktuasi pasar yang terjadi secara konstan, bukan secara tahunan. Penginputan data ke NK secara 
tahunan dapat berdampak buruk pada kinerja perusahaan. Contohnya, jika suatu perusahaan 
merasa membutuhkan lebih banyak input daripada yang mereka estimasi berdasarkan tahun 
sebelumnya, perusahaan tersebut tidak bisa menambah input secara fleksibel karena aksesnya 
terhadap input didasarkan pada rencana di dalam NK.    

Ketergantungan NK terhadap input data bisnis memberi dorongan 
bagi perusahaan untuk melaporkan estimasi yang tidak akurat guna 
memengaruhi akses mereka terhadap impor ataupun ekspor. Dorongan 
ini dapat terjadi ketika ada kekhawatiran tentang kecukupan pasokan 
domestik, maupun kekhawatiran tentang persaingan dengan barang 
impor di dalam negeri. Potensi eror akan kian menumpuk karena 
agregasi data di tingkat nasional. Wawancara dengan beberapa 
produsen dalam negeri sektor elektronik dan baja mengungkap bahwa 
tidak ada verifikasi atas data yang dilaporkan sejak data dikumpulkan. 
Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa produsen bahan baku dalam 
negeri bisa jadi melebih-lebihkan kapasitas mereka untuk mengurangi 
persaingan impor.

Peraturan Pemerintah No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian menyebutkan 
mekanisme-mekanisme untuk memverifikasi data produksi yang diberikan oleh perusahaan 
industri, yang menggunakan surveyor eksternal bilamana dibutuhkan. Akan tetapi, kriteria kapan 
proses verifikasi ini dibutuhkan masih tidak jelas, dan belum ada mekanisme untuk memeriksa 
keakuratan data yang dilaporkan di sektor-sektor lain (pertanian, perikanan, dan pertambangan). 
Ditambah lagi, tidak ada konsekuensi bagi perusahaan yang melaporkan tingkat konsumsi dan 
produksi yang berbeda dari kenyataan—pun tidak seharusnya ada, karena perkiraan memang 
penuh ketidakpastian. Para perusahaan tidak diwajibkan secara hukum untuk melaporkan data-
data ini kepada pemerintah, dan memang tidak seharusnya demikian.

Ketergantungan NK terhadap 
input data bisnis memberi 
dorongan bagi perusahaan untuk 
melaporkan estimasi yang tidak 
akurat guna memengaruhi akses 
mereka terhadap impor ataupun 
ekspor. Dorongan ini dapat 
terjadi ketika ada kekhawatiran 
tentang kecukupan pasokan 
domestik, maupun kekhawatiran 
tentang persaingan dengan 
barang impor di dalam negeri. 
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Sejumlah permasalahan juga muncul dalam pengumpulan data konsumsi dari konsumen akhir. 
Saat ini, data konsumsi yang tersedia hanya berdasarkan pada estimasi BPS. BPS melaporkan 
informasi konsumsi rumah tangga agregat untuk menghitung produk domestik bruto (PDB). 
Namun, data yang akurat dan terperinci terkait konsumsi produk secara spesifik, yang didasarkan 
pada klasifikasi Harmonized System, hampir mustahil untuk dikumpulkan.  

Representasi Perusahaan
Tidak semua perusahaan akan memberikan informasi kepada NK. Perusahaan-perusahaan kecil 
dengan kemampuan perencanaan dan kapasitas manajemen yang terbatas kemungkinan tidak 

akan berkontribusi memberi informasi. Hal ini dapat membuat data agregat 
condong kepada kebutuhan perusahaan-perusahaan besar.   

Wawancara dengan sejumlah produsen dalam negeri di sektor elektronik 
dan manufaktur baja mengamini kekhawatiran ini. Di industri baja, hanya 
perusahaan-perusahaan besar yang melaporkan kapasitas mereka ke SIINas. 
Banyak perusahaan kecil, yang mewakili 25% hingga 30% dari keseluruhan 
produsen di industri baja, tidak memiliki akun SIINas dan tidak melaporkan 
kapasitas produksinya.

Sengketa Data antar Kementerian
Perbedaan dalam data yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda-beda kerap menimbulkan 
sengketa antar kementerian (Nurmayanti, 2018; Idris, 2021) dan perusahaan (DP, 2019; 
Satyagraha, 2020; Permana, 2021). Pengenalan NK tidak akan banyak mengubah pengumpulan 
dan verifikasi data dari kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah. Mekanisme untuk 
menyelesaikan perbedaan antar kementerian masih belum tersedia secara terperinci.  Mekanisme 
yang dapat digunakan adalah melalui rapat-rapat pemerintah dan revisi NK di pertengahan 
tahun. Sementara itu, tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa bagi para perusahaan yang 
merasa bahwa kuota yang diberikan kepada mereka (atau pesaing mereka) tidak tepat. Dalam 
hal ini, NK tampaknya tidak akan terlalu memperbaiki sistem yang lama.

NK akan membutuhkan data yang terintegrasi dari beberapa kementerian, yang tidak pernah 
dilakukan sebelumnya. Adalah hal yang tidak realistis untuk berharap bahwa masalah-
masalah integrasi data akan serta merta hilang ketika NK sudah diterapkan. Data terkait 
produk dikumpulkan oleh berbagai kementerian dan ada juga data produk yang dikumpulkan 
oleh beberapa kementerian sekaligus, dan keakuratan data ini sudah sejak lama dipertanyakan 
(Ruslan, 2019), khususnya data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian.

NK akan membutuhkan data yang terintegrasi dari beberapa 
kementerian, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Adalah 

hal yang tidak realistis untuk berharap bahwa masalah-masalah 
integrasi data akan serta merta hilang ketika NK sudah diterapkan. 

Perusahaan-perusahaan kecil 
dengan kemampuan perencanaan 

dan kapasitas manajemen yang 
terbatas kemungkinan tidak 
akan berkontribusi memberi 

informasi. Hal ini dapat membuat 
data agregat condong kepada 

kebutuhan perusahaan-
perusahaan besar.   
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Agregasi Data Menyamarkan Keragaman Produk
Data yang dikumpulkan menggeneralisasikan komoditas berdasarkan klasifikasi Harmonized 
System internasional yang dapat diperinci menggunakan kode HS delapan digit. Meskipun dapat 
mempersingkat proses perdagangan, klasifikasi ini menyamarkan keragaman dalam setiap kode 
HS. Hal ini menambah potensi adanya ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan yang 
diestimasikan dalam NK, karena permintaan dan penawaran mungkin 
hanya berlaku untuk satu produk spesifik dalam kode HS, bukan untuk 
kategorinya secara umum.7

Sifat-sifat kualitatif seperti keragaman kualitas dan waktu pengiriman 
juga menjadi kabur ketika NK menggunakan data kode HS. Meski para 
produsen dalam negeri dapat memproduksi suatu kategori barang 
dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan tahunan, para 
konsumen dan industri hilir mungkin masih ingin mengimpor karena 
pertimbangan kualitas, serviceability, atau deliverability. 

Frekuensi Pembaruan Data
Kendati NK dapat mengatasi potensi-potensi masalah data yang ada, kemampuannya untuk 
menanggapi pergerakan pasar secara cepat masih dipertanyakan. Secara realistis, data 
produksi, konsumsi, kapasitas, dan perdagangan hanya dapat dikumpulkan sekali dalam 
setahun. Pengumpulan data secara tahunan telah umum dilakukan untuk data pada tingkat 
perusahaan, seperti Statistik Industri (SI) yang dikumpulkan oleh BPS di Indonesia. Sejumlah 
data perdagangan dan tingkat agregat terkait produksi, konsumsi, dan harga dirilis secara 
bulanan oleh BPS. 

Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin sulit proses pengumpulan data dilakukan. 
Kebergantungan NK terhadap data yang dikumpulkan oleh kementerian-kementerian 
berdasarkan laporan dari perusahaan memiliki arti bahwa frekuensi pembaruannya tergantung 
pada kemampuan mereka dalam mengumpulkan data secara tepat waktu—sebuah hal yang 
sulit untuk beberapa kementerian.

Permen KKP No. 24/2021 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Distribusi 
Alokasi Impor Komoditas Perikanan menyebutkan kemampuan untuk mengubah NK untuk 
produk-produk perikanan. Dalam Pasal 17, perubahan NK produk-produk perikanan dapat 
diajukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui sistem national single 
window, SINSW. Ini dapat menjadi contoh untuk seluruh produk yang tercakup dalam penerapan 
NK. Meski dapat menangani masalah yang mungkin akan timbul, kemampuan untuk memperbarui 
NK juga akan mempersulit pengumpulan dan pembaruan data dengan menciptakan kebutuhan 
untuk melacak, memprediksi, dan menghitung perubahan NK. 

7 Contohnya, produsen baja dapat mengubah spesifikasi mereka, seperti ketebalan. Walaupun NK juga mengontrol spesifikasi rinci, 
perusahaan dapat dengan mudah mengubah ketebalan produknya menggunakan mesin yang sama. Kontrol yang terlalu ketat 
atas hal ini dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan dengan kondisi pasar.

Meski para produsen dalam negeri 
dapat memproduksi suatu kategori 
barang dalam jumlah yang cukup 
untuk memenuhi permintaan 
tahunan, para konsumen dan 
industri hilir mungkin masih ingin 
mengimpor karena pertimbangan 
kualitas, serviceability, atau 
deliverability. 
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Kemampuan NK dalam mengikuti dinamika pasar domestik masih sangat dipertanyakan. 
Hampir tidak mungkin bagi NK untuk melacak dan memprediksi pasar global dengan derajat 
ketepatan yang dibutuhkan. Sebaliknya, pendekatan berbasis pasar melalui perdagangan bebas 
bergantung pada harga dalam mengalokasikan sumber daya. Sementara fluktuasi harga dapat 
memberi sinyal kekurangan atau kelebihan komoditas secara cepat, sistem yang terencana 
seperti NK akan terlambat dalam menanggapi sinyal pasar karena responsnya didasarkan pada 
masa lalu, bukan informasi waktu-nyata (real-time). Keterlambatan ini dapat menyebabkan 
ketidakefektifan dalam perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan, selain menghalangi 
usaha, investasi, dan konsumsi. 

Kemampuan NK dalam mengikuti dinamika pasar domestik masih 
sangat dipertanyakan. Hampir tidak mungkin bagi NK untuk melacak 

dan memprediksi pasar global dengan derajat ketepatan yang 
dibutuhkan. 
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KEKUATAN HARGA

Neraca Komoditas dirancang untuk menjamin akses domestik terhadap komoditas dengan 
fokus pada pengaturan perdagangan untuk menyesuaikan pasokan domestik dan impor dengan 
permintaan dalam negeri. Masalahnya terletak pada bagaimana sistem ini mengestimasi 
permintaan dan tingkat pasokan yang dibutuhkan untuk memenuhinya, karena konsep NK tidak 
mempertimbangkan harga. 

Dalam sistem berbasis pasar, harga menjadi suatu medium dimana produsen dan konsumen 
mengomunikasikan tingkat penawaran dan permintaan mereka. Harga tinggi, dengan asumsi 
hal lainnya tidak berubah, mengindikasikan bahwa ada kelebihan permintaan dan memberi 
dorongan kepada para produsen untuk meningkatkan produksinya atau memasuki pasar 
untuk menggenjot pasokan. Harga yang dinamis memuat informasi tentang ketersediaan dan 
permintaan tanpa harus menyatakan jumlah atau alasan yang sebenarnya untuk mengubah 
penawaran dan permintaan. Karenanya, kebijakan pemerintah yang beranggapan bahwa jumlah 
pasokan mencukupi adalah sesuatu yang keliru apabila harga domestik lebih tinggi dari harga di 
masa lalu atau harga asing.8 Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam meregulasi impor 
pangan berdasarkan estimasi permintaan dan penawaran domestik. Sayangnya, proses ini 
masih belum berhasil dalam menjamin keterjangkauan harga pasokan domestik.9

Selain permasalahan integritas data seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, target 
jumlah dalam pemberian izin impor telah berkontribusi terhadap tingginya harga pangan 
domestik jika dibandingkan harga di negara-negara tetangga. Menurut Indeks Bu RT, sebuah 
indeks perbandingan harga pangan yang disusun oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 
rerata harga domestik daging ayam, bawang merah, dan bawang putih pada bulan November 2020 
adalah 34%, 138%, dan 68% lebih tinggi, secara berturut-turut, daripada di Malaysia (CIPS, 2020). 
Dalam ketiga kasus ini, estimasi produksi dan konsumsi domestik digunakan untuk mendukung 
pembatasan-pembatasan impor. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pangan Indonesia antara 
Januari 2010 hingga Desember 2019 mencapai 258%—jauh lebih tinggi dibandingkan 38% di 
Malaysia dan 24% di Singapura dalam kurun waktu yang sama (Pasaribu et al., 2021).

Dengan berfokus hanya pada jumlah, keragaman dalam setiap komoditas juga akan tersamarkan, 
yang acap kali tercermin dalam keragaman harga suatu kategori barang. Meregulasi perdagangan 
dengan asumsi keseragaman cenderung akan menurunkan kesejahteraan konsumen dengan 
menghilangkan opsi bagi mereka dan mengurangi produktivitas produsen dengan membatasi 
opsi bahan baku. Dalam banyak kasus, khususnya proses manufaktur yang sifatnya sangat 
teknis, bahan baku dengan spesifikasi tertentu tidak bisa menggantikan produk lain dari 
kelompok komoditas yang sama. NK berisiko mengabaikan hal ini demi asumsi sederhana atas 
keseragaman pasokan domestik.

8 Contohnya, pada tahun 2018, data resmi menunjukkan bahwa surplus produksi beras nasional melebihi 10 juta ton. Meski 
demikian, harga domestik tetap tinggi, dan Indonesia harus mengimpor 2,25 juta ton beras. Demikian pula, 731.000 ton jagung 
juga diimpor pada tahun yang sama untuk menstabilkan harga meski statistik resmi mencatat surplus jagung sebesar 14,6 juta 
ton (Ruslan, 2019).
9 Lihat Basri dan Patunru (2012) dan Marks dan Rahardja (2012) untuk beras dan Saputri dan Respatiadi (2018) untuk gula.
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Salah satu contohnya dapat dilihat di industri baja. Sebuah wawancara mengungkapkan 
bahwa lembaran baja varian 02, yang menjadi bahan baku, tidak diproduksi di Indonesia dan 
hanya tersedia melalui impor dari Tiongkok (Wawancara 1). Lembaran baja varian 07 yang 
diproduksi dalam negeri tidak cocok untuk menggantikan lembaran varian 02 karena perbedaan 
ketebalannya. Akan tetapi, kedua produk ini memiliki kode Harmonized System yang sama, 
sehingga pasokan yang dilaporkan oleh para produsen dalam negeri dapat membuat seakan-akan 
tidak akan ada kekurangan bahan baku jika pemerintah membuat industri baja mengandalkan 
input domestik. Impor baja varian 02 menjadi terbatas karena komoditas ini dilaporkan dengan 
tidak benar. Limitasi ini menghambat keefektifan industri baja. 
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KEMUNGKINAN LARTAS ATAS BARANG-BARANG 
BARU

Sejauh ini, pembahasan tentang NK merujuk pada barang-barang yang saat ini terkena 
pembatasan ekspor dan impor. Namun, ada impresi bahwa NK dapat diperluas ke barang-barang 
yang saat ini tidak diatur perdagangannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28/2021, tujuan 
penggunaan NK adalah untuk menjamin akses terhadap bahan baku dan input industri. Demi 
tujuan tersebut, pemerintah dapat melakukan pembatasan ekspor ataupun relaksasi impor. 
Daftar barang-barang yang bisa disebut “bahan baku dan input industri” terdapat di lampiran 
peraturan tersebut. Daftar tersebut dikelompokkan berdasarkan klasifikasi Harmonized System 
(HS) 8 digit10 (disebut juga tariff lines).

Dari ribuan tariff lines yang terdaftar, kami mengambil sampel sejumlah 622 tariff lines, 
yang 323 di antaranya tidak dikontrol dalam sistem perizinan yang digunakan saat ini. Kami 
menggabungkan ke-323 tariff lines ini menjadi HS 2 digit, mengumpulkan nilai impor dan 
ekspornya pada tahun 2019, dan mengurutkannya berdasarkan tariff lines terbesar yang baru 
dicakup oleh Neraca Komoditas. Hasilnya dapat dilihat di Tabel 1.

Kotak 1. 
Kode Harmonized System (HS) 

Harmonized Commodity Description and Coding System, atau disebut juga sebagai 
Harmonized System (HS) yang berisi nomenklatur tarif, adalah sebuah sistem terstandar 
internasional yang memuat nama-nama beserta angka-angka yang mengklasifikasikan 
produk-produk yang diperdagangkan. HS disusun secara logis berdasarkan aktivitas 
perekonomian atau bahan komponen. Misalnya, hewan dan produk hewani dapat 
ditemukan di satu bagian dalam HS, sedangkan mesin dan peralatan mekanis ada di 
bagian lainnya. HS dibagi menjadi 21 bagian, yang dibagi lagi menjadi 99 bab. Lalu, 99 bab 
HS ini juga dibagi menjadi 1.244 pos dan 5.244 subpos.

Kode HS terdiri atas 8 digit. Dua digit pertama menunjukkan bab HS. Dua digit selanjutnya 
menunjukkan pos HS. Dua digit selanjutnya menunjukkan subpos HS. Contohnya, kode HS 
1006.30 menunjukkan Bab 10 (Serealia), Pos 06 (Beras), dan Subpos 30 (Beras setengah 
giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak). Dua digit terakhir 
menunjukkan tingkat tariff lines yang berbeda-beda untuk setiap negara. 

10 Lihat kotak 1 untuk penjelasan mengenai Harmonized System.
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Tabel 1.
10 HS 2 digit teratas yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2021   

HS 2 
digit

Jumlah produk yang 
tercakup dalam 

Neraca Komoditas

Nilai Ekspor 
(juta USD)

Deskripsi 
Komoditas

Nilai Impor 
(juta USD)

Net 
Perdagangan 

(juta USD)

84

32

39

38

26

28

27

55

25

68

42

11

21

17

14

30

13

10

19

15

Reaktor nuklir, ketel, mesin 
dan peralatan mekanis; bagian 
daripadanya

Ekstrak penyamak atau 
pencelup; tanin dan 
turunannya; bahan celup, 
pigmen, dan bahan pewarna 
lainnya; cat dan pernis; dempul 
dan mastik lainnya; tinta

Plastik dan barang daripadanya

Aneka produk kimia n.e.c.

Bijih logam, terak, dan abu

Bahan kimia anorganik; 
senyawa organik atau anorganik 
dari logam mulia; dari logam 
tanah jarang, dari unsur 
radioaktif atau dari isotop

Bahan bakar mineral, 
minyak mineral, dan produk 
sulingannya; zat mengandung 
bitumen; malam mineral

Serat stapel buatan

Garam; belerang; tanah dan 
batu; bahan pemlester, kapur, 
dan semen

Batu, plester, semen, asbes, 
mika, atau dari bahan semacam 
itu; bahan daripadanya

5.542,61 

530,34 

          2,453.18 

 4.109,95 

3.126,60 

1.078,57 

34.105,45 

2.263,08 

361.46 

153,47 

26.817,44 

1.493,29 

8,784.62 

2.601,36 

598,20 

1.898,32 

23.480,06 

1.193,45 

887.54 

499,74 

-21.274,83 

-962,96 

-6,331.44 

1.508,59 

2.528,39 

-819,75 

10.625,39 

1.069,63 

-526.08 

-346,27 

Sumber: UNCOMTRADE, perhitungan penulis

Di bawah setiap tariff line HS 2 digit, terdapat beberapa barang yang volume perdagangannya 
bervariasi. Kami mencoba untuk mendapatkan tariff lines yang memuat net perdagangan 
tertinggi dan terendah menggunakan identifikasi tingkat HS 6 digit dari portal web UNCOMTRADE 
(UNCOMTRADE). Hasil net ekspor tertinggi disajikan dalam Tabel 2 dan net impor tertinggi 
disajikan dalam Tabel 3.
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Tabel 2.
10 barang dengan net ekspor tertinggi yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah 

No. 28/2021  

HS 6 
digit

Nilai Ekspor 
(juta USD)

Deskripsi 
Komoditas

Nilai Impor 
(juta USD)

Net 
Perdagangan 

(juta USD)

151190

440290

550921

152000

380610

151321

550410

740811

281410

390410

Minyak nabati; minyak kelapa sawit dan fraksinya, 
selain minyak mentah, dimurnikan maupun tidak, 
tetapi tidak dimodifikasi secara kimia

Kayu; arang kayu selain bambu (termasuk arang 
kulit keras atau arang batok), diaglomerasi maupun 
tidak

Benang; (bukan benang jahit), tunggal, dari serat stapel 
sintetik, mengandung poliester 85% atau lebih menurut 
beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran

Gliserol, mentah; air gliserol dan larutan alkali gliserol

Asam rosin dan asam damar

Minyak nabati; minyak kernel kelapa sawit atau 
babassu dan fraksinya, mentah, tidak dimodifikasi 
secara kimia

Serat; serat stapel artifisial, dari viskose, tidak digaruk, 
disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal

Tembaga; kawat, dari tembaga dimurnikan, yang 
setiap ukuran penampang silangnya melebihi 6mm

Amonia; anhidrat

Vinil klorida, halogenasi polimer olefin lainnya; 
poli(vinil klorida), tidak dicampur dengan zat lainnya, 
dalam bentuk asal

11.074,59 

268,99  

281,01 

123,27 

84,00 

399,72 

522,04 

150,96 

443,90 

157,89 

43,20 

0,34  

10,98  

0,88 

1,45  

         0,13 

86,20  

37,07 

4,04  

65,16  

11.031,38 

268,65 

270,03 

122,39 

82,55 

399,58 

435,84 

113,90 

439,86 

92,73 

Sumber: UNCOMTRADE, perhitungan penulis
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Tabel 3.
10 barang dengan net impor tertinggi yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 

28/2021 

HS 6 
digit

Nilai Ekspor 
(juta USD)

Deskripsi 
Komoditas

Nilai Impor 
(juta USD)

Net 
Perdagangan 

(juta USD)

270400

741110

842290

320611

481910

290511

550410

848210

390810

550210

Kokas dan semi-kokas; dari batu bara, dari lignit 
atau tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; 
retort carbon

Tembaga; pembuluh dan pipa, dari tembaga 
dimurnikan

Mesin; bagian mesin lainnya dari pos no. 8422

Bahan pewarna; pigmen dan preparat yang dibuat 
dari titanium dioksida, mengandung titanium 
oksida 80% atau lebih menurut beratnya dihitung 
dari bahan kering

Kertas dan kertas karton; kardus, kotak, dan peti, 
dari kertas atau kertas karton bergelombang

Alkohol; monohidrat jenuh, metanol 
(metil alkohol)

Seng; tidak ditempa, (bukan paduan), mengandung 
99,99% seng berdasarkan beratnya

Bantalan peluru

Poliamida; poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 
atau -6,12, dalam bentuk asal

Serat; tow filamen artifisial dari selulosa asetat

54,52 

2.26 

4,55 

0,06 

12,30 

63,40 

         0,00 

143,14 

19,34 

0,66 

144,17 

72.14 

94,23 

226,00 

107,18 

279,73 

287,03 

245,62 

221,55 

150,11 

-89,65 

-69.88 

-89,69 

-225,94 

-94,89 

-216,33 

-287,03 

-102,48 

-202,21 

-149,45 

Sumber: UNCOMTRADE, perhitungan penulis

Singkatnya, sekitar setengah dari sampel tariff lines yang diatur oleh peraturan ini tidak termasuk 
dalam sistem perizinan. Apabila pengambilan sampel ini representatif, setengah dari daftar 
dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 28/2021 tidak termasuk dalam sistem perizinan. 
Barang-barang yang terdaftar dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 28/2021 sama sekali 
tidak berarti bahwa barang-barang tersebut sudah pasti akan dibatasi. NK kemungkinan akan 
menyasar barang-barang yang saat ini dibatasi oleh sistem lama. Namun, peraturan ini memberi 
pesan yang membingungkan kepada industri bahwa ada kemungkinan bahwa barang-barang 
ini akan dibatasi juga di masa mendatang. Contohnya, sejumlah asosiasi industri menyebutkan 
bagaimana NK dibutuhkan demi membatasi impor (Bardan, 2021b).

Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa sasaran utama Peraturan Pemerintah No. 28/2021 
adalah bahan baku, input industri antara, dan barang-barang modal di seputar produksi 
industri. Produksi industri kerap menjadi sesuatu yang kompleks, bersifat sangat khusus, dan 
erat kaitannya dengan rantai nilai global. Fakta bahwa daftar yang baru terdiri atas banyak 
barang-barang industri yang erat kaitannya dengan rantai nilai global berpotensi menambah 
kompleksitas  proses produksi dan memperumit upaya meregulasi barang-barang ini.

Sebagai sumber data dan informasi, NK memberi peluang bagi pemerintah dan masyarakat 
umum untuk mempelajari perdagangan dan industri di Indonesia serta kebijakan-kebijakan 
yang berhubungan dengan itu. Namun, penyusunan basis data ini juga dapat memberikan rasa 
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percaya diri pada pemerintah untuk memperluas cakupan sistem perizinan ke barang-barang 
apa pun selama datanya ada. 

Dalam kasus industri dengan rantai nilai yang kompleks, seperti industri baja (ditunjukkan 
dalam Gambar 5), informasi yang kurang tepat dalam NK   dapat memengaruhi berbagai 
aliran produksi, berdampak pada barang lain, sehingga membuat pemerintah semakin merasa 
perlu untuk membatasi produk turunannya. Karena intervensi dalam aliran subindustri dapat 
berdampak buruk bagi aliran-aliran lainnya, pemerintah perlu memilih subindustri mana yang 
perlu diberikan intervensi. Keputusan ini dapat dibuat berdasarkan ukuran kapasitas dan 
lapangan kerja domestik, namun tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh kelompok-
kelompok yang berkepentingan. Akibatnya, intervensi pemerintah dapat mendisrupsi efisiensi 
secara keseluruhan, sehingga memengaruhi daya saing dan kesejahteraan konsumen. 

Gambar 5.
Rantai Pasok Industri Baja
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Sumber: Kementerian Perindustrian (2014)

Meski Peraturan Pemerintah No. 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan tidak 
menyebutkan tentang pengendalian barang-barang baru, Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah 
No. 28/2021 memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk membatasi ekspor dan 
melonggarkan impor guna menjamin akses terhadap bahan-bahan untuk industri. Akan 
tetapi, peraturan ini tidak menyinggung masalah wewenang untuk melonggarkan ekspor atau 
membatasi impor. Hal ini menyiratkan bahwa barang-barang yang terdaftar dalam Peraturan 
Pemerintah No. 28/2021 bisa dibatasi ekspornya atau dilonggarkan impornya, tetapi tidak 
sebaliknya. Praktiknya di lapangan masih belum bisa diketahui.



34

Pemerintah Indonesia mulai memperkuat kendalinya atas perdagangan internasional. 
Keberadaan NK, baik melalui pengumpulan data maupun estimasi, dapat memberi pemerintah 
sebuah ilusi kendali yang mendorong mereka untuk semakin mengendalikan perdagangan 
barang. Kami berharap ini tidak terjadi.

Pemerintah Indonesia mulai memperkuat kendalinya atas 
perdagangan internasional. Keberadaan NK, baik melalui 

pengumpulan data maupun estimasi, dapat memberi pemerintah 
sebuah ilusi kendali yang mendorong mereka untuk 
semakin mengendalikan perdagangan barang. Kami 

berharap ini tidak terjadi.
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PUSAT PENYEDIA BAHAN 

Pembentukan pusat-pusat penyedia bahan termaktub dalam Pasal 19 dalam 
Peraturan Pemerintah No. 28/2021, yang ditujukan untuk menjamin akses 
terhadap bahan baku bagi industri kecil, yang acap kali kekurangan akses 
terhadap bahan-bahan impor. Pusat penyedia bahan adalah entitas yang 
dibuat untuk mengimpor bahan-bahan baku dan menjualnya kepada para 
pelaku industri dalam negeri. 

Konsep pusat penyedia bahan bukanlah sesuatu yang baru—mandat pusat 
penyedia bahan serupa dengan mandat Bulog, Badan Usaha Milik Negara 
yang bertugas memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga sebelas 
komoditas pangan. Tujuan ini patut diapresiasi karena menanggapi permasalahan nyata yang 
dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha kecil. Kendati demikian, masih belum diketahui bagaimana 
pusat-pusat penyedia bahan ini akan beroperasi. Sama halnya dengan NK, peraturan-peraturan 
pelaksana terkait pusat penyedia bahan juga masih belum diterbitkan. 

Peraturan Pemerintah No. 28/2021 memberi indikasi bahwa akan ada beberapa pusat penyedia 
bahan, namun jumlah pasti dan mandatnya masih belum jelas. Informasi tentang latar 
institusinya juga masih belum ada: apakah pusat penyedia bahan akan menjadi milik negara, 
bagaimana pusat penyedia bahan akan didanai, tujuan-tujuan dan alat yang akan diberikan 
untuk mencapainya, dan kebebasannya dari proses politik.

Meski telah mencapai stabilitas dan ketersediaan pangan dalam taraf tertentu, Bulog memiliki 
sejumlah permasalahan, antara lain kerugian tak terduga industri beras, ketidakseimbangan 
struktural dan distorsi pasar yang melekat dengan monopoli Badan Usaha Milik Negara, dan 
hilangnya surplus konsumen akibat larangan impor pangan yang lebih murah (Arshad, Arifin, & 
Tey, 2019). Jika pusat-pusat penyedia bahan ini nantinya beroperasi seperti Bulog, mereka akan 
memiliki masalah-masalah yang serupa, namun meluas ke sektor manufaktur.

Jika pusat-pusat penyedia bahan ini nantinya beroperasi seperti 
Bulog, mereka akan memiliki masalah-masalah yang serupa, 

namun meluas ke sektor manufaktur.

Pusat penyedia bahan 
adalah entitas yang 
dibuat untuk mengimpor 
bahan-bahan baku dan 
menjualnya kepada para 
pelaku industri dalam 
negeri. 
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POTENSI PERMASALAHAN LAINNYA  

Terdapat sejumlah efek samping dari Neraca Komoditas yang harus diantisipasi oleh 
pemerintah, terutama apabila mereka bertujuan untuk memperluas perizinan impor melalui 
implementasinya.

Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan kuota lebih besar dari yang sebenarnya mereka 
butuhkan dapat terdorong untuk menjual kuotanya ke perusahaan lain dengan harga lebih 
mahal. Meski dapat menangani masalah alokasi yang tidak tepat, penjualan kuota dilarang oleh 
Peraturan Pemerintah No. 28/2021. Mekanisme pembagian kuota serta data terkait alokasi dan 
realisasi kuota sepatutnya dirilis dan dapat diakses oleh publik. Pemerintah seyogianya belajar 
dari masa lalu dimana kuota pemerintah mengakibatkan ketidakefektifan.11 

Sistem perizinan impor yang lebih luas di bawah NK juga dapat memicu kebijakan-kebijakan 
pembalasan perdagangan dari negara-negara lain. Indonesia saat ini memiliki sejumlah 
perjanjian perdagangan bebas (FTA)/perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) dan 
berbagai negosiasi perdagangan untuk meningkatkan akses terhadap pasar ekspor, yang 
semuanya bisa bertentangan dengan pembatasan impor yang diperluas. Hal ini juga dapat 

mengurangi investasi di Indonesia karena terbatasnya fleksibilitas jejaring 
produksi global. Perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada ekspor 
cenderung berkolaborasi dalam rantai nilai global yang membutuhkan 
kemudahan akses terhadap ekspor dan impor.

Komunikasi dan pembahasan publik yang buruk juga perlu ditangani. 
Sampai saat ini, kebanyakan perusahaan masih belum memahami konsep 
NK. Begitu pula dengan berbagai lembaga pemerintah, media, dan para 
akademisi. Diperkenalkannya Permendag No. 18/2021, No. 19/2021, dan 
No. 20/2021 justru membuat sejumlah perusahaan semakin bingung 
(Timorria, 2021). Dengan Omnibus Law yang dinyatakan inkonstitusional 

oleh Mahkamah Konstitusi (Jakarta Globe, 2021) dan belum adanya peraturan presiden, dasar 
hukum ketiga peraturan Menteri Perdagangan tersebut tentu dapat dipertanyakan12. Meski 
demikian, pemerintah ingin menerapkan sistem ini secepat mungkin. Ketidakjelasan regulasi dan 
konsultasi publik yang buruk akan menciptakan ketidakpastian dan menyebabkan kemunduran 
iklim bisnis.

Ketidakjelasan regulasi dan konsultasi publik yang buruk akan 
menciptakan ketidakpastian dan menyebabkan kemunduran 

iklim bisnis.

11 Pengalaman masa lalu terkait kuota ekspor di bawah Multi Fibre Arrangements (MFAs) dapat memberi pelajaran bagi pemerintah 
bahwa mekanisme seperti ini tidak efektif dan tidak efisien (Krishna & Tan, 1998). Peningkatan produktivitas juga lebih besar 
dalam latar yang kompetitif dibandingkan dalam iklim yang penuh intervensi (Pane & Patunru, 2020).
12  Ada pasal dalam ketiga peraturan ini yang memberi Menteri Perdagangan wewenang untuk mengambil keputusan dalam situasi 
yang tidak jelas, tetapi definisi “situasi yang tidak jelas” di sini masih abu-abu.

Sampai saat ini, 
kebanyakan perusahaan 
masih belum memahami 

konsep NK. Begitu pula 
dengan berbagai lembaga 

pemerintah, media, dan 
para akademisi. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk menanggapi dampak-dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia 
memberlakukan Omnibus Law Cipta Kerja beserta 49 peraturan pelaksananya. Salah satu aspek 
dari undang-undang ini adalah Neraca Komoditas, yakni kebijakan baru untuk mengendalikan 
perdagangan internasional. NK bertujuan untuk menyusun basis data penawaran dan permintaan 
ribuan barang yang terintegrasi sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam memberikan 
izin ekspor dan impor. Tujuan dari sistem ini adalah untuk merampingkan dan meningkatkan 
transparansi proses perizinan, serta memastikan bahwa para produsen lokal dapat mengakses 
input dan pasar domestik dengan mengendalikan impor dan ekspor. Impor akan diizinkan 
apabila ada defisit produksi domestik, sedangkan ekspor akan diizinkan apabila ada surplus 
produksi domestik.

Jika berhasil diterapkan, NK berpotensi memangkas satu tahapan dalam proses perizinan kuota 
dan mengurangi peluang adanya tindak korupsi. Namun, studi ini menunjukkan bahwa sistem 
NK dapat dihadapkan dengan masalah-masalah yang melekat dengan sistem kuota.

Masalah utama yang pertama ada pada pengumpulan data dan reliabilitasnya. Sistem NK 
membutuhkan beragam jenis informasi dari banyak sumber, seperti produksi dan konsumsi di 
tingkat perusahaan, serta konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Data-data ini tidak mudah 
untuk dikumpulkan dan diverifikasi. Proses ini akan semakin sulit ketika data berhubungan 
dengan barang-barang kompleks, yang terdiri atas beragam jenis produk yang dikategorikan 
dalam satu kode komoditas tunggal. Hal ini akan membuat NK sulit mengatasi masalah-masalah 
tersebut, dan sistem yang mengandalkan NK berisi data yang tidak benar bisa menjadi lebih 
buruk dari status quo.

Sengketa terkait keakuratan data antar kementerian menjadi masalah lain yang ada dalam sistem 
perizinan impor. NK tampaknya tidak mengubah cara kementerian dan lembaga pemerintah 
mengumpulkan data, dan masih belum ada rincian mekanisme penyelesaian sengketa. Sehingga, 
bagaimana NK akan mengatasi masalah ini masih belum jelas. 

Sengketa juga dapat terjadi antar perusahaan yang menginginkan kuota. Pembagian jatah kuota 
per perusahaan saat ini masih belum transparan. Hal ini menciptakan peluang adanya tindak 
korupsi. NK dapat mengatasi masalah ini dengan memublikasikan data dan proses bagaimana 
kuota diberikan, terutama tentang kapan dan seberapa banyak kuota tersedia. Alat evaluasi 
seperti survei perusahaan dan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa juga seyogianya 
ditambahkan.

Neraca Komoditas menciptakan ketidakpastian dengan daftar tambahan tariff lines dalam 
Peraturan Pemerintah No. 28/2021. Daftar ini mencakup komoditas-komoditas yang tidak diatur 
oleh sistem kuota, yang menyiratkan bahwa ada kemungkinan sistem kuota akan diaplikasikan 
pada barang-barang ini dalam waktu dekat. Ekspor dan impor merupakan hal yang krusial 
dalam menjalankan usaha di Indonesia, dan kontrol atas perdagangan menghambat efisiensi 
dan investasi serta memihak perusahaan-perusahaan besar. Dampak-dampak ini bertentangan 
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dengan tujuan-tujuan Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah harus bertindak untuk memastikan 
bahwa NK mendukung tujuan-tujuan tersebut, alih-alih malah bertentangan.

Bagaimana NK akan berjalan masih menjadi sesuatu yang belum bisa kita ketahui. Pemerintah 
akan memulai implementasi NK dengan menerapkannya pada lima komoditas: beras, garam, gula, 
daging sapi, dan produk-produk perikanan. Sektor-sektor ini sudah diatur dengan pembatasan 
kuota dan sifatnya relatif sederhana. Sektor-sektor ini juga telah mengalami permasalahan 
umum yang telah dibahas di atas, termasuk isu-isu pengumpulan dan integrasi data, sengketa 
antar kementerian, dan kasus korupsi yang berhubungan dengan sistem kuota. Produk-produk 
yang menjadi subjek percobaan ini akan menunjukkan bagaimana Neraca Komoditas akan 
mengatasi tantangan-tantangan tersebut. 

Hingga penulisan makalah ini, Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditas masih belum 
diterbitkan. Terdapat usulan untuk memperluas cakupan NK untuk “semua barang” pada tahun 
2022, dan diterapkan pada tahun 2023 (Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 
2021). Kami juga tidak berhasil mendapatkan informasi tentang pusat penyedia bahan, yang 
berfungsi untuk mengimpor bahan-bahan bagi para produsen kecil. 

Secara singkat, pemerintah masih perlu memikirkan banyak hal jika 
ingin mencapai tujuan menjamin akses terhadap bahan-bahan baku dan 
penolong, serta memperbaiki efisiensi birokrasi perdagangan. 

Namun demikian, seberapa besar pun upaya pemerintah untuk 
mengefisiensikan pengendalian perdagangan, tetap tidak akan seefisien 
menghapus sistem kuota seluruhnya. Dengan menghapus izin kuota, potensi 
adanya tindak korupsi juga ikut hilang. Menghapus sistem izin secara 
keseluruhan akan merampingkan proses supaya lebih efektif daripada 
birokrasi yang ada saat ini. Perdagangan yang lebih bebas akan menjamin 
akses terhadap input dengan harga pasar dunia, yang memberikan 

informasi yang lebih baik bagi para perusahaan dan meningkatkan daya saing dalam industri 
manufaktur Indonesia. Perbaikan pengumpulan data dan basis data perdagangan Indonesia tentu 
harus tetap diupayakan. Neraca Komoditas dapat diterapkan tanpa memberlakukan hambatan 
perdagangan tambahan, dan justru sembari menghapus hambatan-hambatan yang ada.

Perdagangan yang lebih bebas akan menjamin akses terhadap 
input dengan harga pasar dunia, yang memberikan informasi 
yang lebih baik bagi para perusahaan dan meningkatkan daya 

saing dalam industri manufaktur Indonesia. 

Pemerintah masih perlu 
memikirkan banyak 

hal jika ingin mencapai 
tujuan menjamin akses 
terhadap bahan-bahan 

baku dan penolong, serta 
memperbaiki efisiensi 

birokrasi perdagangan. 
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LAMPIRAN

Regulasi Undang-Undang 
No. 11/2020 

Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah 
No. 5/2021

Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko

Penyelenggaraan Bidang 
Kelautan dan Perikanan

Peraturan Pemerintah 
No. 27/2021

Peraturan Pemerintah 
No. 28/2021

Penyelenggaraan 
Bidang Perindustrian

Peraturan Pemerintah 
No. 29/2021

Penyelenggaraan Bidang 
Perdagangan

Mengatur ekspor 
atau impor

Peraturan 
tentang izin 
berusaha untuk 
aktivitas impor 
atau ekspor

Menyebutkan NK

Definisi NK

Impor saja

Pasal 46 Ayat 13 
menyebutkan 
aturan umum 
kegiatan impor. 
Kegiatan impor 
untuk usaha 
memerlukan izin 
berusaha.  

Penjelasan pasal 
ini menyebutkan 
bahwa 
permohonan 
impor dapat 
secara langsung 
diajukan kepada 
Kementerian 
Perdagangan 
setelah mendapat 
persetujuan dan 
rekomendasi 
kementerian 
terkait jika 
dibutuhkan.   

Tidak

Tidak

Impor dan Ekspor

Pasal 559 Ayat 1, 
NK disebut untuk 
menerbitkan izin 
berusaha untuk 
kegiatan impor dan 
ekspor.

Pasal 559 Ayat 3: 
Apabila NK tidak 
tersedia, izin berusaha 
berupa rekomendasi 
impor dan ekspor 
diatur dalam peraturan 
sektoral, dan peraturan 
ini tidak berlaku.

Ya

Tidak

Pasal 559 Ayat 4: 
Apabila NK telah 
tersedia, penerbitan izin 
berusaha dalam bentuk 
rekomendasi impor 
dan ekspor dilakukan 
berdasarkan peraturan 
pemerintah dan data

Impor dan Ekspor

Ya

Ya

Impor dan Ekspor

Pasal 7: Permohonan izin 
berusaha dapat diajukan 
melalui sistem elektronik. 

Pasal 5 Ayat 1, 3, dan 
4: Pengekspor untuk 
kegiatan usaha wajib 
memiliki NIB. Butuh izin 
berusaha dari kementerian 
untuk mengekspor 
produk-produk tertentu. 
Izin berusaha meliputi 
pengekspor terdaftar dan 
izin ekspor.

Pasal 6 Ayat 1-5: 
Pengimpor untuk 
kegiatan usaha wajib 
memiliki NIB dan Angka 
Pengenal Importir (API). 
API meliputi API Umum 
dan API Produsen. Untuk 
mengimpor produk 
tertentu, pengimpor 
membutuhkan izin 
berusaha dari kementerian 
yang meliputi pengimpor 
terdaftar, pengimpor 
produsen, dan izin impor. 

Ya

Ya

Pasal 5 Ayat 8 dan Pasal 
6 Ayat 9: Peraturan lebih 
lanjut mengenai NIB dan 
API, pengekspor dan 
pengimpor non-usaha, dan 
izin berusaha diatur dalam 
peraturan menteri.  

Impor

Pasal 276 Ayat 1: 
Persetujuan izin impor 
produk perikanan 
didasarkan pada NK.

Ya

Ya
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Pasal 276 Ayat 2: NK 
perikanan disusun 
berdasarkan data 
produksi dan stok ikan 
tahun sebelumnya, 
data kebutuhan 
konsumsi domestik, 
dan data kebutuhan 
industri.  

Pasal 284: NK garam 
disusun berdasarkan 
stok tahun lalu, 
rencana produksi tahun 
depan, dan kebutuhan 
tahun depan. 

Pasal 11 Ayat 2.a 
dan Ayat 2.b: NK 
terdiri atas data yang 
lengkap, terperinci, 
dan benar terkait 
kebutuhan dan 
pasokan bahan baku 
dan bahan penolong 
untuk industri dalam 
negeri.

Pasal 12 Ayat 5: NK 
dapat diakses melalui 
sistem informasi 
terintegrasi. 

Pengaturan NK Tidak Pasal 559 Ayat 2: 
Untuk menetapkan 
NK, kementerian perlu 
memberikan data 
kebutuhan ekspor 
dan impor serta data 
pendukung untuk 
diintegrasikan dalam 
sistem elektronik 

Pasal 11 Ayat 1: 
Pemerintah menyusun 
NK untuk menjamin 
ketersediaan bahan 
baku dan bahan 
penolong. 

Pasal 12 Ayat 2, 3 
dan 4, dan Pasal 
13: NK ditentukan 
berdasarkan rapat 
koordinasi antar 
kementerian pada 
tahun sebelumnya 
berdasarkan Rencana 
Kebutuhan Industri, 
tetapi dapat dievaluasi 
kapan saja. 

Pasal 5 Ayat 5-6: Izin 
ekspor dari kementerian 
didasarkan pada NK. 
Apabila NK tidak tersedia, 
izin ekspor didasarkan 
pada peraturan lain yang 
ada.

Pasal 6 Ayat 6-7: Izin 
impor dari kementerian 
didasarkan pada NK. 
Apabila NK tidak tersedia, 
izin impor didasarkan 
pada peraturan lainnya 
yang ada.

Pasal 277 Ayat 1-2: 
Menteri menyusun 
rekomendasi NK 
perikanan kepada 
Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian 
dan akan dibahas 
dalam rapat koordinasi 
antar menteri untuk 
menentukan NK tahun 
selanjutnya.  

Pasal 277 Ayat 3-5 dan 
Pasal 278-282: Rapat 
menteri menentukan 
alokasi impor yang 
meliputi lokasi, jenis 
produk perikanan, 
volume dan waktu 
impor, standar mutu 
wajib, dan peruntukan 
impor. Informasi ini akan 
diunggah ke sistem 
elektronik terintegrasi 
untuk menerbitkan izin 
impor.

Pasal 286-290: 
Pemerintah mengatur 
alokasi impor untuk 
impor garam yang 
meliputi lokasi impor, 
jenis garam, volume 
dan periode impor, dan 
standar mutu yang 
diunggak ke sistem 
elektronik terintegrasi. 
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Peraturan 
tentang pasokan 
industri

Peraturan 
tentang pasokan 
domestik

Data untuk NK

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Pasal 14 Ayat 1 dan 3: 
Rencana Kebutuhan 
Industri akan 
digunakan untuk 1 
tahun dan ditetapkan 
oleh kementerian.

Pasal 5: Perusahaan 
industri harus 
mengutamakan 
penggunaan bahan 
baku dan bahan 
penolong dari pasokan 
domestik.

Pasal 7: Pemerintah 
menjamin ketersediaan 
bahan baku dan 
bahan penolong 
untuk melarang atau 
membatasi ekspor 
dan memudahkan 
impor barang-barang 
tersebut.

Pasal 11 Ayat 3 dan 
Ayat 4: Data terkait 
kebutuhan dan pasokan 
bahan baku dan bahan 
penolong meliputi 
jenis (berdasarkan 
klasifikasi tarif HS), 
volume atau jumlah, 
waktu yang dibutuhkan, 
standar dan mutu. 

Pasal 14 Ayat 2 dan 
Pasal 15 Ayat 1 dan 3: 
Rencana Kebutuhan 
Industri didasarkan 
pada kebutuhan 
dan diberikan oleh 
semua perusahaan 
melalui SIINas kepada 
kementerian.

Pasal 15 Ayat 2: Data 
dapat diverifikasi 
oleh pihak lain yang 
ditentukan oleh 
kementerian.

Tidak

Tidak

Pasal 13 Ayat 1: 
Untuk kebutuhan NK, 
kementerian perlu 
memberikan data terkait 
ekspor dan impor dan 
data lainnya ke sistem 
informasi terintegrasi. 

Pasal 13 Ayat 2: 
Kementerian Keuangan 
memberikan data terkait 
realisasi ekspor dan 
impor melalui sistem 
informasi terintegrasi. 

Pasal 276 Ayat 3-5: NK 
disusun berdasarkan 
rencana usaha yang 
meliputi informasi umum 
tentang perusahaan 
(kapasitas produksi/
gudang, karyawan), 
informasi tentang 
kebutuhan perikanan, 
orientasi pasar, dan 
rencana distribusi ikan 
impor. Rencana usaha 
ini diberikan kepada 
kementerian. 

Pasal 283: Perusahaan 
harus melaporkan 
realisasi impor dan 
distribusi produk impor 
melalui sistem elektronik 
di bawah Kementerian 
Perdagangan. 

Tidak

Tidak
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Pasal 8: Pemerintah, 
guna menjamin 
ketersediaan bahan 
baku dan bahan 
penolong, memetakan 
dan menentukan 
wilayah pemasok 
bahan-bahan tersebut, 
memperkenalkan 
penggunaan alternatif, 
dan mengembangkan 
industri hulu dan 
antara berbasis 
sumber daya. 

Peraturan 
tentang ekspor 

Peraturan 
tentang impor

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Pasal 9: Kementerian 
menyusun rekomendasi 
larangan atau 
pembatasan ekspor. 
Larangan ekspor 
bahan baku dan bahan 
penolong didasarkan 
pada pertimbangan 
bahwa bahan-bahan 
tersebut adalah 
produk strategis dan 
terbatas, bahan-
bahan tersebut adalah 
cadangan penyangga 
yang memastikan 
ketersediaannya untuk 
penggunaan industri 
domestik, produksi 
domestiknya terbatas 
hanya untuk memenuhi 
kebutuhan domestik, 
memiliki nilai tambah 
yang tinggi, stabilitas 
harga, dan kepentingan 
nasional lainnya.   

Pasal 10: Kemudahan 
impor bahan baku 
dan bahan penolong 
didasarkan pada 
pertimbangan 
ketersediaan pasokan 
domestik (jumlah, 
volume, standar mutu) 
dengan menggunakan 
fasilitas fiskal dan non-
fiskal untuk memenuhi 
kebutuhan impor. 

Pasal 19: Impor 
dapat dilakukan oleh 
perusahaan industri 
jika memiliki Angka 
Pengenal Importir-
Produsen (API-P) 
atau Angka Pengenal 
Importir-Umum (API-U) 
untuk industri kecil 
dan menengan dengan 
kontrak pemesanan.

Pasal 10: Ekspor 
dilarang untuk sejumlah 
produk berdasarkan 
pertimbangan kesehatan, 
keselamatan, dan 
kepentingan dan 
keamanan lingkungan 
nasional, satwa yang 
dilindungi, dan peraturan 
lain.  

Pasal 9: Pengimpor wajib 
mengimpor produk-
produk baru, kecuali 
dalam kondisi tertentu 
yang diatur dalam 
peraturan lain.

Pengimpor dilarang 
mengimpor produk-
produk tertentu 
berdasarkan 
pertimbangan peraturan 
lain, untuk memastikan 
keamanan dan 
kepentingan nasional, dan 
pertimbangan kesehatan 
dan keselamatan. 

Tidak

Pasal 291: Pengimpor 
garam harus 
memprioritaskan 
penyerapan produksi 
garam domestik untuk 
penggunaan domestik. 

Pasal 292-294: 
Pengawas perikanan 
dan polisi khusus di 
wilayah-wilayah tertentu 
akan mengawasi proses 
impor dan berkoordinasi 
dengan instansi lain. 
Impor yang tidak 
diperbolehkan akan 
mendapat berbagai jenis 
sanksi administratif.



45

Pasal 20-29: 
Perusahaan tidak 
diperbolehkan 
mentransfer atau 
menjual impor bahan 
baku dan bahan 
penolong yang mereka 
dapatkan. Peraturan 
ini dapat dikecualikan 
dalam keadaan-
keadaan tertentu.

Lain-lain Tidak Dalam Pasal 559 
Ayat 5: Ketentuan lain 
mengenai NK akan 
diatur dalam Peraturan 
Presiden.

Pasal 11 Ayat 5: NK 
disusun untuk 1 tahun

Pasal 5 Ayat 7 dan Pasal 
6 Ayat 8: Hal-hal lain 
terkait NK diatur dalam 
Peraturan Presiden.

Pasal 276 Ayat 3: NK 
disusun untuk 1 tahun.



46

TENTANG PENULIS
Krisna Gupta adalah Peneliti Mitra di CIPS. Dia seorang ekonom yang menggunakan berbagai 
jenis regresi data panel dan alat kuantitatif lainnya untuk mengevaluasi kebijakan perdagangan 
dan investasi internasional serta pertumbuhan manufaktur Indonesia. Beliau meraih dua gelar 
Master di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia dan VU University Amsterdam dan saat ini 
beliau adalah Mahasiswa PhD di Crawford School of Public Policy, Australian National University.
Pada tahun 2019, ia dianugerahi Hadi Soesastro Prize oleh pemerintah Australia untuk 
keunggulan akademiknya yang luar biasa dalam penelitian pembangunan Indonesia.

Dr. Deasy Pane adalah seorang Peneliti Mitra di CIPS. Dia sudah bekerja selama lebih dari satu 
dekade di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Selama masa kariernya, 
beliau fokus pada perencanaan di bidang isu-isu ekonomi terutama kebijakan perdagangan. 
Penelitiannya berfokus pada area ekonomi pembangunan, perdagangan internasional, industri, 
dan kebijakan publik. Dr. Deasy Pane menerima gelar PhD dibidang ekonomi dari Australian 
National University dan mempunyai gelar  insinyur dari Institut Teknologi Bandung.

Dr. Donny Pasaribu adalah seorang Peneliti Mitra di CIPS. Dia memegang gelar doktoral di bidang 
Ekonomi dan gelar pascasarjana di bidang Perdagangan Internasional dan Hubungan Ekonomi 
dari Australian National University, Australia. Minat penelitiannya meliputi bidang ekonomi 
pembangunan, perdagangan internasional, ekonomi sumber daya alam, kebijakan publik, dan 
kebijakan persaingan. Sebelumnya, ia merupakan peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi 
dan Masyarakat, Universitas Indonesia.
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AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI
Melalui Supporters Circles, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk 
melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia 
yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam Supporters Circles, supporters akan mendapatkan keuntungan dengan 
terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. Supporters bisa mendapatkan: 

• Undangan Tahunan Gala Dinner CIPS
• Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
• Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
• Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat 

bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
• Mendapatkan hard-copy materi publikasi CIPS (lewat permintaan)

Dharma Club Dewi Sri Circle Wijaya Circle

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.

Pindai untuk bergabung
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TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit 
yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat 
kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, 
politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial 
oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisi kami.

FOKUS AREA CIPS:
Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang 
berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan 
berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk 
beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan 
pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang 
mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong 
penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-
anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan 
operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan 
berpenghasilan rendah. 

Kesejahateraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan 
lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga 
harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan 
pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan 
kesejahteraan komunitas dengan baik.

www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia
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