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Wadah bagi Pengusaha Indonesia yang 
bergerak di bidang perekonomian, Wadah 

Persatuan dan Kesatuan,Wadah pembinaan 
profesi dan penyaluran aspirasi, serta sarana 
memperjuangkan kepentingan dunia usaha 

dalam keikutsertaan pada pelaksanaan 
Pembangunan Nasional 

KADIN : 



FUNGSI KADIN : 

“Kamar Dagang Dan Industri 
merupakan wadah komunikasi dan 
konsultasi antar pengusaha 
Indonesia dan antara pengusaha 
Indonesia dan pemerintah 
mengenai hal hal yang berkaitan 
dengan masalah perdagangan, 
industri dan jasa.” 

Pasal 6 UU No. 
1/1987 



Tujuan kadin : 

a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan 
kepentingan pengusaha Indonesia dibidang usaha Negara, 
usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya 
sebagai pelaku ekonomi nasional dalam rangka 
mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional 
yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945. 
 

b. Menciptakan dan mengambangkan iklim dunia usaha yang 
memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi 
pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara 
effektif dalam pembangunan nasional. 

Pasal 3  
UU No. 1 Tahun 1987  



KAMAR DAGANG DAN INDUSTI DKI JAKARTA 

HUBUNGAN KADIN-PEMERINTAH-DUNIA USAHA 
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TUJUAN AEC 

“Menciptakan ASEAN sebagai 

sebuah pasar tunggal dan 

kesatuan basis produksi, dimana 

terjadi free flow atas barang, jasa, 

faktor produksi, investasi dan modal 

serta penghapusan tarif bagi 

perdagangan antar negara ASEAN” 

PELUANG 

Integrasi ekonomi 

Peluang pasar 

Mendorong investasi 

Membentuk joint venture 

untuk memudahkan akses 

bahan baku 

TANTANGAN 

Pengawasan impor 

Perlindungan terhadap unfair 

trade 

Infrastruktur & biaya logistik 

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 



4 HAL PENTING  

DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 

Pertama, implementasi AEC 
berpotensi menjadikan Indonesia 
sekedar pemasok energi dan 
bahan baku bagi industrilasasi di 
kawasan ASEAN, sehingga 
manfaat yang diperoleh dari 
kekayaan sumber daya alam 
mininal. 

Kedua, melebarnya defisit 
perdagangan jasa seiring 
peningkatan perdagangan barang. 

 Ketiga, implementasi AEC juga akan 
membebaskan aliran tenaga kerja 
sehingga harus mengantisipasi dengan 
menyiapkan strategi karena potensi 
membanjirnya Tenaga Kerja Asing 
(TKA) akan berdampak pada naiknya 
remitansi TKA yang saat ini 
pertumbuhannya lebih tinggi daripada 
remitansi TKI. Akibatnya, ada beban 
tambahan yaitu dalam menjaga neraca 
transaksi berjalan dan mengatasi 
masalah pengangguran. 

 Keempat, implementasi AEC akan 
mendorong masuknya investasi ke 
Indonesia dari dalam dan luar ASEAN 



 Dari sisi produksi dan integrasi ekonomi, terdapat 
kelemahan mendasar dalam kemampuan produksi 
barang jadi, setengah jadi dan komponen yang 
menandakan kerapuhan struktur industri dalam negeri. 

 Dari sisi perdagangan kita masih mengalami defisit 
neraca perdagangan yang menunjukkan bahwa 
perekonomian kita kurang kompetitif dalam pasar 
ekspor. 

 Dari sisi perdagangan sektor jasa, Indonesia menghadapi 
daya saing tenaga kerja Singapura dan Malaysia 

 Dari sisi produk pertanian akan menghadapi produk 
pertanian hortikultura China dan Thailand. 

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

DALAM PELAKSANAAN MEA 2015 



beberapa tantangan fundamental   yang  perlu diwaspadai, 
antara lain kualitas infrastruktur indonesia yang masih belum 
memadai 

Transportasi  Udara  : Sarana  pelabuhan  udara  sudah  tidak  memadai  lagi,  sebagai  
contoh: Bandara Soekarno Hatta didesain hanya untuk menampung 18 juta 
penumpang setiap tahunnya, tetapi ‘dipaksa’ untuk menampung sekitar 43,7 juta 
penumpang yang terus bertumbuh ±15- 
20% per tahun. 

Transportasi Air : 
• Di Indonesia, terdapat pantai sepanjang 81.000 km namun hanya ada 32 pelabuhan 
laut besar atau sekitar 1 pelabuhan laut setiap 2.500 km panjang pantai. 
• Kondisi mayoritas pelabuhan laut Indonesia sudah kurang layak karena kelebihan 
kapasitas  (over capacity) 

Transportasi Darat : Jalan di Indonesia sampai 2010 memiliki panjang sekitar 93.100 
km. Jika dilihat dari kelayakannya, jalan raya yang dalam keadaan baik hanya 48%, 
sedang (30%), rusak (20%), dan rusak parah (2%). 

Pembangkit Tenaga Listrik : Pada tahun 2011, rasio elektrifikasi di Indonesia baru 
72,95%, jauh tertinggal  dibandingkan  Singapura  dengan  rasio  elektrifikasi  100%,  
sedangkan  Malaysia  dan Brunei sekitar 80%. Harga listrik produksi PLN juga 
tergolong mahal karena masih menggunakan BBM dan batubara yang harganya terus 
meningkat 



Penilaian daya saing terhadap 144 negara yang dilakukan World Economic 

Forum menggunakan 3 aspek penilaian, yakni: 

1.Persyaratan dasar (Basic requirements) 

2.Pemacu efisiensi (Efficiency enhancers) 

3.Inovasi dan kecanggihan (Innovation and sophistication). 

Key for 

efficiency-driven 
economies 

Key for 

innovation-driven 
economies 

Key for 

factor-driven 
economies 

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 

 

 

 

    

   Pilar 5.  Higher education and training 

   Pilar 6.  Goods market efficiency 

   Pilar 7.  Labor market efficiency 

   Pilar 8.  Financial market development 

   Pilar 9.  Technological readiness 

   Pilar 10. Market size 

 

 

 

 

    

   Pilar 11. Business sophistication 

   Pilar 12. Innovation 

 

 

 

 

    

   Pilar 1. Institutions 

   Pilar 2. Infrastructure 

   Pilar 3. Macroeconomic environment 

   Pilar 4. Health and primary education 

Basic requirements  

subindex 

Efficiency enhancers 

subindex 
Innovation and sophistication  

Factors subindex 

Penilaian Daya Saing - WEF 



Tantangan terberat ASEAN 
Economic Community 2015, 

adalah terjadi pasar bebas 
tenaga kerja terampil (free 

flow of skilled labor).  

Tenaga kerja dalam negeri mencari 
pekerjaan dinegara sendiri harus 
bersaing dengan tenaga kerja dari 
negara Asean   
 Untuk mengantisipasi hal tersebut, 
salah satu jalan yang harus ditempuh 
oleh pemerintah adalah menyiapkan 
sistem kompetensi kerja 

TANTANGAN PASAR TENAGA KERJA MENGHADAPI AEC 2015 

1. Kompetensi tenaga kerja masih rendah 

2. Produktivitas tenaga kerja rendah (di bawah rata-rata 

ASEAN) 

3. Tingkat Pengangguran tinggi (7,4 Juta orang) 

4. Penyebaran Tenaga Kerja tidak merata 

TANTANGAN PASAR TENAGA KERJA MENGHADAPI AEC 2015 



ASEAN sebagai Greater Indonesian 

Kekuatan dari MEA sebenarnya sangat tergantung pada Indonesia, 
sebagai negara  terbesar di ASEAN 

Sumber: BPS diolah  



Peran Ekonomi ASEAN 
  

Proporsi total perdagangan ASEAN terhadap total perdagangan 
dunia meningkat dari 5,8% di 2001 menjadi 6,9% di 2012, 
dengan porsi ekspor sebesar 7,03% dan impor sebesar 6,8%  

Total Produk 
Domestik Ekonomi ( 
3,2 % dari total PDB 

global ) 

Total Populasi 
sebesar 615 Juta 
Penduduk          ( 

8,8% dari populasi 
dunia ) 

Proyeksi 
pertumbuhan 

ekonomi di tahun 
2013 jauh diatas 

perkiraan 
pertumbuhan global 

yang hanya 
mencapai 3,1% ( IMF 

) 

USD 
2,3 T 

615 
Juta 

5,6 % 

Sumber: IMF – World Economic Outlook Jully 2013 diolah 



Produktivitas Tenaga Kerja (berdasarkan PDB per Pekerja) 

APO Productivity Database (2013) 

 2. PRODUKTIVITAS  TENAGA KERJA  MASIH RENDAH 

 Produktivitas tenaga kerja 
Indonesia (9,5 ribu USD) 
masih jauh berada di bawah 
3 negara kompetitor utama, 
yaitu Singapore (92 
ribuUSD), Malaysia (33,3 
ribuUSD) dan Thailand (15,4 
ribu USD) 

 Produktivitas tenaga kerja 
Indonesia bahkan masih di 
bawah rata2 negara ASEAN 
(10.7 ribu USD) 

PRODUKTIVITAS  TENAGA KERJA  MASIH RENDAH 



 
1.Meningkatkan    

Daya Saing (Short Term)  

2. Meningkatkan Daya 

Saing 

(Medium-Term)  

3. Meningkatkan Daya  

    Saing (Long-Term) 

 

 

 

1. Pengembangan 

Kemampuan Sektor 

Industri 

2.  Pasar Dalam Negeri 

dan ASEAN sebagai 

Base-Load 

 

 

Peningkatan 

Daya Saing 

Indonesia 

 

A. Penguatan 

Struktur 

Industri 

 
B.Peningkatan 

Dukungan Iklim 

Industri 

Langkah-langkah Menghadapi AEC 2015 



Pola sinergitas pengusaha dan stake holder dalam mendorong 
pengembangan kewirausahaan untuk mendorong keberlanjutan 
ekonomi nasional 



PEMERINTAH PUSAT & DAERAH 

•Kerangka kebijakan nasional yang mendorong daya saing global   

•Kebijakan daerah yang harmonis-inovatif-pro iklim usaha 

•Perlindungan dunia usaha nasional 

 
DUNIA USAHA NASIONAL 

•Penguatan strategi penguasan domestik & ekspansi wilayah bisnis di ASEAN 

•UMKM tingkatkan kapasitas & kualitas produk-jasa serta manfaatkan TI-modal-SDM-
bahan baku 

KALANGAN PEKERJA 

•Ubah budaya kerja, pertajam kompetensi, spesialisasi keahlian & dorong produktivitas  

•ASEAN sebagai pasar kerja potensial & basis pengembangan karir 

DUNIA AKADEMIK 

 Sistem menghasilkan manusia Indonesia optimis-kreatif-dinamis-berdaya saing 

 Kembangkan tenaga vokasi handal-berkemampuan internasional 

MASYARAKAT UMUM 

 Poaktif meningkatkan pemahaman tentang AEC dalam melihat peluang yang ada 

 Aktif menggunakan Produk-Produk dan Jasa asli Indonesia 
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YANG PERLU DILAKUKAN 
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TANTANGAN DAN PELUANG 
AEC 

BAGI INDONESIA 
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EKSTERNAL INTERNAL 

Meningkatnya arus barang, modal, 
investasi, jasa, dan tenaga kerja 

Masih relatif lemahnya daya saing industri 
dan jasa 

Kecenderungan penurunan harga 
komoditas internasional 

Keterbatasan sisi penawaran: sedikitnya 
jumlah eksportir, kualitas dan kuantitas 
produk yang masih terbatas 

Kebijakan perdagangan dan ekonomi yang 
berbeda antar negara anggota ASEAN 

Terbatasnya infrastruktur pendukung 
seperti transportasi dan listrik serta iklim 
usaha yang kurang kondusif 

TANTANGAN MENUJU AEC 2015  



Tantangan Perekonomian Daerah 

1. Masih rentannya proses pemulihan ekonomi global dan 
kecenderungan penurunan harga komoditas dapat berdampak 
pada kinerja ekspor daerah; 

2. Proses konsolidasi di sektor tambang sebagai dampak dari 
penerapan kebijakan pengaturan ekspor mineraldalam jangka 
pendek akan memberi tekanan bagi kinerja ekspor daerah; 

3. Resiko kapasitas fiskal yang tidak lagi memadai untuk 
mengakselerasi perekonomian karena besarnya beban subsidi 
energi; 

4. Potensi kenaikan inflasi karena kenaikan harga minyak dunia dan 
implikasi dari kebijakan yang ditempuh untuk membatasi 
penyaluran BBM bersubsidi; 

5. Kemampuan daya saing daerah, khususnya daya saing ekspor 
manufaktur, menghadapi persaingan global terutama dengan 
implementasi Komunitas Ekonomi ASEAN yang berlaku pada 2015. 
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Peluang AEC 2015 

 Pasar ASEAN mewakili + 25% pasar ekspor Indonesia; tetap 
menjadi pasar potensial seiring berkembangnya populasi ASEAN 
khususnya kelas menengah; 

 Secara rata-rata ASEAN-5 (Brunei D, Malaysia, Filipina, Singapura 
dan Thailand), sebanyak 99,1% tarif bea masuknya sudah 0%. Hal 
ini merupakan peluang bagi produk Indonesia untuk masuk ke 
pasar sebesar lebih dari 200 juta jiwa; 

 Lebih dari 99% tarif bea masuk CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar 
dan Vietnam) akan menjadi 0% di tahun 2015. Hal ini membuka 
peluang produk Indonesia di pasar seluas lebih dari 180 juta jiwa; 

 Rezim investasi yang lebih terbuka menjadikan ASEAN tempat 
yang lebih menarik bagi aliran modal asing. 

 Iklim investasi yang lebih terbuka menjadikan ASEAN tempat 
yang lebih menarik bagi aliran modal asing. 
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• Terciptanya ASEAN sebagai pusat jaringan produksi (production network) 
dan kawasan tujuan investasi 

• Pasar tunggal memudahkan pembentukan joint venture dengan 
perusahaan di kawasan ASEAN sehingga lebih memudahkan akses bahan 
baku yang belum dapat dipasok dari dalam negeri 

• Meningkatkan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang 

• Pasar tunggal menciptakan pasar yang mencakup wilayah seluas 4,47 juta 
km2  dengan potensi pasar lebih kurang sebesar 601 juta jiwa 

• Meningkatkan ragam produk yang dapat dikonsumsi pada tingkat harga 
yang relatif rendah 

• Meningkatkan bargaining power yang dimiliki oleh masyarakat dalam 
menentukan pilihannya di tengah banyaknya produk dan kemudahan 
yang ditawarkan 

PELUANG AEC 2015  
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• Memperkuat integrasi ekonomi nasional antara lain peningkatan penguasaan IPTEK, 
mendorong inovasi dan kreativitas pelaku usaha, meningkatkan kapasitas  SDM, dan 
meningkatkan konsumsi produk dalam negeri 

• Memanfaatkan peluang pasar, dan sinergitas sumber daya ekonomi ASEAN. 

• Penguatan Pasar Domestik 

 Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembelian pemerintah dan 
promosi cinta produksi dalam negeri; 

 Memperluas pusat-pusat distribusi dan peningkatan pembangunan pasar; 

 Mengintensifkan pengawasan pasar terhadap peredaran barang dan jasa 
(kepatuhan terhadap HKI, labelisasi, standar, kewajiban membayar pungutan negara, 
dsb); 

 Meningkatkan edukasi konsumen guna menciptakan konsumen cerdas dan mandiri  
serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan perlindungan konsumen dan meningkatkan 
kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya; 

 Meningkatkan peredaran produk berkualitas melalui penyusunan regulasi, yang 
berorientasi pada perlindungan konsumen dan menciptakan kepastian hukum serta 
kepastian usaha; 

 Memperkuat kelembagaan perlindungan konsumen. 

KESIAPAN MENGHADAPI  
KERJASAMA PERDAGANGAN GLOBAL 
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• Pengembangan Wirausaha 

 Berbagai program yang dilakukan pemerintah untuk mengubah mindset, 
menanamkan sikap, menempa, dan mengembangkan wirausaha sedini mungkin. 

 Kebijakan-kebijakan lain, adalah mendorong pengusaha pemula, kemitraan, dan 
kerjasama, seperti akses pembiayaan (KUR), akses pasar dan kemudahan berusaha. 

• Peningkatan Ekspor 

 Perluasan pasar dan diversifikasi produksi ekspor. 

 Peningkatan daya saing ekspor. 

 Optimalisasi pemanfaatan FTA. 

• Pengembangan Investasi 

 Perluasan fasilitas investasi seperti PTSP, Fasilitas Kepabeanan, Pengembangan 
kawasan investasi (KEK, Kawasan Industri). 

 Mempromosikan peluang investasi dan project list dalam pelaksanaan MP3EI. 

 Pengembangan Sistem Logistik Nasional. 

 Penataan hubungan industri. 

 Optimalisasi pemanfaatan insentif fiskal. 

STRATEGI MENGHADAPI  
KERJASAMA PERDAGANGAN GLOBAL 
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Kamar Dagang Dan  Industri  DKI Jakarta 

Jl. Majapahit No. 18 - 22, Jakarta 10610, Indonesia | Phone: 62-21-3808091, 3844533 | Fax: 62-
21-3844549 

Website: www.kadinjakarta.or.id | 
Email: sekretariat@kadinjakarta.or.id or kadinjkt@indosat.net.id 
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