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BAB II 

REALISASI JOINT COMMMUNIQUE 2 FEBRUARY 2013 

2.1 Realisasi Kerjasama Direktorat Industri Kecil dan Menengah 

Kementerian Perindustrian dengan The Small and Medium Enterprises 

Development Agency of the Federal Republic of Nigeria (SMEDAN). 

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dibawah Kementerian 

Perindustrian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memajukan dan 

memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor industri Indonesia 

dan memiliki kapasitas untuk melakukan MoU dengan pihak lain. Nigeria sendiri 

memiliki SMEDAN atau The Small and Medium Enterprises Development Agency 

of The Federal Republic of Nigeria yang dibentuk pada tahun 2003 yang 

bertanggung jawab dan memajukan serta memfasilitasi pengembangan usaha 

mikro, kecil dan menengah. Badan ini juga memiliki kapasitas yang sama dengan 

DJIKM yaitu dapat membuat MoU atau kerjasama dengan pihak lain.  

Sesuai dengan isi MP3EI dan visi pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono yang ingin menjadikan Indonesia yang sejahtera, pemerintah 

memberikan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil menengah serta melakukan 

intervensi agar lapangan pekerjaan tetap tersedia bagi masyarakat Indonesia. Untuk 

itu pemerintah kemudian mendorong para pelaku UKM agar terlibat lebih banyak 

dalam kegiatan perekonomian antar negara, salah satunya dengan Nigeria. Dengan 

mengajak Ditjen IKM sebagai perwakilan untuk menandatangani nota 

kesepahaman dengan Nigeria maka, hal ini akan mendorong UKM sektor Industri 
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untuk lebih melihat pasar Nigeria sebagai pasar yang baru bagi produk-produk asal 

Indonesia.  

Ditjen IKM dan SMEDAN memulai kerjasama intensif sejak pertemuan 

D8 yang diselenggarakan di Iran pada 2010 lalu. Untuk mempercepat proses 

kerjasama kedua belah pihak, SMEDAN kemudian melakukan kunjungan resmi 

kepada Diten IKM pada April 2012 untuk membahas kerjasama yang akan disetujui 

oleh kedua pihak. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan Working Group on 

Industrial Cooperation (WGIC) untuk membahas poin MoU yang akan disepakati 

pada kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dilaksanakan 

pada bulan Februari 2013.  

Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua lembaga negara ini 

berisi tentang kerjasama peningkatan kapasitas peningkatan ekonomi usaha kecil 

dan menengah di sektor Industri. Adapun kelima kerjasama yang disepakati oleh 

keduanya yaitu; 

a. Pertukaran Informasi mengenai kebijakan, langkah-langkah dan 

penerapan yag dimaksudkan untuk mendukung UKM., 

b. Pertukaran Pengalaman atas kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 

UKM., 

c. Pertukaran data dan publikasi terkait UKM (kecuali informasi yang 

berhubungan dengan badan hukum suatu perusahaan)., 

d. Penyediaan informasi mengenai penyelenggaraan pekan raya dan 

pameran., 
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e. Penyediaan kerjasama teknis di bidang-bidang yang menjadi minat 

bersama dalam rangka untuk nmeningkatkan interaksi, daya saing dan 

peningkatan kapasitas dalam pembangunan sub sektor UKM di kedua 

negara.,18  

Adapun poin kerjasama yang disepakati tersebut rencananya akan 

menyasar sektor pangan (cassava) dan kerajinan. Cassava dipilih karena Nigeria 

dikenal sebagai negara penghasil cassava terbesar didunia dengan produksi 

mencapai 53 miliar metrik ton pada tahun 2013, sekaligus menyumbang lapangan 

pekerjaan sebesar 30 miliar pekerja baik di pertanian dan industri pengolahannya.19 

Kedua negara juga dianggap memiliki kesamaan dalam kelimpahan sumber daya 

alam yang dimiliki, namun Indonesia disini dianggap lebih mumpuni dalam hal 

inovasi dan kreasi hasil alam tersebut untuk dijadikan bahan baku yang lebih 

bernilai jual tinggi. Sehingga Ditjen IKM melihat bahwa, Nigeria memiliki potensi 

untuk dapat meningkatkan nilai jual bahan mentah mereka dengan mendapatkan 

informasi dan pelatihan dari para pelaku IKM yang telah ada di Indonesia. Sehingga 

hal ini dapat meningkatkan kerjasama antara pelaku IKM Indonesia dengan 

Nigeria.  

Dalam implementasinya terkait dengan lima pokok isi MoU tersebut, 

Kementerian Perindustrian dalam hal ini lembaga yang bertanggung jawab adalah 

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM) pada Mei 2013 

                                                           
18Kementerian Luar Negeri, Loc. Cit.  
19 Grow Africa, Market Oppurtunities for Commercial Cassava in Ghana, Mozambique and Nigeria, 

diakses dalam 

file:///C:/Users/nuril/Downloads/Market%20Opportunities%20for%20Commercial%20Cassava%2

0in%20Ghana,%20Mozambique%20and%20Nigeria_0_1.pdf (02/05/2017, 21.35 WIB) 

file:///C:/Users/nuril/Downloads/Market%20Opportunities%20for%20Commercial%20Cassava%20in%20Ghana,%20Mozambique%20and%20Nigeria_0_1.pdf
file:///C:/Users/nuril/Downloads/Market%20Opportunities%20for%20Commercial%20Cassava%20in%20Ghana,%20Mozambique%20and%20Nigeria_0_1.pdf
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membuat action plan yang berisi enam poin kerjasama namun merevisi nya menjadi 

tiga poin kegiatan yaitu Access to Finance, Technical Assistance serta Study Tours.  

Tabel 2.1 

Action Plan Kerjasama KEMENPERIN dengan SMEDAN 

No. Program Tahun Keuntungan Kegiatan Lokasi 

1.  Access to 

Finance 

(Skema kredit) 

2014 Membuat akses 

keuangan untuk 

IKM sektor industri 

di Nigeria.  

Indonesia 

mengirimkan 

pakar keuangan 

untuk 

mengadakan 

seminar 

keuangan 

Nigeria 

2. Technical 

Assistance 

2015 Memberikan 

pelatihan teknik 

untuk 

perkembangan 

IKM sektor industri 

di Nigeria. 

Indonesia 

mengirimkan 

pakar untuk 

seminar dan 

pelatihan 

Nigeria  

3.  Study Tours  2016 Memberikan 

pengetahuan 

tentang usaha best 

international 

practice untuk 

perkembangan 

IKM sektor 

industri. 

Nigeria 

mengirimkan ahli 

untuk 

mendapatkan 

informasi dari 

pelaku IKM 

Indonesia  

Indonesia 

Sumber: Data dari bagian Regulasi Pemberdayaan Industri, Kementerian Perindustrian 

diolah oleh penulis. (2017) 

 

Transfer ilmu yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian dilakukan 

dengan memberikan Access to Finance dan Technical Assistance oleh Indonesia 

melalui pelatihan dan seminar sehingga keamanan transasksi keuangan dan 

perkembangan kreasi IKM di Nigeria semakin berkembang. Kegiatan ini lebih 

banyak dilakukan di Nigeria dengan hanya melibatkan ahli asal Indonesia untuk 

memberikan seminar dan pelatihan. Studi Tours kemudian dilakukan di Indonesia 
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untuk memberikan wawasan mengenai praktek IKM yang terdapat di Indonesia 

sehingga bisa diterapkan di Nigeria.  

Sebagai tindak lanjut dari action plan tersebut SMEDAN kemudian 

melakukan kunjungan ke Indonesia pada Juli 2013, sekaligus untuk mengikuti 

Senior Official Marketing dan Sidang Komisi Bersama yang dilakukan di 

Kementerian Luar Negeri sebagai bentuk pertemuan lanjutan dari penandatanganan 

MoU. Kunjungan kedua kemudian dilakukan pada bulan oktober 2013 oleh pihak 

SMEDAN ke Kementerian Perindustrian untuk membicarakan waktu pelaksanaan 

kerjasama yang akan diawali pada 5 Desember 2013. Namun, setelah waktu yang 

telah disepakati tersebut pihak SMEDAN kemudian membatalkan waktu 

kunjungan.20Setelah pembatalan kunjungan tersebut, kedua lembaga kemudian 

sama sekali tidak melakukan pertemuan lanjutan guna membicarakan kelanjutan 

kerjasama. Interaksi kerjasama kedua lembaga lebih banyak dilakukan dibawah 

kerjasama organisasi D8 yang melibatkan seluruh Kementerian Perindustrian 

negara anggota.  

Pada 1-2 Oktober 2014, delegasi SMEDAN kemudian mengahadiri acara 

seminar di Hotel Borobudur Jakarta yang dilangsungkan oleh organisasi D-8. 

Seminar ini mengumpulkan seluruh Kementerian Industri Kecil dan Menengah 

dengan tema SMEs in the Borderless Era, Shaping Oppurtunity in Global Value 

Chain. Pada kesempatan ini, Ditjen IKM dengan SMEDAN kemudian bertemu 

untuk membahas kelanjutan kesepakatan kerjasama. Dalam hasil pertemuan ini, 

                                                           
20 Kementerian Perindustrian, Laporan Kerjasama Kementerian Perindsutrian dengan Nigeria.  
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SMEDAN kemudian mengundang Direktur Utama Ditjen IKM untuk menghadiri 

pertemuan D8 Govermental Bodies Meeting dengan tema Promoting Green SMEs 

for Sustainable Development. Pertemuan yang akan dilakukan pada 18-19 

Nopember 2014 ini kemudian akan menjadi tempat pembicaraan lebih jauh 

kerjasama yang telah disepakati oleh kedua lembaga pada 2013.21  

Namun, virus Ebola luar biasa yang terjadi sejak Maret 2014 hingga 2016 

di beberapa wilayah di Afrika Barat seperti Liberia, Sierra Leone, Guinea dan juga 

di Nigeria mengurungkan dilaksanakannya pertemuan D8.22 Sehingga Ditjen IKM 

tidak dapat melakukan pertemuan D8 sekaligus pertemuan bilateral dengan 

SMEDAN. Sehingga, sampai dengan berakhirnya kerjasama yaitu pada 2 Februari 

2016, kedua negara belum membicarakan kelanjutan agenda dimulainya kegiatan 

yang tertuang dalam action plan diatas.  

2.2 Realisasi MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan The 

Ministry of Agriculture and Rural Development of The Federal Republic of 

Nigeria  

 Dalam kunjungan Misi Dagang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 

tahun 2013 ke Nigeria, ikut serta Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu yaitu 

Sharif C. Sutardjo. Keikutsertaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan Ministry of 

Agriculture and Rural Development of The Federal Republic of Nigeria yang 

                                                           
21 Hasil wawancara peneliti dengan Indra Akbar Dilana, STP, M.Si., Sub Division for Regulation 

on Industrial Empowerment, Kementerian Perindustrian, pada Kamis, 20 April 2017.  
22 Ebola: Mapping the Outbreak, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world-africa-28755033 

. (22/09/2017, 14.00 WIB) 
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dipimpin oleh Dr. Akinwu Ayodeji Adenisha. Menteri Pertanian dan Pembangunan 

Pedesaan Nigeria yang juga menangani kelautan dan perikanan Nigeria sebelumnya 

pernah melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian RI dalam rangka 

kerjasama pertanian pada tahun 2011.23 

Nigeria yang memiliki potesi sektor perikanan dan kelautan yang besar 

belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Untuk itu kerjasama melihat 

keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan sektor kelautan dalam pendapatan 

negara. Sekaligus kerjasama ini dilakukan untuk terus mendukung eksistensi 

industri kelautan dan perikanan dalam negeri dengan memperluas ekspansi pasar 

produk-produk hasil Indonesia.  

Kerjasama yang masih dalam tahap penjajakan dengan pertemuan awal 

pada waktu Misi Dagang 2 Februari2013 ini menyasar kerjasama di beberapa 

bidang kelautan dan perikanan, yaitu; 

1. Mendorong kerja sama pihak swasta kedua negara dengan 

mengembangkan public private partnership.  

2. Mendorong investasi asing di bidang kelautan dan perikanan di 

Indonesia.  

3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bersama.  

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 

kelautan dan perikanan.  

                                                           
23 Kementerian Luar Negeri, Basis Data Perjanjian Internasional, diakses dalam 

http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=97 (27/08/2017, 

20.30 WIB). 

http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=97
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5. Mengembangkan teknologi kelautan dan perikanan.  

6.  Menjalin kerja sama dalam pemberantasan IUU Fishing.  

7. Menggalang dukungan dan kerja sama internasional dalam mewujudkan 

Ekonomi Biru di Indonesia.24 

Namun sejak pertemuan awal kedua kementerian pada 2 Februari 2013, 

hingga saat ini tidak dapat ditemukan kesepakatan kedua negara dalam bentuk 

penandatanganan MoU. Hal ini diakibatkan tidak adanya tanggapan dari pihak 

kementerian Nigeria terkait finalisasi kesepakatan.25  

2.3 Agreement on Promotion and Reciprocal Protection of Investment between 

Indonesia and Nigeria  

Kerjasama ini merupakan kerjasama Perjanjian Perlindungan dan Promosi 

Penanaman Modal (P4M) yang diinisiasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM). P4M atau dikenal dengan Bilateral Investment Treaty merupakan 

kerjasama BPKM dengan negara lain guna memberikan perlindungan terhadap 

penananman modal oleh investor kedua negara, mendorong penanaman modal 

diantara kedua negara serta mempromosikan investasi.26 Kerjasama P4M yang 

                                                           
24 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2010-2014,hal 175-176, diakses dalam roren.kkp.go.id/arsip/file/127/laporan-kinerja-kkp-

2010-2014.pdf/ (07/08/2017, 03.15 WIB) 
25 Hasil wawancara peneliti dengan Yuvi Shandy Amisadai, Staf Direktorat Afrika, Kementerian 

Luar Negeri vi Telephone pada Jumat, 10 Maret 2017.  
26 Ivan Verdiansyah Agustinus, Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Bilateral Mengenai 

Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Studi Kasus Perjanjian Antara Pemerintah 

Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan 

Penanaman Modal, diakses dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302818-T%2030808-

Analisis%20yuridis-full%20text.pdf (20/04/2017, 01.32 WIB).  

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302818-T%2030808-Analisis%20yuridis-full%20text.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302818-T%2030808-Analisis%20yuridis-full%20text.pdf
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dilakukan oleh BKPM menyasar negara-negara yang memiliki interaksi ekonomi 

dengan Indonesia salah satunya Nigeria.  

BIT dengan Nigeria digunakan oleh pemerintah guna mendorong para 

pengusaha Indonesia untuk melakukan investasi di Nigeria, begitu pula sebaliknya 

BIT juga dijadikan oleh Nigeria sebagai alat untuk mengurai ketergantungan 

pendapatan dalam negeri dari industri migas. Hal ini didukung sejak pemerintahan 

Olosegun Obasanjo yang memerintah Nigeria sejak 1999-2007 untuk 

meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian yang dilakukan dengan melakukan 

kerjasama dengan Food and Agriculture Organization melalui program Special 

Program for Food Security dan Pan African Cassava yang dengan sukses 

menjadikan Nigeria sebagai basis produksi cassava terbesar di Nigeria.27 Serta pada 

pemerintaham Goodluck Jonathan yang dengan jelas mengurangi ketergantungan 

terhadap migas untuk menyumbang pendapatan dalam negeri Nigeria. Kerjasama 

internasional gencar dilakukan dengan tujuan untuk melakukan diversifikasi 

produksi barang Nigeria. Investor Indonesia didukung untuk bersama-sama 

menanamkan modalnya di Nigeria.  

Didukung dengan data bahwa perusahaan-perusahaan asal Indonesia yang 

telah melakukan Outward Investement, tergolong masih sangat minim. Menurut 

data dari Foreign Direct Investment Market, Indonesia menempati posisi 44 dari 50 

negara sumber investasi. 28 Hal ini tidak dapat dipungkiri, dimana pemerintah masih 

                                                           
27 Humprey Asobie dkk, 2007, Nigerias National Interests in Globalising World, Ibadan: Bolytag 

International Publisher., hal 339.   
28 Ekspansi Indonesia Masih Minim, diakses dalam http://www.harnas.co/2016/02/26/ekspansi-

investasi-indonesia-masih-minim (03/06/2017, 10.00 WIB).  

http://www.harnas.co/2016/02/26/ekspansi-investasi-indonesia-masih-minim
http://www.harnas.co/2016/02/26/ekspansi-investasi-indonesia-masih-minim
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berfokus terhadap penarikan investasi untuk masuk ke Indonesia atau Inward 

Investment. Padahal menurut beberapa ahli Outward Invesment tidak hanya akan 

memberikan keuntungan terhadap host country, namun home country  juga akan 

mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu aliran modal akan mengurangi 

resikodari kepemilikan modal dengan melakukan diversifikasi melalui investasi. 

Kedua yaitu Integrasi pasar modal dapat menyebarkan corporate governances, 

accounting rules, dan legalitas terbaik. Sekaligus mobilitas modal secara global 

membatasi kemampuan pemerintah dalam membentuk kebijakan yang salah. 29 

Negara maju yang identik dengan pelaku usahanya yang tersebar berbagai 

negara harus menjadi acuan bagi pemerintah. OI bermanfaat untuk mengalihkan 

Indonesia sebagai negara produksi, sehingga produksi dapat dilakukan dinegara 

lain. Nigeria dapat menjadi negara yang tepat bagi perusahaan asal Indonesia untuk 

melakukan OI. Oleh karena itu Bilateral Investment Treaty Treaty yang dilakukan 

oleh BKPM dengan Nigeria mencakup beberapa poin yakni:  

1. Peningkatan dan  perlindungan atas penanam modal. 

2. Perlakuan terhadap penanaman modal. 

3. Pengambil alihan. 

4. Ganti Rugi. 30 

Investasi yang diharapkan terjadi bagi pihak Nigeria bahwa, perusahaan 

asal Indonesia mampu berinvestasi dalam sektor pertanian Nigeria seperti yang 

                                                           
29 Prakash Loungani dan Assaf Razin, How Beneficial is Foreign Direct Investment for Developing 

Countries, International Monetary Fund, Vol 38, No 2 (Juni, 2001),  diakses dalam 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/loungani.htm (24/06/2017, 05.00 WIB).  
30 Ivan, Loc Cit., hal 68-75.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/loungani.htm
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terdapat dalam poin terakhir poin terakhir Joint Communique. Investor asal 

Indonesia diharapkan mampu mengembangkan area pertanian kakao, kelapa sawit, 

pohon karet dan kacang-kacangan di utara Nigeria. Seperti diketahui bahwa 

investor asal Indonesia pada tahun 2011 Bakrie Group bekerjasama dengan 

pengusaha asal Nigeria Delano Group membentuk usaha patungan yaitu Bakrie 

Delano Africa Ltd dengan konsentrasi pada perkebunan kelapa sawit, karet, 

pertambangan dan migas. Usaha patungan ini menjadikan Bakrie Group sebagai 

sumber dana dengan dana investasi US$ 1 milyar sedangkan eksekutor di Nigeria 

merupakan Delano Group.31  Begitu pula dengan kehadiran Wilmar Group di 

Nigeria sejak 2012 untuk perkebunan dan pengolahan minyak kelapa dan kelapa 

sawit. Sehingga diharapkan lebih banyak investor asal Indonesia untuk membangun 

industri nonmigas Nigeria.  

Namun belum terasa kerjasama ini dampaknya terhadap Indonesia 

begitupun Nigeria. Kerjasama ini kemudian tidak dilanjutkan pada tahun 2014 

akibat adanya moratorium atau penghentian sementara kerjasama untuk dilakukan 

review oleh BKPM guna menyempurnakan poin kerjasama agar lebih 

menguntungkan kepada pihak Indonesia. Begitu pula dengan seluruh BIT yang 

bekerjasama dengan negara lain.32  

 

                                                           
31 Bakrie Group segera Akuisisi Kebun di Nigeria, diakses dalam 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/05/30/01220235/Bakrie.Group.Segera.Akuisisi.Keb

un.di.Nigeria  (17/03/2017, 20.33 WIB) 
32 BKPM, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2009-2014, 

hal vii, diakses dalam http://docplayer.info/30732136-1-visi-bkpm-terwujudnya-iklim-penanaman-

modal-yang-berdaya-saing-untuk-menunjang-kualitas-perekonomian-nasional.html (22/07/2017, 

09.00 WIB).  

http://docplayer.info/30732136-1-visi-bkpm-terwujudnya-iklim-penanaman-modal-yang-berdaya-saing-untuk-menunjang-kualitas-perekonomian-nasional.html
http://docplayer.info/30732136-1-visi-bkpm-terwujudnya-iklim-penanaman-modal-yang-berdaya-saing-untuk-menunjang-kualitas-perekonomian-nasional.html
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2.4 Realisasi MoU antara Kamar Dagang Indonesia dengan Nigeria 

Association of Chambers of Commerse, Industry, Mines and Agriculture 

Tulang punggung perekonomian yang berhasil berasal dari pengusaha-

pengusaha Indonesia yang kuat. KADIN hadir sebagai wadah untuk pembina, 

lembaga komunikasi antar pengusaha, memberikan informasi, advokasi, serta 

kerjasama. Dibentuk oleh pengusaha-pengusaha Indonesia pada 1968, KADIN 

kemudian menjadi lembaga non pemerintah yang bertugas membantu 

presiden/pemerintah untuk mewadahi kepentingan para pelaku bisnis Indonesia. 

Fungsi yang sama juga tidak jauh berbeda berlaku  pada KADIN Nigeria atau yang 

lebih dikenal dengan Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, 

Mines and Agriculture (NACCIMA).  

Meskipun bukan sebagai salah satu lembaga negara, namun pemerintah 

menggunakan KADIN yang merupakan organisasi pengusaha Indonesia untuk 

untuk turut menyukseskan program MP3EI dalam melakukan kerjasama dengan 

negara lain. Nigeria yang masih bergantung terhadap industri minyak mentahnya 

dan masih minimnya pengusaha Nigeria yang menggarap industri lain menjadi nilai 

plus bagi KADIN. KADIN yang memiliki komite Afrika di dalamnya bertugas 

untuk memfasilitasi pengetahuan pengusaha Indonesia terhadap peluang pasar 

Afrika khususnya dalam hal ini adalah Nigeria yang perlu digarap oleh pengusaha 

Indonesia. Secara singkat, kerjasama yang disepakati oleh dua organisasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Pertukaran informasi 
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b. Memfasilitasi kunjungan pengusaha-pengusaha kedua negara.33 

Keterlibatan KADIN dalam kerjasama ini, bertujuan untuk memberikan 

peluang pasar yang lebih besar bagi para pengusaha asal Indonesia. Perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di lembaga ini kemudian menjadi sasaran kerjasama ini. 

Diharapkan dengan sosialisasi pertukaran informasi ekonomi di Nigeria dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan di bawah KADIN untuk menambah 

interaksi bisnisnya melalui ekspor atau investasi. Hal ini juga didukung oleh visi 

KADIN 2010-2015  yang ingin melakukan kemitraan dengan lembaga lain guna 

mampu menciptakan iklim dunia usaha dalam negeri yang lebih kondusif.  

Namun, meskipun kerjasama antar Kamar Dagang telah dilakukan hal ini 

tidak secara signifikan mampu meningkatkan nilai ekspor Indonesia terhadap 

Nigeria begitu pula sebaliknya diakibatkan oleh beberapa konflik dan peristiwa 

penting dalam negeri Nigeria yang terjadi. Berikut merupakan data nilai neraca 

perdagangan Indonesia dengan Nigeria menurut Kementerian Perdagangan dari 

2011 hingga 2016.  

Tabel 2.2 

Neraca Perdagangan Indonesia terhadap Nigeria (Ribu US$) 

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ekspor 

Migas 

24,8 999,6 423,5 331 317,2 216,3 

Ekspor Non 

Migas 

465.964,8 412.980,8 557.745,1 648.461,6 445.421,1 310.602,

9 

Impor Migas 1.606.085 2.734.999,8 3.091.955,3 3.286.060,

5 

1.248.492,

9 

1.280.08

0,2 

Impor Non 

Migas 

20.786,3 35.663,7 30.486,1 20.240,2 3.663 7.887 

                                                           
33 Kementerian Perdagangan. Mendag RI Penguatan Kerjasama Perdagangan, diakses dalam 

http://www.kemendag.go.id/files/print.php?kategori=ODc0MzA1MjM2. (05/11/2016, 21.19 WIB) 

 

http://www.kemendag.go.id/files/print.php?kategori=ODc0MzA1MjM2


41 
 

Neraca 

Perdaganga

n 

-1.160.881,7 -2.357.583,1 -2.564.263,8 -2.657.508 -842.417,5 -977.418 

Sumber: Data dari Kementerian Perdagangan, diolah oleh Penulis (2017) 

Dalam tabel diatas terlihat bahwa hingga tahun 2014, nilai ekspor 

Indonesia terus meningkat begitu pula impor barang asal Nigeria. Namun pada 

momentum tahun 2015, seluruh nilai neraca perdagangan dengan Nigeria tercatat 

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh virus ebola yang menjangkiti 

sebagian wilayah Afrika Barat dan juga Nigeria, sekaligus berbagai konflik dalam 

negeri Nigeria seperti Boko Haram dan pendudukan Delta Niger. 

Namun pada pelaksanaan Trade Expo Indonesia ke 31 tahun 2016 dengan 

keiikutsertaan Nigeria untuk pertama kali dalam acara ini. Tercatat buyer  asal 

Nigeria mendominasi TEI dengan jumlah 443 buyer dari sekitar seluruh 4000 buyer  

yang ikut serta dalam pameran.34 Produk makanan dan minuman menjadi produk 

paling digemari oleh buyer asal Nigeria ini.  

2.5 Kerjasama Praktek dan Pembangunan Kapasitas dalam Millenium 

Development Goals (MDGs) 

Millenium Development Goals (MDGs) adalah program pembangunan 

untuk mencapai dunia yang adil, damai dan sejahtera yang diinisiasi pada KTT PBB 

di New York tanggal 6-8 September 2000. 35 MDGs merupakan program 

                                                           
34 Kemendag Targetkan Transaksi Trade Expo Indonesia 2016 Tembus Rp. 10 Triliun, diakses 

dalam 

http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/24/213445326/kemendag.targetkan.transaksi.trade.expo

.indonesia.2016.tembus.rp.10.triliun. (20/05/2017, 22.00 WIB).  
35 United Nation Millenium Declaration, diakses dalam 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm. (17/07, 2017, 23.00 WIB).  

http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/24/213445326/kemendag.targetkan.transaksi.trade.expo.indonesia.2016.tembus.rp.10.triliun
http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/24/213445326/kemendag.targetkan.transaksi.trade.expo.indonesia.2016.tembus.rp.10.triliun
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
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kesepakatan negara maju dengan negara berkembang. Dimana negara berkembang 

bertugas untuk melaksanakannya sedangkan negara maju bertugas untuk 

memberikan bantuan untuk keberhasilan MDGs tersebut. Program ini diinisiasi 

sejak tahun 2000 hingga 2015, yang mencakup delapan poin indikator keberhasilan.  

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim; 

2. Mencapai pendidikan dasar universal; 

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 

4. Menurunkan angka kematian anak; 

5. Meningkatkan kesehatan ibu; 

6. Memerangi HIV/Aids, Malaria dan penyakit lainnya; 

7. Memastikan kelestarian lingkungam; 

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 36 

Daratan Afrika termasuk Nigeria yang dikenal dengan benua paling 

terbelakang di dunia menjadi benua paling diperhatikan didunia dalam pelaksanaan 

MDGs. Sebelum melakukan Misi Dagang di Nigeria pada 2-3 februari 2013, 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlebih dahulu melakukan pertemuan  High-

Level Panel of Eminent Persons on Post- 2015 Development Agenda atau Panel 

Tingkat Tinggi Tokoh-Tokoh Dunia Terkemuka untuk memberikan saran 

pembangunan global setelah 2015 di Morovia, Liberia tanggal 30 Januari hingga 1 

                                                           
36 Hanifahturahmi, Tujuan G8 Membantu dalam Pencapaian Target Millenium Development Goals 

(MDGs) 2015, diakses dalam https://media.neliti.com/media/publications/31268-ID-tujuan-g-8-

membantu-nigeria-dalam-mencapai-target-millennium-development-goals-m.pdf (17/07/2017, 

08/00 WIB).  

https://media.neliti.com/media/publications/31268-ID-tujuan-g-8-membantu-nigeria-dalam-mencapai-target-millennium-development-goals-m.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/31268-ID-tujuan-g-8-membantu-nigeria-dalam-mencapai-target-millennium-development-goals-m.pdf
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Februari 2013. Untuk itu pemerintah Indonesia kemudian menaruh perhatian penuh 

terhadap suksesi MDGs di Nigeria. 

Kerjasama bilateral dalam hal teknis dan peningkatan pembangunan 

kapasitas dalam sektor agrikultur, peternakan, perikanan, industri, industri kecil dan 

menengah, demokrasi, pemberdayaan perempuan dan good governance menjadi 

konsentrasi kerjasama.37 Dalam implementasinya Kerjasama Kementerian 

Perindustrian dengan SMEDAN telah memuat peningkatan kapasitas industri kecil 

dan menengah sesuai dengan action plan kerjasama, meski pada akhirnya tidak 

terealisasi. Kerjasama dalam mencapai indikator MDGs ini kemudian lebih banyak 

dilakukan dalam forum-forum kerjasama multilateral seperti Kerjasama Selatan-

Selatan.  

2.6 Hambatan-hambatan dalam Realisasi Joint Communique 2 February 2013. 

Nigeria merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar 

mencapai 186.053.836 juta pada tahun 2016. 38 Jumlah penduduk yang sangat besar 

tesebar diseluruh daerah Nigeria dengan terbagi menjadi tiga suku besar yakni 

Hausa, Yoruba dan Igbo serta terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok etnis kecil 

lainnya yang berjumlah sekitar 250 etnis.  

Etnis Hausa yang berada di utara Nigeria memiliki kelompok organisasi 

islam radikal yang bernama Boko Haram. Isu agama masih menjadi isu yang rentan 

di Nigeria,  konflik terakhir yang timbul akibat organisai Boko Haram telah 

                                                           
37 Joint Communique Between The Federal Republic of Nigeria and The Republic of Indonesia 2 

February 2013, Loc.Cit., hal 6.  
38 Central Intelligence Agency, Op,Cit.  
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menewaskan 400 warga meninggal dunia. 39 Kekerasan yang terjadi pada 

Nopember 2013 ini kemudian diperparah oleh tindakan aparat militer yang 

melakukan tindakan balasan dengan menangkap orang-orang yang dianggap 

sebagai anggota organisasi. Sehingga hal ini memicu meluasnya konflik yang 

terjadi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah. Meskipun konflik ini 

berada di daerah bukan terjadi di ibukota Nigeria, namun hal ini dapat memicu 

ketakutan tersendiri bagi pelaku usaha terhadap keamanan dalam negeri di 

Nigeria.40 

Selanjutnya pada  Maret 2014 terjadi wabah virus Ebola luar biasa di 

kawasan Afrika Barat. Meskipun Nigeria bukan menjadi negara yang terdampak 

paling besar, namun peristiwa cukup berdampak pada pembatalan kegiatan 

multilateral seperti D8 serta pertemuan bilateral dengan Indonesia. Sejak 2014 

hingga 2016 tercatat bahwa korban meninggal Ebola mencapai 11.315 orang 

dengan 8 orang berasal dari Nigeria. 41 

Konflik lainnya terjadi sejak tahun 2009, dimana Delta Niger dikenal 

sebagai salah satu wilayah penghasil migas terbesar di Nigeria berhasil dikuasai 

oleh para anggota geng serta anggota organisai radikal. Para anggota geng tersebut 

menuntut agar keuntungan migas yang selama ini didapatkan oleh pemerintah dapat 

digunakan untuk pembangunan sarana kesehatan, pendidikan dan lainnya yang 

mendukung kesejahteraan masyarakat.  Hal ini kemudian memicu terganggunya 

                                                           
39 Human Rights Watch, World Report 2014: Nigeria, diakses dalam https://www.hrw.org/world-

report/2014/country-chapters/nigeria . (21/09/2017, 02.11 WIB) 
40 Hasil wawancara peneliti dengan Yuvi Shandy Amisadai, Staf Direktorat Afrika, Kementerian 

Luar Negeri via Telephone pada Jumat, 10 Maret 2017.  
41 Ebola: Mapping the Outbreak., Op.Cit.  
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produksi migas untuk selanjutnya di ekspor ke negara lain. Konflik mereda 

beberapa tahun kemudian atas tindakan pemerintah dengan memberikan 

kompensasi pada kelompok tersebut sebesar 400 juta setiap tahun. Namun, sejak 

tahun 2015 pemerintah menyatakan ketidaksanggupannya untuk membayar 

kompensasi tersebut.42 Sehingga konflik dan penguasaan terhadap Delta Niger 

kembali memuncak dan  terjadi pada tahun 2015.  

Dibalik tidak efektifnya pengaruh MoU terhadap peningkatan 

perdagangan Indonesia terhadap Nigeria. Serta konflik politik dan keamanan  dalam 

negeri Nigeria yang berpengaruh terhadap ketidakfokusan pemerintah Nigeria 

untuk menggarap kerjasama ekonomi. Terdapat pula beberapa hambatan akibat dari 

peraturan ekonomi yang diterapkan oleh Nigeria terutama pengenaan tarfi pajak 

bagi beberapa komiditi serta pelayanan pelabuhan yang kurang memadai.  

Dalam kegiatan bisnis khususnya ekspor kedua negara masih terdapat 

hambatan-hambatan dari segi pajak dan pengiriman barang yang tidak langsung. 

Pajak barang yang akan masuk ke Nigeria bervariasi, namun hanya sekitar 47% dari 

total pos tarif Nigeria yang berada pada kisaran 0,1-5%, dan 36% lainnya berada 

pada pada tarif 15,1-20% serta yang paling tinggi mencapai 30,1-35% mencapai 

3%.43 Hal ini belum termasuk tambahan pajak yang harus dibayarkan oleh 

eksportir. Nigeria juga menerapkan larangan impor barang-barang dari luar negeri 

seperti beberapa prodiuk furnitur, produk-produk kesehatan, tembakau dan 

                                                           
42 Human Rights Watch, Op.Cit.  
43 Kementerian Perdagangan, Op.Cit., hal. 35 
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lainnya.44 Sehingga para eksportir Indonesia diharapkan memperhatikan produk-

produk yang dilarang masuk tersebut.  

Pengiriman barang juga menjadi permasalahan kedua negara. Jarak 

pelayaran laut yang jauh mencapai 16992,1 km antara kedua negara membutuhkan 

waktu yang lama sehingga ekspor tidak cocok bagi produk-produk segar. Jalur 

pelayaran Indonesia dan Nigeria juga bukan jalur langsung yang menghubungkan 

pelabuhan kedua negara, namun kapal pengangkut masih harus melakukan transit 

di pelabuhan Dubai apabila kapal ingin mencapai Lagos atau Abuja.  

Dalam perdagangan internasional, pelabuhan menjadi tempat yang sangat 

penting bagi suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri 

maupun melakukan ekspor barang ke negara-negra lain, salah satunya pelabuhan di 

Nigeria. Keefektifan pelabuhan dalam melakukan transfer barang antar kargo dapat 

menekan biaya pengiriman barang. Nigeria menjadi salah satu negara yang belum 

dapat melaksanakan efektivitas tranfer barang tersebut. Bahkan, Nigeria digolong 

menjadi negara dengan pelabuhan paling tidak efektif di dunia. Penyebabnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Seluruh kapal menunggu lebih dari 20 hari di dermaga untuk memindahkan 

barangnya di terminal kontainer Apapa Lagos, hal ini berlaku untuk semua 

komoditas salah satunya minyak. 

                                                           
44 Nigeria  Federal Ministry of Finance, Import Prohibiton List, diakses dalam 

https://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import.php (13/07/2017, 00.21 WIB).  

https://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import.php
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2. Operator pemindah kontainer muatan di Nigeria hanya mampu 

memindahkan 6-7 kontainer perjam dimana biasanya di pelabuhan 

internasional lainnya dapat mencapai 25 kontainer perjam.  

3. Dwelling Times atau waktu yang dibutuhkan kontainer untuk menunggu di 

pelabuhan rata-rata 25-30 hari. Nigeria sendiri hanya mampu melakukan 

pemindahan 350.000 ribu kontainer pertahun dibanding dengan standar 

internasional yaitu 1,2 juta pertahun .45 

Akibat waktu yang dibutuhkan sangat panjang tersebut, maka hal ini juga 

berpengaruh terhadap mahalnya biaya untuk melakukan pengiriman barang ke 

Nigeria termasuk dari Indonesia. 

                                                           
45 Paul Collier, dkk., 2008, Economic Policy Options for Prosperous Nigeria, Newyork: Palgrave 

MacMillan, hal 27, diakses dalam http://en.booksee.org/book/1042493 (17/04/2016, 02.54 WIB) 

http://en.booksee.org/book/1042493

