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BAB III 

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA 

 

Penulis akan menjelaskan bagaimana kepentingan nasional Indonesia 

berpengaruh terhadap kesepakatan kerjasama pada Misi Dagang 2013 ini. Sesuai 

dengan konsep kepentingan nasional yang menjadi penentu kebijakan luar negeri 

suatu negara serta mempengaruhi arah politiknya. Kepentingan Indonesia jelas  

terlihat bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. Untuk itu, 

penulis telah menemukan beberapa kepentingan Indonesia yang melandasinya yang 

terdiri dari empat sub bab pembahasan.   

 Negara-negara di benua Afrika memiliki magnet tersendiri untuk menarik 

para pelaku usaha di dunia untuk menggarap pasar mereka. Kawasan yang belum 

tersentuh banyak industri, sumber daya alam yang melimpah serta transformasi 

dalam negeri yang semakin berkembang mendorong negara-negara lain untuk dapat 

melakukan investasi di beberapa negara di benua ini. Keadaan politik yang semakin 

stabil juga berpengaruh, meskipun Nigeria masih berada di urutan ke 149 dari 163 

negara yang diteliti berdasarkan index keamanan dalam negeri dan konflik menurut 

Global Peace Index.46 GDP benua Afrika yang terus tumbuh sejak tahun 2000 yaitu 

sebesar US$ 367,959 milyar hingga mencapai US$1,359 triliun pada 2010 

                                                           
46 Global Peace Index, Vision of Humanity - Nigeria, diakses dalam 

http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/  (11/06/2017, 15.34 WIB).  
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menandakan bahwa ekonomi di benua Afrika secara keseluruhan telah berkembang 

dengan pesat serta mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.47  

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, Nigeria merupakan negara dengan 

kelompok etnis yang beragam dengan jumlah 250 etnis. Setengah dari kelompok 

masyarakat yang mendiami Nigeria sebagian besar merupakan kelompok tiga etnis 

yakni Hausa, Yoruba dan Igbo. Sebagai negara yang berada di kawasan Afrika 

Barat, Nigeria dibelah oleh delta Niger yang kemudian diambil sebagai nama 

negara. Nigeria merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat di benua 

Afrika, bahkan menjadi negara dengan penduduk terbanyak ketujuh di dunia. Pada 

tahun 2013 tercatat penduduk Nigeria mencapai 172.816.517 juta. Mengenai 

pertumbuhan ekonominya, Nigeria juga memimpin negara-negara di benua Afrika 

lainnya dengan GDP sebesar US$508,697 juta pada 2013.48 Jumlah GDP ini juga 

mengalahkan Afrika Selatan yang hanya memiliki GDP sebesar US$ 367.594 juta 

pada tahun yang sama.49  

Nigeria yang tergolong sebagai negara tropis di bagian selatan, dan  

padang savana di bagian utara memiliki keuntungan untuk mendulang pendapatan 

yang besar dari agrikultur. Sebanyak lebih dari 60% penduduknya bergantung 

terhadap sektor ini, menjadikannya sektor terbesar yang memberikan lapangan 

pekerjaan. Namun, oil boom yang terjadi di dunia pada 1970an berdampak pada 

                                                           
47 The World Bank, GDP Sub Saharan Africa, diakses dalam http://data.worldbank.org/region/sub-

saharan-africa  (19/05/2017, 20.00 WIB)  
48 The World Bank, Nigeria, diakses dalam http://data.worldbank.org/country/nigeria?view=chart 

(23/05/2017, 19.08 WIB) 
49 The World Bank, South Africa, diakses dalam http://data.worldbank.org/country/south-

africa?view=chart (23/05/2017, 19.00 WIB)  

http://data.worldbank.org/country/nigeria?view=chart
http://data.worldbank.org/country/south-africa?view=chart
http://data.worldbank.org/country/south-africa?view=chart
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terlantarnya sektor ini sehingga mencatat pendapatan terburuk pada 1980 yaitu 18% 

dari total GDP Nigeria dengan jumlah pendapatan hanya sebesar ₦5656,8 juta.50 

Hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengangguran dan mencatatkan 

Nigeria sebagai negara dengan 70% penduduknya berada pada garis kemiskinan. 

Hal ini diperparah dengan sebagian mayoritas penduduk Nigeria yang menjadi 

petani dan tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan 

akses kesehatan yang buruk.  

3.1. Peningkatan Volume Ekspor ke Nigeria  

Melemahnya perekonomian dunia pada tahun 2008 yang telah 

dijelaskan, berdampak terdampak terhadap penurunan daya beli negara tradisional 

terhadap barang-barang ekspor Indonesia. Menurunnya ekspor barang-barang non-

migas ini dikhawatirkan dapat menyebabkan pemutusan kontrak kerja didalam 

negeri serta  menguranggi pendapatan nasional Indonesia. Berikut merupakan data 

ekspor Indonesia ke lima negara tradisional pada tahun 2007-2009. 

Tabel 3.1 

Nilai Ekspor Indonesia terhadap  5 Negara Tradisional (Juta US$) 

Negara 

Tahun 

2007 2008 2009 

Tiongkok 9.675,5 11.636,5 11.499,3 

Jepang 23.632,8 27.743,9 18.574,7 

Amerika Serikat 11.614,2 13.036,9 10.850 

Singapura 10.501,6 12.862 10.262,7 

                                                           
50 Asobie, Loc.Cit.  
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Korea Selatan 7.582,7 9.116,8 8.145,2 

Sumber: Data dari Badan Pusat Statistik, diolah oleh Penulis (2007) 

Data tersebut menunjukkan bahwa, laju ekspor Indonesia bersifat 

fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan sejak terjadinya krisis pada 

tahun 2008. Krisis dunia tersebut yang berpengaruh terhadap penurunan nilai 

pertumbuhan ekonomi negara maju terbukti menurunkan daya beli negara tersebut. 

Meskipun negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia tidak terdampak 

langsung, akan tetapi penurunan daya beli ini dapat mengancam perekonomian 

Indonesia. 

Nigeria sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, GDP yang 

terus tumbuh hingga pemain bisnis lokal yang masih terbatas menjadi potensi bagi 

produk-produk Indonesia untuk dapat berkembang di Nigeria. Peningkatan ekspor 

ini juga dapat berperan dalam mengurangi defisit perdagangan kedua negara. 

Angka pembelian minyak mentah dari Nigeria yang sangat besar belum mampu 

diimbangi oleh ekspor Indonesia yag masuk ke Nigeria. Lebih jelas, berikut 

merupakan data neraca perdagangan kedua negara dari tahun 2011 hingga 2013. 

Tabel 3.2 

Neraca Perdagangan Indonesia terhadap Nigeria (Ribu US$) 

Keterangan   2011 2012 2013 

Ekspor Migas 24,8 999,6 423,5 

Ekspor Non Migas 465.964,8 412.980,8 557.745,1 

Impor Migas 1.606.085 2.734.999,8 3.091.955,3 

Impor Non Migas 20.786,3 35.663,7 30.486,1 
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Neraca Perdagangan -1.160.881,7 -2.357.583,1 -2.564.263,8 

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

3.2 Pelaku Ekonomi Berpengaruh di Nigeria  

Tiga, pemerintah berusaha memperbanyak pengusaha asal Indonesia 

untuk berinvestasi di Nigeria. Seperti diketahui bahwa negara-negara di Afrika saat 

ini mulai menunjukkan kestabilan regional dan dalam negerinya, termasuk Nigeria. 

Negara-negara lain mulai memperebutkan Nigeria dan kawasan Afrika Sub Sahara 

pada umumnya untuk menjadi mitra ekonomi baru. Bahkan Tiongkok, Jepang, 

India, Korea Selatan, Vietnam dan Amerika Selatan telah bergabung dengan 

negara-negara di Afrika melalui organisasi internasional serta lebih jauh dengan  

mengadakan annual meeting. Jepang dengan Tokyo International Conference of 

African Development (TICAD), Tiongkok dengan Forum on China Africa 

Cooperation dan Lekki Free Trade Zone sebagai forum perdagangan bilateral 

dengan Nigeria, India dengan India African Forum Summit (IAFS), Vietnam 

dengan Vietnam African Friendship Association (VAFA) dan Amerika pada tahun 

2009 mulai melirik Afrika dengan US-Africa Leaders Summit.51  

Meskipun Indonesia terkesan terlambat untuk melirik Nigeria dan Afrika 

secara keseluruhan namun melalui pengusaha swasta yang telah berinvestasi sejak 

lama, Indonesia dapat meningkatkan investasi nya menjadi lebih besar. Dengan 

langkah awal mendirikan perwakilan resmi Indonesian Trade Promotion Centre 

atau ITPC Lagos dibawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada 

                                                           
51 Kementerian Luar Negeri, Indonesia dan Negara-Negara Kawasan Afrika – Menuju Peningkatan 

Hubungan Politik, Ekonomi, Perdagangan, Jakarta: Charaka Buwana, 2007, hal 16.  
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tahun 2007.52 Kantor ITPC tersebar di beberapa negara besar yang dianggap 

potensial bagi perdagangan produk-produk Indonesia. ITPC ini  bertugas untuk 

mewakili para pengusaha Indonesia untuk melakukan pameran produknya di 

Nigeria. Kantor ITPC ini sekaligus mewakili perdagangan diseluruh wilayah Afrika 

Barat dengan menyelenggarakan pameran produk-produk setiap satu tahun sekali. 

Dapat dikatakan, pendirian ITPC sebagai pondasi awal pemerintah untuk serius 

menggarap pasar Nigeria.   

Melalui program peningkatan ekspor produk Indonesia ke negara non 

tradisional, pemerintah secara khusus menarik minat ke Nigeria dengan 

mengadakan Misi Dagang ke negara kaya minyak tersebut. Tercatat bahwa 20 lebih 

perusahaan asal Indonesia telah melakukan investasi di Nigeria. Investasi tersebut 

dilakukan dengan pengiriman barang dalam sistem ekspor atau dengan mendirikan 

perusahaan produksi melalui sistem patungan dengan perusahaan lain di Nigeria. 

Berikut merupakan beberapa perusahaan asal Indonesia yang telah berinvestasi di 

Nigeria. 

Tabel 3.3 

Perusahaan  Indonesia yang berada di Nigeria  

No. 
Indonesian 

Company 
Produk Jenis Investasi 

Mulai 

Investasi 

1. 

PT. Indofood Sukses 

Makmur 

(US$ 125 juta) 

Makanan Pabrik 1996 

                                                           
52 ITPC, short for Indonesian Trade Promotion Centre is a non profit government organization 

under the supervision of the Directorate General for National Export Development diakses dalam 

http://www.itpclgs.com/about-us/ (6/11/2016, 23.35 WIB).  

http://www.itpclgs.com/about-us/
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2. 

PT. Sayap 

Mas/Wings Group 

(US$ 25 Juta) 

Sabun dan 

Deterjen 

Pabrik dan 

Perdagangan 
2004 

3. 

PT. Kalbe Farma 

Tbk. 

(US$ 40 Juta) 

Obat-obatan dan 

Produk 

Kesehatan 

Pabrik dan 

Perdagangan 
2004 

4.  PT. Nutrifood  Minuman  Perdagangan  2004 

5.  
PT. Tempo Scan 

Pasific Tbk. 

Obat-obatan dan 

Kosmetik 
Perdagangan 2004 

6. PT. Dexa Medica 
Obat-obatan dan 

Suplemen 
Perdagangan 2006 

7. Mensa Group Energy Drinks Perdagangan 2007 

8.  PT. Sidomuncul  Energy Drinks Perdagangan 2008 

9. 

Indorama Synthetic 

Tbk. 

(US$ 3,3 Milyar) 

Energi dan 

Pupuk 

Pabrik dan 

Perdagangan 
2010 

10. Wilmar Group 
Minyak Kelapa 

Sawit 
Perkebunan 2012 

11. PT. Haduo Herbatik Kosmetik Perdagangan 2013 

12. 
PT. Jakarana Tama 

(US$ 40 Juta) 
Mie Instan 

Pabrik dan 

Perdagangan 
2010 

13. 
Media-Pro & Global 

Service Ltd 
CD 

Pabrik dan 

Perdagangan 
- 

14. PT. Sari Nabati Snack Perdagangan - 

15. 
Bakrie Group 

(US$ 1Milyar) 

Perkebunan 

Kelapa Sawit, 

Karet dan 

Pertambangan 

Perkebunan dan 

Pertambangan 
2011 

16. 
Holdent International 

Ltd 
Peralatan Mandi - 2010 

17. 
Eva Mandiri 

Brothers 
Garmen Tekstil 2010 

18. 

De Mastering 

Technology Service 

Ltd 

Produsen CD - 2010 

19. Magnet Integred Produsen CD - 2010 

20. 
Media Pro & Global 

Service Ltd 
- - - 

21.  PT. Kedaung Group  Peralatan dapur Perdagangan  - 

22.  PT. New Sentosa 
Mobil Pemadam 

Kebakaran  
Perdagangan  2009 

Sumber: Data dari Direktorat Afrika, Kementerian Luar Negeri RI diolah oleh Penulis. 

(2017) 
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PT. Indofood Sukses Makmur yang terkenal dengan produk mie instan 

Indomie, merupakan perusahaan asal Indonesia pertama yang melakukan investasi 

dan mendulang sukses di Nigeria. Mendirikan pabrik sejak 1996 bersama dengan 

Tolaram Group Singapura melalui joint venture atau sistem patungan. Indomie 

menjadi produk primadona dengan produk mie instan, minyak goreng dan makanan 

ringan lainnya. Kegemaran masyarakat Nigeria terhadap mie instan terbukti dengan 

konsumsi mie instan yang mencapai 1 juta karton perbulan pada tahun 2004. 

Perusahaan ini juga telah meningkatkan ekspansi bisnisnya dengan mendirikan 10 

pabrik produksi dengan nama Dufil Prima Group di Nigeria.53 

Atas dasar terdapat beberapa perusahaan asal Indonesia yang telah ada di 

Nigeria,Pemerintah melalui Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dengan Nigerian 

Association of Commerse, Industry, Mines and Agriculture (NACCIMA) 

menyetujui MoU untuk saling membagi informasi dan memfasilitasi kunjungan 

pengusaha kedua negara. Hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan peluang pasar 

yang dapat diambil oleh para pelaku usaha di kedua negara. Kesuksesan pertama 

yang dilakukan oleh PT. Indofood, menjadi acuan KADIN untuk terus mendorong 

perusahaan asal Indonesia agar berani berinvetasi di Nigeria.  

PT. Garuda Maintenance Facility AeroAsia sebagai anak perusahaan 

Garuda Indonesia yang beroperasi di bidang pemeliharaan dan perbaikan pesawat 

juga ikut diajak untuk menggarap pasar Nigeria. Menandatangani MoU dengan 5 

                                                           
53 Mendag: Nigeria Klaim Mi Instan asal Indonesia, diakses dalam 

http://bisnis.liputan6.com/read/2893994/mendag-nigeria-klaim-mi-instan-asal-indonesia 

(30/05/2017, 21.25 WIB)  

http://bisnis.liputan6.com/read/2893994/mendag-nigeria-klaim-mi-instan-asal-indonesia
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perusahaan penerbangan Nigeria Kabo Air, Silverback Africa, Hak Air, Max Air 

Ltd dan Service Air Ltd. Sebagai perusahaan perawatan pesawat yang telah diakui 

internasional termasuk Eropa dan Amerika Serikat, Afrika memang menjadi 

incaran PT GMF AeroAsia. Kerjasama ini  berisi tentang perawatan pesawat 

bersama dengan Airframe Maintenance, Compenent Maintenance, Engineering 

Support, Line Maintenance, Engine Maintenance CMF 56-3 dan Technical Support 

for Operation pada pesawat jenis Boieng 747 dan Boieng 737 serta pembangunan 

pusat hanggar perawatan pesawat di Afrika pada tahun 2017. Nota Kesepahaman 

yang diditanda tangani PT. GMF dengan maskapai Nigeria tersebut mencapai nilai 

kontrak kerjasama sebanyak US$ 60 juta.54 

3.3  Mempertahankan Nigeria sebagai Pemasok Bahan Baku Primer 

Indonesia bertujuan untuk mempertahankan Nigeria sebagai pemasok 

bahan baku utama ke Indonesia. Sebagai negara yang masih mengandalkan eskpor 

produk migas dan barang primer lainnya, Nigeria memiliki lima besar jenis barang-

barang masuk ke Indonesia meliputi (1) bahan bakar mineral, minyak mineral dan 

produk penyulingan; zat bitumen; mineral; (2) Kapas; (3) Jangat dan kulit mentah 

(selain kulit berbulu) dan kulit; (4) Aluminium; dan (5) Lead and articles thereof 

atau timbal dan sejenisnya.55 Semua barang tersebut termasuk bahan baku primer 

yang digunakan untuk membuat produk jadi di Indonesia. Minyak mentah atau 

bahan bakar mineral menjadi produk yang paling besar volumenya masuk ke 

                                                           
54 Garuda Teken Kontrak Rp 750 Milliar dengan 5 Maskapai Nigeria diakses dalam 

http://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2160140/garuda-teken-kontrak-rp-570-miliar-dengan-

5-maskapai-nigeria (2/12/2016, 01.00 WIB).  
55 Kementerian Perindustrian, 2016, Implementasi Kerja Sama Bilateral dan Multilateral Sektor 

IKM, Jakarta, hal.7.  

http://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2160140/garuda-teken-kontrak-rp-570-miliar-dengan-5-maskapai-nigeria
http://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2160140/garuda-teken-kontrak-rp-570-miliar-dengan-5-maskapai-nigeria
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Indonesia, menjadikan Nigeria sebagai lima besar negara pemasok minyak terbesar 

ke Indonesia.  

Nilai transaksi migas yang sangat besar menempatkan Nigeria sebagai 

kelompok lima negara pemasok migas yang terus meningkat kebutuhannya di 

Indonesia. Berikut merupakan ke lima besar negara pemasok minyak bumi dan 

hasil-hasilnya ke Indonesia; 

 

Tabel 3.4 

Negara Pemasok Minyak Bumi Terbesar ke Indonesia 

  Total Impor (dalam Ton) 

No Negara  2000-2005 2006-2010 2010-2013 Total 

1.  Singapura 17.216.000 39.427.900 46.288.400 

 
102.932.300 

2. Arab Saudi 9. 087.500 

 
14.871.900 

 
14.188.900 

 
38.148.300 

3. Malaysia 2.640.200 

 
13.637.000 

 
17.975.200 

 
34.252.400 

4. Korea Selatan  - 6.374.500 

 
12.007.000 

 
18.381.500 

5. Nigeria  4.895.400 

 
2.122.800 

 
7..433.100 

 
14.451.300 

Sumber; Data dari BPS, diolah oleh Penulis tahun 2017. 

Sebelumnya, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui 

kelimpahan produksi minyak mentah hal inilah yang menjadikan Indonesia turut 

serta sebagai anggota organisasi OPEC. Puncaknya produksi minyak tertinggi  pada 

tahun 1995 dengan jumlah produksi 1,62 juta bpd (barrel per day)  dengan jumlah 

konsumsi mencapai 800 ribu bpd, hal ini memungkinkan Indonesia pada saat itu 

untuk melakukan ekspor akibat kelimpahan produksi. Namun, sejak tahun 2000 

terjadi penurunan produksi mencapai 1,41 juta bpd dengan jumlah konsumsi yang 

terus meningkat baik dari sistem transportasi dan industri yang mencapai 1,1 juta 
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bpd sehingga hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan impor minyak agar 

memuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. 56  

Kejadian ini berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya dimana produksi 

minyak Indonesia rata-rata semakin menurun dan konsumsi yang semakin 

meningkat terutama untuk kebutuhan transportasi. Sistem Production Sharing 

Contractor, menyebabkan seluruh produksi minyak Indonesia tidak semuanya 

dapat dikonsumsi oleh dalam negeri melainkan sebagian produksi dalam negeri 

diekspor oleh para pengelola minyak sebagai sistem bagi hasil antara pemerintah 

dengan pengusaha. Puncaknya pada tahun 2003 dimana nilai produksi minyak 

Indonesia lebih kecil dari pada konsumsi. Sehingga hal ini lah yang mendorong 

pemerintah untuk mengimpor minyak dari Nigeria, untuk memenuhi kebutuhan 

minyak dalam negeri. Dan mengamankan Nigeria sebagai pemasok tetap minyak 

mentah ke Indonesia.  

Berikut ini merupakan grafik produksi dan konsumsi minyak Indonesia 

dari tahun 1995 hingga tahun 2015. 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Barrel per day atau barel per hari  
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Gambar 3.1 

 

Sumber: Data dari BPS, diolah oleh Penulis (2017) 

  

Nigeria sebagai salah satu negara eksportir minyak dunia tercatat sebagai 

negara kelima pengekspor minyak terbesar ke Indonesia setelah Korea Selatan. 

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2013 transaksi minyak Nigeria ke Indonesia 

mencapai nilai US$ 14,5 miliar. Volume impor migas dari Nigeria semakin 

bertambah seiring dengan kebutuhan dalam negeri Indonesia yang semakin 

bertambah.  Berikut adalah data, nilai transaksi minyak Nigeria yang masuk ke 

Indonesia dalam US$.  
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Gambar 3.2 

Sumber : Data dari BPS, diolah oleh Penulis (2017). 

Namun, impor minyak dari Nigeria sempat terhenti pada tahun 2006 

akibat konflik yang terjadi pada salah satu kilang minyak terbesar di Nigeria dengan 

organisasi Movement for The Emansipation of the Niger Delta (MEND). 

Kilang minyak di Nigeria  sebagian besar dijalankan oleh perusahaan barat seperti 

Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Chevrop, Agip dan Total. Meskipun negara ini 

memiliki kilang minyak yang bisa berproduksi hingga 2 juta bpd, namun 

kemiskinan rakyat Nigeria masih sangat tinggi. Kemiskinan mencapai angka 51% 

pada 2004 dan naik menjadi 61% pada 2010, ini artinya setengah lebih dari rakyat 

Nigeria hidup dalam kemiskinan.57 Korupsi yang kerap dilakukan oleh pejabat 

pemerintahan, minimnyapembangunan fasilitas umum untuk rakyat dan gesekan  

                                                           
57 Angka Kemiskinan Meningkat di Nigeria diakses dalam http://www.voaindonesia.com/a/angka-

kemiskinan-meningkat-di-nigeria--139263573/104870.html (08/02/2017, 03.34 WIB) 
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http://www.voaindonesia.com/a/angka-kemiskinan-meningkat-di-nigeria--139263573/104870.html
http://www.voaindonesia.com/a/angka-kemiskinan-meningkat-di-nigeria--139263573/104870.html
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kepentingan antar etnis menyebabkan munculnya konflik dalam negeri terbesar 

pada tahun 2006.  

3.4 Transfer Ilmu dan Pengalaman Industri  

Dalam usaha peningkatan interaksi ekonominya, tentuya Indonesia 

memiliki alasan yang menguntungkan sehingga perjanjian ini dapat di setujui. 

Indonesia ingin memperbesar pengaruhnya terhadap pasar di Nigeria melalui 

transfer ilmu dan pengamalan industri yang lebih ungguk terhadap Nigeria. Kedua 

negara yang sama-sama berada di wilayah beriklim tropis, sangat cocok untuk lahan 

pertanian sepanjang tahun. Kedua negara dianggap memiliki kesamaan dalam 

kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki, namun Indonesia dianggap lebih 

mumpuni dalam hal inovasi dan kreasi hasil alam untuk dijadikan bahan baku yang 

bernilai lebih jual tinggi. Kerjasama dalam bentuk Kerjasama Peningkatan 

Kapasitas Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah di Sektor Industri, melalui 

Kementerian Perindustrian pada tahun 2013 menyasar industri Cassava atau ubi 

kayu serta kerajinan sebagai sektor yang dibutuhkan oleh Nigeria.  Seminar dan 

pelatihan merupakan agenda yang akan dilaksanakan terhadap para pelaku industri 

UKM di Nigeria dengan mendatangkan ahli profesional asal Indonesia.  

Nigeria sebagai negara penghasil cassava terbesar didunia, telah 

menyumbang lapangan pekerjaan sekitar 30 juta pekerja baik di pertanian dan 

industri pengolahan.58 Mayoritas petaninya merupakan kelompok petani kecil 

dengan 1-5 hektar lahan. Dengan produk olahan yang dihasilkan yaitu gari atau 

                                                           
58 Grow Africa,Op. Cit., hal 52  
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sejenis tepung, fufu atau singkong tumbuk, lafun, tepung, strarch native, serta 

pakan hewan. Beberapa makanan seperti gari atau fufu merupakan makanan utama 

penduduk Nigeria. Begitu pula Indonesia juga melihat cassava sebagai produk 

pertanian unggulan dengan produksi sebanyak 22 juta MT pada 2009. 

Menjadikannya negara ke 4 terbesar yang memproduksi cassava di dunia.59 

Cassava di Indonesia sebagian besar digunakan sebagai bahan baku pangan seperti 

tepung, chips, gula, serbuk, minuman, makanan ringan serta tape. 

Indonesia dianggap lebih berpengalaman dan lebih dulu mumpuni dalam 

proses produksi industri olahan makanan dibanding Nigeria hal ini terlihat dengan 

beragamnya perusahaan pengolahan makanan ditanah air. 60 Tercatat bahwa dari 

tahun ketahun menurut data Kementerian Perindustrian, sektor industri makanan 

dan minuman mencatatkan pendapatan terbesar untuk negara dari semua sektor 

industri non migas lainnya. Pada tahun 2012, tercatat bahwa 5,31% PDB dalam 

negeri didapatkan dari industri pengolahan makanan dan minuman.61 Industri ini 

juga dilaporkan semakin tumbuh akibat semakin bermunculannya industri-industri 

pengolahan baru salah satunya cassava dan kelimpahan sumberdaya di daerah-

daerah pertanian.  

 

                                                           
59 Badan Pusat Statistik, Produksi Ubi Kayu menurut Provinsi (ton), 1993-2015. Diakses dalam 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/880. (15/06/2017, 20.09 WIB)  
60 Wawancara dengan Indra Akbar Dilana pada 20 April 2017 di kantor Kementerian Perindustrian.  
61 Kementerian Perindustrian, Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2015, diakses 

dalam http://www.kemenperin.go.id/download/10591/Laporan-Kinerja-Kementerian-

Perindustrian-Tahun-2015. (11/06/2017, 16.33 WIB).  
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