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RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat
(8); Pasal 27 ayat (4); Pasal 28 ayat (3); Pasal 30 ayat
(6); Pasal 32 ayat (2); Pasal 33 ayat (3); Pasal 39 ayat
(5); dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3
Tahun

2014

menetapkan

tentang
Peraturan

PerIndustrian,
Pemerintah

perlu
tentang

Pembangunan Sumber Daya Industri;
Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
PerIndustrian

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN

PEMERINTAH

SUMBER DAYA INDUSTRI.
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TENTANG

PEMBANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan Industri.

2.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan
Baku

dan/atau

memanfaatkan

Sumber

Daya

Industri

sehingga

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambahatau manfaat lebih
tinggi, termasuk jasa Industri.
3.

Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di
bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

4.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan
pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.

5.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri
yang

dilengkapi

dengan

sarana

dan

prasarana

penunjang

yang

dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri
6.

Tenaga kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang
bekerja
industri

pada
untuk

perusahaan

industri

menghasilkan

dan/atau

barang

perusahaan

dan/atau

jasa

kawasan

baik

untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
7.

Kompetensi

kerja

adalah

kemampuan

kerja

setiap

individu

yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai
dengan standar yang ditetapkan.
8.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.

Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi
yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi
sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
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10. Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga
sertifikasi profesi terakreditasiyang menerangkan bahwa seseorang telah
menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI, Standar
Internasional dan/atau Standar Khusus.
11. Pendidikan Vokasi Industri adalah pendidikan tinggi dan sekolah
menengah kejuruan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan
tertentu di bidang Industri.
12. Pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi adalah proses
pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar kompetensi
bidang Industri.
13. Pemagangan Industri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang
terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara
langsung dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing, dalam
rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang Industri.
14. Tenaga kerja Industri asing adalah warga negara asing pemegang visa
yang kompeten untuk bekerja pada perusahaan Industri dan/atau
perusahaan kawasan Industri yang berada di wilayah Indonesia.
15. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP,
adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi
kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
16. Lembaga Sertifikasi Profesi,yang selanjutnya disingkat

LSP adalah

Lembaga pelaksana sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
17. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat
kerja dan atau lembaga yang dapat memberikan fasiitas pelaksanaan uji
kompetensi, yang diverifikasi) oleh LSP.
18. Sumber Daya Alam adalah suatu bahan yang bersumber dari alam
berasal dari hayati maupun nonhayati.
19. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang
jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi
yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.
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20. Pemanfaatan sumber daya alam adalah pendayagunaan sumber daya
alam secara efisien dan ramah lingkungan sebagai bahan baku, bahan
penolong, dan sumber energi untuk peningkatan nilai tambah Industri.
21. Penyediaan sumber daya alam adalah tersedianya sumber daya alam
dalam jumlah yang cukup, jenis dan spesifikasi yang siap diolah, yang
bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan nilai
tambah Industri.
22. Penyaluran sumber daya alam adalah kegiatan penyampaian sumber
daya alam dari penghasil sumber daya alam kepada pelaku kegiatan
Industri..
23. Alih

teknologi

adalah

pengalihan

kemampuan

memanfaatkan

dan

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau
orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang
berasal dari luar negeri ke dalam negeri.
24. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan
penemuan baru yang bermanfaat bagi Industri atau pengembangan
dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas Industri.
25. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi,
dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk
termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem
yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
26. Pengadaan teknologi melalui proyek putar kunci adalah pengadaan
teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai
dari,

pengkajian

implementasi

(assesment),

(pengoperasian)

rancang
dan

bangun

penyerahan

dan

perekayasaan,

dalam

kondisi

siap

digunakan.
27. Penjaminan
penjaminan

risiko
kepada

atas

Pemanfaatan

Industri

yang

Teknologi

memanfaatkan

Industri
teknologi

adalah
hasil

penelitian dan pengembangan teknologi dari dalam negeri yang belum
teruji.
28. Lembaga

Asuransi adalah lembaga

yang memberikan jasa dalam

penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung
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jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul atas resiko kegagalan
dalam pemanfaatan hasil litbang.
29. Reimburse adalah penggantian sebagian dari total nilai investasi teknologi
yang mendapat penjaminan resiko atas kegagalan terhadap pemanfaatan
teknologi hasil penelitian dan pengembangan.
30. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Pemerintah

Daerah

adalah

gubernur,

bupati,

atau

walikota,

dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
32. Menteri

terkait

adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang selain Perindustrian.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perindustrian.
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini:
a. Pembangunan tenaga kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri
meliputi:
1. Pembangunan Tenaga Kerja Industri,
2. SKKNI dan Sertifikasi Kompetensi, dan
3. Penggunaan Tenaga Kerja Industri dan Konsultan Industri.
b. Pemanfaatan sumber daya alam meliputi:
1. Pemanfaatan sumber daya alam;
2. Pelarangan atau Pembatasan Ekspor Sumber Daya Alam; dan
3. Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.
c. Pengadaan dan pemanfaatan Teknologi Industri meliputi:
1. Kewajiban alih teknologi dalam pengadaan Teknologi Industri melalui
proyek putar kunci; dan
2. Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri hasil penelitian
dan pengembangan dari dalam negeri.
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BAB II
PEMBANGUNAN TENAGA KERJA INDUSTRI DAN
PENGGUNAAN KONSULTAN INDUSTRI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Pembangunan tenaga kerjaIndustri diselenggarakan dengan tujuan:
a. menyediakan tenaga kerja Industrikompeten yang siap kerja sesuai
dengan kebutuhan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri;
b. meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri;
c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri; dan
d. memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Industri.
Pasal 4
Pengaturan penggunaan konsultan Industribertujuan untuk mendapatkan
konsultan Industriyang kompeten.

Bagian Kedua
Pembangunan Tenaga Kerja Industri
Pasal 5
(1) Pembangunan Industri nasional harus didukung dengan tenaga kerja
Industri yang kompeten.
(2) Tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. tenaga teknis; dan
b. tenaga manajerial.
Pasal 6
(1) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a
menangani pekerjaan di bidang teknis pada Perusahaan Industri dan/atau
Perusahaan Kawasan Industri.
(2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memiliki:
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a. kompetensi teknis sesuai dengan SKKNI bidang Industri; dan
b. pengetahuan manajerial.
(3) Kompetensi teknis dan pengetahuan manajerial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dicapai melalui:
a. Pendidikan VokasiIndustri berbasis kompetensi;
b. pendidikan dan pelatihan Industriberbasis kompetensi;dan/atau
c. pemagangan Industri.
Pasal 7
(1) Pendidikan Vokasi Industriberbasis kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diselenggarakan dengan mengacu pada
SKKNI bidang Industri.
(2) Pendidikan

VokasiIndustriberbasis

kompetensi

dilaksanakan

dengan

memperhatikan kebutuhan tenaga kerja perusahaan industri dan/atau
perusahaan kawasan industri.
(3) Pendidikan Vokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Sekolah Menengah Kejuruan;
b. program pendidikan Diploma1, termasuk akademi komunitas;
c. program pendidikan Diploma 2, termasuk akademi komunitas;
d. program pendidikan Diploma 3;
e. program pendidikan Diploma 4;
f. program pendidikan Strata 2 Terapan; dan
g. program pendidikan Strata 3 Terapan.
(4) Penyelenggaraan

Pendidikan

Vokasi

Industriberbasis

kompetensisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pabrik
dalam sekolah (teaching factory), LSP dan TUK.
(5) Dalam hal penyelenggara Pendidikan Vokasi Industri belum memiliki
pabrik dalam sekolah(teaching factory) dan TUK, harus melakukan
kerjasama dengan perusahaan industri dan/atau lembaga penelitian dan
pengembangan.
(6) Penyelenggaraan
sebagaimana

Pendidikan

dimaksud

pada

Vokasi
ayat

kompetensi.
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Industri
(1)

berbasis

diakhiri

dengan

kompetensi
sertifikasi

(7) Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, pelaku Industri, dan
masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan VokasiIndustriberbasis
kompetensi.

Pasal 8
(1) Pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diperuntukan bagi calon tenaga
kerja Industri dan tenaga kerja Industri.
(2) Pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi dilaksanakan
dengan memperhatikan kebutuhan dunia usaha Industri.
(3) Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Industri berbasis kompetensi
mengacu pada SKKNI bidang Industri.
(4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi
harus dilengkapi dengan pabrik dalam lembaga diklat (teaching factory),
LSP, dan TUK.
(5) Dalam hal penyelenggara pendidikan dan pelatihan industri berbasis
kompetensi belum memiliki pabrik dalam lembaga diklat (teaching factory),
dan TUK, harus melakukan kerjasama dengan perusahaan industri
dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan.
(6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diakhiri

dengan

sertifikasi

kompetensi.
(7) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi
dilaksanakan oleh Balai Diklat Industri, Balai Latihan Kerja serta lembaga
pendidikan

dan

pelatihan

lain

yang

diselenggarakan

oleh

kementerian/lembaga non kementerian, pemerintah daerah, Perusahaan
Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri serta masyarakat.

Pasal 9
(1) Penyelenggara

Pendidikan

Vokasi

Industri

berbasis

kompetensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) serta pendidikan dan

-8-

pelatihan Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (7) dapat bekerja sama dengan Perusahaan Industri dan/atau
Perusahaan Kawasan Industri.
(2) Kerjasama

sebagaimana

meliputipengembangan

dimaksud

kurikulum,

pada
praktek

ayat
kerja,

(1)

paling

dan

sedikit

penempatan

lulusan.
(3) KADIN, asosiasi Industri, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan
Kawasan

Industri

memfasilitasi

penyelenggaraan

Pendidikan

Vokasi

Industri dan pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi.
Pasal 10
(1) Pemagangan Industri sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (3) huruf c
diperuntukan bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja Industri.
(2) Pemagangan
Industri
dilaksanakan
dan/atauPerusahaan Kawasan Industri.

di

Perusahaan

Industri

(3) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri menyediakan
fasilitas untuk pemagangan Industri termasuk pembimbing.
(4) Pemagangan Industri dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan
antara peserta magang dengan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan
Kawasan Industri yang dibuat secara tertulis.
(5) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurangkurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta, Perusahaan
Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri, serta jangka waktu
pemagangan.
(6) KADIN dan asosiasi Industrimemfasilitasi pelaksanaan pemagangan di
Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri bagi calon
tenaga kerja, tenaga kerja Industri, siswa, mahasiswa dan/atau peserta
didik dalam pelatihan.
(7) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi
Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang
menerima magang Industri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 11
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(1) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
menangani

pekerjaan

di

bidang

manajemen

pada

Perusahaan

Industridan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
(2) Tenaga manajerial paling sedikit memiliki kompetensi manajerial dan
pengetahuan teknis.
(3) Pembangunan tenagamanajerial yang memiliki kompetensi manajerial dan
pengetahuan teknismengacu pada ketentuan peraturan perundanganundangan.

Bagian Ketiga
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi
Paragraf Kesatu
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Pasal 12
(1) SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan Industri yang sekurang-kurangnya
memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
(2) Asosiasi profesi, asosiasi Industri, dan/atau pelaku usaha Industri dapat
menyusun rancangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Rancangan SKKNI sebagaimana
penetapannya oleh Menteri.

dimaksud

pada

ayat

(2),diusulkan

(4) SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerapannya dilakukan
berdasarkan kualifikasi nasional dan/atau klaster kompetensi.
(5) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada lembaga
Pendidikan Vokasi berbasis kompetensi, lembaga pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi, lembaga sertifikasi profesi, Perusahaan Industri,
dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 13
(1) Menteri dapat memberlakukan SKKNI secara wajib untuk jenis pekerjaan
tertentu pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri
(2) Persyaratan pemberlakuan SKKNI wajib untuk jenis pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 10 -

a. pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan,
dan

lingkungan

baik

terhadap

pekerja

maupun

produk

yang

dihasilkan;
b. pekerjaan yang mempunyai potensi perselisihan dalam perjanjian
perdagangan dan jasa; dan
c. pekerjaan yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya
saing nasional.
(3) Dalam hal SKKNI diberlakukan secara wajib untuk jenis pekerjaan
tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kerja Industri wajib
memenuhi persyaratan kompetensi sesuai SKKNI.
(4) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak
menggunakan tenaga kerja Industri yangmemenuhi SKKNIsebagaimana
dimaksud pada ayat (3)dikenakan sanksi administratif.
(5) Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang berwenang,secara
bersama-sama atau
sesuai dengan kewenangan masing-masing
melakukanpengawasan pemberlakuan SKKNI wajib.
Paragraf Kedua
Sertifikasi Kompetensi
Pasal 14
(1) Sertifikasi kompetensi dimaksudkan untuk memastikan kualitas tenaga
kerja Industridan konsultan Industrisesuai kebutuhan dan persyaratan
kerja.
(2) Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja Industri untuk mewujudkan
kesesuaian antara sistem pengupahan dengan produktivitas kerjaguna
memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.
(3) Sertifikasi kompetensi dilaksanakan melalui uji kompetensioleh LSP yang
telah memperoleh lisensi dari BNSP.
(4) Pembentukan LSP dilakukan oleh asosiasi profesi, asosiasi Industri, pelaku
usaha Industri, lembaga pendidikan, dan/atau lembaga pelatihan mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Menteri,
gubernur,
bupati/walikota,
KADINdan
asosiasi
Industrimemfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja
Industri.

- 11 -

Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Industridan Konsultan Industri
Pasal 15
(1) Tenaga kerja Industri yang digunakan oleh Perusahaan Industri dan/atau
Perusahaan

Kawasan

Industrimeliputitenaga

kerja

Industri

nasionaldan/atau tenaga kerja Industri asing.
(2) Penggunaan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi SKKNI bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3).

Pasal 16
(1) Konsultan

Industri

merupakan

membantu, memberi

saran

tenaga

ahli

yang

dan menyelesaikan

berperan

untuk

permasalahan yang

dihadapi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
(2) Konsultan Industrisebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. konsultan Industri nasional; dan
b. konsultan Industri asing.
(3) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi
kualifikasi, paling sedikit:
a. memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerialsesuai
dengan SKKNI di bidang Industri;
b. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan SKKNI bidang konsultan.

Pasal 17
(1)

Perusahaan

Industri

Industrimengutamakan

dan/atauPerusahaan

penggunaan

tenaga

kerja

Kawasan

Industridan/atau

konsultan Industrinasional.
(2)

Dalam kondisi tertentu Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan
Kawasan Industri dapat menggunakan tenaga kerja Industri dan/atau
konsultan Industri asing.

(3)

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
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a. belum tersedia tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri
nasional yang kompeten;
b. belum cukup tersedia jumlah tenaga kerja Industri dan/atau konsultan
Industrinasional; dan/atau
c. jabatan yangdiperbolehkan diduduki oleh tenaga kerja Industri asing
dan/atau konsultan Industri asing sesuai dengan ketetuan peraturan
perundang-undangan.
(4)

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang
menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri
asing harus berbadan hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(5)

Perusahaan

Industri

dan/atau

Perusahaan

Kawasan

Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki ijin memperkerjakan
tenaga kerja asing dan/atau konsultan Industri asing dari menteri yang
menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas
rekomendasi Menteri.
(6)

Jangka waktu ijin penggunaan tenaga kerja Industridan/atau konsultan
Industri asing paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18

(1)

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang
menggunakan tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri asing
harus melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga
kerja Industri dan/atau konsultan Industri nasional.

(2)

Pelaksanaan alih pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara-cara berikut:
a. menugaskan tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri
nasional sebagai mitra dari tenaga kerja Industri dan/atau konsultan
Industri asing;
b. menempatkan peserta magang Industri sebagai tenaga pendamping
bagi tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri asing;
dan/atau
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c. tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri asing memberikan
alih pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikandan/atau
pelatihan kepada tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri
nasional, baik di dalam maupun di luar negeri.
(3)

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang
menggunakan tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan alih
pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 19

(1)

Dalam hal tidak tercukupinya jumlahtenaga kerja Industri dan/atau
konsultan Industri nasional yang kompeten, Pemerintah melakukan
pembangunan tenaga kerja Industri dan konsultan Industri nasional.

(2)

Pembangunan tenaga kerja Industri nasional dilaksanakan sebagaimana
dimaksud dalamPasal 6.

(3)

Pembangunan

konsultan

Industri

nasional

dilaksanakan

melalui

pendidikan formal, pendidikan non formal, dan/atau pemagangan.
BAB III
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
Bagian kesatu
Umum
Pasal 20
Pemanfaatan,

Penyediaan

dan

Penyaluran

Sumber

Daya

Alam

untuk

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri diselenggarakan
dengantujuan:
a. optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam nasionalmelalui penciptaan
nilai tambah dengan proses pengolahan;
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b. pendalaman dan penguatan struktur Industri untuk mewujudkan Industri
yangberdaya saing; dan
c. memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan kegiatan Industri.

Bagian kedua
Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pasal 21
(1) Perusahaan

Industri

dan/atau

Perusahaan

Kawasan

Industri

yang

melaksanakanpengolahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam wajib
menerapkanprinsip tata kelola pemanfaatan Sumber Daya Alamyang baik.
(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengolah
Sumber Daya Alam sebagai bahan baku, bahan penolong, energi dan/atau
air baku untukmeningkatkan nilai tambah.
(3) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memanfaatkan Sumber Daya Alam sebagai sarana penunjang pengelolaan
Kawasan Industri.
(4) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
prinsip efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
(5) Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang efisien sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dihitung berdasarkan intensitas penggunaan bahan baku yang
dinyatakan dalamunit konsumsi sumber daya alam per satuan produk
yang dihasilkan.
(6) Pemanfaatan

Sumber

Daya

Alam

yang

ramah

lingkungan

dan

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan
prinsip :
a. pengurangan penggunaan (reduce);
b. penggunaan kembali (reuse);
c. pengolahan kembali (recycle); dan
d. pemulihan (recovery).
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip tata kelola yang baik dalam
pemanfaatan sumber daya alam oleh Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 22
(1) Perusahaan

Industri

dan

Perusahaan

Kawasan

Industri

menyusun

rencana pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan konsumsi selama 5
tahun.
(2) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Kebijakan Industri Nasional dan
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
(3) Rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan rencana
pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri dan Kawasan Industri
secara nasional.
(4) Tata

cara

penyusunan

rencana

pemanfaatan

sumber

daya

alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan Menteri.

Pasal 23
(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang secara
bersama-sama

atau

sesuai

dengan

kewenangan

masing-masing

melakukan pengawasan pengelolaan pemanfaatan Sumber Daya Alam.
(2) Pengawasan dan pengendalian penerapan prinsip tata kelola pemanfaatan
sumber daya alam untuk Industri dan Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)dilakukan melalui proses audit yang
dilakukan oleh lembaga audit yang ditetapkanMenteri.
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(3) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak
melaksanakan prinsip tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Pelarangan atau Pembatasan Ekspor Sumber Daya Alam
Pasal 24
(1) Pemerintah dapat menetapkan pelarangan atau pembatasan ekspor
sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Industri
dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
(2) Pelarangan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tindakan melarang seluruh sumber daya alam untuk diekspor.
(3) Pelarangan

ekspor

sumber

daya

alam

dapat

dilakukan

dengan

pertimbangan :
a. sumber daya alam dibutuhkan Industri pengolahan dalam negeri;
b. jumlah pasok untuk kebutuhan Industri dalam negeri tidak mencukupi;
c. merupakan sumber daya alam yang strategis, tak terbarukan, dan
terbatas;dan/atau
d. kepentingan nasional lainnya.
(4) Pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan tindakan membatasi sumber daya alam untuk diekspor.
(5) Pembatasan ekspor sumber daya alamsebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dapat dilakukan apabila :
a. sumber daya alam yang belum seluruhnyadapat diolah di dalam negeri;
b. sumber daya alam yang diolah akan mempunyai nilai tambah yang
tinggi; dan/atau
c. kepentingan nasional lainnya.
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(6) Pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat dilakukan melalui:
a. penetapan bea keluar;
b. penetapan kuota ekspor;
c. penetapan kewajiban pasok dalam negeri;
d. penetapan batasan minimal produk; dan/atau
e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dilaksanakan oleh
menteri terkait berdasarkan usulan Menteri.
Pasal 25
Gubernur

dan

pelarangan

Bupati/Walikota

atau

pembatasan

melaksanakan

ekspor

sumber

kebijakan
daya

alam

pemanfaatan,
sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Bagian Keempat
Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
Pasal 26
(1) Pemerintah

dan

Pemerintah

Daerah

menjamin

ketersediaan

dan

penyaluran Sumber Daya Alam untuk Industri dalam negeri.
(2) Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. penyediaan sumber daya alam;
b. penyaluran sumber daya alam;
c. pengembangan potensi sumber daya alam; dan
d. keberlangsungan penyediaan sumber daya alam.
(3) Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan b meliputi :
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a. Jumlah, jenis dan spesifikasi sumber daya alam;
b. Potensi sumber daya alam; dan
c. Lokasi sumber daya alam.
Pasal 27
(1) Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diutamakan untuk

memenuhi

kebutuhan Industri prioritas.
(2) Industri prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
Kebijakan Industri Nasional.

Pasal 28
(1) Rencana jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam disusun
oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait dan/atau Gubernur,
Bupati/Walikota, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dengan mengacu
pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan
Industri Nasional.
(2) Menteri mengusulkan rencana jaminan penyediaan dan penyaluran
Sumber Daya Alamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.
(3) Presiden menetapkan jaminan penyediaan dan penyaluran Sumber Daya
Alam bagi Industri dalam negeri berdasarkan usulan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) Menteri

dapat

mengusulkan

perubahan

atas

penetapan

Presiden

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan:
a. perubahan kebutuhan industri;
b. kebutuhan jenis bahan baku baru dan alternatif; dan/atau
c. perkembangan teknologi.
(5) Dalam rangka menjaminkeberlangsungan penyediaan dan penyaluran
Sumber Daya Alamsebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
dapat:
a. memfasilitasi akses kerjasama dengan negara lain dalam hal pengadaan
sumber daya alam;
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b. menetapkan kebijakan impor untuk sumber daya alam tertentu dalam
rangka

penyediaan

dan

penyaluran

sumber

daya

alam

untuk

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan/atau
c. mengembangkan investasi pengusahaan sumber daya alam tertentu di
luar negeri.

Pasal 29
(1) Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana
dimaksud dalamPasal28 ayat (3)dilakukan secara tepat jenis, tepat jumlah,
tepat waktu, tepat lokasi, tepat pemanfaatan dan tepat harga.
(2) Ketentuan dan tata cara pelaksanaanjaminan penyediaan dan penyaluran
sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur olehmenteri
terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 30
(1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri harus
mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukandalam
rangka

mewujudkan

industri

yang

efisien,

ramah

lingkungan

dan

berkelanjutan.
(2) Pemerintah

dan

Pemerintah

DaerahmenyediakanSumber

Daya

Alam

terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melaluipeningkatan
budidaya

dan

pemuliaan

sumber

daya

alam

terbarukan

dengan

melakukan:
a. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Sumber Daya Alam
terbarukan;
b. konservasi Sumber Daya Alam terbarukan; dan/atau
c. penangananbudi daya dan pasca panen Sumber Daya Alam terbarukan.

Pasal 31
(1) Dalam rangka penyediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam tertentu,
Pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga dan/atau tata niaga.
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(2) Sumber Daya Alam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan

oleh

menteri

terkait

sesuai

kewenangan

masing-masing

berdasarkan usulan Menteri.

BAB IV
PENGADAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32
(1) Pengadaan dan pemanfaatan Teknologi Industri diselenggarakan dengan
tujuan:
a. memperkuat daya saing Industri nasional;
b. menciptakan kemandirian Industri nasional;
c. menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan;
d. menumbuhkembangkan inovasi teknologi di dalam negeri; dan
e. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang telah dikuasai di dalam
negeri.
(2) Pengadaan

Teknologi

Industri

dilakukan

melalui

penelitian

dan

pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama,
pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.
Bagian Kedua
Kewajiban Alih Teknologi melalui Proyek Putar Kunci
Pasal 33
(1) Dalam

keadaan

tertentu,

Pemerintah

dapat

melakukan

pengadaan

Teknologi Industri melalui proyek putar kunci.
(2) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih
teknologi kepada pemanfaat teknologi.
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(3) Untuk setiap pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Presiden.
(4) Materi

pengadaan

Teknologi

Industri

melalui

proyek

putar

kunci

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup:
a. alasan pengadaan teknologi melalui proyek putar kunci; dan
b. ruang lingkup, bentuk, dan jangka waktu alih teknologi yang dilakukan
oleh penyedia teknologi.
(5) Pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan alih teknologi dalam
pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga:
Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri
Pasal 34
(1) Pemerintah melakukan Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi
Industri yang dikembangkan di dalam negeri oleh lembaga penelitian dan
pengembangan, perusahaan, dan/atau perguruan tinggi.
(2) Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Industri yang memanfaatkan
Teknologi Industri hasil penelitian dan pengembangan yang belum teruji.

Pasal 35
Penjaminan

Risiko

atas

pemanfaatan

Teknologi

Industri

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diberikan dalam rangka memperkuat daya
saing Industri nasional, kemandirian Industri dalam negeri, dan/atau
pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 36
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(1) Penjaminan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) hanya
diberikan yang terkait dengan effisiensi dan efektivitas teknologi yang
diterapkan.
(2) Penjaminan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tidak
dapat diberikan untuk risiko yang timbul akibat kesalahan manajemen
teknologi Perusahaan Industri.
(3) Penjaminan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
diberikan melalui skema:
a. asuransi yang diberikan oleh Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh
Menteri; atau
b. Reimburse.
(4) Dalam hal belum ada Lembaga Asuransi yang dapat melaksanakan
penjaminan risiko, kegiatan penjaminan resiko dilaksanakan melalui
skema reimburse sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(5) Penjaminan Risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri sebagaimana
dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) diberikan penggantian sebagian dari nilai
investasi teknologi.
(6) Penggantian sebagian nilai investasi teknologi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diberikan apabila terjadi kegagalan penerapan teknologi.
(7) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi biaya
perangkat keras, perangkat lunak teknologi, biaya pemasangan, dan/atau
biaya uji coba operasi.
Pasal 37
(1) Perusahaan

Industri

yang

mengajukan

penjaminan

risiko

atas

pemanfaatan Teknologi Industri dalam negeri menyampaikan rencana
kegiatan kepada Menteri.
(2) Menteri melakukan penilaian kelayakan untuk penjaminan risiko terhadap
rencana kegiatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:
a. rekam jejak penyedia teknologi;
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b. rekam jejak perusahaan pengguna teknologi;
c. jenis dan spesifikasi teknologi yang diajukan penjaminan; dan
d. manfaat dan dampak dari penggunaan teknologi.

Pasal 38
(1) Dalam

hal

penjaminan

risiko

melalui

skema

asuransi,

Menteri

menyampaikan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) kepada Lembaga Asuransi untuk menentukan nilai
jaminan asuransi yang diperlukan.
(2) Dalam menentukan nilai jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Lembaga Asuransi menunjuk lembaga

independen untuk

melakukan verifikasi terhadap usulan penjaminan risiko.
(3) Penunjukan lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.
(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Menteri untuk mendapat persetujuan.
(5) Dalam hal terjadi kegagalan pemanfaatan teknologi, pembayaran atas
klaim Asuransi sesuai dengan nilai yang disepakati antara Lembaga
Asuransi bersama Menteri.
Pasal 39
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan
mengalokasian anggaran Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi
Industri melalui skema Asuransi dan/atau skema Reimburse berdasarkan
usulan Menteri.

Pasal 40
Tata cara dan mekanisme pemberian Penjaminan Risiko teknologi industri
melalui skema Asuransi dan/atau Reimburse diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.

BAB V
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SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41
(1) Perusahaan

Industri

dan

Perusahaan

Kawasan

Industri

yang

menggunakan tenaga kerja Industri yang tidak memenuhi SKKNI wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi
administratif, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri;
dan/atau
e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.
(2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak
melaksanakan prinsip tata kelola dan efisiensi pemanfaatan sumber daya
alam yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal
23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri;
dan/atau
e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.
(3) Penyedia teknologi yang tidak melakukan alih teknologi kepada pemanfaat
teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. penghentian sementara.
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Pasal 42
Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang dikenakan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) dilarang untuk
mengalihkan kepemilikan aset, menjual aset dan/atau menjaminkan asetnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi
Paragraf 1
Peringatan Tertulis
Pasal 43
(1)

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang berwenang dapat
mengenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 kepada Perusahaan Industri, Perusahaan Kawasan
Industri, dan/atau penyedia teknologi.

(2)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan laporan yang berasal dari:
a. pengaduan; dan/atau
b. tindak lanjut hasil pengawasan.

(3)

Laporan berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat dilakukan oleh warga masyarakat, baik perorangan
maupun kelompok, atau lembaga kepada Menteri.

(4)

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang
melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5)

Apabila dari pemeriksaan awal ditemukan bahwa pelaku pelanggaran
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan
sanksi berupa peringatan tertulis.

(6)

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling
banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing
1 (satu) bulan.
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Paragraf Kedua
Denda Administratif
Pasal 44
(1)

Apabila Perusahaan Industri, Perusahaan Kawasan Industri, dan/atau
penyedia teknologi yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis, tidak
melakukan perbaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (6), Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang
berwenang

sesuai

kewenangan

masing-masing

mengenakan

denda

administratif.
(2)

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh pejabat yang
ditunjuk oleh instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang
Perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Industri.

(3)

Sanksi administratif berupa denda wajib dibayarkan ke Kas Negara atau
Kas Daerah.

(4)

Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengenaan
sanksi administratif berupa denda ditetapkan.

(5)

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.
Paragraf Ketiga
Penutupan Sementara dan Penghentian Sementara
Pasal 45

(1)

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak
memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dikenai
sanksi administratif berupa penutupan sementara.

(2)

Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan
untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan bagi Perusahaan Industri
dan/atau

Perusahan

Kawasan

Industri

yang

membayar

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).
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denda

(3)

Perusahaan

Industri

dan/atau

Perusahaan

Kawasan

Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tetap tidak memenuhi
kewajibannya,

berupa

membayar

denda

dan

melakukan

perbaikan,dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara
setelah jangka waktu penangguhan berakhir.
(4)

Jangka waktu penutupan sementara dikenakan paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal penutupan sementara dikeluarkan

(5)

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam masa
penutupan sementara wajib memenuhi kewajibannya, berupa membayar
denda dan melakukan perbaikan.

(6)

Penutupan

sementara

dilakukan

oleh

Menteri,

gubernur

atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(7)

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang
dikenakan

sanksi

berupa

penutupan

sementara

dilarang

untuk

melakukan kegiatan usaha Industri.
(8)

Perusahaan Industri yang berada di dalam Kawasan Industri yang ditutup
sementara masih dapat menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan
izin yang dimilikinya.

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan sementara diatur
oleh Menteri.
Pasal 46

(1)

Penyedia Teknologi yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak
membayar

denda

administratif

dalam

jangka

waktu

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa
penghentian sementara.
(2)

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah.

(3)

Dalam hal penyedia teknologi dikenai sanksi administratif berupa
penghentian

sementara,

Pemerintah

pembayaran kepada penyedia teknologi.
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menghentikan

kewajiban

(4)

Pemerintah dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kepada penyedia
teknologi setelah penyedia teknologi melaksanakan kewajibanya.

(5)

Jangka waktu penghentian sementara dikenakan paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal penghentian sementara dikeluarkan.

(6)

Penyedia teknologi dalam masa penghentian sementara wajib memenuhi
kewajibannya, berupa membayar denda dan melakukan alih teknologi.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara diatur
dalam Peraturan Presiden.
Paragraf Keempat
Pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri
Pasal 47

(1)

Perusahaan

Industri

dan/atau

Perusahaan

Kawasan

Industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) yang tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(5) dapat dibekukan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan
Industri yang dimilikinya.
(2)

Menteri,

Gubernur

dan

Bupati/Walikota

membekukan

Izin

Usaha

Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri sesuai dengan kewenangan
pemberian izinnya.
(3)

Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan pembekuan
IUI atau IUKI suatu Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan
Industri kepada Menteri.

(4)

Pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan
sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan.

(5)

Dalam masa pembekuan sementara Izin Usaha Industri atau Izin Usaha
Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan
industri

dan/atau

perusahaan

kawasan

industri

wajib

memenuhi

kewajibannya berupa membayar denda dan melakukan perbaikan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
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(6)

Perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri yang telah
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
mengurus pencabutan pembekuan sementara Izin Usaha Industri atau
Izin Usaha Kawasan Industrinya.
Paragraf Kelima
Pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri
Pasal 48

(1)

Perusahaan

Industri

dan/atau

Perusahaan

Kawasan

Industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5),
dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha
Kawasan Industri yang dimilikinya.
(2)

Pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis
oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

(3)

Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan pencabutan
Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri suatu Perusahaan
Industri atau Perusahaan Kawasan Industri kepada Menteri.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin Usaha
Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri diatur oleh Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ……………
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …………..
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR …
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN 2014
TENTANG
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
I.
UMUM
……
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Teaching factory yang dimaksud pada ayat ini adalah sarana
produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar
bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai
dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari
keuntungan.
Ayat (4)
Cukup Jelas
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Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup
Ayat (5)
Cukup
Ayat (6)
Cukup
Ayat (7)
Cukup

Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
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Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
.......
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu keadaan
dimana

kebutuhan

pembangunan

Industri

sangat

mendesak

sementara teknologi belum dikuasai dalam desain, perekayasaan,
pengadaan

dan

pembangunan

(engineering,

procurement,

construction).

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf b
Yang dimaksud dengan "bentuk" merupakan metode atau
mekanisme pengalihan teknologi baik melalui lisensi, pelatihan,
maupun supervisi sesuai kesepakatan antara pemilik proyek
dan penyedia teknologi.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Yang dimaksud dengan "memperkuat daya saing Industri nasional"
merupakan peningkatan kemampuan Industri dalam menghadapi pasar
domestik
efektivitas,

maupun
dan

internasional

produktivitas

melalui

serta

peningkatan

keunggulan

efisiensi,

produk

Industri

nasional.
Yang dimaksud dengan "kemandirian Industri dalam negeri" merupakan
kemampuan penguasaan teknologi oleh Industri dalam negeri dalam
upaya mengurangi ketergantungan teknologi impor serta mendorong
penguatan dan pendalaman struktur industri nasional.
Yang

dimaksud

dengan

"pelestarian

fungsi

lingkungan"

pemanfaatan teknologi yang dapat mengeffisiensi penggunaan
baku dan energi, meminimalisasi dan pemanfaatan limbah.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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meliputi
bahan

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "rekam

jejak penyedia

teknologi"

meliputi data dan riwayat/pengalaman penyedia teknologi.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
perbaikan yang dimaksud pada ayat ini adalah :
a. menggunakan tenaga kerja Industri yang memenuhi SKKNI
wajib bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri yang menggunakan tenaga kerja industri yang tidak
memenuhi SKKNI.
b. melaksanakan prinsip tata kelola pemanfaatan sumber daya
alam yang baik bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan
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Kawasan Industri yang tidak melaksanakan prinsip tata kelola
pemanfaatan sumber daya alam yang baik.
c. melakukan alih teknologi kepada pemanfaat teknologi bagi
penyedia teknologi yang tidak melakukan alih teknologi.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
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