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INDIKATOR IKLIM USAHA INDUSTRI
SEBAGAI PEDOMAN UNTUK MENGUKUR
TINGKAT KONDUSIFITAS IKLIM USAHA DAERAH
Mengacu kepada sepuluh indikator, hasil analisis ini memberi makna bahwa pada dasarnya,

iklim usaha industri masih perlu diPERBAIKI
3,399

2,600

Secara umum, hampir semua indikator
berada dalam kisaran angka pada kategori sedang.
10 Indikator Terbobot terhadap kinerja iklim usaha
menunjukkan variasi indikator yang relatif kurang menggembirakan.

Industri: Otomotif, Tekstil dan Produk Tekstil, Makanan dan Minuman, Elektronik, dan Bahan dan Barang Kimia.
Wilayah: Bekasi, DKI Jaka a, Lampung, Suraka a, dan Tangerang.

Indikator Perizinan

- Penyederhanaan persyaratan perizinan.
- Penyebaran informasi tentang prosedur perizinan.

Indikator Perpajakan

- Penyebaran informasi perpajakan; diantaranya jenis tarif pajak dan retribusi yang dipungut oleh
pemda.
- Jangka waktu pembayaran pajak diperpanjang.
- Biaya pelayanan pajak dikurangi.

Indikator Peraturan Ketenagakerjaan

- Penyebaran informasi peraturan ketenagakerjaan yang lebih intens secara berkala
dan simultan.

Indikator Jalan Raya

- Mengatasi permasalahan kepadatan lalu lintas.

Indikator Kepabeanan dan Kepelabuhan
- Ketersediaan pabean dan pelabuhan.
- Kejelasan prosedur kepabeanan dan kepelabuhan.

Indikator Jasa Infrastruktur Fisik

- Peningkatan kualitas layanan; baik ketersediaan, kelancaran, dan kontinuitas layanan.

Indikator Tanah/Lahan

- Jaminan status tanah/lahan melalui kelengkapan dokumen kepemilikan tanah/lahan.

Indikator Kondisi Keamanan

- Jaminan keamanan diberikan otorritas daerah kepada para pengusaha jika investasi
dan berbagai bentuk usaha industri akan diadakan di wilayah tersebut.

Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan
- Kemudahan prosedur dan persyaratan yang lebih menarik.

Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis

- Pemerintah daerah perlu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk kelestarian dunia
usaha dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah.
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Pada umumnya, industri yang menjadi responden analisis ini memiliki persepsi be ahan dengan
kondisi yang ada. Secara garis besar, industri membagi faktor kedalam dua kategori, yakni faktor
internal dan eksternal. Secara eksternal, industri mengapresiasi adanya beberapa perubahan
yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan e siensi kegiatan usaha di Indonesia. Secara
internal, industri Indonesia saat ini mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha, utamanya
bila biaya internal sepe i bahan baku dan tenaga kerja semakin tidak kompetitif.

PERSEPSI (Kondisi) Industri Secara Umum
dan Kesiapan Industri Menghadapi Revolusi 4.0

faktor internal dan eksternal
EKSTERNAL
Infrastruktur belum terkoneksi dengan baik
meningkatkan biaya logistik.
- Kepastian peraturan berusaha di daerah.
- Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat
dengan daerah.
- Masa transisi bila pemberlakuan peraturan.
- Diberikan insentif untuk produksi dalam negeri
agar dapat berdaya saing dengan produk impor.
- Keterjangkauan bahan baku industri (tidak keekonomian).

INTERNAL
Secara internal, industri Indonesia saat ini
mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha,
utamanya bila biaya internal sepe i bahan baku,
tenaga kerja dan logistik semakin tidak kompetitif.
Biaya lalu lintas barang input
meningkatkan harga barang input tersebut.
Ketersediaan lahan luas semakin terbatas dan adanya
ketidakpastian biaya kegiatan usaha saat ini
jika dilakukan ekspansi.
Transformasi teknologi belum dilakukan
karena berbagai pe imbangan,
diantaranya besaran investasi.

