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BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sektor industri merupakan sektor prioritas pembangunan yang
memiliki peranan sebagai leading sector bagi sektor-sektor lainnya. Hingga
kuartal-I 2020, sektor industri masih memberikan kontribusi terbesar
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 19.98%.
Pemerintah ditengah kondisi ekonomi yang sedang melambat terus
meningkatkan kinerja industri untuk mendorong roda perekonomian. Salah
satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah terus meningkatkan
investasi sektor industri baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Informasi mengenai
perkembangan investasi industri disediakan oleh Pusat Data dan Informasi
(Pusdatin) sebagai Pengelola Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Ruang Iingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga
penyajian informasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2
Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Pasal 39
Ayat 3 setidaknya terdapat delapan jenis informasi yang terdapat pada SIINas
yaitu perkembangan Industri, perkembangan dan peluang pasar,
perkembangan Teknologi Industri, perkembangan investasi Industri,
perwilayahan Industri, Sarana dan Prasarana Industri, sumber daya Industri,
kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri. Informasi mengenai
perkembangan investasi industri setidaknya mencakup hasil pengolahan
data penanaman modal bidang industri yang bersumber dari investor baik
dalam negeri maupun asing.
Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan
pembangunan ekonomi. Keberadaan investasi merupakan modal dasar bagi
perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dapat
mendorong kegiatan ekonomi yang juga dapat meningkatkan sektor produksi
untuk menghasilkan output. Kegiatan produksi tersebut akan meningkatkan
penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas
pembangunan ekonomi.
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Meningkatnya intensitas perekonomian akan membuka peluang kerja
penduduk di daerah sekitar penanaman modal investasi. Sehingga, secara
langsung dan tidak langsung akan terwujud multiplier effect terhadap
kegiatan ekonomi dan pendapatan penduduk di kawasan-kawasan sekitar
dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan.
Lingkaran ekonomi ini akan semakin besar dengan munculnya investasi pada
potensi-potensi baru dalam membangun sektor industri lainnya. Adanya arus
investasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui transfer modal,
teknologi, manajemen dan kewirausahaan. Investasi di dalam negeri juga
dibutuhkan guna meminimalisir ketergantungan terhadap produk impor,
yang pada akhirnya dapat mengurangi defisit neraca transaksi berjalan.
Untuk meningkatkan arus investasi maka harus ada perbaikan yang dilakukan
untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri sehingga dapat menarik
investor.
Gambar 1. 1 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun
2015-2019 Per Kuartal (Rp Triliun)
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Sumber: BKPM, 2020
Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
realisasi investasi sektor industri di Indonesia pada periode 2015-2019 relatif
mengalami peningkatan. Pada kuartal IV tahun 2019, total realisasi investasi
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di sektor industri mencapai Rp 208 triliun. Pemerintah khususnya
Kementerian Perindustrian terus berkomitmen untuk menciptakan iklim
usaha yang kondusif melalui berbagai kebijakan strategis dan pemberian
insentif untuk menarik investor baik lokal maupun asing agar tidak ragu
menanamkan modalnya di Indonesia.
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Gambar 1. 2 Trend Sektor PMDN dan PMA Tahun 2015-2019 (dalam
persen)
Sumber: BKPM, 2020
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Meskipun secara keseluruhan realisasi industri mengalami
peningkatan, realisasi investasi di beberapa sektor terlihat mengalami
penurunan salah satunya adalah industri manufaktur. Berdasarkan gambar
1.2 dapat dilihat bahwa sektor industri manufaktur mengalami trend yang
menurun bahkan mencapai tingkat terendah di tahun 2019 yaitu hanya
26.7%. Penurunan ini disebabkan oleh investor yang mulai meninggalkan
sektor manufaktur dan mulai beralih ke sektor jasa yang terlihat terus
tumbuh setiap tahunnya. Padahal sektor manufaktur merupakan sektor
andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan
ekspor. Penurunan investasi pada sektor industri manufaktur bisa
berdampak pada menurunnya penyerapan tenaga kerja. Dengan melihat
perkembangan realisasi investasi tersebut, maka terdapat beberapa
tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mendorong investor asing
maupun lokal untuk merealisasikan investasinya.
Untuk menarik investasi, di Indonesia telah diberlakukan berbagai
insentif baik berupa insentif fiskal maupun insentif nonfiskal, akan tetapi
dalam aplikasinya, masih sedikit yang memanfaatkan insentif dimaksud. Oleh
karena itu, maka diperlukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam
rangka meningkatkan investasi serta alternatif solusi yang perlu dilakukan
untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis
informasi yang dibutuhkan untuk peningkatan dan percepatan investasi.
Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait
peningkatan dan percepatan investasi kepada pemangku kepentingan
industri.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari kajian ini diantaranya adalah:
1. Menggali informasi hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
masuknya investasi
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2. Mengidentifikasi multiplier effect investasi industri
3. Memetakan prosedur penanaman investasi di Indonesia untuk sektor
industri
4. Merancang konsep dashboard untuk menampilkan informasi terkait
investasi
1.4 Keluaran
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan keluaran berupa analisis
jenis-jenis informasi yang dibutuhkan dalam rangka percepatan dan
peningkatan investasi.
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BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Investasi
Investasi biasa disebut juga sebagai penanaman atau pembentukan
modal. Menurut Sukirno (2002) investasi merupakan pengeluaran atau
penanaman modal dalam bentuk pembelian barang-barang modal dan
perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan
jasa yang tersedia di dalam perekonomian. Investasi merupakan salah satu
komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat sesuai dengan
fungsi PDB yaitu PDB = C+I+G+(X-M). Sementara itu, Sunariyah (2003)
mendefinisikan investasi sebagai suatu bentuk penanaman modal untuk satu
atau lebih asset yang dimiliki dalam jangka waktu yang lama untuk
mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Definisi lain
diungkapkan oleh Samuelson (2004) dimana investasi dianggap sebagai
kegiatan yang menambah stok modal atau barang (misalnya bangunan dan
peralatan) di suatu negara. Investasi merupakan salah satu bentuk
penundaan konsumsi untuk dialihkan pada produksi yang efisien demi
keuntungan di masa mendatang. Dari beberapa pengertian sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa dalam teori ekonomi investasi merupakan
pengeluaran pemerintah untuk membeli barang modal dan alat produksi
untuk mengganti dan menambah ketersediaan barang-barang modal dalam
perekonomian yang akan digunakan untuk produksi barang dan jasa di masa
depan.
Mankiw (2000) menilai investasi sebagai kegiatan pembelian barang
modal untuk digunakan di masa depan. Barang-barang yang dibeli untuk
investasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu:
 Business fixed investment, yaitu sarana dan prasarana yang
digunakan untuk produksi perusahaan.
 Residential investment, yang mencakup pembelian bangunan baru
seperti rumah baik yang akan disewakan maupun ditinggali sendiri.
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 Inventory investment, yaitu barang yang disimpan oleh perusahaan
seperti bahan baku produksi, persediaan bahan baku hingga hasil
produksi setengah jadi dan barang jadi.
Kemudian Halim (2005) membedakan investasi menjadi dua jenis
yaitu:
 Financial asset investment yaitu investasi yang dilakukan dengan
membeli instrumen keuangan di pasar uang dan pasar modal seperti
saham, obligasi dan valuta asing.
 Real asset investment yaitu investasi yang dilakukan dengan membeli
asset-aset riil seperti tanah, rumah dan bangunan.
Sementara itu, Sakti (2010) membedakan investasi menjadi dua jenis
yaitu:
 Investasi otonom (otonomous investment), yaitu investasi yang tidak
dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan nasional dan tingkat suku
bunga atau investasi yang dilakukan saat pendapatan dan tingkat
suku bunga sama dengan nol. Faktor-faktor yang biasanya
mempengaruhi investasi otonomi diantaranya adalah teknologi,
kebijakan pemerintah hingga keputusan perusahaan.
 Investasi terpengaruh (induced investment), yaitu investasi yang
dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Ketika pendapatan nasional
mengalami kenaikan maka akan meningkatkan daya beli masyarakat
terhadap barang dan jasa. Hal tersebut akan meningkatkan
keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga akan mendorong
perusahaan untuk lebih banyak melakukan investasi.
Dalam prakteknya, investasi terdiri dari tiga komponen yaitu:
 Pembelian berbagai jenis barang modal seperti mesin dan
peralatan produksi lainnya untuk mendirikan industri dan
perusahaan.
 Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan
kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
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 Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan
mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir
tahun penghitungan pendapatan nasional.
Ketiga komponen investasi tersebut apabila dijumlahkan secara
keseluruhan maka disebut sebagai investasi bruto. Apabila dikurangi dengan
nilai depresiasi perusahaan makan akan diperoleh nilai investasi bersih atau
netto.
Di Indonesia kegiatan investasi diatur dalam Undang-Undang No 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan tersebut
beberapa pengertian dasar tentang penanaman modal diantaranya adalah:
a. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
b. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan
modal dalam negeri.
c. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam
modal dalam negeri.
d. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing.
e. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara
Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau
daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia.
f. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing,
badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
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Kemudian berdasarkan pasal 3 ayat 2 tujuan dari kebijakan
penanaman modal diantaranya adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menciptakan lapangan kerja.
Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri.
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut pasal 4 kebijakan dasar penanaman modal yang ditetapkan
oleh pemerintah berguna untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional
yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing
perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
Sementara itu, dalam menetapkan kebijakan penanaman modal pemerintah
sebaiknya
a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri
dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional.
b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan
berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan
sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan
perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Menurut pasal 5, bentuk badan usaha dan kedudukan penanaman
modal adalah:
a. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan
usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau
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usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
b. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah
negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undangundang.
c. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman
modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
i.

mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.

ii.

membeli saham.

iii.

melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2.2 Insentif Penanaman Modal
Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal yang dimaksud dengan fasilitas penanaman modal adalah
segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan
Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sementara itu, menurut pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemberian fasilitas diberikan bagi
penanam modal yang melakukan perluasan usaha dan penanaman modal
baru. Kemudian pada ayat 3 disebutkan bahwa untuk memperoleh fasilitas
penanaman modal setidaknya harus memenuhi salah satu dari kriteria
berikut ini:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

10

Menyerap banyak tenaga kerja.
Termasuk skala prioritas tinggi.
Termasuk pembangunan infrastruktur.
Melakukan alih teknologi.
Melakukan industri pionir.
Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan,
atau daerah lain yang dianggap perlu.
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g.
h.
i.
j.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.
Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan
yang diproduksi di dalam negeri.

Pemberian fasilitas penanaman modal baik berupa fiskal, non fiskal
maupun kemudahan lainnya bertujuan untuk:
a. Mendorong meningkatnya kegiatan investasi, ekonomi, daya saing
dan kualitas penanaman modal.
b. Membantu perusahaan penanaman modal terutama industri pada
saat akan melakukan produksi komersial dalam hal persiapan
peralatan produksi.
c. Melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri dari
masuknya barang sejenis yang diimpor dengan mempertimbangkan
kualitas dan harga yang wajar.
d. Memberi kemudahan bagi investor khususnya dalam proses impor
barang modal berupa mesin, barang, dan bahan.
e. Mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya
saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat
strategis.
f. Mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan,
serta percepatan pembangunan dalam bidang-bidang usaha tertentu
di daerah-daerah tertentu.
Beberapa bentuk pemberian fasilitas fiskal adalah berupa
kepabeanan dan perpajakan. Berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang
Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bentuk
fasilitas fiskal yang diberikan kepada investor diantaranya berupa:
a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai
tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan
dalam waktu tertentu.
b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal,
mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat
diproduksi di dalam negeri.
Informasi Investasi Industri – 2020
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c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan
penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan
persyaratan tertentu.
d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor
barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi
yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu
tertentu.
e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha
tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam
jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada investor baru yang
merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan luas,
memberikan nilai tambah, memiliki eksternalitas tinggi, memperkenalkan
teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Kemudian, bagi investor yang sedang melakukan penggantian mesin atau
barang modal lainnya fasilitas diberikan dalam bentuk keringanan atau
pembebasan bea masuk.
Selain fasilitas fiskal, Pemerintah juga memberikan fasilitas non fiskal
berupa kemudahan pelayanan atau perizinan kepada perusahaan
penanaman modal untuk memperoleh:
a. Hak atas tanah
Kemudahan pelayanan atau perizinan hak atas tanah dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui
kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
 Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan
puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun
dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
 Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80
(delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun
dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

12
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Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh)
tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat
diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Agar hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, persyaratan yang perlu
dipenuhi antara lain:








Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan
terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia
yang lebih berdaya saing.
Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal
yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang
sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang
dilakukan.
Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas.
Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah
negara.
Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan
masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi
bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai
dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Pemberian dan
perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan
yang dapat diperbarui dapat dihentikan atau dibatalkan oleh
Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan
tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau
memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan
pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan.
b. Fasilitas pelayanan keimigrasian
Kemudahan pelayanan atau perizinan atas fasilitas keimigrasian
dapat diberikan untuk:
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Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing
dalam merealisasikan penanaman modal.
Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing
yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat
bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual.
Calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan
penanaman modal.

Kemudahan pelayanan atau perizinan atas fasilitas
keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal diberikan
setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan
Koordinasi Penanaman Modal. Bagi penanam modal asing diberikan
fasilitas, berupa:
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Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing
selama 2 (dua) tahun.
Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam
modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah
tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan
bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku
1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas
diberikan.
Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan
bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku
2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas
diberikan.
P emberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan
bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin
tinggal tetap diberikan.
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c. Fasilitas perizinan impor
Kemudahan pelayanan atau perizinan atas fasilitas perizinan
impor dapat diberikan untuk impor:
 Barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan
barang.
 Barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan
moral bangsa.
 Barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke
Indonesia.
 Barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi
sendiri.
Non fasilitas investasi merupakan bentuk kemudahan perijinan yang
disediakan oleh pemerintah. Non fasilitas investasi diatur antara lain pada
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Nonperizinan
adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi
mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Ketentuan umum mengenai perizinan adalah segala
bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Pelaksanaan pelayanan
perijinan dilakukan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP
merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan lembaga
atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang
proses pengelolaannya dimulai dan tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 28 Tahun 2008, disebutkan bahwa
menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian
menyusun dan menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan
klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur,
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industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan
telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif
tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu. Sementara itu,
dalam Pasal 4 disebutkan juga bahwa Pemerintah dapat memberikan
fasilitas kepada:
a. industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun
industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah;
b. industri pionir;
c. industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan
atau daerah lain yang dianggap perlu;
d. industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi
e. industri yang melakukan pembangunan infrastruktur;
f. industri yang melakukan alih teknologi;
g. industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil,
menengah, atau koperasi;
i.

industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan
yang diproduksi di dalam negeri; atau

j. industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
Yang dimaksud Industri Prioritas Tinggi yaitu industri prioritas yang
berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja dan atau mampu mendukung
secara signifikan kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai berikut:
a. Pengembangan infrastruktur;
b. Menanggulangi kemiskinan;
c. Meningkatkan kemampuan industri pertahanan di dalam negeri.
Sedangkan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan
yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi
perekonomian nasional.

16

Informasi Investasi Industri – 2020

Fasilitas yang dimaksud adalah berupa insentif fiskal, insentif nonfiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Fasilitas pemerintah yang dimaksud dalam
Peraturan Presiden ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Pemberian fasilitas ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun, atau setiap waktu
apabila dipandang perlu, untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan.
Permohonan pemberian fasilitas diajukan kepada Tim Nasional
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI). Tim Nasional
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi bertugas:
a. mengkaji permohonan;
b. mengevaluasi pemberian fasilitas; serta
c. merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah
kepada Menteri atau pejabat terkait yang berwenang, guna diproses
lebih lanjut penetapannya.
Prosedur, mekanisme permohonan dan kegiatan sebagaimana
dimaksud diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan
Ekspor dan Peningkatan Investasi.
2.3 Jenis Insentif dan Disinsentif di Sektor Industri
Tabel 2. 1 Jenis Insentif Sektor Industri
Kategori

Jenis Fasilitas
Fasilitas PPh

Insentif
Fiskal

Fasilitas PPN
Fasilitas Bea
dan Cukai
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Keterangan
Tax Holiday
Tax Allowance
Super Deduction Tax
Pembebasan PPN Impor
Penyerahan BKP Strategis
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Mesin
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Fasilitas
Khusus

Lainnya

Insentif Non-Fiskal
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Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BMDTP)
Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP)
(Safeguard), Bea Masuk Anti Dumping
(BMAD), Bea Masuk Imbalan, dan Bea
Masuk Pembalasan
Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK)
Fasilitas di Kawasan Bebas
Fasilitas di Kawasan Industri
Subsidi bunga pinjaman untuk revitalisasi
mesin produksi
Penerapan pajak ekspor/bea keluar (BK)
untuk bahan baku
Penyediaan infrastruktur listrik
Penyediaan
infrstruktur
jalan/transportasi
Penambahan
kapasitas
dan
pengembangan teknologi
Mekanisme
kemudahan
dalam
memperoleh modal investasi
Skema pendanaan dari pemerintah
berupa share holder loan, konsorsium
bank dalam negeri, soft loan berupa
kredit ekspor dengan jaminan dari
pemerintah
Penyediaan tenaga kerja terlatih dan
termotivasi
Perbaikan iklim investasi (penurunan
ekonomi biaya tinggi, percepatan periji)
Penetapan Sebagai Objek Vital Nasional
Indonesia (OVNI) untuk Pengamanan
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2.3.1 Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh)
a. Tax Allowance
Pemberian fasilitas PPh berupa Tax Allowance diatur dalam Peraturan
Pemerintah No 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan di DaerahDaerah Tertentu. Berdasarkan peraturan tersebut fasilitas Tax Allowance
yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha dapat berupa:
1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud
termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama,
dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima
persen) pertahun.
2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan
amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh
dalam rangka Penanaman Modal, dengan masa manfaat dan tarif
penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap
berwujud:
i.
Bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2
(dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen)
atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo
menurun sebesar 100% (seratus persen) yang
dibebankan sekaligus.
ii.
Bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi
4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima
persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode
saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen)
iii.
Bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi
8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan
berdasarkan metode garis lurus sebesar 12.5% (dua
belas koma lima persen) atau tarif penyusutan
Informasi Investasi Industri – 2020
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berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua
puluh lima persen).
iv.
Bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi
10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan
berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh
persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode
saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
v.
Bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10
(sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen).
vi.
Bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5
(lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan
metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
i.
Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun,
dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis
lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif
amortisasi berdasarkan metode saldo menurun
sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan
sekaligus.
ii.
Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun,
dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis
lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif
amortisasi berdasarkan metode saldo menurun
sebesar 50% (lima puluh persen.
iii.
Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan)
tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode
garis lurus sebesar 12.5% (dua belas koma lima persen)
atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo
menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen).
iv.
Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh)
tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode
garis lurus sebesar l0% (sepuluh persen) atau tarif
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amortisasi berdasarkan metode saldo menurun
sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada
Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia
sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut
perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak
lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal pada
kegiatan utama baik penanaman modal baru maupun
perluasan dari usaha yang telah ada yang dilakukan oleh Wajib
Pajak.
- Tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal
dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat.
- Tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal
dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan.
- Tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk
infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit
Rp 10,000,000,000.00 (sepuluh miliar rupiah).
- Tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku
dan komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70%
(tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua).
- Tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dimana:
o Tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit
300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan
mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat)
tahun berturut-turut.
o Tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit
600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan
mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat)
tahun berturut-turut.
- Tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya
penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka
pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit
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-

5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun.
Tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam
suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang
usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu.

Fasilitas Tax Allowance diberikan kepada Wajib Pajak apabila
penanaman modal yang dilakukan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor.
2. Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar.
3. Memiliki kandungan lokal yang tinggi.
Jumlah bidang usaha yang mendapatkan fasilitas Tax Allowance
menjadi 166 bidang yang sebelumnya terdapat 145 bidang usaha usaha
dalam PP Nomor 9 Tahun 2016.
b. Tax Holiday
Selain memberikan kemudahan pengurangan PPh berupa Tax
Allowance, pemerintah juga memberikan fasilitas lain berupa
pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau Tax Holiday. Ketentuan
mengenai tax holiday diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah dapat
memberikan fasilitas Tax Holiday berupa pengurangan Pajak Penghasilan
Badan sebesar:
1. 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang
terutang, dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:
- Selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru
dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp
500,000,000,000.00 (lima ratus miliar rupiah) dan paling banyak
kurang dari Rp 1,000,000,000,000.00 (satu triliun rupiah).
- Selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru
dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp

22

Informasi Investasi Industri – 2020

1,000,000,000,000.00 (satu triliun rupiah) dan paling banyak
kurang dari Rp 5,000,000,000,000.00 (lima triliun rupiah).
- Selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru
dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp
5,000,000,000,000.00 (lima triliun rupiah) dan paling banyak
kurang dari Rp 15,000,000,000,000.00 (lima belas triliun rupiah).
- Selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru
dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp
15,000,000,000,000.00 (lima belas triliun rupiah) dan paling
banyak kurang dari Rp 30,000,000,000,000.00 (tiga puluh triliun
rupiah).
- Selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru
dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp
30,000,000,000,000.00 (tiga puluh triliun rupiah).
2. Setelah jangka waktu di atas berakhir, Wajib Pajak diberikan
pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua)
tahun pajak berikutnya.
Fasilitas tax holiday dapat diberikan kepada Wajib Pajak Badan yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Merupakan Industri Pionir.
2. Merupakan penanaman modal baru.
3. Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal
sebesar Rp 500,000,000,000.00 (lima ratus miliar rupiah).
4. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan
modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara
utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan
Pajak Penghasilan.
5. Belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau
pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak
Penghasilan badan oleh Menteri Keuangan.
6. Berstatus sebagai badan hukum Indonesia.
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Yang dimaksud dengan industri pionir adalah industri yang memiliki
keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang
tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi
perekonomian nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan, yang termasuk dalam industri pionir meliputi:
1. Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) dengan
atau tanpa turunannya, yang terintegrasi.
2. ndustri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi
dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi.
3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau
batubara dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi.
4. Industri kimia dasar anorganik dengan atau tanpa turunannya,
yang terintegrasi.
5. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian,
perkebunan, atau kehutanan dengan atau tanpa turunannya,
yang terintegrasi.
6. Industri bahan baku farmasi dengan atau tanpa turunannya, yang
terintegrasi.
7. Industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama
komputer lainnya seperti semikonduktor wafer, backlight untuk
Liquid Crystal Display (LCD), electrical, driver, atau Liquid Crystal
Display (LCD) yang terintegrasi dengan industri pembuatan
computer.
8. Industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi
seperti semikonduktor wafer, backlight untuk Liquid Crystal
Display (LCD), electrical driver, atau Liquid Crystal Display (LCD)
yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler
(smartphone).
9. Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan yang
terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi,
elektromedikal, atau elektroterapi.

24

Informasi Investasi Industri – 2020

10. Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti
motor listrik atau motor pembakaran dalam yang terintegrasi
dengan industri pembuatan mesin.
11. Industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston,
cylinder head, atau cylinder block yang terintegrasi dengan
industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
12. Industri pembuatan komponen robotik yang terintegrasi dengan
industri pembuatan mesin manufaktur.
13. Industri pembuatan komponen utama kapal yang terintegrasi
dengan industri pembuatan kapal.
14. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang seperti
engine, propeller, rotor, atau komponen struktur yang terintegrasi
dengan industri pembuatan pesawat terbang.
15. Industri pembuatan komponen utama kereta api seperti engine
atau transmisi yang terintegrasi dengan industri pembuatan
kereta api.
16. Industri ·mesin pembangkit tenaga listrik, termasuk industri mesin
pembangkit listrik tenaga sampah.
17. Infrastruktur ekonomi.
Kemudian menurut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan
Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang dimaksud dengan
Penanaman Modal Baru adalah:
1. Pendirian usaha baru yang merupakan pembangunan pabrik baru
atau infrastruktur ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. Pendirian usaha baru termasuk pengembangannya yaitu:
- Pngembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit dan di lokasi yang
berbeda tercantum dalam izin usaha/izin perluasan/NIB
dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
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-

Pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama namun di
lokasi yang berbeda tercantum dalam izin usaha/izin
perluasan/ NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS.
- Pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit berbeda namun di
lokasi yang sama tercantum dalam izin usaha/izin
perluasan/ NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS.
3. Perluasan usaha yang merupakan kegiatan penambahan
kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama dengan cakupan produk
yang sama dan di lokasi yang sama tercantum dalam izin usaha
/izin perluasan/ NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS.
c. Super Deduction Tax
Kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan (R&D) yang
dilakukan oleh tenaga ahli dan terampil merupakan faktor penting bagi
berkembangnya perekonomian termasuk sektor industri. Untuk
mendukung kegiatan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas fiskal
berupa keringanan pajak bagi industri yang melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan (R&D) dan memberikan pendidikan
vokasi.
Fasilitas fiskal tersebut biasa disebut sebagai super deduction tax
yaitu insentif pajak yang diberikan pemerintah pada industri yang terlibat
dalam program pendidikan vokasi, meliputi kegiatan penelitian dan
pengembangan untuk menghasilkan inovasi termasuk industri padat
karya. Fasilitas ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
Dalam peraturan tersebut fasilitas yang diberikan adalah sebagai
berikut:
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1. Industri padat karya yang tidak mendapatkan fasilitas investment
allowance (pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan), atau tax
holiday dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa
pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah penanaman
modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang
digunakan untuk kegiatan utama, yang diberikan dalam jangka waktu
tertentu.
2. Praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis
kompetensi tertentu dapat diberikan fasilitas berupa pengurangan
penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah
biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan,
dan pembelajaran.
3. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan pengembangan
tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan
bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu
di Indonesia, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
Kegiatan penelitian dan pengembangan yang bisa mendapatkan
fasilitas ini adalah kegiatan yang dilakukan di Indonesia dengan
tujuan untuk menghasilkan invensi, inovasi, penguasaan teknologi
baru, dan alih teknologi bagi pengembangan industri untuk
meningkatkan daya saing industri nasional.
Insentif program super deduction tax yang diberikan untuk
pendidikan vokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan
Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja,
Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan wajib pajak adalah
Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk
kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam
rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang
berbasis kompetensi tertentu. Menurut Pasal 2 Wajib Pajak dapat
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diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus
persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan/atau pembelajaran, yang meliputi:
-

-

Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya
yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan,
dan/atau pembelajaran.
Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi
100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik
kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan
penghasilan bruto dengan memenuhi ketentuan:
-

-

pengurangan

Telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau
pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.
Memiliki Perjanjian Kerja Sama.
Tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan
tambahan pengurangan penghasilan bruto.
Telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.

Kompetensi tertentu merupakan kompetensi yang diajarkan pada:
-

Sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan
untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan.
Perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk
mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan.
Balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih,
instrukturi dan/atau tenaga kepelatihan.

Kemudian menurut pasal 3 peserta yang mengikuti kegiatan praktik
kerja dan/atau pemagangan diantaranya:
-
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Siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di sekolah
menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan.
Mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di
perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi.
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-

Peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan di balai
latihan kerja.
Perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak
manapun yang dikoordinasikan oleh instansi yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
ketenagakerjaan Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah
Kabupaten/Kota, yang dilakukan Wajib Pajak di tempat usaha
Wajib Pajak, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan
atau vokasi dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian
di bidang tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 4 biaya untuk kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia yang mendapatkan tambahan
pengurangan penghasilan bruto, meliputi biaya:
-

-

-

Penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan
biaya penunjang fasilitas fisik khusus meliputi listrik, air, bahan
bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk
keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau kegiatan
pemagangan.
Instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik
kerja, pemagangan, dan/atau kegiatan pembelajaran.
Barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan
praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
Honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada
siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat
hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga
kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan
peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.
Biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih,
perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun,
pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau
instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau
pemagangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
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melakukan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundangundangan.
Kemudian, insentif super deduction tax yang diberikan kepada
industri padat karya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Keuangan 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan
Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha
pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya.
Berdasarkan pasal 2 peraturan tersebut Wajib Pajak yang melakukan
Penanaman Modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas
Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat
tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam jangka waktu
tertentu. Pengurangan penghasilan neto adalah sebesar 60% (enam
puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap
berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama,
dibebankan selama 6 (enam) tahun sejak tahun pajak saat mulai
berproduksi komersial masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen)
pertahun.
Untuk memperoleh insentif sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
industri padat karya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
-

-

Merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri.
Melakukan kegiatan usaha utama sesuai bidang usaha dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017,
memiliki cakupan produk tertentu, pada daerah tertentu, dengan
persyaratan tertentu.
Mempekerjakan tenaga kerja Indonesia atas Penanaman Modal
yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan paling sedikit 300
(tiga ratus) orang.

Selanjutnya menurut pasal 3, ketentuan fasilitas Pajak Penghasilan
yang diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, sebagai
berikut:
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-

-

-

Diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan
relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal
dari negara lain.
Tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran
penanaman modal, yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau izin usaha
yang diterbitkan oleh Lernbaga OSS yang menjadi dasar
pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
Dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama.

Sementara itu, aktiva tetap berwujud selain tanah harus memenuhi
ketentuan fasilitas Pajak Penghasilan yang diperoleh setelah:
-

Izin prinsip.
Izin investasi.
Pendaftaran penanaman modal.
Izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Insentif super deduction tax juga diberikan untuk kegiatan penelitian
dan pengembangan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan
Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu
di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 peraturan tersebut kepada Wajib Pajak
yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di
Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi
300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk
kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang
dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
Insentif yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pengembangan
adalah sebagai berikut:
-

Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan.
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-

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi
200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan
untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka
waktu tertentu.

Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling
tinggi 200% (dua ratus persen), meliputi:
-

-

-

50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan
menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak
PVT yang didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam
negeri.
25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan
menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak
PVT yang selain didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT juga
didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT luar negeri.
100% (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan
mencapai tahap Komersialisasi.
25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan
yang menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau
Hak dan/ atau mencapai tahap Komersialisasi, yang dilakukan
melalui kerjasama dengan lembaga Penelitian dan
Pengembangan Pemerintah dan/ atau lembaga pendidikan
tinggi, di Indonesia.

2.3.2 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
a. Pengurangan PPN Impor dan/atau Penyerahan BKP Strategis
Fasilitas pembebasan PPN merupakan fasilitas yang diberikan oleh
pemerintah kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan
kegiatan impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Fasilitas
yang diberikan berupa dibebaskannya kegiatan penyerahan BKP yang
dimaksud dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Fasilitas yang
tidak dikenakan dipungut PPN merupakan barang dan jasa yang karena
sifatnya untuk kepentingan umum, maka tidak dikenakan pungutan PPN.
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Berbeda dengan fasilitas tidak dikenakan/dipungut PPN, dalam
fasilitas pembebasan PPN barang yang terlibat termasuk dalam BKP,
namun mengingat sifat strategis BKP tersebut, maka atas penyerahannya
dibebaskan dari PPN. Barang-barang yang dimaksud salah satunya adalah
bahan pangan. Penjabaran mengenai BKP yang mendapat fasilitas
pembebasan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/
atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan
Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan
Sanksi.
Berdasarkan peraturan tersebut jenis BKP yang dibebaskan dari
pengenaan PPN meliputi:
1. Mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik
dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara
langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP yang
menghasilkan BKP tersebut, tidak termasuk suku cadang.
2. Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan
perikanan, baik penangkapan maupun budidaya. Jenis-jenis barang
yang masuk klasifikasi ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 81 Tahun 2015.
3. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak.
4. Ternak yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan PMK
tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pertanian.
5. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, atau perikanan.
6. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan.
7. Pakan Ikan.
8. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak
termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria
dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan PMK tersendiri setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan
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urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
9. Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau
dalam bentuk perak batangan.
Sembilan kriteria di atas merupakan klasifikasi BKP yang mendapat
fasilitas pembebasan PPN. Untuk penyerahan BKP yang mendapat
fasilitas pembebasan PPN, ada tambahan dua item, yakni:
1. Unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya dibiayai
melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi, dengan
ketentuan:
- Luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu
meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam
meter persegi).
- Pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat.
- Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan
sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan
dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang rumah susun.
- Batasan terkait harga jual unit hunian Rumah Susun
Sederhana Milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang
memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri
setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan µrusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat
2. Listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 Voltase Amper.
Atas PKP yang melakukan kegiatan impor dan/atau penyerahan BKP
yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN ini diberikan Surat
Keterangan Bebas (SKB) PPN.
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2.3.3 Fasilitas Bea & Cukai
a. Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin
Pembebasan bea masuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor
176/PMK/011/2009 mengenai Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.
Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan
pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk
menghasilkan barang dan/atau jasa sedangkan pengembangan adalah
pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi
penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari
alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah,
jenis, dan/atau kualitas hasil produksi.
Kegiatan impor mesin, barang dan bahan dilakukan oleh pelaku usaha di
bidang:
- Industri yang menghasilkan barang.
- Industri yang menghasilkan jasa, dapat diberikan pembebasan
bea masuk.
Pembebasan bea masuk diberikan pada mesin, barang dan bahan
dengan kriteria sebagai berikut:
-

Belum diproduksi di dalam negeri.
Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi
spesifikasi yang dibutuhkan.
Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum
mencukupi kebutuhan industri.

Ketentuan mengenai pembebasan bea masuk yang diatur dalam PMK
nomor 188/PMK.010.2015 antara lain adalah:
-

Pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap mesin, barang
dan bahan yang berasal dari Kawasan Pelabuhan Bebas dan
Perdagangan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Tempat
Penimbunan Berikat.
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-

-
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Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan
industri, diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 2
(dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasah
bea masuk. Jangka waktu pengimporan dapat diperpanjang
sesuai dengan jangka waktu pembangunan industri. Perusahaan
yang telah menyelesaikan pembangunan industri serta siap
produksi, kecuali bagi industri yang menghasilkan jasa, dapat
diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan
untuk keperluan produksi paling lama 2 (dua) tahun, sesuai
kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 2
(dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan
bea masuk.
Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas tetapi belum
merealisasikan seluruh importasi barang dan bahan dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun, dapat diberikan perpanjangan waktu
importasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk. Perpanjangan
waktu importasi dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku
jangka waktu importasi, jangka waktu importasi dapat diberikan
sejak tanggal ditetapkan dengan masa importasi selama 1 (satu)
tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.
Pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka
pengembangan industri, diberikan untuk jangka waktu
pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya
keputusan pembebasan bea masuk. Jangka waktu pengimporan
dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu pengembangan
industri. Perusahaan yang telah menyelesaikan pengembangan
industri, kecuali bagi industri yang menghasilkan jasa, sepanjang
menambah kapasitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari
kapasitas terpasang, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas
barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi paling
lama 2 (dua) tahun, untuk jangka waktu pengimporan selama 2
(dua) tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
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Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea
masuk tetapi belum merealisasikan seluruh importasinya dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun, dapat diberikan perpanjangan waktu
importasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk. Pepranjangan
jangka waktu importasi dilakukan setelah berakhirnya masa
berlaku jangka waktu iinportasi, jangka waktu importasi dapat
diberikan sejak tanggal ditetapkan dengan masa importasi selama
1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.
Impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan
kawasan ekonomi khusus mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk
dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor hingga tiga tahun.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan
Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berlaku pada 1 Agustus
2016. Pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi pajak pertambahan nilai
(PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan/atau pajak
penghasilan (PPh) Pasal 22. Jenis dan jumlah barang yang mendapat
fasilitas pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI ditetapkan oleh
administrator KEK. Fasilitas, masih dalam beleid ini, diberikan dengan
ketentuan barang modal digunakan di KEK sesuai tujuan pemasukannya
oleh badan usaha.
Barang modal, dalam aturan tersebut, dinyatakan sebagai barang
yang digunakan oleh badan usaha dan pelaku usaha, berupa peralatan
dan perkakas untuk pembangunan, perluasan, dan kontruksi, mesin,
peralatan pabrik, dan cetakan (moulding). Selain itu, ada juga suku
cadang yang dimasukan tidak bersamaan dengan barang modal
bersangkutan.
Apabila melenceng dari ketentuan itu, badan usaha wajib membayar
BM dan PDRI serta dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
Tidak hanya itu, untuk pelaku usaha di KEK – yang merupakan wajib pajak
badan dalam negeri dan telah mendapatkan izin prinsip penanaman
Informasi Investasi Industri – 2020

37

modal dari adminitrastor KEK – juga bisa mendapatkan fasilitas serupa.
Fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI atas impor
barang modal dan/atau barang dan bahan untuk pembangunan atau
pengembangan industri diberikan hanya selama dua tahun.
b. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)
Ketentuan terkait BMDTP diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk
Memproduksi Barang dan/ atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan
Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu dan Peraturan Direktur
Jenderal Bea & Cukai Nomor Per-10/BC/2018 tentang Tata Cara
Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan BMDP adalah
fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan
alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan. BMDTP dapat diberikan kepada industri sektor tertentu
dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
- Memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan
umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/ atau melindungi
kepentingan konsumen.
- Meningkatkan daya saing.
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- Meningkatkan pendapatan negara.
kriteria penilaian untuk Industri Sektor Tertentu diberikan dengan nilai
antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dan total nilai Industri
Sektor Tertentu yang dapat diberikan BM DTP paling sedikit adalah nilai 50
(lima puluh).
BM DTP dapat diberikan pada barang dan bahan dengan ketentuan:
-
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Belum diproduksi di dalam negeri.
Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi
yang dibutuhkan.
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-

Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya kebutuhan
industri, rekomendasi kementerian terkait.

Agar memperoleh BM DTP perlu dipastikan bahwa barang dan bahan
yang diimpor bukan merupakan:
-

-

-

Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar
0% (nol persen).
Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar
0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan
internasional.
Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea
Sementara, Bea Pengamanan/Bea Masuk Anti Dumping Masuk
Tindakan Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk
Imbalan atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan.
Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat
Penimbunan Berikat.

Sementara itu, bagi pelaku usaha atau perusahaan untuk
memperoleh BM DTP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
-

-

Tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah
dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan
fasilitas BM DTP yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea
masuk selama 1 (satu) tahun terakhir.
Tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka
impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran.
Mempunyai Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan
ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri.
Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai format surat
permohonan.

Pada tahun 2018 pemerintah memberikan BM DTP pada empat sektor
industri yaitu:
-

Industri pembuatan lead ingot.
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-

Industri telepon seluler.
Industri kacamata.
Industri kacang almond.

Selain itu, hingga tahun 2018 sejak diberikan pada tahun 2008 jumlah
sektor industri yang telah memanfaatkan fasilitas BMDTP sebanyak 41
sektor industri yang terdiri dari 217 perusahaan. Pemerintah
memberikan fasilitas BMDTP memacu produktivitas dan daya saing
industri, terlebih bagi yang akan melakukan investasi baru maupun
perluasan usaha atau ekspansi.
c. Bea Masuk Anti Dumping, Imbalan, Tindakan Pengamanan dan
Pembalasan
Berdasarkan UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, atas barang
impor dikenakan bea masuk tambahan yang terdiri empat jenis yaitu:
- Bea masuk anti dumping.
- Bea masuk imbalan.
- Bea masuk tindakan pengamanan.
- Bea masuk pembalasan.
Ketentuan terhadap bea masuk tambahan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti
Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
1. Bea Masuk Anti Dumping
Yaitu, pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping
yang menyebabkan kerugian. Yang dimaksud dengan barang dumping
adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih
rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor. Sedangkan yang
dimaksud dengan kerugian adalah:
- Kerugian material yang telah terjadi terhadap Industri Dalam
Negeri.
- Ancaman terjadinya kerugian material terhadap Industri Dalam
Negeri.
- Terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam
negeri.
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Selain itu juga terdapat bea masuk anti dumping sementara yaitu
pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap
barang Dumping yang menyebabkan Kerugian berdasarkan bukti
permulaan yang cukup. Bea masuk anti dumping dikenakan setelah
dilakukan penyelidikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) baik
berdasarkan permohonan maupun inisiatif KADI itu sendiri.
2. Bea Masuk Imbalan
Yaitu, pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor
mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian. Yang dimaksud
dengan subsidi disini adalah a.) setiap bantuan keuangan yang diberikan
oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik langsung atau tidak
langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir
dan b.) setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga, yang
diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan
ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan
yang dapat memberikan manfaat bagi penerima Subsidi. Barang impor
akan dikenakan bea masuk imbalan apabila:
- Barang yang diimpor mengandung subsidi di negara pengekspor.
- Impor barang menyebabkan kerugian.
Seperti halnya bea masuk anti dumping, dalam tindakan imbalan juga
terdapat bea masuk imbalan sementara yaitu pungutan negara yang
dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang impor mengandung
subsidi yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang
cukup. Pengenaan bea masuk imbalan dilakukan setelah penyelidikan
oleh KADI.
3. Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Yaitu, pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau
mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam
negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang
sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar
industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman
kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Barang
impor dapat dikenakan tindakan pengamanan apabila:
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-

-

Terjadi lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas
barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara
langsung bersaing.
Lonjakan jumlah impor barang menyebabkan terjadinya kerugian
serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam
negeri.

Tindakan pengamanan diberikan berupa bea masuk dan/atau kuota.
besarnya bea masuk paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk
memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius
terhadap industri dalam negeri. Sedangkan jumlah kuota tidak boleh
kurang dari jumlah impor rata-rata paling sedikit dalam 3 (tiga) tahun
terakhir, kecuali terdapat alasan yang jelas bahwa kuota yang lebih
rendah diperlukan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah
ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Tindakan
pengamanan dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh Komite
Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

2.3.4 Fasilitas Lainnya
a. Program Revitalisasi Mesin
Mesin/peralatan industri yang berusia lebih dari 20 tahun perlu
dilakukan peremajaan/restrukturisasi dengan mesin/peralatan dengan
teknologi yang lebih modern. Kegiatan peremajaan dilakukan dalam
rangka meningkatkan daya saing sektor industri. Untuk mewujudkan hal
tersebut Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian pada tahun
2007 mulai meluncurkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan
Industri TPT, kemudian disusul oleh industri Mesin/Peralatan Industri
Alas Kaki dan Penyamakan Kulit pada tahun 2009. Program ini dijelaskan
lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 01/MIND/PER/1/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi
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Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas
Kaki.
Berdasarkan peraturan tersebut restrukturisasi dilakukan dengan
investasi baru yaitu investasi dalam bentuk barang modal dalam rangka
penambahan/ perluasan dan/atau peremajaan sebagian atau seluruh
mesin dan/atau peralatan bagi perusahaan industri yang telah melakukan
produksi komersial minimum 2 (dua) tahun.
Bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan restrukturisasi
mesin/peralatan dengan investasi baru akan diberikan keringanan
pembiayaan pembelian mesin/peralatan industri TPT dan industri KAK.
Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa keringanan pembiayaan hanya
diberikan pada bagi perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih
maju. Selain itu, perusahaan yang melakukan restrukturisasi
mesin/peralatan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Industri TPT merupakan industri serat buatan, pemintalan,
pertenunan, perajutan, pencelupan/printing/finishing, industri
pakaian jadi (garment) dan/atau barang jadi tekstil lainnya.
- Industri KAK merupakan industri pembuatan produk alas kaki
termasuk komponennya dan atau industri penyamakan kulit.
- Mesin dan/atau peralatan menggunakan teknologi yang lebih
maju dan kondisi baru (bukan bekas).
- Jenis mesin dan/atau peralatan terkait dengan proses produksi
dan penunjang proses produksi.
Keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan bagi industri TPT
dan KAK diberikan dengan cara penggantian (reimburse). Keringanan
pembiayaan diberikan sebesar 10% dari nilai total pembelian
mesin/peralatan dengan ketentuan:
-

Investasi mesin dan/atau peralatan pada saat permohonan sekurangkurangnya setara dengan nilai sebesar:
i.
Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) untuk industri TPT.
ii.
Rp 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk
industri KAK
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-

Nilai potongan harga dimaksud maksimum Rp 3,000,000,000 (tiga
milyar rupiah) per perusahaan per tahun anggaran yang dibuktikan
dengan memberikan bukti-bukti pembelian.

Berdasarkan dua ketentuan di atas diberikan sebesar 25% yang
berlaku bagi Perusahaan pada industri TPT atau industri KAK yang
menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang
dibuktikan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal
sebesar 25%.
b. Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI)
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sektor industri
merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam
perekonomian. Semakin pesatnya perkembangan sektor industri maka
penting untuk diikuti dengan peningkatan daya saing khususnya bagi
industri manufaktur. Saat ini peringkat Indonesia dalam laporan tahun
Global Economic Forum mengenai Indeks Daya Saing Global masih
fluktuatif. Artinya, dari berbagai sektor industri yang ada Indonesia masih
memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan yang lebih baik karena
masih banyak sektor produksi strategis yang kurang dapat berkembang
dengan baik. Hal ini karena lemahnya penguasaan berbagai bidang
teknologi yang terkait.
Di pihak para pesaing, bidang-bidang teknologi yang terkait dengan
sektor produksi yang strategis mengalami kemajuan-kemajuan yang
semakin cepat dan cukup berarti. Oleh karena itu, tanpa dilakukan usaha
yang serius dan jangka panjang dalam penguasaan teknologi,
perkembangan sektor produksi itu akan semakin tertinggal
(Kemenristekdikti, 2018). Untuk mendukung pengembangan sektor
industi yang semakin maju pada tahun 2015 mulai digulirkan Program
Pengembangan Teknologi Industri (PPTI). Program tersebut memfasilitasi
riset dan pengembangan yang meliputi 7 bidang fokus plus yaitu:
i.
Bidang Energi.
ii.
Bidang Transportasi.
iii.
Bidang Teknlogi Informasi Komunikasi.
iv.
Bidang Pertahanan dan Keamanan.
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v.
vi.
vii.

Bidang Pangan.
Bidang Kesehatan dan Obat.
Bidang Bahan Baku dan Material Maju, dan plus bidang
Kemaritiman.
PPTI merupakan sebuah instrumen Kebijakan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tujuan meningkatkan relevansi
dan produktivitas litbang untuk memenuhi kebutuhan teknologi di
industri melalui:
i.
Pengembangan teknologi bagi terciptanya produk baru yang
dapat memenuhi kebutuhan pasar.
ii.
Peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
iii.
Peningkatan daya saing industri dalam negeri yang akan
menunjang ekonomi nasional melalui proses alih teknologi dalam
bentuk kerjasama dan komunikasi antar anggota konsorsium.
iv.
Peningkatan rantai penambahan nilai dalam proses produksi
melalui penerapan teknologi hasil pengembangan bersama.
Untuk mengikuti PPTI terdapat beberapa ketentuan yang wajib diikuti
diantaranya adalah:
i.

ii.

iii.

Riset dan Pengembangan dilakukan di dalam negeri.
Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ini dapat mempengaruhi
iklim riset dan pengembangan di dalam negeri sekaligus
meningkatkan kompetensi peneliti dan komunitasnya.
Proposal harus disertai dengan uraian business plan dari teknologi
yang dikembangkan.
Business plan secara prinsip berisi rencana bisnis ke depan
yang menyangkut kesiapan bahan baku, produksi, SDM, pasar dan
teknologi yang dibutuhkan serta pertimbangan peluang,
tantangan termasuk memperkecil resiko agar keuntungan dapat
diperoleh. Proposal harus disertai dengan roadmap dan WBS
(Work Breakdown Structure).
Proposal disertai kesanggupan menyediakan SDM dan saranaprasarana yang dibutuhkan.
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Bahwa SDM dan sarpras yang dimiliki minimal siap untuk
merespon kegiatan kegiatan tersebut, baik dilihat dari
pengalaman SDM maupun fasilitas sarpras yang dimiliki.
Sementara itu, kriteria yang harus dipenuhi bagi industri, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang) dan Produk yang ingin
mengikuti PPTI, yaitu:
i.
-

-

ii.
iii.
-
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Bagi Industri, kriteria yang harus dipenuhi adalah:
Industri tersebut melakukan R & D yang bisa dilakukan sendiri
atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
Industri bersedia mengalokasikan sumber daya. Hal ini
merupakan bentuk partisipasi dan keseriusan industri dalam
upaya mencapai target.
Industri memiliki roadmap pengembangan teknologi industri yang
menjamin tercapainya sasaran atau tujuan pengembangan
dengan jangka maksimum 3 tahun. Roadmap yang dimaksud
adalah peta rencana yang menggambarkan proses pencapaian
target yang diinginkan selama menjalankan program.
Bagi Lemlitbang, kriteria yang harus dipenuhi adalah:
Lembaga/unit litbang bermitra dengan industri terkait tema yang
diusulkan.
Lembaga/unit litbang bersedia sharing sumber daya.
Lembaga/unit litbang memiliki kompetensi inti sesuai dengan
tema yang diusulkan.
Lembaga/unit litbang memiliki track record kegiatan riset sesuai
dengan tema yang diusulkan.
Bagi produk yang akan dikembangkan harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
Produk yang dikembangkan sesuai dengan core business industri.
Produk yang akan dikembangkan harus selaras dengan
kemampuan atau core bisnis dari industri tersebut.
Ketersediaan bahan baku produk mudah diakses.
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c.

Paket Kebijakan Ekonomi
Dengan melihat kondisi perekonomian global yang tidak pasti,
pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian
khususnya pertumbuhan sektor industri dengan menetapkan berbagai
paket kebijakan ekonomi khususnya insnetif fiskal dalam rangka
memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2013, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian
menetapkan Paket Kebijakan Penyelamatan Ekonomi untuk menjaga nilai
tukar rupiah dan struktur ekonomi makro. Isi kebijakan tersebut antara
lain adalah:
Tabel 2. 2 Paket Kebijakan Stimulus Fiskal Tahun 2013
Tanggal
Berlaku
Agustus
2013

Tujuan

Kebijakan

Memperbaiki
neraca transaksi
berjalan (current
account
deficit)
dan menjaga nilai
tukar rupiah
Menjaga
Pertumbuhan
Ekonomi dan Daya
Beli Masyarakat

1. Menurunkan impor migas
dengan
meningkatkan
porsi
biodiesel dalam porsi biosolar.
2. Menetapkan tarif PPnBM atas
impor barang sangat mewah
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1. Memberikan Fasilitas Jangka
Pendek, meliputi:
Memberikan
fasilitas
pengurangan besarnya pajak
penghasilan pasal 25 dan
penundaan pembayaran pajak
pasal 29.
Memberikan
relaksasi
pembatasan fasilitas di Kawasan
Berikat dengan memperbolehkan
industri di Kawasan Berikat untuk
menjual hasil produksinya sebesar
50% ke pasar dalam negeri.
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Tanggal
Berlaku

Tujuan

Kebijakan
- Penghapusan PPnBM untuk
komoditi yang sudah tidak
tergolong barang mewah.
- Mengarahkan penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP).
2. Memberikan Insentif Jangka
Menengah
- Revitalisasi tax allowance untuk
insentif
investasi
melalui
perluasan cakupan bidang usaha
dan penyederhanaan prosedur.

Mempercepat
Investasi

1. Revisi Peraturan Presiden
tentang Daftar Negatif Investasi
(DNI).
2. Mempercepat program hilirisasi
industri berbasis mineral logam.

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2013
Kemudian pada September 2015, pemerintah telah membuat 12
paket kebijakan. Rangkaian paket Kebijakan Ekonomi tersebut bertujuan
untuk menggairahkan kembali perekonomian di Indonesia. Beberapa
paket kebijakan ekonomi terkait fiskal dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 2. 3 Paket Kebijakan Ekonomi Tahun 2015-2016
Tanggal Rilis
9 Sept 2015
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Jenis Paket Kebijakan terkait Fiskal
Deregulasi 134 peraturan

Output
Jumlah deregulasi
aturan

Outcome
Nilai Investasi
yang masuk
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Tanggal Rilis

Jenis Paket Kebijakan terkait Fiskal
Pemberian izin investasi

Output

Outcome

Jumlah izin investasi Nilai Investasi
yang masuk

Persetujuan tax allowance dan tax holiday Jumlah perusahaan Nilai investasi
yang memanfaatkan yang masuk
29 Sept 2015

Insentif PPn impor barang tertentu, melalui Jumlah perusahaan Semakin
pemberian kelonggaran PPn tidak dipungut yang memanfaatkan terjangkaunya
untuk beberapa industri alat transportasi insentif
harga barang
yang diberikan
insentif PPn
Insentif pajak deposito, menurunkan pajak Penambahan
deposito bagi eksportir yang melaporkan eksportir karena
DHE kepada BI
penurunan pajak
deposito

Penambahan
investor karena
insentif pajak
deposito

Pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB)

Jumlah perusahaan Ketersediaan
yang memanfaatkan bahan baku
PLB
secara murah
dan cepat.

7 Okt 2015

Perluasan penerima KUR

Jumlah UMKM yang Membaiknya
memanfaatkan KUR roda
perekonomian
UMKM

15 Okt 2015

Penurunan tingkat bunga KUR dari 22%
menjadi 12%

Jumlah UMKM yang Membaiknya
memanfaatkan KUR roda
perekonomian
UMKM

22 Okt 2015

Insentif revaluasi aset

· Jumlah
perusahaan yang
memanfaatkan
insentif
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Membaiknya
profil keuangan
perusahaan
sehingga
menambah
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Tanggal Rilis

Jenis Paket Kebijakan terkait Fiskal

Output

Outcome

· Penerimaan pajak kepercayaan
dari revaluasi aset
investor

5 Nov 2015

Insentif perpajakan : penghapusan pajak
berganda atas REITs (DIRE)

Penambahan
perusahaan
menggunakan
mekanisme REITS

Semakin
bergairahnya
pembangunan
properti dengan
mekanisme REITS

Fasilitas tax holiday sampai dengan 100%
untuk jangka waktu paling lama 25 tahun
dan nilai investasi minimal Rp500 juta

Jumlah perusahaan Investor yang
yang memanfaatkan masuk
insentif
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi

Tax allowance untuk pengolahan sumber
daya utama di dalam KEK

Jumlah perusahaan Semakin
yang memanfaatkan terjangkaunya
insentif
barang yang
diproduksi dalam
KEK

7 Des 2015

Fasilitas pajak di seluruh provinsi untuk
Jumlah perusahaan Pemerataan
industri padat karya, termasuk keringanan yang memanfaatkan perekonomian
pajak penghasilan bagi pegawai yang
insentif
masyarakat
bekerja pada industri padat karya.

21 Des 2015

Pembebasan bea masuk suku cadang
pesawat
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Jumlah perusahaan Semakin
yang memanfaatkan terjangkaunya
insentif
transportasi
udara dan
melancarkan
ekonomi antar
pulau
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Tanggal Rilis
29 Maret 2016

Jenis Paket Kebijakan terkait Fiskal
Fasilitas pajak penghasilan final kontrak
investasi kolektif dan dan bea perolehan
atas hak tanah dan bangunan untuk
penerbitan DIRE

Output

Outcome

Jumlah perusahaan · Meningkatkan
yang memanfaatkan efisiensi dalam
insentif
penyediaan dana
investasi jangka
panjang untuk
menunjang
percepatan
pembangunan
infrastruktur dan
perumahan

· Menarik dana
menganggur dari
luar negeri
sehingga
meningkatkan
ekonomi nasional

Sumber: Kementerian Keuangan, 2016
Yang terbaru, pada Bulan Maret 2020 sebagai bentuk penanganan
terhadap adanya virus Covid-19 di Indonesia pemerintah mengeluarkan
empat stimulus fiskal untuk mendorong kinerja ekonomi domestik yaitu:
Tabel 2. 4 Kebijakan Stimulus Fiskal untuk Penanganan Covid-19
Tanggal Berlaku

Maret 2020

Kebijakan
1. Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).
- Relaksasi diberikan melalui skema PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP) sebesar 100% atas penghasilan dari
pekerja dengan besaran sampai dengan Rp 200 juta pada
sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor
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Tanggal Berlaku

Kebijakan
Tujuan Ekspor/KITE dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor–
Industri Kecil dan Menengah/KITE IKM).
- PPh DTP diberikan selama enam bulan, terhitung mulai
bulan April hingga September 2020.
- Nilai besaran yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 8,60
triliun. Diharapkan para pekerja di sektor industri
pengolahan tersebut mendapatkan tambahan penghasilan
untuk mempertahankan daya beli.
2. Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22
Impor).
- Relaksasi diberikan melalui skema pembebasan PPh Pasal
22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan
Wajib Pajak KITE IKM.
- Pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan selama enam
bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020
dengan total perkiraan pembebasan sebesar Rp 8,15 triliun.
- Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memberikan ruang
cashflow bagi industri sebagai kompensasi switching cost
(biaya sehubungan perubahan negara asal impor).
3. Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25).
- Relaksasi diberikan melalui skema pengurangan PPh Pasal
25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE,
dan Wajib Pajak KITE-IKM selama 6 bulan terhitung mulai
bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan
pengurangan sebesar Rp 4,2 triliun.
- Melalui kebijakan ini diharapkan industri memperoleh
ruang cashflow sebagai kompensasi switching cost (biaya
sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan
ekspor).
- Selain itu, dengan upaya mengubah negara tujuan ekspor,
diharapkan akan terjadi peningkatan ekspor.
4. Relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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Tanggal Berlaku

Kebijakan
- Relaksasi diberikan melalui restitusi PPN dipercepat
(pengembalian pendahuluan) bagi 19 sektor tertentu, WP
KITE, dan WP KITE-IKM.
- Restitusi PPN dipercepat diberikan selama enam bulan,
terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan
total perkiraan besaran restitusi sebesar Rp 1,97 triliun.
- Tidak ada batasan nilai restitusi PPN khusus bagi para
eksportir, sementara bagi para non-eksportir besaran nilai
restitusi PPN ditetapkan paling banyak Rp5 miliar. Dengan
adanya percepatan restitusi, wajib pajak dapat lebih optimal
menjaga likuiditasnya.

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2020

Selain insentif, terdapat juga beberapa kebijakan disinsentif yang juga
dapat mempengaruhi investasi di sektor industri. Kebijakan yang
dtemasuk dalam kategori disinsentif antara lain:
a. Bea Keluar
Pajak ekspor yang sebelumnya dikenal dengan pungutan ekspor, saat
ini lebih dikenal dengan sebutan Bea Keluar. Pengenaan Pajak Ekspor
diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008, yaitu
tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor. PP tersebut
didasarkan atas berlakunga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.
Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang
mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Dalam
rangka mencapai tujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam
negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi
kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di
pasaran internasional, atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di
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dalam negeri, Pemerintah mengenakan pungutan atas barang ekspor
tertentu. Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dilakukan
oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau
menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan
teknis terkait.
Untuk penetapan Tarif Bea Keluar, barang ekspor dikelompokkan
berdasarkan sistem klasifikasi barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Tarif Bea Keluar dapat ditetapkan berdasarkan
persentase dari Harga Ekspor (advalorum) atau secara spesifik. Tarif Bea
Keluar ditetapkan paling tinggi:
a. 60% (enam puluh persen) dari Harga Ekspor, dalam hal Tarif Bea
Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor
(advalorum); atau
b. Nominal tertentu yang besarnya equivalen dengan 60% (enam puluh
persen), dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik.
Tarif Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat
pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah
non departemen/ kepala badan teknis terkait Harga Ekspor untuk
penghitungan Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri sesuai harga patokan
ekspor yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan
menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan
teknis terkait. Dalam hal Harga Ekspor untuk periode berikutnya belum
ditetapkan oleh Menteri, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode
sebelumnya.
Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarifnya
dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK terakhir
terkait dengan bea keluar adalah berupa PMK No. 67 Tahun 2010 tentang
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar, yang berlaku sejak 1 April 2010. Berdasarkan PMK tersebut,
beberapa produk yang mendapatkan pengenaan Bea Keluar adalah
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rotan, kulit, kayu, kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan produk
turunannya serta kakao. Secara umum, Bea Kaluar dikenakan secara
progresif, mengikuti Harga Patokan Ekspor (HPE).
Pungutan ekspor, yang bersifat progresif (variable levy), berdampak
positif dalam pembagian beban antara produsen, konsumen dan
pemerintah yang seimbang, mudah dilaksanakan dan pemerintah
mendapat tambahan pemasokan. Keterbatasannya adalah menghambat
upaya peningkatan ekspor, disinsentif bagi industri domestik terkait dan
menurunkan pendapatan petani.
b. Domestic Market Obligation (DMO)
Kebijakan terkait dengan kewajiban menjual ke pasar dalam negeri
(domestic market obligation) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
domestik akan suatu produk, yang diterapkan khususnya dalam
menghadapi keaddan darurat atau terjadinya krisis. Sektor utama yang
umumnya menerapkan DMO adalah sektor energi, yang dapat dilakukan,
misalnya melalui penetapan Domestic Oil Obligation, Domestic Gas
Obligatioan, atau dapat pula Domestic Coal Obligation.
Kebijakan DMO untuk gas bumi pernah dilakukan dan diatur melalui
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yatu tentang Minyak dan Gas
Bumi. UU Migas tersebut, dalam Pasal 8 dan 22 sebenarnya telah
mengatur kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kedua pasal
itu menyebutkan setiap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) diwajibkan
menyerahkan 25% bagian kontraktor dari lapangan baru (new field) guna
pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Namun, hal ketentuan DMO
tersebut telah dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun
2008 mengatur tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan
Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri oleh Kontraktor Kerjasama. Dalam
Peraturan Menteri tersebut, disebutkan bahwa kontraktor berkewajiban
menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi
minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
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Kewajiban penyerahan 25% (dua puluh lima persen) bagian Kontraktor
ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk minyak bumi diberikan Domestic Market Obligation fee (DM0
fee) sesuai dengan Kontrak Kerja Sama;
b. untuk gas bumi diberlakukan harga sesuai kontrak penjualan gas bumi
pada Wilayah Kerjanya;
Terhadap kewajiban penyerahan 25%(dua puluh lima persen) bagian
Kontraktor, diberikan insentif DM0 fee sesuai harga pasar dalam jangka
waktu untuk 60 (enam puluh) bulan berturut-turut sejak dimulainya masa
produksi komersial. Dengan pertimbangan teknis dan ekonomis,
Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri
mengenai perubahan saat dimulainya pemberlakuan insentif DM0 fee
sesuai harga pasar. Dalam hal permohonan perubahan saat dimulainya
pemberlakuan insentif DM0 fee sesuai harga pasar disetujui, terhadap
DM0 fee sejak dimulainya produksi awal sampai dengan waktu
berlakunya insentif DM0 fee sesuai harga pasar disetujui, DM0 fee sesuai
dengan Kontrak Kerja Sama. Dalam hal Menteri menyetujui usulan
Kontraktor dan Pelaksana dan Kontraktor wajib melakukan perubahan
ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama, atau membuat side letter yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama.
Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah
mengeluarkan kebijakan itu dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3
Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk
Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, yang ditandatangani pada 27
Januari 2010. Penetapan kebijakan alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi
bertujuan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Gas Bumi
sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk keperluan dalam
negeri yang berorientasi pada kemanfaatan Gas Bumi. Menteri
menetapkan kebijakan alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana
dimaksud dengan mengupayakan agar kebutuhan dalam negeri dapat
dipenuhi secara optimal.
Kebijakan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. kepentingan umum;
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b. kepentingan negara;
c. kebijakan energi nasional;
d. cadangan dan peluang pasar Gas Bumi;
e. infrastruktur yang
perencanaaan;

tersedia

maupun

yang

dalam

f. Keekonomian Lapangan dari cadangan Minyak dan Gas Bumi
yang akan dialokasikan.
Dalam menetapkan kebijakan tersebut, Menteri mempertimbangkan
usulan dari Badan Pelaksana.
Menteri menentukan priaritas Pemanfaatan Gas Bumi untuk
pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang akan digunakan sebagai
sumber energi, bahan baku, maupun keperluan lainnya dengan
memperhatikan keekonomian harga Gas Bumi yang bersangkutan. Dalam
rangka mendukung pemenuhan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam
negeri, Kontraktor wajib ikut memenuhi kebutuhan Gas Bumi dalam
negeri. Kewajiban Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan dilakukan
dengan menyerahkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari hasil
produksi Gas Bumi bagian Kontraktor. Dalam hal kebutuhan Gas Bumi
dalam negeri belum dapat terpenuhi, Menteri menetapkan kebijakan
alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi dari cadangan Gas Bumi yang dapat
diproduksikan dari setiap lapangan Gas Bumi pada suatu Wilayah Kerja.
Pemenuhan kebutuhan Gas Bumi dalam negeri tetap memperhatikan
ketersediaan infrastruktur, teknis operasional dan Keekonomian
Lapangan
Penetapan Kebijakan Alokasi dan Pemanfaatan Gas
dilaksanakan dengan prioritasPemanfaatan Gas Bumi untuk:

Bumi

a. peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional;
b. industri pupuk;
c. penyediaan tenaga listrik;
d. industri lainnya.
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Sebagai salah satu contoh pelaksanaan kewajiban pemenuhan
kebutuhan dalam negeri adalah melalui Keputusan Menteri ESDM No
3288K/15/MEM/2010 tentang Alokasi Gas Bumi untuk Proyek Pabrik
Pupuk Kalimantan Timur Unit 5, Satu Pabrik Pupuk di Donggi-Senoro, dan
Satu Pabrik Pupuk di Tangguh.
Selain contoh kasus minyak dan gas bumi, DMO juga diberlakukan
untuk produk CPO. Bila harga maksimum sudah terlampaui untuk periode
tertentu, pemerintah mewajibkan produsen CPO dan minyak goreng
untuk mengalokasikan produksinya pada harga tertentu untuk
memenuhi konsumsi domestik dengan harga maksimum sama dengan
harga eceran tertinggi (HET). Kebijakan ini relatif baik namun mempunyai
sisi negatif yaitu: menghambat upaya peningkatan ekspor, menurunkan
pendapatan industri CPO domestik, menurunkan pendapatan petani dan
penerimaan negara lebih rendah serta sulit implementasinya.
c. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis (merupakan konsolidasi
iptek dan pengalaman) (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu
kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus (untuk
menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang
berkepentingan) dan ditetapkan (berlaku di seluruh wilayah nasional)
oleh BSN untuk dipergunakan oleh pemangku kepentingan dengan
tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks
keperluan tertentu. Kini diusahakan agar SNI menjadi standar nasional
yang efektif, setara dengan standar internasional, untuk memperkuat
daya saing Indonesia, meningkatkan (keamanan produk) transparansi
dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi (keamanan produk)
keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi
lingkungan dan keamanan.
Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas diantara pemangku
kepentingan maka pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma,
yakni: (a) terbuka bagi semua pemangku kepentingan yang berkeinginan
untuk terlibat; (b) transparan agar semua pemangku kepentingan dapat
dengan mudah memperoleh informasi berkaitan dengan pengembangan
SNI, (c) tidak memihak dan konsensus sehingga semua pemangku
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kepentingan dapat menyalurkan pendapatnya dan diperlakukan secara
adil, (d) efektif karena memperhatikan keperluan pasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, (e) koheren dengan standar SNI
lainnya dan koheren dengan standar internasional kecuali alasan iklim,
geografis dan teknologi yang mendasar, demi memperlancar
perdagangan internasional, (f) berdimensi nasional yakni memperhatikan
kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya
saing perekonomian nasional dan menjamin kelestarian fungsi
lingkungan serta memenuhi kebutuhan nasional industri, perdagangan,
teknologi dan sektor lain dari kehidupan nasional.
Mengingat bahwa penerapan standar memiliki jangkauan yang luas
maka standar perlu memenuhi kriteria berikut:
1. SNI tersebut harmonis dengan standar internasional dan
pengembangannya didasarkan pada kebutuhan nasional, termasuk
industri.
2. SNI yang dikembangkan untuk tujuan penerapan regulasi teknis yang
bersifat wajib didukung oleh infrastruktur penerapan standar yang
kompeten sehingga tujuan untuk memberikan perlindungan
kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau
pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomi
dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang penerapan standar
tersebut memiliki kompetensi yang diakui di tingkat
nasional/regional/internasional.
Ketentuan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Penerapan Standar
mencakup dua aspek penerapan standar (standard application), yaitu:
a. Penerapan SNI secara voluntari oleh pelaku usaha, produsen maupun
konsumen.
b. Untuk keperluan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan
masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau
pertimbangan ekonomis, maka instansi teknis dapat memberlakukan
secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/ atau
parameter dalam SNI.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, BSN sebagai lembaga yang
bertanggung jawab terhadap kegiatan standardisasi nasional,
menetapkan program untuk meningkatkan penerapan SNI secara
sukarela dan penerapan SNI yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan
dalam regulasi teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis (regulator).
Dalam hal regulasi teknis, bila pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk
menetapkan regulasi teknis maka sejauh mungkin harus menggunakan
atau mengacu pada SNI yang relevan dengan maksud penetapan regulasi
teknis tersebut, dan bila belum terdapat SNI yang relevan, regulator
dapat meminta kepada BSN untuk merumuskan dan menetapkan SNI
yang diperlukan.
Dalam hal pelaksanaan teknis penerapan SNI berlaku kebijakan:
1. Penerapan SNI dibuktikan dengan tanda SNI.
2. Penerapan dapat bersifat sukarela bagi SNI yang tidak diregulasi dan
pengawasan dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
3. Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam suatu regulasi teknis.
Pengawasan dilakukan oleh LPK dan Otoritas Pengawasan.
4. Kesiapan industri/pelaku usaha di
pemberlakuan standar yang diregulasi.

dalam

negeri

terhadap

5. Tersedia skema penilaian kesesuaian sesuai dengan produk yang
diatur.
6. Diperlukan koordinasi yang baik antara BSN, KAN, Regulator, LPK,
Otoritas Pengawasan untuk mempersiapkan regulasi teknis dan dapat
diterapkan dengan efektif.
7. Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu
pada prinsip WTO agreement on TBT/ SPS, yakni: transparan, nondiskriminatif, menggunakan standar internasional atau SNI setara,
dan mendorong saling pengakuan teknis untuk menjamin kelancaran
pelaksanaan penerapan.
8. Kesesuaian penerapan standar dengan prinsip WTO agreement on
TBT/SPS dan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.
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9. Sistem pengawasan yang akan diterapkan harus dipersiapkan dan
dilaksanakan dengan efektif dan efisien termasuk pemberlakuan
sanksi bila diperlukan.
2.4 Studi Komparatif Insentif Pajak di Berbagai Negara
a. Insentif Pajak Penghasilan Atas Biaya Penelitian dan Pengembangan
Tabel 2. 5 Perbandingan Negara Penerima Insentif Pajak Penghasilan Atas
Biaya Penelitian dan Pengembangan
No
Negara
1. Malaysia

2.

Singapura

Jenis Fasilitas

Deskripsi
- Diatur dalam Pubic Ruling No 5/2004 about Double
Deduction Incentive on Research Expenditure (with
an addendum in 2008).
- Super Deduction 200% untuk pengeluaran R&D
yang dilakukan secara in-house di Malaysia
- Super Deduction 200% untuk pengeluaran R&D
yang dibayarkan dalam bentuk donasi atau
kontribusi kepada organisasi R&D tertentu atau
pembayaran untuk jasa yang diberikan oleh
Super
Deduction Tax perusahaan di bidang R&D.
- Super Deduction 200% untuk pengeluaran R&D
untuk
Penelitian dan yang dilakukan di luar Malaysia termasuk bagi
Pengembangan pelatihan karyawan dengan persetujuan otoritas
Pajak
(R&D)
- Diatur dalam Income Tax Act Section 14D, 14DA,
14E dan 371C.
- Bantuan diberikan sebesar 100% bagi pengeluaran
R&D umum dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 50% untuk kualifikasi pengeluaran gaji pegawai,
materi R&D, pengeluaran R&D dan lainnya.
b. 300% untuk bisnis yang memenuhi kualifikasi
Production and Innovation Scheme (PIC) dengan
batas pengeluaran R&D sebesar SDG 400,000.
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No

Negara

3.

Thailand

4.

India

5.

Jepang

6.

Belanda

62

Jenis Fasilitas

Deskripsi
c. 100% untuk kegiatan R&D tertentu
- Diatur dalam Royal Decree issued under the
Revenue Code Governing Exemption of Taxes (No
598) B.E. 2559 Tahun 2016.
- Super Deduction 100% untuk pengeluaran R&D
inovasi di bidang teknologi dan inovasi yang
dilakukan oleh Lembaga pemerintah atau swasta
yang ditentukan oleh otoritas pajak.
- Tambahan 100% apabila ada pengeluaran R&D dan
inovasi yang dilakukan antara 1 Januari 2015-31
Desember 2019 namun tidak melebihi rasio antara
laba bersih dengan pendapatan bisnis.
- Super Deduction 200% pengeluaran R&D yang
dilakukan secara in-house di India termasuk
pengeluaran barang modal selain pengeluaran untuk
bangunan atau tanah.
- Super Deduction 125% hingga 200% untuk
pembiayaan R&D kepada entitas pelaksana R&D
yang telah ditetapkan pemerintah.
- Insentif kredit berbasis volume sebesar 12% dari
total pengeluaran untuk perusahaan kecil dan
menengah dan 8-10% untuk perusahaan besar.
- Insentif kredit berbasis incremental sebesar 5%
bagi semua perusahaan jika pengeluaran R&D pada
suatu periode melebihi rata-rata pengeluaran R&D
tiga tahun sebelumnya.
- Pembebasa pajak atas gaji dan social security
contribution yang diterima oleh pegawai yang
melakukan kegiatan penelitian.
- Super Deduction 125% untuk biaya R&D yang
berhubungan dengan kegiatan R&D (diluar biaya gaji
R&D).
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No
Negara
7. Inggris

8.

9.

Jenis Fasilitas

Deskripsi
- Super Deduction 130% bagi perusahaan besar.
- Super Deduction 225% bagi perusahaan kecil dan
menengah.
China
- Super Deduction sebesar 150%
- Jika biaya R&D dikapitalisasi sebagai asset tidak
berwujud maka nilai dasar amortisasi bertambah
50% dari biaya aktual.
- Pengeluaran R&D yang mendapatkan insentif
adalah biaya gaji pegawai, material dan biaya lain
yang berhubungan dengan kegiatan R&D.
Brazil
- Super Deduction 160% dari total pengeluaran R&D.
- Jika perusahaan menambah jumlah peneliti
sebanyak 5% dari tahun sebelumnya maka Super
Deduction yang diberikan mencapai 180% dari total
pengeluaran.
Sumber: Darussalam dan Tobing, 2013

b. Insentif Investasi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada 01
Januari 2016 memberikan sejumlah peluang dan tantangan yang
membuat negara-negara anggota ASEAN menjadi lebih kompetitif.
Hingga saat ini ASEAN masih menjadi destinasi bagi perusahaanperusahaan besar untuk melakukan investasi. Untuk meningkatkan
peluang investasi, negara-negara anggota ASEAN pun mulai memberikan
insentif yang menarik bagi para investor. Contohnya adalah sebagai
berikut:
1. Pada tahun 2015, negara Malaysia memperkenalkan empat insentif
baru yaitu insentif untuk kawasan yang belum terbangun, insentif
untuk kawasan industri, potongan taksasi bajak dari barang modal
untuk meningkatkan otomatisasi dalam sektor industri padat karya,
dan insentif mendirikan principal hub untuk meningkatkan daya
tawar Malaysia dalam rantai pasok global. Selain itu, Malaysia juga
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memberlakukan pajak untuk barang dan jasa sebesar 6% untuk
perusahaan yang mencapai nilai penjualan di atas RM 500,000 (Rp 1,6
Milyar).
2. Negara Thailand melalui seven years investment strategy (2015-2021)
juga mengeluarkan berbagai insentif fiskal yang menarik bagi investor
seperti misalnya investasi solar cell di Thailand yang termasuk dalam
investasi teknologi tinggi (investasi khusus), mendapatkan
pembebasan pajak hingga delapan tahun dan listrik yang dihasilkan
pun akan dibeli oleh EGA (BUMN Listrik di Thailand seperti PLN di
Indonesia).
3. Negara Fillipina juga mengeluarkan kebijakan yang menarik bagi
investor yaitu penyederhanaan prosedur investasi yang awalnya
membutuhkan 16 tahapan dalam waktu 34 hari sekarang hanya 6
tahapan dalam watu 8 hari.
4. Pada tahun 2015, negara Brunei Darussalam menandatangani
perjanjian double taxation dengan Korea Selatan, Kanada dan Arab
Saudi untuk menghindari praktek penghindaran pajak. Pemerintah
Brunei Darussalam juga mengubah peraturannya demi menjadikan
Kementerian Dalam Negeri Brunei Darussalam sebagai satu-satunya
otoritas yang bisa mengeluarkan lisensi memulai bisnis.
5. Myanmar mengubah UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Komersial, dan
Hukum Pajak Uni Maret 2014. Struktur tarif Pajak telah
disederhanakan dan kontrak mata uang asing tidak lagi dikenakan 1%
materai
6. Indonesia memberikan insentif investasi melalui tax holiday yang
diberlakukan mulai tahun 2008 dan tax allowance yang diberlakukan
mulai tahun 2007. Kedua kebijakan tersebut telah mengalami
perbaikan dari waktu ke waktu terkait dengan kriteria, persyaratan,
jenis industri dan daerah yang dapat mendapatkan jenis insentif
tersebut.
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c. Fasilita Investasi dan Pengukuran EODB
Negara anggota ASEAN menerapkan berbagai inisiatif untuk
memfasilitasi investasi dan meningkatkan kemudahan melakukan bisnis,
antara lain melalui perampingan prosedur investasi, meningkat
dukungan kelembagaan untuk investor, dan pembentukan zona ekonomi
dan pembangunan infrastruktur. Negara anggota juga efisien proses
aplikasi investasi untuk melakukan investasi mudah. Tindakan tersebut
meliputi:
1. Brunei Darussalam mengubah UU tentang Lisensi Miscellaneous-nya
pada tanggal 1 Januari 2015, untuk memungkinkan izin usaha yang
akan dikeluarkan segera oleh otoritas tunggal di bawah Departemen
Dalam Negeri, setelah bisnis penggabungan atau pendaftaran
sertifikat memiliki telah dikeluarkan oleh Departemen Keuangan;
bisnis diberi tenggang waktu untuk memenuhi semua persyaratan.
2. Myanmar mengeluarkan aturan untuk Investor Asing Baru, yaitu
dengan mengurangi jumlah langkah dan dokumen untuk proses
persetujuan bisnis.
3. Filipina meluncurkan reformasi pada 14 April 2015,
menyederhanakan proses awal bisnis untuk 6 langkah dan 8 hari, dari
16 langkah dan 34 hari.
4. Indonesia menghidupkan kembali One-Stop Service (OSS) Pusat untuk
investasi pada tanggal 26 Januari 2015, membuat proses lebih cepat,
lebih sederhana, lebih transparan dan nyaman. OSS Centre
memperoleh wewenang dari departemen teknis terkait atau lembaga
untuk mengeluarkan perizinan dan dokumen non-perizinan untuk
sektor-sektor tertentu. Ini terintegrasi dengan 22 kementerian dan
lembaga, yang meliputi sebagian besar bidang usaha. Lembaga
investasi Indonesia, BKPM, juga membantu pemerintah daerah dalam
melaksanakan OSS Pusat di provinsi dan tingkat kabupaten, yang
ditargetkan untuk diintegrasikan dengan Pusat OSS di Jakarta di 2016.
5. Myanmar memindahkan Direktorat Administrasi Investasi dan
Perusahaan dari Nay Pyi Taw ke Yangon pada bulan Juli 2014, untuk
menjadi lebih dekat ke pusat one-stop-nya dan komunitas bisnis.
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One-stop pusat telah diperpanjang untuk kantor cabang di Monywa,
Pathein dan Dawei pada tahun 2015
6. Myanmar mengumkan regulasi terkait SEZ pada bulan Januari 2014,
yang mendesentralisasi pengambilan keputusan kepada komite SEZ
dan memungkinkan tujuh tahun pembebasan pajak penghasilan –
delapan tahun untuk perusahaan konstruksi di daerah yang ditunjuk.
7. BOI di Thailand mengeluarkan kebijakan Pengumuman Nomor
4/2557 memberikan tambahan tiga tahun perusahaan dalam
pembebasan pajak penghasilan di atas insentif dasar untuk proyekproyek investasi terletak di lima wilayah SEZ. insentif maksimum akan
ditawarkan kepada 13 djenis industri, meliputi 61 kegiatan usaha, jika
mereka beroperasi di wilayah KEK.
Beberapa negara anggota juga membuat pengumuman atau
memperkenalkan langkah-langkah lain yang dukungan investasi, yang
meliputi rencana pembangunan infrastruktur nasional:
1. Brunei Darussalam sedang mempersiapkan rencana komprehensif
terkait pertanahan. Beberapa lahan untuk industri sektor tertentu
yang siap untuk dimanfaatkan oleh investor telah dialokasikan.
2. Indonesia memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015
tanggal 17 Maret 2015, yang meliputi pengadaan lahan untuk
infrastruktur publik. Pemerintah akan mengambil alih tanggung
jawab untuk melakukan pengadaan tersebut.
3. Rencana Malaysia ke-11, yang diluncurkan pada tanggal 21 Mei 2015,
mengumumkan tentang beberapa utama proyek infrastruktur untuk
mendorong pertumbuhan, yang akan didanai oleh swasta dan sektor
publik. Proyek ini termasuk tambahan Mass Rapid Transit (MRT) dan
LRT.
4. Singapura mengubah regulasi terkat pertanahannya, efektif 15
Agustus 2014, untuk memberikan kejelasan, konsistensi dan efisiensi
operasional.
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5. Thailand restrukturisasi skema perdagangan dan investasi dan
meningkatkan daya saing melalui pengembangan pasar keuangan dan
pasar modal, manajemen properti, infrastruktur lokal, dan keamanan
energi.
6. Vietnam mengeluarkan dekrit untuk kemitraan publik-swasta pada 14
Februari 2015 untuk mengatur persyaratan dan prosedur untuk
melaksanakan investasi infrastruktur proyek dalam bentuk itu.
d. Insentif Pajak dalam Penanganan Covid-19 di Berbagai Negara
1. India dan Spanyol melakukan penundaan pungutan bea meterai
untuk setiap transaksi perdagangan selama masa pandemi Covid-19.
Irlandia menunda bea meterai untuk tagihan kartu kredit selama tiga
bulan dan dimulai sejak 1 Juli 2020.
2. Austria menyasar pungutan bea meterai untuk seluruh dokumen
yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Penangguhan
juga berlaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan
pandemi Corona.
3. Chile dan Fillipina melakukan penangguhan pungutan bea meterai
untuk seluruh transaksi keuangan pada periode April hingga
September 2020.
4. Mesir memberlakukan kebijakan memangkas tarif pajak sebagai salah
satu cara untuk mengurangi efek negatif pandemi terhadap ekonomi
terhadap tarif bea meterai dan PPh dividen.
5. Hungaria justru memilih menaikkan tarif pajak atas pendapatan
perbankan dimana pendapatan atas kenaikan pajak tersebut akan
digunakan untuk membantu pembiayaan negara dalam
penanggulangan pandemi Corona.
6. Rusia juga melakukan kenaikan taraf pajak atas deposito dan surat
hutang dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas keuangan,
ekonomi dan anggaran pemerintah dalam jangka panjang.
2.5 Studi Sejenis Sebelumnya
Blomstrom dan Kokko (2003) meneliti tentang pengaruh insentif
terhadap FDI. Penelitian tersebut menyatakan bahwa suatu kawasan negara

Informasi Investasi Industri – 2020

67

harus menciptakan satu bentuk insentif usaha agar persaingan menarik
investor asing menjadi lebih harmoni. Menurutnya, jika masing-masing
negara di satu kawasan menciptakan sendiri kebijakan insentif usahanya,
maka yang terjadi adalah iklim persaingan antar negara yang tidak harmonis.
Hal lain yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah pengaruh dari
adanya Foreign Direct Investment (FDI). Menurut penelitian tersebut banyak
negara-negara yang memberikan insentif usaha kepada investor asing
dengan tujuan agar negara tersebut memperoleh efek positif dari adanya
kegiatan investasi asing langsung, seperti peningkatkan pembangunan dan
perekonomian dalam negeri. Namun menurut peneliti tersebut, efek positif
dari investasi langsung tersebut tidak akan dapat terjadi jika pengusaha
dalam negeri tidak dapat menyerapnya dengan baik. Maka dari itu
pemerintah harus membuat suatu insentif usaha yang dapat merangsang
langsung para pengusaha dalam negeri agar mau belajar memahami dan
menyerap ilmu dari investor asing yang menanamkan modalya di dalam
negeri.
Prakosa (2003) menganalisis pengaruh kebijakan Tax Holiday
terhadap perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 19701999. Penelitian ini memiliki hipotesa awal bahwa, meningkatnya
penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap investasi asing karena
tingginya pengenaan pajak akan menurunkan tingkat investasi asing dan
sebaliknya rendahnya pengenaan pajak akan menaikkan investasi asing. Dari
hasilpembahasan penelitian, diketahui bahwa penerimaan pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadap perkembangan PMA di Indonesia.
Studi yang dilakukan oleh Hartina (2013) bertujuan untuk mengetahui
apakah kebijakan insentif pajak investasi berupa tax holiday dan tax
allowance dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
perkembangan investasi di Indonesia saat ini dan untuk mengetahui apakah
kebijakan insentif pajak investasi sudah efektif dan efesien serta untuk
mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi
berkurangnya penerimaan pajak negara akibat adanya Tax Holiday dan Tax
Allowance. Metoda dan objek penelitian adalah dengan cara observasi dan
studi dokumenter pada BKPM dan DJP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan insentif pajak investasi berupa Tax Holiday dan Tax Allowance
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dapat menarik para investor masuk ke Indonesia namun tidak signifikan. Dan
pelaksanaan insentif pajak investasi hingga saat ini dapat dikatakan cukup
efektif dan efesien. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sekalipun insentif
pajak investasi tidak diberikan, Indonesia tetap memiliki daya tarik yang kuat
dimata para investor.
Tax Holiday dan Tax Allowance belum efektif dan efesien, dilihat dari
sudut pandang kepentingan investor bahwa, belum efektif karena yang
mendapatkan insentif pajak investasi masih sangat sedikit, sedangkan belum
efesien karena proses untuk mendapatkan insentif pajak investasi tersebut
tidak mudah karena birokrasi yang rumit Pelaksanaan kebijakan Tax Holiday
dan Tax Allowance cukup efektif dan efesien, dilihat dari sudut pandang
perkembangan iklim investasi di Indonesia bahwa, dapat dikatakan efektif
karena semakin banyak investor asing yang menunjukkan minatnya untuk
menanamkan modal di Indonesia karena mereka melihat perubahaan iklim
investasi yang terasa semakin baik, sedangkan dapat dikatakan cukup efesien
karena kebijakan yang dapat dengan cepat menarik minat investor asing
adalah Tax Holiday dan Tax Allowance (Hartina, 2013)
Hasil evaluasi Tax Allowance yang dilakukan oleh Kemenko
Perekonomian (2015 berkespimpulan bahwa:
•

Pemerintah sudah berupaya memperbaiki regulasi berkaitan dengan
fasilitas keringanan pajak penghasilan (tax allowance) mulai dari
cakupan usaha, prosedur, kriteria dan prasyarat pengajuan

•

Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tax allowance berasal dari
internal dan eksternal perusahaan, seperti adanya harapan
pengurangan pajak penghasilan yang bisa dimanfaatkan untuk
mengkompensasi pengeluaran lain seperti biaya tenaga kerja, biaya
modal, dan pengeluaran perusahaan lainnya. Faktor yang paling
dominan justru berasal dari eksternal perusahaan

•

Kendala dan hambatan dalam pemanfaatan tax allowance yakni:
persoalan sosialiasi yang belum efektif, persoalan internal
manajemen perusahaan, tingkat kepedulian dari manajemen
perusahaan, dan adanya dugaan masih adanya pungutan di luar
ketentuan dalam proses pengajuan mendapatkan fasilitas tax
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allowance tersebut. Kendala paling sedikit disebutkan oleh
perusahaan adalah pertimbangan untung rugi (cost-benefit)
perusahaan itu sendiri.,
•

Fasilitas tax allowance di beberapa perusahaan mampu
meningkatkan jumlah tenaga kerja, artinya fasilitas tersebut
memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Fasilitas tax allowance juga dapat mengisi pohon industri yang masih
kosong karena terdapat beberapa perusahaan yang masuk dalam
pohon industri

Sementara itu, terkait dengan kebijakan BM DTP, Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (2015) menemukan beberapa
permasalahan dalam kebijakan BM DTP, antara lain:
•

Penerbitan peraturan pelaksanaan yang terlambat tidak di awal
tahun anggaran.

•

Beberapa industri yang tidak bisa berhenti berproduksi (continues
proses) sehingga terpaksa mengimpor bahan baku dengan membayar
Bea masuk di awal tahun untuk kelangsungan proses produksinya,
misalnya industri karpet.

•

Pendeknya waktu pemanfaatan, sehingga perusahaan hanya bisa
memanfaatkan BMDTP untuk beberapa bulan produksinya saja.

•

Kendala Dit Fasilitas Kepabeanan, yaitu keterlambatan penerbitan
PMK induk dan PMK persektor. Dengan adanya keterlambatan ini
menyebabkan terjadi keterlambatan pula penyusunan draft
peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen Bea dan Cukai).
DJBC baru dapat menerbitkan perdirjend Bea dan Cukai untuk fasilitas
BMDTP setelah PMK induk dan pers ektor terbit.
Keluhan-keluhan perusahaan pemegang fasilitas BMDTP antara lain:
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•

Keterlambatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan

•

Proses penerbitan SKMK pemberian BMDTP yang lama.

•

Keterbatasan perusahaan yang bisa mendapatkan BMDTP
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Permasalahan pelaksanaan kebijakan insentif BM DTP juga
diidentifikasi oleh Kementerian Perindustrian (2015), dimana
permasalahannya antara lain:
-

Penerbitan peraturan pelaksana tidak sejalan dengan rencana impor
dari calon penerima fasilitas BMDTP sehingga belum efektif
pelaksanaannya.

-

Kendala administrasi, diantaranya:


Ada beberapa perusahaan yang belum merevisi kapasitas
produksi dalam izin usahanya, sehingga tidak dapat
memanfaatkan fasilitas ini;



Adanya kesalahan penulisan kapasitas pada dokumen Izin
usaha yang mana angka yang tercatat pada izin usaha industri
sangat kecil dibanding aktual kapasitas terpasang;



Spesifikasi barang yang diimpor tidak sesuai dengan yang
diajukan untuk BMDTP sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan
harus di re-ekspor;



Negara asal barang yang diimpor belum tercantum dalam SKVI
dan SKMK sehingga perlu proses amandemen terhadap
dokumen tersebut.

-

Tingginya kurs Dollar dan lesunya pasar.

-

Adanya pemberlakuan BMAD atau BMTP, sehingga sektor industri
tidak dapat memanfaatkan fasilitas BMDTP.

-

Bahan baku dan komponen impor yang direncanakan mendapatkan
fasilitas BMDTP ternyata mendapatkan fasilitas master list.

-

Adanya kendala perijinan di daerah pada proses pembangunan tower
BTS di beberapa daerah, sehingga mengakibatkan terhambatnya
proses pengadaan produk power system; beberapa part pembuat
power system tersebut merupakan barang-barang yang diajukan
pada program BMDTP sektor telekomunikasi.
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-

Adanya pengalihan pembelian barang impor yang awalnya akan dibeli
di negara Eropa dengan menggunakan fasilitas BMDTP dialihkan ke
negara China dikarenakan faktor harga yang lebih murah (produk
untuk telekomunikasi).

Terkait dengan hal tersebut, kebijakan BM DTP ke depan yang
disulkan oleh pihak Kementerian Perindustrian (2015) antara lain:
1. Diharapkan sektor industri yang mengusulkan BM DTP untuk tahun
yang akan datang dapat menyampaikan exit strategy (batasan sampai
kapan BMDTP akan diusulkan).
2. Kemenperin sedang melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk
memberikan insentif terhadap barang antara (intermediate goods)
sehingga ke depannya sektor industri sudah dapat berdaya saing dan
tidak perlu lagi diberikan fasilitas BMDTP.
3. Kemenperin sedang melakukan harmonisasi tarif produk hulu-hilir.
Usulan kenaikan tarif MFN untuk produk hilir atau finish goods
sebanyak 1900 pos tarif telah disampaikan kepada Kemenkeu.
Kemudian Putri (2017) melakukan studi mengenai insentif pajak
dalam membentuk keputusan investasi. Studi ini bertujuan untuk
menganalisis efektivitas dari penetapan insentif pajak dalam menarik
investasi. Sesuai dengan teori investasi dimana pemberian insentif pajak
dapat mengurangi penggunaan modal sehingga dapat meningkatkan
investasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak atas keuntungan
atau laba perusahaan dapat mempengaruhi investasi meskipun cenderung
tidak signifikan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan
investor dalam pengambilan keputusan investasi seperti:
-
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Kemudahan perijinan.
Besarnya pasar domestik.
Akses pasar internasional.
Infrastruktur.
Kondisi sosial dan keamanan.
Ketersediaan sumber daya manusia.
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Hal penting yang perlu diperhatikan untuk menarik investor sebelum
memberikan insentif pajak antara lain adalah titik stabilitas kelembagaan,
kredibilitas dan transparansi.
Penelitian lain dilakukan oleh Hardianti dan Setyowati (2019)
mengenai implementasi kebijakan tax allowance dalam upaya peningkatan
iklim investasi pada sektor kelautan dan perikanan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance pada bidangbidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu di sektor perikanan. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tax allowance tidak
dipraktikkan secara maksimal di sektor perikanan. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya koordinasi internal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
selaku pembina sektor sehingga sosialisasi menjadi kurang maksimal karena
belum mengerahkan semua sumber daya yang ada terkait pelaksanaan
kebijakan. Materi dari kebijakan yang memuat kriteria dan/atau persyaratan
pemberian tax allowance, dikhawatirkan justru menjadi penghambat
implementasi karena kurang dapat diaplikasikan bagi pelaku usaha di sektor
perikanan.
Yang terbaru, Sari (2020) menganalisis urgensi stimulus perpajakan
sektor manufaktur akibat pandemic Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji faktor yang mendorong pemerintah memberikan stimulus
perpajakan sektor manufaktur dan manfaatnya terhadap pengusaha dan
tenaga kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stimulus
perpajakan di sektor manufaktur yang diberikan oleh pemerintah Indonesia
nyatanya tidak sebesar stimulus yang diberikan oleh negara lain. Meskipun
demikian stimulus ini bermanfaat bagi kesejahteraan tenaga kerja dan
perusahaan di sektor manufaktur untuk mempertahankan kegiatan
produksinya. Disisi lain, stimulus perpajakan saja tidak cukup efektif dalam
mengatasi perlambatan sektor manufaktur pada masa pandemi Covid-19
sehingga diperlukan bauran kebijakan lain untuk mendukung peningkatan
produksi sektor manufaktur, antara lain melalui suku bunga kredit yang
murah. Dikhawatirkan stimulus perpajakan akan menyebabkan semakin
lebarnya defisit APBN pada tahun 2020 dengan tidak tercapainya beberapa
target ekonomi, salah satunya target penerimaan pajak.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian yang Digunakan
3.1.1 Desk Study atau Literature Review
Desk study merupakan proses pengumpulan, peninjaunan, penilaian
dan penyusunan informasi-informasi telah yang tersedia untuk memberikan
identifikasi atau gambaran umum mengenai topik yang akan digunakan
dalam penelitian. Dalam kajian ini metode desk study digunakan untuk
mengidentifikasi insentif beserta jenis-jenisnya yang diberikan oleh
pemerintah untuk penanaman modal dan menganalisis faktor apa saja yang
bisa mempengaruhi investor baik lokal maupun asing dalam melakukan
investasi di sektor industri.

3.1.2 Analisis Deskriptif
Analisa deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi dan
perkembangan dari waktu ke waktu dan ter-update dari berbagai indikator
yang nantinya diperlukan. Deskripsi nantinya dapat ditampilkan baik dalam
bentuk tabel, gambar/grafik, maupun penjelasan umum sehingga
memudahkan pembaca umum dalam memahami dari data dan/atau
informasi yang diberikan dalam tulisan.

3.1.3 Regresi
Kajian ini akan menggunakan metode regresi berganda untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi investor dalam melakukan
investasi di sektor industri. Berdasarkan berbagai literatur, dengan
menggunakan data time series selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2020
(dalam triwulanan) maka model ekonometrika yang akan digunakan dalam
kajian ini adalah:
Model Ekonometrika:
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Dependent Variable : Investasi Sektor Industri (PMDN (DN)
dan PMA (LN))
Independent Variable :
-

Suku Bunga (IR, Persen)

-

Nilai Tukar (ER, US$/IDR)

-

Inflasi (IHK)

-

Pertumbuhan Ekonomi (PDB Harga Konstan)

-

Kualitas Sumber Daya Manusia (Tingkat Pendidikan)*)

-

Kondisi Infrastruktur*)

Dummy Pandemi Covid-19 (dcovid bernilai 1 = 2020, 0
= 2010-2019
*: data terbatas (sehingga tidak digunakan)
Analisis regresi model ekonometrika dilakukan untuk PMDN,
PMA dan secara total (penjumlahan PMDN dan PMA), baik untuk
sektor industri secara keseluruhan (total seluruh subsektor industri)
maupun setiap subsebktor industri. Oleh karena itu, terdapat 69
persamaan yang diestimasi pada setiap sektor industri di bawah ini:
Tabel 3. 1 Subsektor Industri Pengolahan
No.

Jenis Industri Pengolahan

1

Industri Makanan

2

Industri Minuman

3

Industri Pengolahan Tembakau

4

Industri Tekstil

5

Industri Pakaian Jadi

6

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

7

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk
Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya
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No.

Jenis Industri Pengolahan

8

Industri Kertas dan Barang dari Kertas

9

Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman

10

Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

11

Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional

12

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

13

Industri Barang Galian Bukan Logam

14

Industri Logam Dasar

15

Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya

16

Industri Komputer, Barang Elektonik dan Optik

17

Industri Peralatan Listrik

18

Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL

19

Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer

20

Industri Alat Angkutan Lainnya

21

Industri Furnitur

22

Industri Pengolahan Lainnya

23

Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

3.1.4 Analisis Input-Output
Input-Output (IO) merupakan suatu analisis yang digunakan
untuk melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di suatu negara
secara keseluruhan. Keterkaitan antar sektor dapat dilihat dalam
Tabel Input-Output (IO) yang menyajikan informasi transaksi barang
& jasa yang terjadi antar sektor ekonomi dengan bentuk penyajian
berupa matrik. Tabel IO menunjukkan interdepensi berbagai sektor
dalam perekonomian secara komprehensif.
Tabel IO memiliki empat kemampuan analisis yaitu:
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-

Analisis Deskriptif: Kontribusi Output, Nilai Tambah, pendapatan
Rumah Tangga dan Tenaga Kerja dalam Perekonomian
- Analisis Keterkaitan: Keterkaitan Input, Keterkaitan Output, Daya
Penyebaran (Backward Linkage), Derajat Kepekaan (Forward
Linkage), dan Sektor Kunci (Key Sector)
- Analisis Pengganda: Output, Nilai Tambah, Pendapatan Rumah
Tangga dan Tenaga Kerja
- Analisis Dampak: Output, Nilai Tambah, Pendapatan Rumah Tangga
dan Tenaga Kerja
Dalam kajian ini Input-Output digunakan untuk menganalisis
kontribusi insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada investor
terhadap investasi di sektor industri, termasuk multiplier effectnya
baik secara langsung maupun tidak langsung.
3.2 Program Kerja
a. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kajian Analisis Informasi Perkembangan Investasi
Industri diawali dengan kegiatan persiapan rencana pekerjaan yang
sedikitnya didalamnya mencakup:
- Pematangan konsep
- Desk Study
- Pengumpulan data sekunder
- Analisis awal
- ldentifikasi Stakeholders
b. Koordinasi dengan Stakeholders, meliputi:
- Pelaksanaan FGD
- Pengumpulan data/dokumen
c. Penyusunan Laporan, meliputi:
- Analisis lanjutan
- Penentuan saran awal, sasaran srategi dan rencana kerja
- Penulisan laporan dan dokumen Analisis Informasi Perkembangan
Investasi Industri
d. Penyampaian Hasil, meliputi:
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-
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Diskusi dan masukan terhadap laporan Analisis Informasi
Perkembangan Investasi Industri
Pemaparan laporan Analisis Informasi Perkembangan Investasi
Industri
Penyerahan dokumen laporan kajian Analisis Informasi
Perkembangan Investasi Industri
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BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI INVESTASI DAN KEBIJAKAN DI
SEKTOR INDUSTRI
4.1 Gambaran Umum Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di
Sektor Industri
Sektor industri merupakan salah satu yang memiliki peran kunci
dalam perekonomian. Dibandingkan sektor lainnya sektor industri memiliki
beberapa keunggulan seperti nilai kapitalisasi modal yang besar, penyerapan
tenaga kerja yang besar dan kemampuan menciptakan value added dari
setiap proses produksinya. Selama beberapa tahun terakhir sektor industri
yang berkembang pesat telah menggeser peran sektor pertanian dalam
struktur perekonomian nasional. Perkembangan peranan sektor industri
dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat pada data di bawah ini:
4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri
PDB harga konstan (riil) menunjukkan tingkat partumbuhan ekonomi
sebagai indikator parameter pembangunan yang diperoleh dalam jangka
waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi di dasarkan pada harga konstan
yang menggambarkan perubahan volume produksi barang dan jasa dalam
perekonomian. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa PDB atas dasar harga
konstan secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya selama
periode 2010-2019. Apabia dilihat trennya, nilai PDB pada kuartal 3 (Q3)
adalah yang tertinggi kemudian menurun ada kuartal berikutnya dan kembali
meningkat pada kuartal 1 (Q1) tahun selanjutnya. Disisi lain, secara garis
besar PDB sektor industri baik industri pengolahan maupun non-migas
mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun lambat. Kemudian sejak
kuartal 4 tahun 2019 hingga kuartal 2 tahun 2020 (2019Q4-2020Q2) terlihat
bahwa PDB sektor industri mengalami penurunan.
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Gambar 4. 1 PDB Sektor Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan
Non-Migas Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Kuartal Tahun 20102020 (Ribu Trilliun)
Kemudian apabila dilihat pertumbuhan antar kuartalnya pada gambar
4.2, selama periode 2011Q1 sampai 2020Q2 pertumbuhan sektor industri
selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan
bahwa secara umum pertumbuhan industri pengolahan masih kalah cepat
dibandingkan pertumbuhan sektor lain dalam perekonomian. Sementara itu,
disisi lain dalam periode yang sama sub sektor industri pengolahan nonmigas memperlihatkan bahwa secara umum pertumbuhannya lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian di tahun 2020,
dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi serta
pertumbuhan industri mengalami penurunan yang cukup signifikan bahkan
negatif di kuartal 2 tahun 2020. Penurunan ini sebagian besar disebabkan
oleh pandemic Covid-19 yang menyebabkan seluruh sektor dalam
perekonomian terpuruk.
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Gambar 4. 2 Laju Pertumbuhan Kumulatif Industri Pengolahan dan
Industri Pengolahan Non-Migas Berdasarkan Kuartal Tahun 2010-2020 (%)

Apabila dilihat lebih rinci pada gambar 4.3, pertumbuhan industri
pengolahan non-migas sebagian besar didukung oleh pertumbuhan industri
makanan dan minuman; industri Barang Logam, Komputer, Barang
Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik; industri kimia, farmasi dan obat
tradisional serta industri logam dasar. Diantara ke-15 subsektor industri nonmigas, industri makanan dan minuman memiliki nilai pertumbuhan yang
selalu positif setiap tahunnya selama periode 2011-2020Q2 meskipun
persentasenya mengalami penurunan. Kemudian di kuartal 2 tahun 2020
(2020Q2) dapat dilihat bahwa sebagian besar subsektor industri non-migas
memiliki pertumbuhan yang negatif, subsektor yang penurunannya paling
tajam adalah industri alat angkutan dimana pertumbuhannya mencapai 14.77%. Meskipun demikian, ada beberapa subsektor yang nilai
pertumbuhannya masih positif diantaranya adalah industri makanan dan
minuman; industri kayu, barang dari kayu gabus dan barang anyaman dari
bambu, rotan dan sejenisnya; industri kertas, barang dari kertas, percetakan
dan reproduksi media rekaman; industri kimia, farmasi dan obat tradisional
serta industri logam dasar.
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Gambar 4. 3 Laju Pertumbuhan Kumulatif Subsektor Industri Pengolahan
Non-Migas Berdasarkan Kuartal Tahun 2010-2020 (%)

4.1.2 Distribusi PDB Sektor Industri
PDB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya
ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara sehingga peningkatan pada nilai
PDB menunjukkan sumber daya ekonomi yang semakin besar. Sementara itu,
distribusi (kontribusi) PDB menurut harga berlaku menunjukkan peranan dari
setiap sektor ekonomi dalam suatu negara dimana nilai persentase kontribusi
yang besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara. Gambar 4.4
menunjukkan bahwa secara keseluruhan PDB atas dasar harga berlaku dan
PDB sektor industri mengalami peningkatan selama periode 2010Q1-2020Q2
meskipun sempat menurun di kuartal 1 dan 2 tahun 2020 (2020Q1Q2).
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Gambar 4. 4 PDB Sektor Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan
Non-Migas Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Kuartal Tahun 20102020 (Ribu Trilliun)
Meskipun secara jumlah mengalami peningkatan, apabila dilihat
berdasarkan kontribusinya (gambar 4.5) kontribusi sektor industri terhadap
perekonomian nasional selama periode 2010Q1-2020Q2 justru mengalami
penurunan yaitu dari 22.1% menjadi 19.8%. Menurunnya kontribusi sektor
industri dipengaruhi oleh pertumbuhannya yang kalah cepat dibandingkan
sektor-sektor lainnya. Penurunan kontribusi juga terjadi pada subsektor
industri non-migas dimana kontribusinya menurun dari yang awalnya 18.5%
di tahun 2010 menjadi 17.8% di tahun 2020.

Gambar 4. 5 Distribusi PDB Sektor Industri Pengolahan dan Industri
Pengolahan Non-Migas Berdasarkan Kuartal Tahun 2010-2020 (%)
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Apabila dilihat secara rinci (gambar 4.6), kontribusi subsektor industri
non-migas sebagian besar disumbang oleh industri makanan dan minuman
yang peranannya mengalami peningkatan dari 5.25% di tahun 2010 menjadi
7.04% di kuartal 2 tahun 2020. Tidak hanya itu, industri lain yang juga turut
memberikan sumbangan terhadap industri non-migas dengan kontribusi
lebih dari 1% diantaranya adalah industri kimia, farmasi dan obat tradisional;
industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan
listrik; industri alat angkutan serta industri tekstil dan pakaian jadi yang
berkontribusi pada kuartal 2 tahun 2020 masing-masing sebesar 1.96%,
1.61%, 1.09% dan 1.24% (data selengkapnya dapat dilihat pada bagian
Lampiran).

Gambar 4. 6 Distribusi PDB Subsektor Industri Pengolahan Non-Migas
Berdasarkan Kuartal Tahun 2010-2020 (%)
4.1.3 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri
Salah satu keunggulan sektor industri dibandingkam sektor lainnya
dalam perekonomian adalah kemampuan dalam menyerap tenaga kerja.
Berdasarkan jumlah tenaga kerjanya sektor industri diklasifikan menjadi 4
jenis yaitu:
-
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Industri mikro/rumah tangga yaitu industri yang memiliki tenaga
kerja antara 1-4 orang.
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-

Industri kecil yaitu industri yang memiliki tenaga kerja 5-19 orang.
Industri sedang yaitu industri yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang
dan;
Industri besar yaitu industri yang memiliki tenaga kerja lebih dari 99
orang.

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa selama tahun 2010-2017 jumlah
tenaga kerja Industri Besar Sedang (IBS) pada sektor industri terus meningkat
setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2016-2017 terjadi peningkatan yang cukup
signifikan dari yang awalnya 4.5 juta orang di tahun 2010 menjadi 6.6 juta
orang di tahun 2017. Kemudian berdasarkan klasifikasi jumlah tenaga
kerjanya apabila dibandingkan dengan gambar 4.8 dapat dilihat bahwa
selama periode 2013-2015 jumlah tenaga kerja di industri mikro lebih banyak
dibandingkan industri besar-sedang dan kecil dimana pada tahun 2015
jumlahnya mencapai 6.4 juta orang. Meskipun demikian, jumlah tenaga kerja
industri besar sedang (IBS) pada gambar 4.7 terlihat konsisten meningkat
setiap tahunnya, sementara industri kecil justru mengalami penurunan.
Apabila dilihat secara lebih rinci (gambar 4.9 dan 4.10) dapat dilihat bahwa
pada klasifikasi Industri Besar Sedang (IBS) berdasarkan jumlah dan proporsi
tenaga kerja, industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah
industri makanan kemudian diikuti oleh industri pakaian jadi dan tekstil.

Gambar 4. 7 Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Tahun 2010-2017
(Orang)
Sumber: BPS, 2020
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Gambar 4. 8 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Mikro Tahun 20132015 (Orang)

Gambar 4. 9 Proporsi Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Berdasarkan
Subsektor Tahun 2015-2019
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Gambar 4. 10 Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Berdasarkan
Subsektor Tahun 2010-2017

4.1.4 Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja tenaga kerja
adalah produktivitas. Yang dimaksud dengan produktivitas tenaga kerja
adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi.
Dilihat dari subsektornya, gambar 4.11 menunjukkan produktivitas industri
selama tahun 2008-2013. Pada tahun 2008-2009 industri dengan
produktivitas tertinggi adalah industri farmasi, produk obat kimia dan obat
tradisional, kemudian di tahun 2010-2013 digantikan oleh industri kendaraan
bermotor, trailer dan semi-trailer kemudian diikuti dengan industri alat
angkutan lainnya.
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Gambar 4. 11 Produktivitas Industri Besar Sedang Menurut Subsektor
Tahun 2008-2013 (Ribu Rupiah)
4.1.5 Inflasi
Bank Indonesia mendefiniskan inflasi sebagai terjadinya kenaikan
harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks
Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan
pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei
Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa
tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern
terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. Karena adanya
perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Januari 2020, pengukuran
inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Terdapat
beberapa perubahan mendasar pada perhitungan IHK (2018=100)
dibandingkan (IHK 2012=100) khususnya dari sisi cakupan seperti klasifikasi
pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas,
dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya
Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah
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satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Perkembangan data inflasi
tahunan selama periode 2010-kuartal 1 2020 dapat dilihat pada gambar 4.12.
Kestabilan inflasi merupakan faktor penting untuk mengendalikan
perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun.
Dalam menjaga stabilitas inflasi, pemerintah setiap tahunnya memiliki target
inflasi yang harus dicapai biasanya adalah 3.5% ± 1% per tahun. penetapan
sasaran inflasi menjadi acuan penting bagi pelaku usaha dan masyarakat
dalam melakukan kegiatan perekonomian ke depan. Berdasarkan gambar
4.12 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir (2015-2019) inflasi IHK
terkendali pada level rendah dan berada dalam rentang sasaran pemerintah
yaitu 3.5% ± 1% per tahun (yoy). Sementara itu, selama periode 2010-2020
inflasi pada tahun 2013 dan 2014 tercatat cukup tinggi lebih dari 8%.
Tingginya inflasi pada tahun tersebut dipengaruhi terjadinya kenaikan harga
BBM pada bulan November tahun 2013 yang menyebabkan kenaikan tarif
pada angkutan kota. Selain itu, inflasi IHK (yoy) tahun 2019 tercatat 2.72%
yang merupakan inflasi terendah sejak tahun 1999.

Gambar 4. 12 Inflasi IHK Bulanan Tahun 2010-2020 (%)
Sumber: Bank Indonesia, 2020
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4.1.6 Suku Bunga
BI-rate merupakan suku bunga acuan yang setiap bulannya
ditetapkan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) dengan memperhatikan
situasi perekonomian domestik dan global. BI-rate dipengaruhi oleh kondisi
inflasi di Indonesia dimana ketika inflasi mengalami kenaikan maka BI-rate
akan ikut meningkat begitupun sebaliknya. Ketika kondisi perekonomian
nasional sedang melemah dimana harga barang pokok melonjak maka Bank
Indonesia akan menurunkan BI-rate untuk menstimulus perekonomian.
Gambar 4.13 menunjukkan bahwa secara umum selama periode
2010-2020 BI-rate mengalami penurunan dari yg awalnya 6.5% di tahun 2010
menjadi 4.25% pada tahun 2020. Adanya penurunan BI-rate diharapkan
dapat diikuti dengan menurunnya suku bunga deposito dan suku bunga
kredit perbankan untuk meningkatkan permintaan kredit perbankan yang
pada akhirnya dapat meningkatkan investasi oleh pelaku usaha karena biaya
modal yang rendah dan konsumsi oleh masyarakat.

Gambar 4. 13 BI-rate Bulanan Tahun 2010-2020 (%)
Sumber: BPS, 2020
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4.1.6 Nilai Tukar (USD terhadap IDR)
Nilai tukar atau kurs menunjukkan harga mata uang domestik
terhadap mata uang asing. ketika nilai tukar mengalami peningkatan maka
Rupiah mengalami depresiasi, sedangkan ketika nilai tukar mengalami
penurunan maka Rupiah mengalami apresiasi. Berdasarkan gambar 4.14
dapat dilihat bahwa secara umum nilai tukar rupiah terhadap US$ selama
kurun waktu 2010-2019 relatif mengalami depresiasi. Meskipun demikian, di
tahun 2018 nilai tukar USD terhadap rupiah mengalami apresiasi di nilai
13,901 per US$.
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Gambar 4. 14 Nilai Tukar Rupiah (IDR) terhadap Dollar Amerika Serikat
(USD)

4.1.7 Perkembangan Investasi Sektor Industri
Perkembangan realisasi investasi sektor industri sekunder dapat
dilihat pada gambar 4.15. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa
realisasi PMDN dari tahun 2010-2020 secara umum fluktuatif dan relatif
meningkat. Realisasi investasi tertinggi terjadi pada kuartal IV tahun 2016
(2016Q4) dengan nilai mencapai 31.3 trilliun rupiah lebih tinggi dibandingkan
kuartal II tahun 2020 (2020Q2) yang hanya sebesar 23 trilliun rupiah. Disisi
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lain, jika diamati investasi PMA secara umum juga fluktuatid dan cenderung
meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010. Realisasi investasi PMA
tertinggi terjadi pada kuartal I tahun 2016 (2016Q1) dengan nilai mencapai
5.46 trilliun rupiah lebih tinggi dibandingkan relisasi pada kuartal II tahun
2020 (2020Q2) yang hanya sebesar 2.95 triliun rupiah.

Gambar 4. 15 Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Kuartal
Tahun 2010-2020 (Trilliun Rupiah)
Dilihat dari subsektornya pada gambar 4.16 dapat diketahui bahwa
investasi pada kuartal II Tahun 2020 disumbang oleh industri listrik, gas, air
dengan nilai mencapai 30.5 trilliun rupiah. Kemudian diikuti oleh industri
transportasi, Gudang, telekomunikasi dengan nilai sebesar 27 trilliun rupiah.
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Gambar 4. 16 Realisasi Investasi Kuartal II Tahun 2020 Berdasarkan
Subsektor (Trilliun Rupiah)
Sumber: Katadata, 2020
4.2 Kebijakan di Sektor Industri
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sektor industri
merupakan salah satu sektor yang menjadi penggerak utama pembangunan
nasional karena memberikan kontribusi yang signifikan sekaligus menjadi
tulang punggung ketahanan ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya
lokal yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat. Sebagai
salah satu sektor yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi maka
pembangunan industri perlu menjadi perhatian. Pembangunan Industri
merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang
diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang
berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial,
dan lingkungan hidup.
4.2.1 Kebijakan Pembangunan Industri 2015-2035
Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)
2015-2035 dalam Tahap I (2015-2019) arah pembangunan industri
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difokuskan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada
industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan
pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui
penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta
meningkatkan penguasaan teknologi. Kemudian pada Tahap II (2020-2024)
arah pembangunan industri akan difokuskan untuk mencapai keunggulan
kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri
dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
Selanjutnya pada Tahap III (2025-2035) arah pembangunan industri akan
difokuskan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh
yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing
tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.
Pembangunan industri akan dilaksanakan dengan melalui beberapa
tahapan yaitu:
4.2.1.1 Pembangunan sumber daya industri
Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk
melakukan pembangunan industri yang meliputi:
a. Pembangunan sumber daya manusia
Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana
pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja
industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten
yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri
dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas
tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di
sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan
bagi tenaga kerja Industri.
Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis
kompetensi, makasasaran yang akan dicapai adalahterbangunnya
infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianyaStandar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri,
tersedianya
asesor
kompetensi
dan
asesor
lisensi,
terbangunnyaLembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji
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Kompetensi (TUK), serta terbangunnyalembaga pendidikan atau
akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang
memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan
berbagai program pengembangan dalam jangka menengah dan
panjang yang meliputi:
1. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis
kompetensi meliputi:
 Penyusunan dan penetapan SKKNI.
 Pembentukan asesor kompetensi dan asesor lisensi.
 Pembentukan LSP dan TUK.
 Pembangunan sistem sertifikasi kompetensi.
 Pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas
berbasis kompetensi.
2. Pembangunan
tenaga
kerja
berbasis
kompetensi
diselenggarakan dengan bekerjasama antara Pemerintah,
asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri
(KADIN), dan perusahaan industri melalui:
 Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi.
 Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.
 Pemagangan Industri.
b. Pemanfaatan sumber daya alam
Industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan
melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin
penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air
baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien,
ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang
berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan
struktur industri. Kebutuhan sumber daya alam diproyeksikan
berdasarkan kapasitas produksi yang ditargetkan untuk industri
berbasis mineral tambang, migas dan batubara, serta agro.
Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi
pengembangan industri terutama industri yang berbasis mineral
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tambang dan batubara, migas, serta agro, maka pemerintah
melakukan program sebagai berikut:
- Pembentukan asesor kompetensi dan asesor lisensi.
- Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam.
- Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam.
c. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri
Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah,
daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi
dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat
bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.
Program pengembangan teknologi dalam jangka menengah dan
panjang dilakukan melalui:
- Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan
pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga
riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi,
dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk
penelitian dan pengembanganyang aplikatif dan terintegrasi.
- Implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot
plant atau yang sejenis.
- Pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi
yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan
pengembangan dalam negeri.
- Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan
R&D dalam pengembangan industri dalam negeri.
- Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan
peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial
di industri.
- Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci
(turn key project) apabila belum tersedia teknologi yang
diperlukan di dalam negeri.
- Mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri
penanaman modal asing melalui skema insentif pajak (double
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tax deductable) terutama bagi industri yang berorientasi
ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau
berubah cepat.
- Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa
desain, paten dan merek dalam produk industri untuk
meningkatkan nilai tambah.
- Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai
tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko
pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif
pada lingkungan.
- Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (center of
excellence) pada wilayah pusat pertumbuhan industri.
- Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan
atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri.
- Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan
penerapan teknologi industri.
d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi
Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi
dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau
kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka
pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan
memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:
 Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam
berkreativitas dan berinovasi.
 Pengembangan sentra industri kreatif.
 Pelatihan teknologi dan desain.
 Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan
hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil.
 Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di
dalam dan luar negeri.
Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan
melalui:
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-

Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam
berkreativitas dan berinovasi.
- Pengembangan sentra Industri kreatif.
- Pelatihan teknologi dan desain.
- Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual.
- Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif.
e. Penyediaan sumber pembiayaan.
Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung
maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya
pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain
disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena
dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini
memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat
menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga
kompetitif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah
memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk
pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebutdapat
dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi
sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur
dengan Undang-Undang.
4.2.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung
dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi:
a. Standarisasi Industri
Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing
industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun
ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk
melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan,
dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan
produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.
Pengembangan standardisasi industri meliputi perencanaan,

98

Informasi Investasi Industri – 2020

pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional
Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC).
Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:
- Pengembangan standardisasi industri dalam rangka
peningkatan kemampuan daya saing industri.
- Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian
mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan
pasar.
b. Infrastruktur Industri
Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di
dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi
penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun
batubara dan penyediaan lahan industri.
Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai
komitmen Pemerintah meliputi:
- Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam
penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung
pembangunan industri.
- Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung
pembangunan industri.
- Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan
distribusi.
- Pengembangan sumber energi yang terbarukan.
- Diversifikasi dan konservasi energi.
- Pengembangan industri pendukung pembangkit energi.
Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan
peruntukan industri meliputi:
-

Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam
penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan.
Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri,
termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk
(masterplan).
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-

Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (land
bank) untuk pembangunan kawasan industri.
- Koordinasi antar pemerintah provinsi/kabupaten/kota
dengan kementerian/ lembaga terkait untuk penetapan
kawasan peruntukan industri dalam RTRW kabupaten/kota.
- Melakukan review terhadap pengembangan kawasan
peruntukan industri.
- Penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan industri
didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan
maupun di luar kawasan industri.
- Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan
peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik
di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan
industri.
c. Sistem Informasi Industri Nasional
Pembangunan SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari
penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi
informasi, standardisasi format data, pengembangan sistem
informasi, sosialisasi kepada seluruh stakeholders, serta kerjasama
interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh
instansi eksternal. Data yang terdapat pada SIINAS paling sedikit
terdiri dari data industri, data kawasan industri, data perkembangan
dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri.
Sumber data berasal dari perusahaan industri, perusahaan kawasan
industri, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, atau perusahaan
penyedia data SIINAS dapat terkoneksi dengan sistem informasi yang
dikembangkan oleh berbagai institusi lain.
Program pengembangan SIINAS dilakukan dalam beberapa
tahapan yang dilaksanakan secara paralel dengan rincian sebagai
berikut:
a) Tahap Perencanaan (2015-2016), yang terdiri dari:
 Penyusunan
Rencana Induk
(Master Plan)
Pengembangan SIINAS.
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Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur
database industri nasional.
 Menyiapkan data dasar pada database industri
nasional.
 Penyusunan peraturan menteri yang terkait dengan
petunjuk pelaksanaan teknis SIINAS.
b) Tahap Pengembangan Sistem (2015-2018), yang terdiri dari:
 Penyiapan pusat data.
 Penyiapan perangkat keras.
 Pengembangan perangkat lunak.
 Penyelenggaraan
sosialisasi
kepada
seluruh
stakeholder SIINAS (perusahaan industri dan
perusahaan kawasan industri, kementerian/ lembaga,
pemerintah
provinsi/kabupaten/kota
dan
masyarakat).
 Penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelatihan
peningkatan kompetensi SDM pengelola SIINAS.
c) Tahap Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi (20152019), yang terdiri dari:
 Pengembangan model sistem industri.
 Pengembangan decision support system, expert
system, business intelligence, dan knowledge
management industri nasional.
 Penyusunan laporan hasil analisis industri secara
periodic.
 Publikasi laporan hasil analisis industri.
d) Tahap Pengembangan Interkoneksi (2016-2020), yang terdiri
dari:
 Kerjasama
interkoneksi
dengan
kementerian/Lembaga.
 Kerjasama
interkoneksi
dengan
pemerintah
provinsi/kabupaten/kota.
 Kerjasama
interkoneksi
dengan
lembaga
internasional.


Informasi Investasi Industri – 2020

101

e) Tahap Pemantapan Pengembangan SIINAS (2020-2035), yang
terdiri dari:
 Pemantapan pengembangan sistem informasi.
 Pemantapan pengolahan data dan informasi.
 Pemantapan pengelolaan sistem informasi.
4.2.3 Pemberdayaan Industri
Pemberdayaan Industri meliputi Industri Kecil dan Industri Menengah
(IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang industri.
a. Industri Hijau
Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan
Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga
mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan
dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat
bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi
standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri
hijau.
Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan
terhadap standar industri hijau (SIH) yang secara bertahap dapat
diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri
Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya
sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu
rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi
industri hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan
pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau
dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi
kompetensi auditor industri hijau. Untuk mendorong percepatan
terwujudnya Industri Hijau, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal
maupun non fiskal.
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Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan industri hijau
sebagaimana target tersebut adalah sebagai berikut:
- Penetapan standar industri hijau.
- Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi
industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan
kompetensi auditor industri hijau.
- Pemberian fasilitas untuk industri hijau.
b. Industri Strategis
Industri strategis adalah Industri prioritas yang memenuhi
kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai
hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai
tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan
kepentingan pertahanan serta keamanan negara.
Meskipun disadari pentingnya keberadaan industri strategis
dalam pembangunan industri nasional, namun dalam kenyataannya
industri strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan
beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, resiko
usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan
memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan
industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran
swasta mengingat faktor-faktor tersebut diatas sehingga
memerlukanketerlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk
mempercepat pembangunan industri strategis. Penguasaan
Pemerintah dalampembangunan industri strategis dilakukan melalui
pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan,
pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.
Program pembangunan industri strategis yang dilakukan meliputi:
- Pengkajian potensi industri strategis yang perlu
dikembangkan.
- Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri
strategis tertentu dengan alokasi pembiayaan melalui APBN.
- Pembentukan usaha patungan antara pemerintah melalui
APBN dan swasta dalam pembangunan industri strategis.
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-

Pemberian fasilitas kepada industri strategis yang melakukan
pendalaman struktur, penelitian dan pengembangan
teknologi, pengujian dan sertifikasi serta restrukturisasi mesin
dan peralatan.
c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
P3DN merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang
bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat, memberdayakan
industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik,
mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat struktur
industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan
baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.
Sasaran P3DN meliputi a.) peningkatan penggunaan produk
dalam negeri oleh kementerian/lembaga negara, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun
masyarakat b.) peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam
negeri (TKDN), c.) peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi
TKDN dan d.) peningkatan kecintaandankebanggaan masyarakat akan
produk dalam negeri. Penggunaan belanja modal pemerintah untuk
pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri ditargetkan meningkat
secara bertahap mencapai 40% (empat puluh persen) pada tahun
2035.
Program P3DN yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN melalui media
elektronik, media cetak, pameran dan talk show.
- Pemberian insentif sertifikasi TKDN.
- Program membangun kecintaan, kebanggaan dan kegemaran
penggunaan produk dalam negeri melalui pendidikan.
- Pemberian insentif kepada badan usaha swasta yang
konsisten menggunakan produk dalam negeri.
- Audit kepatuhan pelaksanaan kewajiban peningkatan
penggunaan produk dalam negeri.
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Mendorong produk/barang yang ada dalam Daftar
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri masuk ke
dalam e-Catalog pengadaan pemerintah.
- Pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa.
- Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi
peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri.
d. Kerjasama Internasional di Bidang Industri
Kerjasama internasional bidang industri bertujuan untuk, a.)
melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam
negeri, b.) membuka akses sumber daya industri yang mendukung
peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri, c.)
meningkatkan integrasi industri dalam negeri kedalam jaringan rantai
suplai global dan d.) meningkatkan investasi untuk mendukung
pengembangan industri di dalam negeri.
Sasaran pengembangan kerjasama internasional di bidang
industri adalah a.) bertambahnya jumlah negara sebagai pasar utama
produk industri, b.) meningkatnya akses industri nasional untuk
memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerjasama
teknik, c.) meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai suplai global
dan d.) meningkatnya penyelenggaraan forum investasi industri di
luar negeri.
Program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian
sasaranpengembangan kerjasama internasional di bidang industri
antara lain:
- Perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional
produk industri.
- Peningkatan akses sumber daya industri yang dibutuhkan
dalam mendukung peningkatan produktivitas industri dalam
negeri.
- Pengembangan jaringan rantai suplai global.
- Peningkatan kerja sama investasi di sektor industri.
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4.2.4 Perwilayahan Industri
Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka
percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah NKRI.
Sasaran pengembangan perwilayahan industri pada tahun 2035 sebagai
berikut:
-

-

-

-

Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar
Jawa dibanding Jawa dari 27,22% : 72,78 % pada tahun 2013 menjadi
40% : 60% pada tahun 2035.
Peningkatankontribusi investasi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan
non migas nasional.
Penumbuhan kawasan industri sebanyak 36 kawasan yang
memerlukanketersediaan lahan sekitar 50.000 Ha yang diprioritaskan
berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2035.
Pembangunan Sentra IKM baru sehingga setiap kabupaten/kota
mempunyai minimal satu Sentra IKM.

Perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah
Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan
Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri
Kecil dan Industri Menengah.
-

106

Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)
WPPI berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi
dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas).
 Ketersediaan infrastruktur transportasi.
 Kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar
Pulau Jawa.
 Penguatan dan pendalaman rantai nilai.
 Kualitas dan kuantitas SDM.
 Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara,
panas bumi, air).
 Memiliki potensi sumber daya air industri.
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-

-

-

 Memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau.
 Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan
industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI
ditetapkan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI
merupakan lokasi kawasan industri dan lokasi industri di daerah yang
belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan
industri tetapi kavlingnya sudah habis.
Pembangunan Kawasan Industri
Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah
yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang
mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang
diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka
percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah
membangun kawasan-kawasan industri sebagai infrastruktur industri
di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan
industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat
komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra
IKM)
Pengembangan Sentra IKM dilakukan pada setiap wilayah
Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar
Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri.
Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan
industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka
pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM
yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga
perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM
yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga
kerja.
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4.2.5 Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)
IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional
dalam hal jumlah unit usaha hingga penyerapan tenaga kerja. Industri kecil
ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah ditetapkan
berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Dalam rangka
meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha industri kecil dan industri
menengah dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki
oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan
untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.
Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit
usaha IKM rata-rata sebesar 1%(satu persen) per tahun atau sekitar 30 ribu
unit usaha IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata
sebesar 3% (tiga persen) per tahun. Dalam rangka mewujudkan tujuan
pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus
dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:
-

Pemanfaatan potensi bahan baku.
Penyerapan tenaga kerja.
Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreatifitas

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut
meliputi:
-

-
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Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam
rantai nilai industrinya.
Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi
pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM.
Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk
kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui
standardisasi, procurement dan pemasaran bersama.
Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan
mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru
yang diciptakan IKM.
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-

Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar
domestik dan ekspor.
Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi
daya saing industri kecil.
Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra
industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM.
Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga
penelitian dan pengembangan.
Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi.
Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup peningkatan kompetensi
sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, bantuan dan
bimbingan teknis, c. bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta
mesin atau peralatan, pengembangan produk, bantuan pencegahan
pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau,
bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran, penyediaan
kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan
serta pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan
kemitraan.

4.2.2 Kebijakan Making Indonesia 4.0
Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena baru yang
mengkolaborasikan cyber and automization technology. Penerapan dari
revolusi industri ini bertumpu pada konsep otomisasi yang dilakukan oleh
teknologi yang bisa digunakan tanpa memerlukan tenaga manusia saat
mengaplikasikannya. Penerapan industri 4.0 tentu saja akan meningkatkan
efisiensi ada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap
sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri.
Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak
pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi. Di Indonesia, Kementerian
Perindustrian telah merancang program Making Indonesia 4.0 yang
merupakan sebuah integrated roadmap untuk mengimplementasikan
berbagai macam strategi dalam rangka memasuki era revolusi industri 4.0.
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Revolusi industri generasi pertama atau industri 1.0 diawali dengan
ditemukannya mesin uap yang kemudian digunakan untuk mengganti tenaga
manusia dan hewan. Kemudian berkembang industri 2.0 yang
memanfaatkan tenaga listrik untuk menghasilkan produksi masal.
Selanjutnya berkembang menjadi industri 3.0 yang ditandai dengan
penggunaan teknologi otomisasi dalam kegiatan. Hingga pada tahun 2011,
mulai memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai meningkatnya
konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya
lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Revolusi industri generasi keempat inilah yang menjadikan sektor industri
sebagai batu lompatan besar yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga
di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru
dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk
yang lebih baik. Untuk menunjang pengimplementasian industri 4.0,
terdapat Sembilan teknologi utama yang menjadi pilar dalam menopang
sistem industri 4.0 sebagai berikut:
a. Internet of Things (IoT) yaitu sebuah konsep dimana suatu objek yang
memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa
memerlukan interaksi manusia.
b. Big Data yaitu sekumpulan data dalam volume yang besar dengan
kecepatan yang cepat.
c. Argumented Reality (AR) yaitu teknologi yang menggabungkan benda
maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah
lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda
maya tersebut dalam waktu nyata.
d. Cyber Security yaitu upaya yang dilakukan untuk melindungi
informasi dari adanya cyber attack yang merupakan semua jenis
tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan
(confidentiality), integritas (integrity), dan ketersedian (availability)
informasi.
e. Artificial Intelegence yaitu sebuah teknologi komputer atau mesin
yang memiliki kecerdasan layaknya manusi dan bisa diatur sesuai
keinginan manusia. Utamanya AI berfungsi untuk mempelajari data
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yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang
diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat
prediksi.
f. Addictive Manufacturing yaitu terobosan baru di industri manufaktur
yang sering dikenal menggunakan printer 3D.
g. Simulation yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik
keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game.
h. System Integration yaitu rangkaian yang menghubungkan beberapa
sistem bagi secara fisik maupun fungsional.
i. Cloud Computing yaitu teknologi yang menjadikan internet sebagai
pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer
diberikan hak akses (login) mengakses server virtual untuk bisa
konfigurasi server melalui internet.
Indonesia Making 4.0 akan berfokus pada tujuh sektor industri utama dalam
implementasi industri 4.0 ini yaitu sektor makanan dan minuman, tekstil dan
pakaian jadi, otomotif, kimia, elektronik, farmasi dan alat kesehatan. Ketujuh
sektor ini dipilih menjadi fokus setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan
kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan,
potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan
penetrasi pasar.
a. Sektor Industri Makanan dan Minuman
• Dibandingkan dengan negara lain, sektor makanan dan minuman
Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena didukung
oleh sumber daya pertanian yang berlimpah dan permintaan
domestik yang besar. Produk utama yang akan dijadikan sebagai
fokus penerapan industri 4.0 adalah Padi, gula, tepung, coklat, olahan
buah, CPO, ayam dan olahan ikan
Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:
1. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi
canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
2. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di
UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan
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3.

4.
5.
6.

membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi
teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa
pasar mereka.
Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan
untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang
seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap
sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.
Merevisi perjanjian internasional terkait produk pangan
pertanian.
Meningkatkan pengembangan skill petani dan nelayan.

b. Sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
Secara historis, sektor tekstil dan pakaian jadi merupakan kontributor
ekspor manufaktur terbesar kedua di Indonesia. Adopsi industri 4.0
pada sektor ini akan membuat Indonesia mampu mempertahankan
dan meningkatkan daya saingnya di pangsa pasar global.
Strategi untuk sektor tekstil dan pakaian 4.0 meliputi:
1. Meningkatkan ke-mampuan di sektor hulu, fokus pada produksi
serat kimiawi dan bahan pakaian dengan biaya yang lebih rendah
dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya saing di pasar
global.
2. Meningkatkan produktifitas manufaktur dan buruh melalui
penerapan teknologi, optimalisasi lokasi pabrik serta peningkatan
ketrampilan.
3. Lebih lanjut, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan
pergeseran permintaan dari pakaian dasar (basic clothing)
menjadi pakaian fungsional, seperti baju olahraga, Indonesia
harus mampu untuk membangun kemampuan produksi
functional clothing.
4. Meningkatkan skala ekonomi untuk memenuhi permintaan
functional clothing yang terus berkembang, baik di pasar
domestik maupun ekspor.
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Pemerintah menetapkan target bagi industri tekstil dan pakaian jadi
berupa peningkatan kemampuan membuat produk dari serta sintetis,
meningkatkan hubungan regional untuk melakukan ekspor serat
sintetis dan menurunkan hingga 30% impor bahan baku tekstil.
Produk utama dari industri ini diantaranya adalah serat buatan,
benang berkualitas tinggi, speciality/industrial fabrics.
c. Sektor Industri Otomotif
Didukung pasar domestik serta investasi yang kuat dari berbagai
perusahaan otomotif terkemuka, Indonesia ingin menjadi produsen
mobil terbesar di ASEAN. Indonesia saat ini sudah menjadi eksportir
otomotif kedua terbesar di wilayah ini, walaupun produksi kendaraan
masih tergantung impor bahan baku mentah (logam dan kimia)
maupun komponen elektronik penting lainnya.
Strategi penerapan otomotif 4.0 adalah dengan menaikkan produksi
lokal, meliputi:
1. Volume.
2. Efisiensi produksi bahan baku dan komponen penting melalui
adopsi teknologi dan pengembangan infrastruktur, seperti
pembangunan zona industri terpadu dan platform logistik yang
lebih efisien.
3. Bekerjasama dengan perusahaan OEM dunia untuk meningkatkan
ekspor, dengan fokus pada multi-purpose vehicles (MPV),
kendaraan murah ramah lingkungan, dan sport utility vehicles
(SUV).
4. Membangun ekosistem untuk industri EV, dimulai dengan
kemampuan manufaktur sepeda motor listrik, kemudian
mengembangkan kemampuan mobil listrik berdasarkan adopsi EV
yang tak terelakkan di masa mendatang.
Pemerintah menetapkan target yang harus dicapai oleh industri
otomotif meliputi kemampuan untuk memenuhi bahan baku
produksi dan komponen hingga 60% dan masuknya FDI dari 10 besar
produsen komponen global. Produk utama yang dijadikan sebagai
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fokus dari industri ini adalah omponen (blok mesin, sistem transmisi,
rem), mobil bensin (MVP, LCGC), Komponen mobil listrik
d. Sektor Industri Kimia
Sektor industri kimia adalah dasar dari industri manufaktur karena
produknya digunakan secara luas oleh sektor manufaktur lainnya,
seperti elektronika, farmasi, dan otomotif. Perkuatan sektor industri
kimia sangat penting untuk dapat membangun industri manufaktur
yang dapat bersaing secara global. Indonesia saat ini masih berada
pada tahap pengimpor bahan kimia dasar, namun ingin memperluas
kapasitas dan membangun kemampuannya untuk menjadi net
eksportir dan produsen bahan kimia spesialis.
Strategi penerapan industri kimia 4.0 meliputi:
1. Mendorong pembangunan kapasitas pasokan petrokimia
dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.
2. Membangun industri kimia dengan biaya kompetitif dengan
memanfaatkan sumber daya migas dan optimalisasi lokasi
zona industri, termasuk pembangunan lokasi produksi kimia
yang lebih dekat dengan lokasi ekstraksi gas alam. Selain itu,
mengadopsi teknologi revolusi industri 4.0 dan mempercepat
kegiatan penelitian dan pengembangan untuk (3) mendorong
produktifitas.
3. Mengembangkan kemampuan produksi kimia generasi
berikut dalam produksi biofuel dan bioplastik.
Pemerintah menetapkan target yang harus dicapai oleh industri kimia
meliputi pengurangan ketergantungan impor bahan kimia dasar
hingga 30% dan peningkatan produksi barang kimia antara. Fokus
utama produk yang dihasilkan oleh industri kimia adalah Ethylene,
propylene, butadiene, serat sintesis
e. Sektor Industri Elektronik
Industri elektronik Indonesia masih berkembang dan bergantung
pada impor komponen dan produksi lokal dari pemain-pemain global.
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Produksi lokal masih terkonsentrasi pada perakitan sederhana dan
belum banyak terlibat dalam proses yang bernilai tambah.
Strategi penerapan industri elektronik 4.0 adalah:
1. Menarik pemain global ter-kemuka dengan paket insentif
yang menarik
2. Mengembangkan
kemampuan
dalam
memproduksi
komponen elektronik bernilai tambah.
3. Mengembangkan kemampuan tenaga kerja dalam negeri
melalui pelatihan intensif dan menarik tenaga kerja asing di
bidang tertentu yang dibutuhkan.
4. Mengembangkan pelaku industri unggulan dalam negeri yang
berkompeten untuk mendorong inovasi lanjutan dan
mempercepat transfer teknologi.
Pemerintah menetapkan target yang harus dicapai oleh industri
elektronik meliputi pembangunan pusat manufaktur produk hightech Asia Tenggara, penurunan impor komponen elektronik hingga
dan menarik FDI dari 2 perusahaan global dengan nilai mencapai USD
1 Milyar. Fokus utama produk industri elektronik adalah Serat buatan,
benang berkualitas tinggi, speciality/industrial fabrics.
f. Sektor Industri Farmasi
Strategi dalam penerapan industri farmasi 4.0 adalah:
1. Melakukan
percepatan
kegiatan
penelitian
dan
pengembangangan industri prioritas nasional di bidang
kesehatan/farmasi
2. Membuat regulasi atau peraturan terkait TKDN untuk produk
farmasi dalam mendukung program Kesehatan Nasional
3. Memberikan penjaminan pembayaran obat-obatan dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional
Pemerintah menetapkan target yang harus dicapai oleh industri
farmasi yang meliputi penurunan impor bahan baku obat dan
pendalaman struktur industri farmasi. Produk yang menjadi fokus
utama dari industri farmasi adalah Produk bioteknologi, vaksin,
produk natural/herbal/fitofarmaka, Chem-API, produk obat kimia
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g. Sektor Alat Kesehatan
Strategi dalam penerapan industri alat kesehatan 4.0 meliputi:
1. Melakukan pemetaan kapabilitas produksi material dan
barang untuk komponen dan material industri kesehatan
2. Melakukan pengembangan industri bahan baku medical grade
dalam negeri
3. Melakukan peningkatan pasokan alat kesehatan produksi
dalam negeri
Pemerintah menetapkan target yang harus dicapai oleh industri alat
kesehatan yaitu dapat melakukan transfer teknologi dan memastikan
ketersediaan yang cukup atas bahan baku medical grade lokal. Produk
yang menjadi fokus utama dari industri alat kesehatan adalah produk
disposable & consumable, hospital furniture, electromedical dan
electrotherapy devices, diagnostic instrument.
Hampir seluruh sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan
yang serupa, mulai dari ketersediaan bahan baku domestik hingga kebijakan
industri. Beberapa faktor yang menghambat industri Indonesia seringkali
bersifat lintas sektoral. Oleh karenanya, Making Indonesia 4.0 memuat 10
inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat
perkembangan industri manufaktur di Indonesia.
1. Perbaikan alur aliran barang dan material
Indonesia bergantung pada impor bahan baku maupun komponen
bernilai tinggi, khususnya di sektor kimia, logam dasar, otomotif, dan
elektronik. Indonesia akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu
dan menengah melalui peningkatan kapasitas produksi dan percepatan
adopsi teknologi. Indonesia akan mengembangkan rancangan jangka
panjang untuk perbaikan alur aliran barang dan material secara nasional
dan menyusun strategi sumber material.
2. Desain ulang zona industri
Indonesia telah membangun beberapa zona industri di penjuru negeri.
Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri ini
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termasuk menyelaraskan peta jalan sektor sektor yang menjadi fokus
dalam Making Indonesia 4.0 secara geografis, serta peta jalan untuk
transportasi dan infrastruktur. Untuk mengoptimalkan penggunaan
lahan, Indonesia akan mengevaluasi zona-zona industri yang ada dan
akan membangun satu peta jalan zona industri yang komprehensif dan
lintas industri.
3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
Komunitas global telah menyuarakan kekhawatiran terkait keberlanjutan
di berbagai sektor. Indonesia melihat tantangan keberlanjutan sebagai
peluang untuk membangun kemampuan keberlanjutan berbasis
teknologi bersih, EV, biokimia, dan energi terbarukan. Oleh karenanya,
Indonesia akan berusaha memenuhi persyaratan keberlanjutan di masa
mendatang, mengidentifikasi aplikasi teknologi dan peluang
pertumbuhan ramah lingkungan, serta mempromosikan lingkungan yang
kondusif (termasuk peraturan, pajak dan subsidi) untuk investasi yang
ramah lingkungan.
4. Memberdayakan UMKM
Hampir 70 persen tenaga kerja Indonesia bekerja untuk usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
mendukung pelaku usaha UMKM dengan membangun platform ecommerce untuk UMKM, petani dan pengrajin, membangun sentra
sentra teknologi (technology bank) dalam rangka meningkatkan akses
UMKM terhadap akuisisi teknologi, dan memberikan dukungan
mentoring untuk mendorong inovasi.
5. Membangun infrastruktur digital nasional
Untuk mendukung Peta Jalan Making Indonesia 4.0, Indonesia akan
melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk
internet dengan kecepatan tinggi dan digital capabilities dengan
kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di
teknologi digital seperti cloud, data center, security management dan
infrastruktur broadband. Indonesia juga akan menyelaraskan standar
digital, sesuai dengan norma-norma global, untuk mendorong kolaborasi
antar pelaku industri sehingga dapat mempercepat transformasi digital.
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6. Menarik minat investasi asing
Indonesia perlu melibatkan lebih banyak pelaku industri manufaktur
terkemuka untuk menutup kesenjangan teknologi dan mendorong
transfer teknologi ke perusahaan lokal. Untuk meningkatkan FDI,
Indonesia akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global,
memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat
utama dan menawarkan insentif yang menarik, dan berdialog dengan
pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional.
7. Peningkatan kualitas SDM
SDM adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan
Making Indonesia 4.0. Indonesia berencana untuk merombak kurikulum
pendidikan dengan lebih menekankan pada STEAM (Science, Technology,
Engineering, the Arts, dan Mathematics), menyelaraskan kurikulum
pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang.
Indonesia akan bekerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah
asing untuk meningkatkan kualitas sekolah kejuruan, sekaligus
memperbaiki program mobilitas tenaga kerja global untuk
memanfaatkan ketersediaan SDM dalam mempercepat transfer
kemampuan.
8. Pembangunan ekosistem inovasi
Ekosistem inovasi adalah hal yang penting untuk memastikan
keberhasilan Making Indonesia 4.0. Pemerintah Indonesia akan
mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan
percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait,
termasuk diantaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor diantara
pelaku usaha swasta/BUMN dengan universitas.
9. Insentif untuk investasi teknologi
Insentif memiliki potensi untuk menggerakkan inovasi dan adopsi
teknologi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mendesain ulang
rencana insentif adopsi teknologi, seperti subsidi, potongan pajak
perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang
berkomitmen untuk menerapkan teknologi 4IR. Selain itu, Indonesia akan
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meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan pendanaan
tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi di bidang teknologi canggih.
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan
Indonesia berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan
untuk mendukung daya saing industri dan memastikan kordinasi
pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait
dengan pemerintah daerah.
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 5.1 menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang digunakan
dalam laporan ini. Secara keseluruhan jumlah observasi yang digunakan
adalah 43 unit dimana variabel tahun menunjukkan periode 2010Q1 sampai
dengan 2020Q3 secara triwulanan. Investasi pada sektor industri ditunjukkan
oleh variabel total investasi, PMA dan PMDN yang dibagi ke dalam subsektor
yaitu industri makanan, minuman, pengolahan tembakau, tekstil, pakaian
jadi, kulit dan alas kaki, kayu, kertas, percetakan, produk dari batu bara,
bahan kimia, farmasi, karet, barang galian bukan logam, logam dasar, barang
logam bukan mesin dan peralatannya, komputer dan barang elektronik,
peralatan listrik, mesin, kendaraan bermotor, alat angkutan lainnya,
furniture dan industri pengolahan lainnya. Rata-rata total investasi dari
keseluruhan subsektor industri adalah 43.4 Triliun rupiah. Kemudian,
berdasarkan total investasinya industri makanan merupakan subsektor
dengan nilai total investasi tertinggi yaitu rata-ratanya mencapai 8 triliun
rupiah. Sementara itu, investasi asing (PMA) sebagian besar diberikan untuk
industri bahan kimia dan barang dari kimia yang rata-ratanya mencapai 3.59
triliun rupiah. Sedangkan untuk investasi dalam negeri (PMDN) sebagian
besar diberikan untuk industri makanan yang rata-ratanya mencapai 4.8
triliun rupiah.
Tabel 5. 1 Hasil Statistik Deskriptif
Variable
Tahun
PMA+PMDN
Total Investasi
Industri Makanan
Industri Minuman
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Tekstil
Industri Pakaian Jadi
Industri kulit, barang dari kulit

Obs
43

Mean
221

Std.Dev.
12.557

Min
2010

Max
2020

43
43
43
43
43
43
43

43.403
8.381
.881
.859
1.256
.339
.486

14.477
3.477
.585
.949
.847
.2
.331

8.197
1.411
.009
0
.095
.025
0

76.056
14.95
2.302
3.254
3.483
.773
1.421

Variable
dan alas kaki
Industri Kayu dan sejenisnya
Industri kertas dan barang dari
kertas
Industri pencetakan dan
reproduksi media rekaman
Industri produk dari batu bara
dan pengilangan minyak bumi
Industri bahan kimia dan barang
dari bahan kimia
Industri farmasi, produk obat
kimia dan obat tradisional
Industri karet, barang dari karet
dan plastik
Industri barang galian bukan
logam
Industri Logam Dasar
Industri barang logam, bukan
mesin dan peralatannya
Industri komputer, barang
elektronik dan optic
Industri peralatan listrik
Industri mesin dan perlengkapan
ytdl
Industri kendaraan bermotor,
trailer dan semi trailer
Industri Alat Angkutan Lainnya
Industri Furnitur
Industri Pengolahan Lainnya
PMA
Total PMA
Industri Makanan
Industri Minuman
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Tekstil
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Obs

Mean

Std.Dev.

Min

Max

43
43

.588
3.162

.695
3.069

0
.009

3.143
18.618

43

.097

.096

0

.425

43

1.742

2.365

.088

10.914

43

5.65

2.673

.692

12.28

43

.656

.721

0

3.388

43

1.892

.884

.185

3.775

43

3.538

2.764

.017

12.862

43
43

6.461
.758

4.078
.503

.261
.095

15.924
2.028

43

.743

1.009

.06

6.087

43
43

.682
.762

.447
.507

.153
.071

1.887
3.04

43

2.975

2.177

.055

8.589

43
43
43

.901
.166
.341

.952
.18
.598

.036
0
0

4.947
.729
3.646

43
43
43
43
43

26.267
3.493
.437
.056
.621

9.499
1.758
.371
.115
.497

5.241
.919
0
0
.032

50.596
11.528
1.487
.642
2.189
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Variable
Industri Pakaian Jadi
Industri kulit, barang dari kulit
dan alas kaki
Industri Kayu dan sejenisnya
Industri kertas dan barang dari
kertas
Industri pencetakan dan
reproduksi media rekaman
Industri produk dari batu bara
dan pengilangan minyak bumi
Industri bahan kimia dan barang
dari bahan kimia
Industri farmasi, produk obat
kimia dan obat tradisional
Industri karet, barang dari karet
dan plastik
Industri barang galian bukan
logam
Industri Logam Dasar
Industri barang logam, bukan
mesin dan peralatannya
Industri komputer, barang
elektronik dan optic
Industri peralatan listrik
Industri mesin dan perlengkapan
ytdl
Industri kendaraan bermotor,
trailer dan semi trailer
Industri Alat Angkutan Lainnya
Industri Furnitur
Industri Pengolahan Lainnya
PMDN
Total PMDN
Industri Makanan
Industri Minuman
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Obs
43
43

Mean
.282
.46

Std.Dev.
.164
.319

Min
0
0

Max
.755
1.357

43
43

.309
1.908

.474
2.847

0
.004

2.52
17.613

43

.032

.039

0

.148

43

1.09

1.579

.016

7.156

43

3.592

1.715

.083

8.589

43

.241

.312

0

1.521

43

1.122

.637

.049

2.733

43

1.354

1.259

.001

4.676

43
43

4.97
.465

3.691
.464

.149
.028

14.855
1.951

43

.706

.996

.029

6.014

43
43

.498
.702

.432
.507

.016
.071

1.858
3.038

43

2.832

2.156

.055

8.409

43
43
43

.698
.093
.279

.895
.103
.579

.018
0
0

4.886
.414
3.646

43
43
43

17.136
4.887
.444

6.947
3.19
.453

1.455
.493
0

31.374
11.522
1.947
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Variable
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Tekstil
Industri Pakaian Jadi
Industri kulit, barang dari kulit
dan alas kaki
Industri Kayu dan sejenisnya
Industri kertas dan barang dari
kertas
Industri pencetakan dan
reproduksi media rekaman
Industri produk dari batu bara
dan pengilangan minyak bumi
Industri bahan kimia dan barang
dari bahan kimia
Industri farmasi, produk obat
kimia dan obat tradisional
Industri karet, barang dari karet
dan plastik
Industri barang galian bukan
logam
Industri Logam Dasar
Industri barang logam, bukan
mesin dan peralatannya
Industri komputer, barang
elektronik dan optic
Industri peralatan listrik
Industri mesin dan perlengkapan
ytdl
Industri kendaraan bermotor,
trailer dan semi trailer
Industri Alat Angkutan Lainnya
Industri Furnitur
Industri Pengolahan Lainnya
Nilai Tukar
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Obs
43
43
43
43

Mean
.804
.635
.057
.026

Std.Dev.
.939
.766
.084
.035

Min
0
.005
0
0

Max
3.043
3.014
.442
.14

43
43

.279
1.254

.387
.989

0
0

2.271
4.044

43

.065

.085

0

.421

43

.652

1.683

0

10.779

43

2.058

1.661

.245

7.101

43

.415

.581

0

2.917

43

.769

.49

.06

2.033

43

2.184

1.898

.015

8.596

43
43

1.492
.293

1.103
.296

.001
.002

5.398
1.393

43

.036

.059

0

.241

43
43

.183
.06

.199
.069

0
0

.753
.261

43

.143

.155

0

.645

43
43
43
43

.204
.072
.062
12002.
39

.327
0
.126
0
.124
0
2180.656 8590.3
67

1.589
.607
.66
14997.
07
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Variable
IHK

Obs
43

Suku Bunga (BI-rate)
PDB
dcovid

43
43
43

Mean
125.27
6
6.053
2.863
.07

Std.Dev.
Min
9.667 104.55
7
1.086
4
.755 1.604
.258
0

Max
139.09
7.667
4.067
1

Selanjutnya, variabel pdb merupakan PDB berdasarkan harga konstan
yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari
tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh
faktor harga. Berdasarkan tabel 5.1 secara rata-rata jumlah PDB selama
kurun waktu 2010-2020 adalah sebesar Rp 2.8 (ribu triliun). Kemudian,
secara rata-rata nilai tukar USD terhadap IDr adalah sebesar Rp 12,002.
Selanjutnya, variabel IHK menunjukkan indikator yang sering digunakan
untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu
menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi
masyarakat. Berdasarkan tabel 5.1 secara rata-rata nilai IHK di Indonesia
adalah sebesar 125.27. Sementara itu, variabel suku bunga merupakan BIrate yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang
ditetapkan oleh bank Indonesia. Secara rata-rata BI-rate di Indonesia berada
di level 6%. Terakhir dcovid merupakan variabel dummy Covid yang
menujukkan pengaruh kondisi Covid di Indonesia dimana tahun 2020 bernilai
1 dan sisanya (2010-2019) bernilai 0.
Tabel 5. 2 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri
Secara Keseluruhan
Table : Regression results
Total Investasi
PDB
NILAI TUKAR
IHK
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(1)
PMA+PMDN
-14.541
(10.653)
0.009**
(0.003)
0.259

(2)
PMA
-8.412
(8.296)
0.004
(0.003)
0.332

(3)
PMDN
-6.129
(3.747)
0.004***
(0.001)
-0.072
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Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(0.318)
-1.909
(2.547)
0.389
(11.921)
-40.636
(51.960)
43
0.429

(0.248)
0.586
(1.983)
8.644
(9.284)
-47.767
(40.464)
43
0.192

(0.112)
-2.495***
(0.896)
-8.255*
(4.193)
7.130
(18.277)
43
0.695

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Dari hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi PMDN
sektor industri secara total, variabel-variabel yang signifikan adalah nilai
tukar (positif), suku bunga (negatif) dan dummy Covid (negatif). Nilai tukar
signifikan berpengaruh positif terhadap PMDN sektor industri secara total
yang berarti bahwa setiap kenaikan nilai tukar (rupiah terdepresiasi) maka
akan meningkatkan PMDN sebesar 4 milyar rupiah. Pelemahan nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memberikan keuntungan bagi
Indonesia karena membuat investasi semakin menarik. Saat ini Indonesia
termasuk dalam negara berkembang yang paling dinamis yang memiliki
jumlah penduduk besar dan pertumbuhan ekonomi yang rekatif stabil.
Ditengah kondisi pelemahan nilai tukar rupiah merupakan saat yang tepat
bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena nilai
investasi akan menjadi lebih murah dan keuntungan yang dihasilkan akan
lebih besar. Kemudian, variabel suku bunga signifikan berpengaruh negatif
terhadap investasi yang artinya setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% akan
menurunkan PMDN sektor industri secara total sebesar 2.5%. Di Indonesia
banyak pengusaha atau investor yang melakukan investasi dan bisnis dengan
sumber modal perbankan. Ketika bank meningkatkan suku bunga maka
beban investor untuk membayar bunga pinjaman juga akan meningkat. Oleh
karena itu, ketika suku bunga bank tinggi maka investor akan
mempertimbangkan untuk meminjam modal di bank karena beban bunga
yang ditanggung cukup besar. Selanjutnya, variabel dummy Covid signfiikan
berpengaruh negatif terhadap PMDN sektor industri secara total artinya
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kondisi Covid-19 yang mulai menyerang Indonesia sejak awal tahun 2020
telah menurunkan PMDN di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa kondisi
pandemic Covid-19 telah menyerang perekonomian global secara
keseluruhan tak terkecuali dengan perekonomian Indonesia yang membuat
banyak sektor termasuk industri terpuruk.
Selanjutnya, dari hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi investasi sektor industri secara total menunjukkan bahwa
variabel-variabel yang signifikan adalah nilai tukar (positif). Nilai tukar
signifikan berpengaruh positif terhadap investasi sektor industri secara total
yang berarti bahwa setiap kenaikan nilai tukar (rupiah terdepresiasi) maka
akan meningkatkan investasi sebesar 9 milyar rupiah. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya bahwa pelemahan nilai tukar rupiah merupakan saat
yang tepat bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena
nilai investasi akan menjadi lebih murah dan keuntungan yang dihasilkan
akan lebih besar.

5.1 Subsektor Makanan
Dari hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi PMDN
sektor industri Makanan, variabel-variabel yang signifikan adalah nilai tukar
(positif) dan suku bunga (negatif). Nilai tukar signifikan berpengaruh positif
terhadap PMDN sektor industri Makanan yang menunjukkan bahwa setiap
kenaikan nilai tukar (rupiah terdepresiasi) maka akan meningkatkan PMDN
sebesar 1 milyar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat (AS) memberikan keuntungan bagi Indonesia karena membuat
investasi semakin menarik. Saat ini Indonesia termasuk dalam negara
berkembang yang paling dinamis yang memiliki jumlah penduduk besar dan
pertumbuhan ekonomi yang rekatif stabil. Ditengah kondisi pelemahan nilai
tukar rupiah merupakan saat yang tepat bagi investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia karena nilai investasi akan menjadi lebih murah dan
keuntungan yang dihasilkan akan lebih besar. Kemudian, variabel suku bunga
signifikan berpengaruh negatif terhadap PMDN sektor industri Makanan
yang artinya setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% akan menurunkan
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PMDN sektor industri makanan sebesar 1.17%. Di Indonesia banyak
pengusaha atau investor yang melakukan investasi dan bisnis dengan sumber
modal perbankan. Ketika bank meningkatkan suku bunga maka beban
investor untuk membayar bunga pinjaman juga akan meningkat. Oleh karena
itu, ketika suku bunga bank tinggi maka investor akan mempertimbangkan
untuk meminjam modal di bank karena beban bunga yang ditanggung cukup
besar.

Tabel 5. 3 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Makanan
Table : Regression results
Makanan
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
0.960
(2.159)
0.001
(0.001)
-0.057
(0.065)
-0.796
(0.516)
-3.692
(2.416)
7.800
(10.530)
43
0.592

(2)
PMA
0.720
(1.616)
-0.000
(0.001)
-0.052
(0.048)
0.372
(0.386)
-1.174
(1.808)
6.939
(7.881)
43
0.106

(3)
PMDN
0.240
(1.669)
0.001*
(0.001)
-0.005
(0.050)
-1.168***
(0.399)
-2.518
(1.868)
0.861
(8.141)
43
0.710

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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5.2 Subsektor Minuman
Tabel 5. 4 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Minuman
Table : Regression results
Minuman
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-1.085**
(0.425)
0.000***
(0.000)
0.006
(0.013)
-0.038
(0.102)
-0.165
(0.475)
-2.474
(2.072)
43
0.441

(2)
PMA
-0.713**
(0.331)
0.000**
(0.000)
0.005
(0.010)
-0.052
(0.079)
-0.122
(0.371)
-0.685
(1.615)
43
0.157

(3)
PMDN
-0.371
(0.322)
0.000**
(0.000)
0.001
(0.010)
0.015
(0.077)
-0.043
(0.361)
-1.789
(1.572)
43
0.465

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Dari hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi PMDN
sektor industri Minuman, variabel-variabel yang signifikan adalah nilai tukar
(positif). Nilai tukar signifikan berpengaruh positif terhadap PMDN sektor
industri Minuman yang menunjukkan bahwa ketika rupiah mengalami
depresiasi maka akan meningkatkan PMDN,
Selanjutnya, dari hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi PMA sektor industri Minuman, variabel-variabel yang
signifikan adalah PDB (negatif) dan nilai tukar (positif). PDB signifikan
berpengaruh negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDB sebesar 1
triliun rupiah akan menurunkan PMA industri Minuman sebesar 0.7 triliun
rupiah. Kemudian, nilai tukar signifikan berpengaruh positif menunjukkan
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bahwa ketika rupiah mengalami depresiasi maka PMA untuk industri
Minuman justru akan meningkat.
Untuk investasi secara total (PMA+PMDN) dari hasil estimasi
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi sektor
industri Minuman secara total adalah PDB (negatif) dan Nilai Tukar (positif).
Setiap kenaikan PDB sebesar 1 triliun rupiah akan menurunkan PMA sektor
Industri Minuman sebesar 1 triliun rupiah juga. Sedangkan ketika rupiah
mengalami depresiasi justru meningkatkan investasi di sektor industri
Minuman.

5.3 Subsektor Pengolahan Tembakau
Tabel 5. 5 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Pengolahan Tembakau
Table : Regression results
Tembakau
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-0.653
(0.861)
0.000
(0.000)
-0.015
(0.026)
-0.063
(0.206)
-1.053
(0.963)
3.322
(4.199)
43
0.128

(2)
PMA
-0.018
(0.099)
0.000
(0.000)
-0.001
(0.003)
-0.056**
(0.024)
-0.187
(0.111)
0.495
(0.484)
43
0.215

(3)
PMDN
-0.635
(0.845)
0.000
(0.000)
-0.014
(0.025)
-0.007
(0.202)
-0.866
(0.946)
2.828
(4.122)
43
0.143

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi PMA sektor industri
Pengolahan Tembakau, variabel yang signifikan adalah suku bunga (negatif).
Variabel suku bunga signifikan berpengaruh negatif terhadap PMA sektor
industri Pengolahan Tembakau menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku
bunga sebesar 1% akan menurunkan PMA sektor industri Pengolahan
Tembakau sebesar 0.056%. Di Indonesia banyak pengusaha atau investor
yang melakukan investasi dan bisnis dengan sumber modal perbankan.
Ketika bank meningkatkan suku bunga maka beban investor untuk
membayar bunga pinjaman juga akan meningkat. Oleh karena itu, ketika
suku bunga bank tinggi maka investor akan mempertimbangkan untuk
meminjam modal di bank karena beban bunga yang ditanggung cukup besar.

5.4 Subsektor Industri Tekstil
Tabel 5. 6 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Tekstil
Table : Regression results
Tekstil
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-0.823
(0.770)
0.000
(0.000)
0.032
(0.023)
-0.180
(0.184)
-0.018
(0.862)
-2.374
(3.758)
43
0.125

(2)
PMA
0.135
(0.435)
-0.000
(0.000)
0.023*
(0.013)
0.156
(0.104)
0.687
(0.487)
-2.500
(2.123)
43
0.188

(3)
PMDN
-0.957
(0.675)
0.000
(0.000)
0.009
(0.020)
-0.336**
(0.161)
-0.705
(0.755)
0.126
(3.292)
43
0.178

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi PMDN sektor
industri Tekstl, variabel yang signifikan adalah suku bunga (negatif). Variabel
suku bunga signifikan berpengaruh negatif terhadap PMDN sektor industri
Tekstil menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% akan
menurunkan PMDN sektor industri Tekstil sebesar 0.3%. Di Indonesia banyak
pengusaha atau investor yang melakukan investasi dan bisnis dengan sumber
modal perbankan. Ketika bank meningkatkan suku bunga maka beban
investor untuk membayar bunga pinjaman juga akan meningkat. Oleh karena
itu, ketika suku bunga bank tinggi maka investor akan mempertimbangkan
untuk meminjam modal di bank karena beban bunga yang ditanggung cukup
besar.

5.5 Subsektor Industri Pakaian Jadi
Tabel 5. 7 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Pakaian Jadi
Table : Regression results
Pakaian Jadi
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-0.045
(0.191)
0.000
(0.000)
0.002
(0.006)
0.025
(0.046)
0.092
(0.214)
-0.318
(0.931)
43
0.034

(2)
PMA
0.127
(0.157)
-0.000
(0.000)
-0.002
(0.005)
0.027
(0.037)
-0.050
(0.175)
0.441
(0.765)
43
0.029

(3)
PMDN
-0.172**
(0.073)
0.000**
(0.000)
0.004**
(0.002)
-0.002
(0.017)
0.142*
(0.081)
-0.759**
(0.355)
43
0.213

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Hasil estimasi pada tabel pada 5.7 menunjukkan bahwa faktor-faktor
yang signifikan memperngaruhi PMDN sektor industri pakaian jadi
diantaranya adalah PDB (negatif), nilai tukar (positif), IHK (positif) dan
dummy Covid-19 (positif). PDB signifikan berpengaruh negatif menunjukkan
bahwa setiap kenaikan PDB sebesar 1 triliun rupiah akan menurunkan PMDN
sektor industri pakaian jadi sebesar 1.7 milyar rupiah. Sedangkan ketika
rupiah mengalami depresiasi justru akan meningkatkan PMDN industri
pakaian jadi. Sementara itu, meskipun secara keseluruhan kondisi Covid-19
menurunkan investasi secara total tetapi untuk industri pakaian jadi dummy
Covid-19 justru meningkatkan PMDN hingga 1.4 milyar rupiah. Hal ini
dikarenakan selama pandemi, industri garmen nasional tetap beroperasi
untuk menjaga produktivitasnya. Selain itu, banyak peluang bisnis baru di
bidang pakaian jadi yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat di masa
pandemi seperti meningkatkan promosi online hingga menciptakan pakaian
yang nyaman untuk bekerja dari rumah (work from home).

5.6 Subsektor Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
Tabel 5. 8 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Table : Regression results
Kulit dan Alas
Kaki
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
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(1)
PMA+PMDN
-0.058
(0.301)
0.000
(0.000)
-0.007
(0.009)
-0.119
(0.072)
-0.273
(0.337)
1.809

(2)
PMA

(3)
PMDN

-0.031
(0.295)
0.000
(0.000)
-0.007
(0.009)
-0.108
(0.070)
-0.302
(0.330)
1.858

-0.027
(0.028)
0.000
(0.000)
0.001
(0.001)
-0.012*
(0.007)
0.030
(0.031)
-0.048
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(1.468)
43
0.122

Obs.
R-squared

(1.437)
43
0.098

(0.137)
43
0.333

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa faktor yang
signifikan mempengaruhi investasi dalam negeri (PMDN) industri kulit,
barang dari kulit dan alas kaki adalah suku bunga (negatif). Seperti halnya
industri tekstil, variabel suku bunga yang signifikan berpengaruh negatif
menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% akan
menurunkan PMDN sektor industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
sebesar 0.012%. Di Indonesia banyak pengusaha atau investor yang
melakukan investasi dan bisnis dengan sumber modal perbankan. Ketika
bank meningkatkan suku bunga maka beban investor untuk membayar
bunga pinjaman juga akan meningkat. Oleh karena itu, ketika suku bunga
bank tinggi maka investor akan mempertimbangkan untuk meminjam modal
di bank karena beban bunga yang ditanggung cukup besar.

5.7 Subsektor Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk
furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
Tabel 5. 9 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur)
dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
Table : Regression results
Kayu
PDB
NILAI TUKAR
IHK

(1)
PMA+PMDN
0.024
(0.580)
0.000
(0.000)
-0.009
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(2)
PMA
0.067
(0.397)
0.000
(0.000)
-0.011

(3)
PMDN
-0.043
(0.340)
0.000
(0.000)
0.002
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Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(0.017)
-0.174
(0.139)
-0.942
(0.649)
1.183
(2.831)
43
0.263

(0.012)
-0.208**
(0.095)
-0.873*
(0.444)
2.407
(1.935)
43
0.259

(0.010)
0.034
(0.081)
-0.069
(0.381)
-1.224
(1.659)
43
0.182

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
signifikan mempengaruhi investasi asing (PMA) pada Industri kayu, barang
dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari
bambu, rotan dan sejenisnya diantaranya adalah suku bunga (negatif) dan
dummy Covid-19 (negatif). Variabel suku bunga signifikan berpengaruh
negatif terhadap PMA sektor industri kayu dan sejenisnya menunjukkan
bahwa setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% akan menurunkan PMA sektor
industri kayu dan sejenisnya sebesar 0.2%. Di Indonesia banyak pengusaha
atau investor yang melakukan investasi dan bisnis dengan sumber modal
perbankan. Ketika bank meningkatkan suku bunga maka beban investor
untuk membayar bunga pinjaman juga akan meningkat. Oleh karena itu,
ketika suku bunga bank tinggi maka investor akan mempertimbangkan untuk
meminjam modal di bank karena beban bunga yang ditanggung cukup besar.
Sementara itu, pandemic Covid-19 terlihat signifikan menurunkan PMA
sektor industri kayu dan sejenisnya secara total. Penurunan investasi diawali
dengan terjadinya penurunan drastis atas permintaan terhadap produk dari
industri kayu. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif pada
kinerja produksi dan penjualan, terutama ekspor sektor industri kayu dan
sejenisnya.
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5.8 Subsektor Industri kertas dan barang dari kertas
Tabel 5. 10 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas
Table : Regression results
Kertas
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-4.530
(2.845)
0.002
(0.001)
0.106
(0.085)
-0.139
(0.680)
1.168
(3.183)
-14.558
(13.875)
43
0.090

(2)
PMA
-4.147
(2.623)
0.001*
(0.001)
0.099
(0.078)
0.061
(0.627)
1.526
(2.936)
-16.816
(12.796)
43
0.101

(3)
PMDN
-0.383
(0.933)
0.000
(0.000)
0.007
(0.028)
-0.200
(0.223)
-0.359
(1.044)
2.258
(4.550)
43
0.059

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa faktor yang secara
signifikan mempengaruhi penerimaan PMA sektor industri kertas dan barang
dari kertas adalah nilai tukar (positif) dimana ketika rupiah mengalami
depresiasi, penerimaan PMA untuk sektor industri kertas dan barang dari
kertas justru mengalami peningkatan.
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5.9 Subsektor Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman
Tabel 5. 11 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
Table : Regression results
Percetakan
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-0.000
(0.084)
0.000
(0.000)
-0.000
(0.003)
-0.010
(0.020)
-0.063
(0.094)
-0.027
(0.409)
43
0.197

(2)
PMA
0.046
(0.033)
-0.000
(0.000)
-0.001
(0.001)
0.005
(0.008)
-0.077**
(0.036)
0.101
(0.159)
43
0.265

(3)
PMDN
-0.046
(0.078)
0.000
(0.000)
0.001
(0.002)
-0.014
(0.019)
0.014
(0.087)
-0.128
(0.379)
43
0.126

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pad atabel 5.11 menunjukkan bahwa faktor yang
mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan PMA sektor industri
percetakan dan reproduksi media rekaman adalah dummy Covid-19. Sama
halnya dengan industri kayu dan sejenisnya, pandemic Covid-19 juga telah
menurunkan penerimaan PM pada sektor industri percetakan dan reproduksi
media rekaman hingga 700 juta rupiah.
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5.10 Subsektor Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak
bumi
Tabel 5. 12 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak
Table : Regression results
Batu Bara

(1)
PMA+PMDN

PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

0.219
(2.259)
-0.000
(0.001)
-0.040
(0.068)
-0.435
(0.540)
-1.101
(2.529)
11.438
(11.021)
43
0.034

(2)
PMA

(3)
PMDN

1.612
(1.421)
-0.001
(0.000)
0.012
(0.042)
0.372
(0.340)
0.976
(1.590)
1.134
(6.931)
43
0.142

-1.393
(1.504)
0.000
(0.000)
-0.052
(0.045)
-0.807**
(0.360)
-2.078
(1.684)
10.304
(7.338)
43
0.154

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 5.12 menunjukkan bahwa faktor yang
mempengaruhi penerimaan PMDN pada industri produk dari batu bara
adalah suku bunga. Variabel suku bunga signfikan berpengaruh negatif yang
menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 1% akan menurunkan
jumlah penerimaan PMDN industri produk dari batu bara sebesar 0.8%.
Seperti halnya pada industri makanan, tekstil dan kulit, barang dari kulit dan
alas kaki, ketika suku bunga bank tinggi maka investor akan
mempertimbangkan untuk meminjam modal di bank karena beban bunga
yang ditanggung cukup besar.
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5.11 Subsektor Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia
Tabel 5. 13 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
Table : Regression results
Bahan Kimia
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-4.330**
(2.062)
0.002***
(0.001)
0.011
(0.062)
-0.299
(0.493)
-0.677
(2.308)
-5.597
(10.059)
43
0.370

(2)
PMA
-2.098
(1.530)
0.001*
(0.000)
0.028
(0.046)
-0.407
(0.366)
-0.265
(1.712)
-2.113
(7.460)
43
0.158

(3)
PMDN
-2.232*
(1.216)
0.001***
(0.000)
-0.017
(0.036)
0.108
(0.291)
-0.412
(1.361)
-3.484
(5.930)
43
0.433

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Dari hasil estimasi pada tabel 5.13 menunjukkan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi penerimaan PMDN untuk sektor industri bahan kimia
dan barang dari bahan kimia diantaranya adalah PDB (negatif), dan nilai tukar
(positif). Variabel PDB signifikan berpengaruh negatif juga terhadap
penerimaan total investasi industri kimia, yang berarti bahwa setiap kenaikan
PDB sebesar 1,000 triliun rupiah akan menurunkan penerimaan PMDN dan
total investasi masing-masing sebesar 2.2 dan 4.3 triliun rupiah terhadap
industri kimia. Sedangkan, variabel nilai tukar tidak hanya signifikan
berpengaruh positif terhadap PMDN melainkan juga terhadap penerimaan
PMA dan Total Investasi. Kenaikan nilai tukar atau depresiasi rupiah justru
akan meningkatkan penerimaan PMA industri kimia.
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5.12 Subsektor Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
Tabel 5. 14 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
Table : Regression results
Farmasi
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
0.157
(0.508)
0.000
(0.000)
0.017
(0.015)
-0.096
(0.122)
0.008
(0.569)
-3.021
(2.480)
43
0.474

(2)
PMA
-0.034
(0.270)
0.000
(0.000)
-0.000
(0.008)
-0.105
(0.065)
-0.452
(0.302)
0.487
(1.318)
43
0.205

(3)
PMDN
0.191
(0.412)
0.000
(0.000)
0.017
(0.012)
0.009
(0.099)
0.460
(0.461)
-3.508*
(2.011)
43
0.467

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 5.14 menunjukkan bahwa variabel PDB, nilai
tukar, IHK, suku bunga dan dummy Covid-19 tidak signifikan mempengaruhi
penerimaan investasi di industri farmasi baik PMDN, PMA maupun total
investasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang lebih
signifikan mempengaruhi investasi di industri farmasi dibandingkan kelima
variabel yang disebutkan.
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5.13 Subsektor Industri karet, barang dari karet dan plastik
Hasil estimasi pada tabel 5.15 menunjukkan bahwa dari kelima faktor
yang diujikan hanya variabel nilai tukar yang berpengaruh terhadap positif
penerimaan total investasi sektor industri karet. Dimana kenaikan nilai tukar
atau depresiasi rupiah akan meningkatkan investasi di industri karet.
Sementara itu, untuk PMA dan PMDN kelima variabel yang diujikan tidak
memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan investasi industri
karet.
Tabel 5. 15 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
Table : Regression results
Karet
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-0.852
(0.783)
0.000*
(0.000)
0.009
(0.023)
-0.115
(0.187)
-0.157
(0.876)
-1.107
(3.820)
43
0.169

(2)
PMA
-0.735
(0.579)
0.000
(0.000)
-0.001
(0.017)
-0.093
(0.139)
-0.600
(0.648)
0.361
(2.827)
43
0.123

(3)
PMDN
-0.117
(0.415)
0.000
(0.000)
0.009
(0.012)
-0.022
(0.099)
0.443
(0.465)
-1.469
(2.025)
43
0.239

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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5.14 Subsektor Industri barang galian bukan logam
Tabel 5. 16 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Barang Galian Bukan Logam
Table : Regression results
Bukan Logam
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-2.021
(2.154)
0.001*
(0.001)
-0.034
(0.064)
0.806
(0.515)
-1.712
(2.411)
-5.411
(10.508)
43
0.357

(2)
PMA
-1.152
(0.915)
0.001**
(0.000)
0.019
(0.027)
0.465**
(0.219)
-0.202
(1.024)
-8.950*
(4.465)
43
0.441

(3)
PMDN
-0.870
(1.625)
0.000
(0.001)
-0.054
(0.049)
0.340
(0.388)
-1.510
(1.818)
3.539
(7.925)
43
0.225

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Dari hasil estimasi pada tabel 5.16 dapat dilihat bahwa variabel nilai
tukar secara signifikan memberikan dampak positif terhadap penerimaan
investasi total dan investasi asing (PMA). Ketika rupiah mengalami depresiasi
maka penerimaan investasi di sektor industri barang galian bukan logam.
Selain nilai tukar, variabel suku bunga juga signifikan mempengaruhi
penerimaan PMA industri barang galian bukan logam. Berbeda dengan
industri sebelumnya, kenaikan suku bunga sebesar 1% justru meningkatkan
penerimaan PMA industri barang galian bukan logam sebesar 0.4%.
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5.15 Subsektor Industri logam dasar
Tabel 5. 17 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Logam Dasar
Table : Regression results
Logam Dasar
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
1.356
(2.200)
0.001
(0.001)
0.059
(0.066)
-0.580
(0.526)
6.695***
(2.462)
-7.775
(10.732)
43
0.692

(2)
PMA
2.002
(2.008)
0.000
(0.001)
0.057
(0.060)
-0.078
(0.480)
8.060***
(2.247)
-9.504
(9.795)
43
0.687

(3)
PMDN
-0.645
(0.888)
0.000
(0.000)
0.002
(0.027)
-0.502**
(0.212)
-1.365
(0.994)
1.729
(4.333)
43
0.313

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 5.17 dapat diketahui bahwa
faktor yang signifikan mempengaruhi penerimaan investasi secara total dan
PMA sektor industri logam dasar adalah dummy Covid-19. Sama halnya
dengan industri pakaian jadi, kondisi pandemic Covid-19 rupanya
memberikan dampak positif terhadap industri logam dasar dimana
penerimaan investasi total dan PMA masing-masing mengalami peningkatan
sebesar 6 dan 8 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih
menjadi negara tujuan utama untuk dijadikan basis produksi para investor
dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor atas produk
logam dasar.
Disisilain, faktor yang signifikan mempengaruhi penerimaan PMDN
industri logam dasar adalah suku bunga. Variabel suku bunga secara
signifikan berpengaruh negatif yang artinya setiap kenaikan suku bunga
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sebesar 1% akan menurunkan penerimaan PMDN pada sektor industri logam
dasar sebesar 0.5%.

5.16 Subsektor Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya
Tabel 5. 18 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya
Table : Regression results
Logam Bukan
Mesin
PDB

(1)
PMA+PMDN

NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

-0.082
(0.444)
0.000
(0.000)
0.013
(0.013)
-0.018
(0.106)
-0.255
(0.497)
-1.733
(2.165)
43
0.177

(2)
PMA

(3)
PMDN

-0.709*
(0.409)
0.000**
(0.000)
0.010
(0.012)
-0.067
(0.098)
-0.306
(0.457)
-1.674
(1.993)
43
0.180

0.627**
(0.246)
-0.000**
(0.000)
0.003
(0.007)
0.049
(0.059)
0.051
(0.275)
-0.059
(1.198)
43
0.273

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 5.18 menunjukkan bahwa faktor yang
signifikan mempengaruhi penerimaan PMA dan PMDN pada industri barang
logam, bukan mesin dan peralatannya adalah PDB dan nilai tukar. Kedua
variabel tersebut memiliki pengaruh yang berbanding terbalik pada PMA dan
PMDN. Pada PMA PDB secara signifikan berpengaruh negatif yang
menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDB sebesar 1,000 triliun rupiah akan
menurunkan penerimaan PMA industri barang logam sebesar 709 milyar
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rupiah. Sementara itu, pada PMDN variabel PDB justru secara signifikan
berpengaruh positif dimana kenaikan PDB sebesar 1,000 triliun rupiah
berpotensi meningkatkan penerimaan PMDN industri barang logam sebesar
627 milyar rupiah. Begitu pula dengan variabel nilai tukar yang signifikan
berpengaruh positif dimana ketika rupiah mengalami depresiasi maka
penerimaan PMA industri barang logam akan meningkat. Sebaliknya, nilai
tukar secara signifikan memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan
PMDN yang artinya ketika rupiah mengalami depresiasi maka PMDN industri
barang logam akan mengalami penurunan.

5.17 Industri komputer, barang elektronik dan optik
Tabel 5. 19 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
Table : Regression results
Elektronik
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
0.516
(0.913)
-0.000
(0.000)
0.001
(0.027)
-0.233
(0.218)
-0.879
(1.022)
2.039
(4.454)
43
0.133

(2)
PMA

(3)
PMDN

0.467
(0.906)
-0.000
(0.000)
-0.002
(0.027)
-0.247
(0.217)
-0.906
(1.014)
2.515
(4.421)
43
0.123

0.049
(0.045)
-0.000
(0.000)
0.002*
(0.001)
0.015
(0.011)
0.027
(0.050)
-0.477**
(0.218)
43
0.385

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Hasil estimasi pada tabel 5.19 menunjukkan bahwa variabel yang signifikan
terhadap penerimaan PMDN industri komputer, barang elektronik dan optik
adalah IHK. Variabel IHK digunakan untuk menggambarkan tingkat inflasi,
sehingga ketika IHK signifikan berpengaruh positif berarti kenaikan tingkat
inflasi akan meningkatkan penerimaan PMDN industri komputer, barang
elektronik dan optik.

5.18 Industri peralatan listrik
Tabel 5. 20 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Peralatan Listrik
Table : Regression results
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-0.593
(0.399)
0.000
(0.000)
-0.006
(0.012)
-0.211**
(0.096)
-0.680
(0.447)
2.444
(1.948)
43
0.156

(2)
PMA
-0.417
(0.401)
0.000
(0.000)
-0.004
(0.012)
-0.103
(0.096)
-0.437
(0.449)
1.595
(1.958)
43
0.088

(3)
PMDN
-0.176
(0.174)
0.000
(0.000)
-0.002
(0.005)
-0.109**
(0.042)
-0.243
(0.194)
0.850
(0.847)
43
0.190

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 5.20 menunjukkan bahwa suku bunga
merupakan variabel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PMDN dan
investasi secara total pada industri peralatan listrik. Suku bunga signifikan
berpengaruh negatif menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 1%
secara signifikan dapat menurunkan penerimaan PMDN dan total investasi
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industri peralatan listrik masing-masing sebesar 0.1% dan 0.2%. Suku bunga
yang terlalu tinggi akan menurunkan keinginan investor untuk melakukan
investasi karena beban bunga yang harus ditanggung akan besar.
5.19 Industri mesin dan perlengkapan ytdl
Tabel 5. 21 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl
Table : Regression results
Mesin
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
0.384
(0.480)
-0.000
(0.000)
-0.016
(0.014)
0.049
(0.115)
-0.150
(0.537)
2.741
(2.341)
43
0.052

(2)
PMA
0.304
(0.481)
-0.000
(0.000)
-0.012
(0.014)
0.052
(0.115)
0.000
(0.538)
2.364
(2.346)
43
0.048

(3)
PMDN
0.080
(0.056)
-0.000
(0.000)
-0.003*
(0.002)
-0.003
(0.013)
-0.150**
(0.063)
0.377
(0.275)
43
0.300

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi dari tabel 5.20 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
signifikan mempengaruhi penerimaan PMDN industri mesin adalah IHK dan
dummy Covid-19. Variabel IHK secara signifikan memberikan pengaruh
negatif terhadap penerimaan PMDN industri mesin. IHK menggambarkan
inflasi di suatu negara dan menurut Bank Indonesia inflasi merupakan salah
satu indikator prakondisi yang menjadi pertimbangan bagi investor sebelum
melakukan investasi. Tingkat inflasi dapat dijadikan sebagai acuan untuk
menentukan instrument investasi mana yang paling cocok karena ketika
tingkat inflasi sedang tinggi maka imbal hasil dari investasi akan tergerus oleh
kenaikan harga barang-barang atau jasa. Sementara itu, variabel dummy
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Covid-19 secara signifikan memberikan pengaruh negatif yang artinya
terjadinya wabah Covid-19 menyebabkan penerimaan PMDN industri mesin
mengalami penurunan mencapai 150 milyar rupiah.

5.20 Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer
Tabel 5. 22 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, Semi Trailer
Table : Regression results
Kendaraan
Bermotor
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
R-squared

(1)
PMA+PMDN
-2.684
(1.830)
0.001
(0.001)
0.155***
(0.055)
0.758*
(0.437)
3.583*
(2.047)
-23.594**
(8.924)
43
0.252

(2)
PMA
-2.518
(1.812)
0.001
(0.001)
0.151***
(0.054)
0.763*
(0.433)
3.512*
(2.028)
-23.006**
(8.839)
43
0.252

(3)
PMDN
-0.167
(0.143)
0.000
(0.000)
0.003
(0.004)
-0.005
(0.034)
0.071
(0.160)
-0.589
(0.697)
43
0.094

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 5.21 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
signifikan mempengaruhi penerimaan investasi secara total dan PMA industri
kendaraan bermotor adalah IHK (positif), suku bunga (positif) dan dummy
Covid-19 (positif). Berbeda halnya dengan industri mesin, pada industri
kendaraan bermotor variabel IHK yang menggambarkan tingkat inflasi secara
signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan investasi total dan PMA.
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Kenaikan tingkat inflasi tidak selalu memberikan dampak negatif terhadap
perekonomian. Tingkat inflasi dapat memberikan dampak positif yang
dirasakan oleh debitur dan pengusaha dimana bagi debitur ketika inflasi
mengalami kenaikan maka uang yang akan dikembalikan akan menurun dari
jumlah sebelumnya ketika meminjam, sedangkan bagi pengusaha kenaikan
inflasi akan menjadikan pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya
produksi. Sama halnya dengan indsutri barang galian bukan logam, pada
industri kendaraan bermotor kenaikan suku bunga sebesar 1% secara
signifikan akan meningkatkan penerimaan investasi total dan PMA masingmasing sebesar 0.758% dan 0.763%. Sementara itu, seperti industri
sebelumnya, kondisi pandemic Covid-19 justru secara signifikan berpengaruh
positif terhadap investasi industri kendaraan bermotor. Ditengah krisis
perekonomian akibat Covid-19, investasi kendaraan bermotor terus berjalan
karena besarnya potensi pasar kendaraan bermotor di Indonesia. Ketika
wabah Covid-19 melanda Indonesia, penerimaan investasi total dan PMA
industri kendaraan bermotor justru meningkat masing-masing sebesar 3,6
triliun rupiah dan 3.5 triliun rupiah.

5.21 Industri alat angkutan lainnya
Tabel 5. 23 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Alat Angkutan Lainnya
Table : Regression results
Angkutan Lainnya
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
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(1)
PMA+PMDN
-0.837
(0.873)
0.000
(0.000)
0.036
(0.026)
0.102
(0.209)
0.549
(0.977)
-6.302
(4.260)

(2)
PMA
-1.349
(0.804)
0.000*
(0.000)
0.025
(0.024)
0.030
(0.192)
0.012
(0.900)
-4.780
(3.923)

(3)
PMDN
0.512*
(0.255)
-0.000
(0.000)
0.010
(0.008)
0.072
(0.061)
0.538*
(0.285)
-1.521
(1.244)
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Obs.
R-squared

43
0.109

43
0.146

43
0.355

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 5.22 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
signifikan mempengaruhi penerimaan PMDN industri alat angkutan lainnya
adalah PDB dan dummy Covid-19. Variabel PDB secara signifikan
berpengaruh positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDB sebesar
1,000 triliun rupiah akan meningkatkan penerimaan PMDN industri alat
angkutan lainnya sebesar 512 milyar rupiah. Seperti halnya industri
kendaraan bermotor, pandemic Covid-19 juga secara signifikan memberikan
pengaruh positif terhadap penerimaan PMDN dimana jumlahnya meningkat
mencapai 538 milyar rupiah. Disisi lain, dari tabel 5.22 juga dapat diketahui
bahwa variabel nilai tukar signifikan berpengaruh positif terhadap
penerimaan PMA, dimana ketika rupiah mengalami depresiasi PMA industri
alat angkutan lainnya justru mengalami peningkatan.

5.22 Industri furnitur
Tabel 5. 24 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Furnitur
Table : Regression results
Furnitur
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons

(1)
PMA+PMDN
0.257*
(0.130)
-0.000
(0.000)
0.003
(0.004)
0.026
(0.031)
0.166
(0.146)
-0.670
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(2)
PMA
0.129
(0.081)
-0.000
(0.000)
0.004
(0.002)
0.028
(0.019)
0.003
(0.091)
-0.699*

(3)
PMDN
0.128
(0.089)
-0.000
(0.000)
-0.001
(0.003)
-0.001
(0.021)
0.162
(0.099)
0.029
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Obs.
R-squared

(0.636)
43
0.445

(0.395)
43
0.351

(0.432)
43
0.473

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Dari hasil estimasi pada tabel 5.23 dapat diketahui bahwa faktor yang
mempengaruhi penerimaan investasi secara total industri furniture adalah
PDB. Variabel PDB secara signifikan berpengaruh positif terhadap total
investasi dimana setiap kenaikan PDB sebesar 1,000 triliun rupiah maka akan
meningkatkan penerimaan investasi industri furniture sebesar 257 milyar
rupiah. Sementara itu, dari sisi PMA dan PMDN keseluruhan variabel yang
diujikan dalam penelitian ini tidak ada yang memberikan dampak secara
signifikan.

5.23 Industri pengolahan lainnya
Tabel 5. 25 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
Sektor Industri Pengolahan Lainnya
Table : Regression results
Pengolahan
Lainnya
PDB
NILAI TUKAR
IHK
Suku Bunga
dcovid
_cons
Obs.
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(1)
PMA+PMDN
0.177
(0.513)
0.000
(0.000)
-0.006
(0.015)
-0.170
(0.123)
-0.057
(0.574)
1.547
(2.502)
43

(2)
PMA

(3)
PMDN

-0.101
(0.512)
0.000
(0.000)
-0.009
(0.015)
-0.221*
(0.122)
-0.181
(0.573)
2.262
(2.496)
43

0.278***
(0.086)
-0.000**
(0.000)
0.003
(0.003)
0.050**
(0.021)
0.125
(0.096)
-0.715*
(0.419)
43
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R-squared

0.221

0.174

0.490

Standard errors are in parenthesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Hasil estimasi pada tabel 5.24 menunjukkan bahwa variabel suku
bunga secara signifikan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap
penerimaan PMA dan PMDN pada industri pengolahan lainnya. Dari sisi PMA,
variabel suku bunga secara signifikan berpengaruh negatif yang artinya
setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% maka akan menurunkan penerimaan
PMA industri pengolahan lainnya sebesar 0.2%, sebaliknya pada PMDN, suku
bunga secara signifikan berpengaruh positif yang menunjukkan bahwa setiap
kenaikan suku bunga sebesar 1% justru akan meningkatkan penerimaan
PMDN industri pengolahan lainnya sebesar 0.05%. selain suku bunga,
terdapat faktor lain yang juga secara signifikan mempengaruhi penerimaan
PMDN yaitu PDB dan nilai tukar. Variabel PDB secara signifikan berpengaruh
positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDB sebesar 1,000 triliun
rupiah akan meningkatkan penerimaan PMDN industri pengolaha lainnya
sebesar 278 milyar rupiah. Sementara itu, variabel nilai tukar secara
signifikan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PMDN. Ketika rupiah
mengalami depresiasi maka penerimaan PMDN industri pengolahan lainnya akan
mengalami penurunan.

5.24. Analisis Pengganda Sektor Industri
Dalam jangka pendek investasi akan mempengaruhi permintaan
barang/jasa dan akan mendorong meningkatnya output dan kesempatan
kerja. Dalam jangka panjang akan terjadi pembentukan modal kapital yaitu
penambahan peralatan mesin dan bangunan yang dapat digunakan untuk
membiayai pembangunan.
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Berikut adalah nilai pengganda sektor industri yang dirinci menurut
pengganda output, nilai tambah, pendapatan masyarakat dan tenaga kerja:

Tabel 5. 26 Nilai Pengganda Sektor Industri
No.

Nama Sektor

1
2

Hasil Pemotongan Hewan
Hasil Pengolahan Dan Pengawetan
Daging
Ikan Kering dan Ikan Asin
Hasil Pengolahan dan Pengawetan
Ikan
Hasil Pengolahan dan Pengawetan
Buah-buahan dan Sayur-sayuran
Minyak Hewani dan Minyak Nabati
Kopra

3
4
5
6
7

152

Output
1.9562

Nilai Pengganda
Nilai
PendaTambah
patan
0.9575
0.2929

Tenaga
Kerja
0.0201

2.3041

0.9557

0.2649

0.0169

1.7900

0.9809

0.2001

0.0088

1.9192

0.9790

0.2012

0.0165

1.7573

0.9466

0.2303

0.0179

1.9686
1.8918

0.9756
0.9821

0.2938
0.2611

0.0108
0.0181
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No.

Nama Sektor

8

Makanan dan Minuman Terbuat
dari Susu
Tepung Lainnya
Tepung gandum dan tepung meslin
Hasil Penggilingan Padi Dan
Penyosohan Beras
Roti, Biskuit dan Sejenisnya
Gula
Coklat dan Kembang Gula
Mie, Macaroni dan Sejenisnya
Kopi Olahan
Teh Olahan
Kedele Olahan
Makanan Lainnya
Makanan Hewan Olahan
Minuman Beralkohol
Minuman Tak Beralkohol
Rokok
Tembakau Olahan
Benang
Tekstil
Permadani,Tali & Penutup Lantai
Lainnya
Barang dari Tekstil Selain Kain dan
Pakaian Jadi
Barang-barang Rajutan
Pakaian Jadi
Hasil Pengawetan Dan
Penyamakan Kulit
Barang-barang dari Kulit
Alas Kaki
Kayu Gergajian dan Olahan
Kayu Lapis dan Sejenisnya

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Output

Nilai Pengganda
Nilai
PendaTambah
patan

Tenaga
Kerja

2.3467

0.9134

0.2541

0.0173

1.9995
1.6725

0.9705
0.6273

0.2188
0.1437

0.0390
0.0039

1.9535

0.9965

0.2283

0.0466

2.2469
2.1247
2.1773
2.2220
1.9372
1.8498
1.7721
2.1912
2.0095
1.7636
2.0255
1.5349
2.0298
1.9882
1.5313

0.8619
0.9310
0.9383
0.8079
0.9588
0.9727
0.7797
0.9216
0.9394
0.8052
0.9062
0.8524
0.8056
0.7425
0.5828

0.2673
0.2585
0.2748
0.2418
0.2648
0.2686
0.2211
0.2388
0.2248
0.3021
0.3208
0.2705
0.2541
0.1929
0.1574

0.0226
0.0432
0.0157
0.0124
0.0337
0.0241
0.0364
0.0235
0.0333
0.0138
0.0141
0.0205
0.0210
0.0094
0.0344

1.8569

0.6937

0.1810

0.0056

2.0434

0.7898

0.2107

0.0204

1.9734
1.7037

0.7993
0.7766

0.1899
0.2382

0.0112
0.0191

1.9263

0.9257

0.3581

0.0190

1.7896
1.6504
1.8456
1.7405

0.9287
0.7799
0.9349
0.9161

0.3691
0.3174
0.2425
0.2383

0.0512
0.0188
0.0203
0.0076
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No.

Nama Sektor

36
37

Bahan Bangunan Dari Kayu
Barang-barang Lainnya Dari Kayu,
Gabus, Bambu dan Rotan
Bubur Kertas
Kertas
Barang-Barang Dari Kertas Dan
Karton
Barang Cetakan
Barang-barang Lainnya dari Bahan
Bukan Logam
Barang-barang Hasil Kilang Minyak
dan Gas Bumi
Kimia Dasar Kecuali Pupuk
Pupuk
Damar Sintetis, Bahan Plastik dan
Serat Sintetis
Pestisida
Cat dan tinta cetak
Vernis Dan Lak
Sabun dan bahan pembersih
Kosmetik
Barang-barang kimia lainnya
Produk farmasi
Obat Tradisional
Ban
Karet Remah dan Karet Asap
Barang-barang Lainnya dari Karet
Barang-Barang dari Plastik
Kaca dan Barang-barang dari Kaca
Barang-Barang dari tanah liat,
keramik dan porselen
Semen
Besi dan Baja Dasar

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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Output
1.8363

Nilai Pengganda
Nilai
PendaTambah
patan
0.8870
0.2353

Tenaga
Kerja
0.0118

2.0090

0.8724

0.2414

0.0586

2.0596
1.8407

0.8149
0.7495

0.2388
0.2289

0.0064
0.0048

1.9223

0.7406

0.2280

0.0052

1.9240

0.7030

0.2095

0.0177

1.7682

0.8732

0.2777

0.0040

1.5975

0.8612

0.1812

0.0012

1.4253
1.6801

0.5625
0.7773

0.1600
0.2286

0.0021
0.0046

1.6123

0.6725

0.2208

0.0034

1.6432
1.7319
1.8409
1.8842
1.5698
1.6098
1.9096
1.9447
1.9651
1.9122
2.0554
1.9007
1.7738

0.7739
0.7851
0.8982
0.8683
0.6563
0.7752
0.7870
0.9164
0.8844
0.9174
0.7798
0.7041
0.8364

0.2811
0.2714
0.3133
0.2700
0.2203
0.2304
0.2205
0.2826
0.3013
0.3172
0.2515
0.2267
0.2600

0.0075
0.0092
0.0105
0.0184
0.0099
0.0042
0.0072
0.0103
0.0258
0.0287
0.0132
0.0122
0.0052

1.8888

0.8435

0.2653

0.0202

1.9181
1.9608

0.8415
0.8257

0.2538
0.1831

0.0061
0.0039
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Nama Sektor

63
64

Logam Dasar Bukan Besi
Barang-barang hasil Pengecoran
logam
Bahan Bangunan dari Logam
Senjata dan amunisi, metalurgi dan
jasa pembuatan barang logam
Alat-alat dapur, pertukangan,
perabot rumahtanga dan kantor
dari logam
Barang-barang Logam Lainnya
Barang-barang Elektronik,
Komunikasi dan Perlengkapannya
Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
Mesin Pembangkit Dan Motor
Listrik
Mesin Listrik Dan Perlengkapannya
Baterai Dan Aki
Perlengkapan Listrik Lainnya
Alat Listrik Untuk Rumah tangga
Mesin Penggerak Mula
Mesin untuk keperluan kantor dan
akunting, dan bagian serta
perlengkapannya
Mesin lainnya dan
perlengkapannya
Kendaraan Bermotor Kecuali
Sepeda Motor
Kapal Dan Jasa Perbaikannya
Kereta Api Dan Jasa Perbaikannya
Pesawat Terbang Dan Jasa
Perbaikannya
Alat Pengangkutan Lainnya
Sepeda Motor

65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
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Output
1.8497

Nilai Pengganda
Nilai
PendaTambah
patan
0.7439
0.1714

Tenaga
Kerja
0.0031

1.8021

0.7297

0.1658

0.0450

1.9983

0.8393

0.2203

0.0050

1.5924

0.6405

0.1750

0.0668

1.4978

0.6875

0.1917

0.0475

1.6711

0.6983

0.1828

0.0026

1.6187

0.5345

0.1889

0.0056

1.6709

0.5702

0.2039

0.0039

1.6464

0.5447

0.1926

0.0035

1.7829
1.6892
1.7365
1.7033
1.7433

0.5959
0.5887
0.6541
0.6773
0.5964

0.2077
0.2045
0.1728
0.1776
0.1601

0.0037
0.0052
0.0041
0.0090
0.0055

1.4315

0.4286

0.1633

0.0029

1.4355

0.4308

0.1633

0.0031

1.6007

0.8250

0.2581

0.0053

1.4105
1.6766

0.6323
0.7091

0.1960
0.2167

0.0116
0.0090

1.6203

0.5980

0.1960

0.0055

1.5844
1.7617

0.6272
0.8823

0.1888
0.2733

0.0065
0.0050
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No.
85
86
87
88
89
90
91
92

Nama Sektor
Perabotan Rumah Tangga dan
Kantor Selain dari Logam
Perhiasan
Alat-Alat Musik
Alat-Alat Olahraga
Alat Permainan dan mainan anakanak
Alat Kedokteran
Barang-barang hasil industri
pengolahan lainnya
Jasa perawatan dan perbaikan
produk-produk logam pabrikan,
mesin-mesin dan peralatan
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Output

Nilai Pengganda
Nilai
PendaTambah
patan

Tenaga
Kerja

1.9686

0.8401

0.2506

0.0203

1.9483
2.0132
1.7294

0.8002
0.8088
0.8531

0.2594
0.2604
0.2992

0.0228
0.0084
0.0146

1.7664

0.8336

0.2850

0.0183

1.7820

0.7981

0.2731

0.0059

1.7761

0.8478

0.2886

0.0193

1.7631

0.7758

0.2507

0.0098
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BAB VI PENUTUP
6.1. Simpulan
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan kajian tentang
Infromasi Investasi Industri ini antara lain:
•

Faktor penentu investor (lokal dan MNC) dalam menentukan lokasi
investasi di suatu negara antara lain (sesuai urutan prioritas):
stabilitas ekonomi, stabilitas politik, biaya bahan baku, pasar
domestik, transparansi dalam hukum, ketersediaan SDM yang
terlaitih, biaya buruh, kualitas hidup, ketersediaan supplier lokal,
adanya kerjadama dan perjanjian bilateral, paket insentif pajak dan
pasar ekspor.

•

Pajak dan insentif fiskal hanya penentu sekunder investasi setelah
fundamental iklim bisnis seperti ukuran pasar, kerangka peraturan
yang sehat, stabilitas makroekonomi, dan ketersediaan tenaga kerja
terampil dan sumber daya alam. Faktor-faktor non-pajak merupakan
determinan investasi yang dominan.

•

Beberapa negara kompetitor Indonesia, khususnya negara-negara di
ASEAN juga memberikan insentif dalam investasi, baik melalui
insentif fiskal maupun non fiskal. Insentif fiskal dilakukan melalui
pemberian tax holiday, tax allowance dan lainnya serta reformasi
perpajakan. Insentif nonfiskal dilakukan melalui perbaikan dalam
komponen EODB, perbaikan infrastruktur, Kawasan Ekonomi Khusus,
dan lain-lain.

•

Pertumbuhan investasi sektor industri (PMDN dan PMA) di Indonesia
umumnya dipengaruhi secara signifikan oleh PDB per Kapita (+), nilai
tukar Rp terhadap US$) (-), suku bunga (-), kebijakan insentif fiskal (+),
dan pertumbuhan investasi sektor industri pada tahun sebelumnya
(+). Magnitude dan besaran pengaruh dari masing-masing variabel
independen tersebut cenderung bervariatif sesuai dengan jenis
industri dan jenis sumber investasinya (PMDN dan PMA).
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•

Jenis sektor industri yang konsisten dan stabil (sesuai dengan teori
ekonomi) dipengaruhi oleh variabel-variabel independen tersebut
adalah: 1) industri makanan, 2) industri tekstil, 3) industri kayu, 4)
industri karet dan plastik, 5) industri non logam, 6) industri logam,
mesin dan elektronik, dan 7) sektor industri secara total.

•

Pemberian insentif fiskal terbukti dapat mendorong pertumbuhan
perekonomian, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan
penrapatan rumah tangga melalui mekanisme perubahan harga
komoditas dan/atau perubahan biaya produksi (tergantung jenis
instrumen insentif fiskal yang digunakan).

6.2. Saran/Rekomendasi
Beberapa saran/rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dari
pelaksanaan kajian tentang Model Penentuan Insentif Fiskal Subsektor
Industri ini antara lain:
•

Pemerintah perlu memprioritaskan hal-hal utama yang menjadi
perhatian investor dalam menentukan investasinya, terutama terkait
dengan faktor-faktor bukan perpajakan atau insentif fiskal, baik
investor lokal maupun MNC dan baik calon investor baru maupun
investor incumbent

•

Untuk menarik calon investor baru, Pemerintah diharapkan selalu
melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan 10 komponen yang
ada dalam EODB, yaitu kemudahan dalam memulai usaha, izin
konstruksi membangun, memperoleh listrik, mendaftarkan properti,
mendapatkan kredit, perlindungan investor minoritas, pembayaran
pajak, perdagangan antar perbatasan, penegakan perjanjian kontrak,
dan penanganan kepailitan.

•

Terkait insentif non fiskal, Pemerintah diharapkan fokus pada
peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktutrinvestasi, khususnya
listrik, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), transportasi, air
bersih dan sanitasi yang layah.
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•

Dalam menentukan jenis dan besaran insentif fiskal, Pemerintah
harus selalu mempertimbangkan jenis dan besaran insentif fiskal yang
diberikan oleh negara-negara tetangga, khususnya di wilayah ASEAN.

•

Kebijakan insentif fiskal yang telah diterapkan perlu disederhanakan
dan dipermudah persyaratan dan administrasinya agar dapat berjalan
efektif dan menarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di
Indonesia

•

Untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi di sektor
industri, Pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi
Indonesia, khususnya terkait upaya peningkatan pertumbuhan
ekonomi, pengandalian nilai tukar Rp terhadap US$ (upaya untuk
apresiasi), dan penurunan tingkat suku bunga (BI rate)

•

Insentif fiskal, khususnya tax holiday tetap perlu diberikan dengan
selalu meningkatkan keefektifan dampaknya terhadap investasi di
sektor industri (mempermudah persyaratan dan administrasinya)

•

Upaya-upaya promosi investasi dalam rangka menarik calon investor
baru dari luar negeri (PMA) terus perlu dilakukan, mengingat investasi
di sektor industri di Indonesia dominan berasal dari PMA

•

Pemilihan instrumen fiskal disesuaikan dengan tujuannya. Sebagai
contoh, dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan, salah satu
instrumen fiskal yang efektif adalah subsidi pertanian.

•

Pemanfaatan insentif fiskal akan lebih efektif bila dilakukan dengan
kombinasi antara berbagai instrumen fiskal. Sebagai contoh pada
tahun 2008 pemerintah mengeluarkan insetif fiskal baik dari sisi
pendapatan maupun belanja pemerintah dalam rangka
mengantisipasi dampak krisis ekonomi global pada saat itu.
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Subsektor Industri Pengolahan Non Migas
Industri Makanan dan Minuman
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
Industri Barang Galian bukan Logam
Industri Logam Dasar
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
Industri Mesin dan Perlengkapan
Industri Alat Angkutan
Industri Furnitur
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

2011
10.98
-0.23
6.49
10.94
-2.72
3.89
8.66
2.08
7.78
13.56
8.79
8.53
6.37
9.93
-1.09

2012
10.33
8.82
6.04
-5.43
-0.80
-2.89
12.78
7.56
7.91
-1.57
11.64
-1.39
4.26
-2.15
-0.38

2013
4.07
-0.27
6.58
5.23
6.19
-0.53
5.10
-1.86
3.34
11.63
9.22
-5.00
14.95
3.64
-0.70

2014
9.49
8.33
1.56
5.62
6.12
3.58
4.04
1.16
2.41
6.01
2.94
8.67
4.01
3.60
7.65

2015
7.54
6.24
-4.79
3.97
-1.63
-0.16
7.61
5.04
6.03
6.21
7.83
7.58
2.40
5.17
4.66

2016
8.33
1.58
-0.09
8.36
1.74
2.61
5.84
-8.50
5.47
0.99
4.33
5.05
4.52
0.46
-3.04

2017
9.23
-0.64
3.83
2.22
0.13
0.33
4.53
2.47
-0.86
5.87
2.79
5.55
3.68
3.65
-1.68

2018
7.91
3.52
8.73
9.42
0.75
1.43
-1.42
6.92
2.75
8.99
-0.61
9.49
4.24
2.22
-0.83

2019
7.78
3.36
15.35
-0.99
-4.55
8.86
8.48
-5.52
-1.03
2.83
-0.51
-4.13
-3.43
8.35
5.17

2020Q1
3.94
3.49
-1.24
-0.36
3.17
4.50
5.59
-0.82
-5.30
3.98
-3.52
-9.33
4.64
-7.28
-4.73

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Kumulatif Subsektor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2010-2020 (%)

LAMPIRAN
2020Q2
2.03
-3.51
-7.90
-4.45
0.97
2.76
7.12
-6.39
-7.17
3.39
-6.40
-11.29
-14.77
-5.00
-4.96

Subsektor Industri Pengolahan Non Migas
Industri Makanan dan Minuman
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
Industri Barang Galian bukan Logam
Industri Logam Dasar
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
Industri Mesin dan Perlengkapan
Industri Alat Angkutan
Industri Furnitur
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

2010
5.25
0.98
1.40
0.29
0.83
0.99
1.67
0.97
0.74
0.79
1.90
0.35
1.96
0.29
0.22

2011
5.24
0.92
1.38
0.28
0.76
0.96
1.59
0.92
0.71
0.80
1.81
0.30
1.98
0.28
0.20

2012
5.31
0.92
1.35
0.25
0.70
0.86
1.67
0.89
0.73
0.75
1.89
0.29
1.93
0.26
0.19

2013
5.14
0.87
1.36
0.26
0.70
0.78
1.65
0.80
0.73
0.78
1.95
0.27
2.02
0.26
0.17

2014
5.32
0.91
1.32
0.27
0.72
0.80
1.70
0.76
0.73
0.78
1.87
0.31
1.96
0.27
0.18

2015
5.61
0.94
1.21
0.27
0.68
0.76
1.82
0.75
0.72
0.78
1.97
0.32
1.91
0.27
0.18

2016
5.97
0.94
1.16
0.28
0.65
0.72
1.80
0.64
0.72
0.72
1.95
0.32
1.91
0.26
0.17

2017
6.14
0.90
1.11
0.27
0.60
0.71
1.74
0.63
0.66
0.73
1.86
0.32
1.82
0.25
0.15

2018
6.25
0.89
1.14
0.28
0.56
0.69
1.62
0.62
0.63
0.75
1.74
0.32
1.76
0.24
0.14

2019
6.40
0.89
1.26
0.27
0.51
0.69
1.68
0.56
0.59
0.73
1.68
0.30
1.63
0.25
0.15

Tabel 2 Distribusi PDB Subsektor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2010-2020 (%)
2020Q1
6.52
0.97
1.26
0.27
0.52
0.70
1.77
0.55
0.55
0.78
1.61
0.29
1.67
0.24
0.14

2020Q2
7.04
0.86
1.24
0.26
0.53
0.75
1.96
0.52
0.53
0.76
1.61
0.28
1.09
0.26
0.15

1.89
0.58
1.22
0.21
0.29
0.04

Industri Pakaian Jadi

Industri Kulit, barang dari kulit dan alas kaki

Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya

Industri kertas dan barang dari kertas

Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman

Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi

0.1
0.27
0.73
0.47
0.16

Industri alat angkutan lainnya

Industri furnitur

Industri pengolahan lainnya

Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

Industri peralatan listrik

0.18

0.15

Industri komputer, barang elektronik dan optik

Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer

0.17

Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya

Industri mesin dan perlengkapan YTDL

0.2
0.42

Industri logam dasar

0.49
1.02

Industri karet, barang dari karet dan plastik

Industri barang galian bukan logam

0.28

1.09

Industri Tekstil

0.12

0.41

Industri Pengolahan Tembakau

Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional

0.19

Industri Minuman

Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia

2.89

2015

Industri Makanan

Jenis Industri

0.11

0.49

0.62

0.16

0.17

0.09

0.12

0.1

0.43

0.16

1.04

0.39

0.08

0.26

0.01

0.24

0.2

1.42

0.66

1.89

1.01

0.29

0.22

3.23

2016

0.17

0.54

0.57

0.23

0.15

0.13

0.14

0.14

0.44

0.2

0.99

0.44

0.11

0.35

0.05

0.29

0.21

1.34

0.64

1.98

1.13

0.36

0.28

3.63

2017

0.17

0.55

0.6

0.22

0.17

0.14

0.14

0.14

0.51

0.18

0.99

0.45

0.11

0.34

0.05

0.29

0.23

1.37

0.61

2.04

1.11

0.36

0.27

3.68

2018

Tabel 3 Proporsi Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Menurut Subsektor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2015-2019
(%)

0.15

0.58

0.63

0.2

0.19

0.17

0.17

0.14

0.54

0.2

1.02

0.48

0.13

0.32

0.04

0.27

0.22

1.34

0.7

2.09

1

0.34

0.3

3.75

2019

46,006

221,226
126,438
42,658

Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Anyaman dari Bambu, Ro

Kertas dan Barang dari Kertas

4,501,145

-

Bukan Kelompok Industri Manufaktur lagi di KBLI 2009

Jumlah

18,887

18,954

Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

4,629,369

-

149,149

191,356

85,109

151,408

Alat Angkutan Lainnya

111,384

199,925

78,649

Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer

48,621

108,512

Pengolahan Lainnya

95,629

Mesin dan Perlengkapan ytdl

164,247

154,779

64,678

174,811

356,334

67,632

162,031

5,844

212,313

247,426

561,908

Furnitur

99,988
39,471

Peralatan Listrik

155,473
164,273

Komputer, Barang Elektronik dan Optik

68,623

Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

Logam Dasar

357,274
168,868

Barang Galian Bukan Logam

63,415

152,352

Karet, Barang dari Karet dan Plastik

Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional

Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi

6,218

234,173

Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman

131,250

528,579

Pakaian Jadi

477,387

482,963

Tekstil

304,243

43,267

742,195

329,877

38,914

2011

Pengolahan Tembakau

675,797

Minuman

2010

Makanan

Subsektor

4,928,839

-

17,555

160,019

190,127

85,349

118,643

56,905

115,488

158,706

161,861

60,430

193,136

353,624

63,529

185,066

6,574

52,147

129,359

225,456

256,500

600,109

482,349

324,614

46,691

884,602

2012

5,004,912

-

17,620

153,603

165,307

86,350

138,179

58,679

118,963

150,564

173,210

73,258

182,420

365,958

61,179

203,413

6,470

51,334

136,114

229,819

266,918

571,458

477,985

362,933

51,628

901,550

2013

5,180,531

-

18,995

159,864

171,789

89,992

140,107

61,720

125,090

144,895

160,849

73,255

177,082

390,555

58,024

193,261

6,352

50,505

180,712

228,201

279,064

636,684

546,946

356,117

52,681

877,791

2014

5,247,301

-

13,465

166,089

167,436

103,057

147,553

70,584

104,065

154,349

156,134

68,864

186,423

443,250

58,348

193,629

7,283

54,561

133,199

243,072

313,949

684,023

513,743

346,082

59,973

858,170

2015

6,390,923

-

42,823

192,033

182,612

138,082

203,549

77,247

147,441

151,128

169,112

144,659

207,201

459,017

90,577

234,362

19,946

88,210

161,922

306,609

399,776

917,477

540,663

299,470

97,428

1,119,579

2016

6,614,954

-

39,255

215,324

211,386

142,655

234,455

106,291

149,015

187,446

199,285

124,546

223,950

499,870

88,243

234,218

23,791

83,603

170,156

286,345

426,182

857,987

650,478

323,380

94,127

1,042,966

2017

Tabel 4 Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Menurut Subsektor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2010-2017 (Orang)

37 528
57 076
85 628
89 761

Furnitur

Pengolahan Lainnya

Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Bukan Kelompok Industri Manufaktur lagi di KBLI 2009

620 677

264 255

Peralatan Listrik

Alat Angkutan Lainnya

119 954

Komputer, Barang Elektronik dan Optik
204 772

140 281

Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

592 921

474 905

Logam Dasar

Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer

150 584

Barang Galian Bukan Logam

Mesin dan Perlengkapan ytdl

992 579
124 866

425 567

Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

Karet, Barang dari Karet dan Plastik

668 034

Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi

Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional

113 497

71 201

Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Anyaman dari Bambu, Rotan dsj
290 454

58 087

Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman

48 150

Kertas dan Barang dari Kertas

63 827

161 086

Pengolahan Tembakau

Pakaian Jadi

158 733

Tekstil

170 325

Minuman

2008

Makanan

Subsektor

112 490

212 259

52 753

44 852

653 104

673 358

208 638

275 028

146 232

191 541

482 840

177 108

130 730

1 174 593

426 169

389 539

152 982

374 129

80 108

62 605

57 026

73 790

181 991

179 922

190 706

2009

-

93 664

50 518

51 837

588 263

1 147 054

294 192

288 033

154 548

180 985

462 964

197 247

141 552

608 274

546 744

376 889

251 765

341 417

64 638

66 952

58 882

82 042

189 228

192 426

232 310

2010

-

131 640

53 637

60 039

699 077

931 352

346 291

343 628

151 004

197 899

590 652

211 634

151 655

458 177

668 469

333 536

181 068

458 426

74 872

91 258

57 076

99 382

220 773

163 808

258 948

2011

-

137 485

56 578

44 303

661 559

1 064 016

344 542

425 280

179 435

260 109

642 402

235 197

167 847

216 920

683 376

258 478

132 198

430 122

88 614

101 459

73 323

99 176

283 249

231 213

251 908

2012

Tabel 5 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah)

148 397

58 377

55 134

1 485 700

1 500 463

232 546

539 210

245 266

317 707

786 452

220 120

157 200

896 987

648 178

339 042

209 228

460 834

77 641

75 004

50 974

103 984

306 102

204 141

269 730

2013*

Pusat Data dan Informasi
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