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Memangkas
Hambatan Industri

M

emasuki 1 tahun Kabinet Kerja, Presiden Joko
Widodo melakukan gebrakan dengan meluncurkan
deregulasi dan debirokratisasi secara besar-besaran
melalui serangkaian paket kebijakan di bidang ekonomi.
Gebrakan itu dimulai dengan peluncuran Paket Kebijakan
Ekonomi I pada 9 September, disusul dengan Paket II pada
29 September, Paket III pada 7 Oktober, Paket IV pada 15
Oktober, dan Paket V pada 22 Oktober.
Secara keseluhan, terdapat 134 peraturan yang termasuk
dalam paket kebijakan ekonomi. Peraturan lain yang direvisi
termasuk satu Instruksi Presiden (Inpres), tiga Peraturan
Presiden (Perpres), delapan PP, 17 Peraturan Menteri (Permen)
dari berbagai kementerian, dan dua peraturan lainnya.
Peraturan kementerian meliputi satu Inpres di
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, empat PP
di Kementerian Keuangan, satu PP di Kementerian Pertanian,
serta dua PP di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM).
Selain itu, satu PP di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, satu PP di Kementerian Pariwisata, 17
Permen di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(UKM) dan dua peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM).
Melalui paket kebijakan tersebut, pemerintah mencoba
melakukan berbagai terobosan guna memacu perekonomian
yang sedang lesu akibat penurunan harga komoditas dan
melemahnya perekonomian global.
Terobosan itu juga tidak sekadar basa-basi, artinya
kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar riil dan
langsung menyentuh kepentingan pengusaha besar dan
UKM, pekerja, serta masyarakat luas.
Sebagai contoh, proses perizinan terkait dengan kegiatan
penanaman modal dipangkas sehingga pengusaha bisa
mengantongi persetujuan dalam waktu 3 jam. Industri
diberikan sejumlah insentif dengan layanan dipercepat,
mulai dari tidak dikenakan PPN hingga tax allowance dan tax
holiday, serta harga gas yang kompetitif.
Usaha kecil menengah juga mendapat perhatian dengan
pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit ekspor
berbunga murah.
Untuk kesejahteraan pekerja, pemerintah menetapkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan dengan formulasi yang sederhana tetapi
memberikan kepastian kenaikan upah setiap tahun.
Tidak hanya itu, kepentingan masyarakat luas mendapat
perhatian dengan penurunan harga bahan bakar minyak
(BBM) terutama jenis solar, yang digunakan secara luas dalam
kegiatan transportasi dan logistik. Harga gas 12 kg juga

diturunkan, selain tarif dasar listrik untuk industri diberikan
keringanan.
Seperti diungkapkan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah menetapkan
prioritas agar hasil dari deregulasi tersebut maksimal dan pada
akhirnya memperbaiki ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah.
Prioritas pertama adalah memacu ekspor karena
dampaknya langsung kepada devisa, kedua mendorong
investasi, ketiga menggiatkan pengeluaran pemerintah, dan
keempat menjaga stabilitas harga pangan.
Jika diperhatikan, paket kebijakan dan deregulasi tersebut
hampir semuanya diarahkan kepada sektor industri dan
perdagangan, dengan kata lain terkait dengan investasi dan
ekspor.
Langkah pemerintah ini sudah tepat, sebab kondisi
ekonomi yang sedang menurun saat ini membutuhkan
langkah cepat dan fokus pada upaya peningkatan kinerja
dunia usaha dan daya beli masyarakat.
Dari sisi investasi misalnya, meskipun dampaknya tidak
langsung terhadap perekonomian. Namun, modal yang
ditanamkan investor untuk membeli tanah, mesin dan bahan
baku, tentu akan menggerakkan perekonomian, bahkan
berdampak dalam jangka panjang.
Demikian juga dengan upaya menjaga stabilitas, terutama
harga pangan, sangat penting mengingat inflasi di Indonesia
sebagian besar disebabkan oleh harga pangan. Apalagi, sejauh
ini inflasi inti masih relatif tinggi yakni 4 -4,5 persen, jauh di
atas Thailand yang hanya 2-3 persen. Selain harga pangan,
pemerintah menjaga administration prices, seperti tarif listrik,
harga BBM, gas, dan tarif lainnya.
Pemerintah menyadari bahwa stabilitas harga sangat
mempengaruhi tingkat inflasi, sehingga kenaikan harga
harus dihindari. Sebab jika itu terjadi akan berakumulasi pada
persoalan kurs yang ujung-ujungnya inflasi akan semakin
besar.
Paket deregulasi yang digulirkan pemerintah, mulai dari
tahap pertama hingga kelima, sekaligus membangkitkan
kepercayaan investor terhadap Indonesia. Ini antara lain
terbukti dari apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,
selain penguatan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek
Indonesia.
Paket Kebijakan Ekonomi yang digulirkan pemerintah
patut diapresiasi karena selain sangat dibutuhkan dunia
usaha dan masyarakat, langkah itu menunjukkan keseriusan
dan kerja keras pemerintah membangkitkan perekonomian
nasional untuk kesejahteraan rakyat. Paket ini menjadi kado
istimewa Kabinet Kerja pada 1 tahun pemerintahan Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
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Capaian Kinerja di bidang
industri
Kabinet Kerja sudah memerintah
selama satu tahun. Apa hasil yang telah
dicapai Kementerian Perindustrian
terkait pembangunan sektor industri
yang dijalankan oleh institusi anda?

Deregulasi di sektor industri
Apakah manfaat paket-paket kebijakan
bidang ekonomi yang akhir-akhir ini
dikeluarkan pemerintah terutama bagi
para pelaku industri?
Kristofer O.S - Ambon

Frans Sitepu - Palembang
Jawaban:
Capaian kinerja satu tahun
Kementerian Perindustrian di bawah
kepemimpinan Menteri Saleh Husin
merupakan laporan utama dalam
majalah Media Industri edisi ini.
Secara singkat, Kemenperin bertugas
menjalankan Nawa Cita Presiden
untuk meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar global
serta mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan
sektor strategis ekonomi domestik.
Dalam satu tahun pelaksanaan
tugas tersebut, Kemenperin berhasil
mempertahankan kinerja industri
nonmigas agar tetap tumbuh di atas
perekonomian nasional. Tercatat pada
triwulan III tahun 2015, pertumbuhan
industri non migas mencapai 5,21
persen atau sedikit melambat
dibanding triwulan sebelumnya
sebesar 5,27 persen. Capaian tersebut
melampaui pertumbuhan ekonomi
triwulan III tahun 2015 sebesar 4,73
persen dengan kontribusi terhadap
total PDB sebesar 17,82 persen pada
triwulan ini.
Capaian tersebut didorong
oleh program-program unggulan
Kemenperin, di antaranya terkait
pembangunan 14 kawasan industri,
revitaliasi industri pupuk, penyebaran
dan penumbuhan industri kecil
dan menengah, serta penumbuhan
industri secara keseluruhan.
Selengkapnya dapat disimak dalam
Media Industri edisi ini.

Jawaban:
Terkait kebijakan ekonomi yang disusun
pemerintah, Kemenperin sedang dan
akan melakukan penyederhanaan
beberapa perizinan terkait industri
dan meningkatkan koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga terkait serta
menggunakan pelayanan berbasis
elektronik untuk memperlancar proses
perizinan. Hal ini bertujuan untuk
mendorong laju pertumbuhan industri
bagi peningkatan daya saing industri
nasional.
Dampak positif yang diharapkan dari
deregulasi bagi sektor industri antara
lain adalah tumbuhnya industri hulu
dan antara, meningkatnya penyerapan
produk baja lokal melalui peningkatan
belanja pemerintah K/L dan BUMN,
meningkatnya nilai tambah untuk
industri berbahan baku sumber daya
alam, serta berkembangnya kawasan
industri di luar Pulau Jawa dengan
dukungan dari stakeholder terkait seperti
dari Pemda maupun K/L terkait dalam
bentuk dukungan lahan, infrastruktur,
atau energi.
Selanjutnya, target deregulasi
adalah meningkatnya investasi dan
daya saing sektor industri melalui
pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal,
meningkatnya kemampuan SDM industri
melalui penerapan SKKNI, pemberian
diklat SDM industri dan pendirian
akademi komunitas serta semakin
maksimalnya peran penelitian dan
pengembangan (litbang) industri dalam
menciptakan inovasi produk industri
berbasis IPTEK.

Apakah Kementerian Perindustrian
memiliki program untuk industri?
Lalu apakah juga ada upaya untuk
menumbuhkan jiwa wira usaha pada
masyarakat Indonesia?
Andhiko Wiguna - Jombang

Jawaban:
Peningkatan kualitas SDM industri
merupakan salah satu fokus Kemenperin
dalam rangka penumbuhan dan
pengembangan industri. Hingga
saat ini, telah dilakukan peningkatan
kemampuan SDM industri melalui
program training 3 in 1 (pelatihan,
sertifikasi dan penempatan tenaga
kerja) sebanyak 10.132 orang. Langkah
Kemenperin antara lain dengan
menyediakan sebanyak 10 Tempat
Uji Kompetensi (TUK), membentuk
8 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),
menyusun 27 Standardisasi Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk
meningkatkan daya saing industri
melalui peningkatan kapasitas SDM
industri.
Penumbuhan wira usaha di
kalangan masyarakat berkaitan erat
dengan target Kemenperin dalam
menumbuhkan industri kecil dan
menengah serta kontribusinya terhadap
pertumbuhan industri nasional.
Salah satu program yang
dilaksanakan Kemenperin terkait
peningkatan wira usaha baru adalah
dengan mempersiapkan Tenaga
Penyuluh Lapangan (TPL) menjadi calon
wirausahawan dan pembina IKM. Para
calon TPL mendapatkan beasiswa dan
berbagai fasilitas dari Kemenperin untuk
menempuh pendidikan Diploma III/IV
dan kemudian menjadi TPL kontrak di
kabupaten/kota masing-masing selama
2 tahun. Setelah periode tersebut, TPL
diharapkan telah memiliki pengetahuan
dan pengalaman yang memadai untuk
menjadi wirausahawan.
Selain itu, Kemenperin juga
melakukan peningkatan fasilitas bagi
159 unit sentra IKM dalam bentuk
peralatan produksi dan fasilitas
pengolahan limbah untuk memacu
semangat para pelaku IKM.
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Setahun Kabinet Kerja

Paket Istimewa
untuk Industri

Pada 20 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap 1
tahun memimpin bangsa Indonesia. Banyak
prestasi yang ditorehkan pemerintahan JokowiJK bersama Kabinet Kerja-nya, meskipun
tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi,
termasuk di bidang industri.
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antangan terbesar dalam
tahun pertama pemerintahan
adalah kondisi ekonomi
domestik yang menurun, sebagai
dampak dari merosotnya harga
komoditas dan kelesuan ekonomi
dunia. Di industri pengolahan
nonmigas, sejumlah indikator
juga menunjukkan perlambatan
pertumbuhan.
Data Badan Pusat Statistik
mengungkapkan, industri pengolahan
non-migas pada triwulan III tahun 2015
tumbuh 5,21 persen atau lebih rendah
dari periode yang sama tahun lalu 5,73
persen. Pertumbuhan ini juga sedikit
melambat dibandingkan triwulan II
tahun 2015 yang sebesar 5,27 persen.
Namun demikian, pertumbuhan
industri pengolahan non migas masih
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
triwulan III tahun 2015 yang sebesar
4,73 persen dengan kontribusi terhadap
total produk domestik bruto (PDB)
mencapai 17,82 persen.
Kontribusi ini merupakan yang
terbesar dibandingkan dengan sektor
ekonomi lainnya. Artinya, industri
pengolahan masih menjadi motor
penggerak utama pertumbuhan
ekonomi nasional.
Nilai investasi industri, baik
penanaman modal asing (PMA)
maupun dalam negeri (PMDN), juga
masih menunjukkan peningkatan pada
Januari-September 2015 yakni Rp169,6
triliun, dibandingkan dengan periode
yang sama 2014 sebesar Rp148,4 triliun.
Adapun ekspor produk hasil industri
pada Januari-Agustus 2015 mencapai
USD72,21 miliar dan impor produk
industri USD72,48 miliar.
Pencapaian di bidang industri di
bawah komando Menteri Perindustrian
Saleh Husin cukup banyak,
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LAPORAN UTAMA
diseminasi informasi dan fasilitasi
promosi dan pemasaran di pasar
domestik dan ekspor; peningkatan
kemampuan kelembagaan; serta
kerja sama kelembagaan.
Untuk pengembangan SDM
industri, Kemenperin menyediakan
10 Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan
membentuk 8 Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP). Sejalan dengan itu,
disusun 27 Standarisasi Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
dan penerapan 5 Standar Nasional
Indonesia (SNI) wajib (kopi instan,
kompor gas 2 dan 3 tungku, selang
termoplastik, kaca blok, dan biskuit).

Dukungan Regulasi

sejalan dengan arah kebijakan
pembangunan industri nasional
yang telah dituangkan dalam Perpres
No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM
2015-2019.
Ada tiga program unggulan yang
dilaksanakan Kemenperin, yakni
membangun 14 Kawasan Industri
(KI) di luar Jawa dan 22 Sentra
Industri Kecil dan Menengah (SIKIM),
penumbuhan populasi industri
minimal 9.000 usaha berskala besarsedang dan 20.00 usaha skala kecil,
serta peningkatan daya saing dan
produktivitas dengan mendorong
ekspor dan nilai tambah tenaga kerja.
Selain itu, Kemenperin juga
menetapkan pengembangan 10
industri prioritas berdasar PP No. 14
Tagun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) Tahun 2015-2035, yakni

8
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industri pangan; farmasi, kosmetik,
dan alat kesehatan; industri tekstil,
kulit, alas kaki, dan aneka; industri alat
transportasi; serta industri elektronika
dan telematika/ICT.
Prioritas lainnya yaitu industri
pembangkit energi; industri barang
modal, komponen, bahan penolong,
dan jasa industri; industri hulu agro;
industri logam dasar dan bahan
galian bukan logam; serta industri
kimia dasar berbasis migas dan
batubara.

Pengembangan IKM
Industri kecil menengah tidak luput
dari perhatian, Menperin Saleh Husin
menerbitkan satu peraturan tentang
Restrukturisasi Industri Tahun
2015, yang ditindaklanjuti dengan
petunjuk teknis dari Dirjen IKM dan
sosialisasi di 19 provinsi. Hingga saat

ini, Kemenperin sudah menerima
113 proposal dari IKM yang berminat
mengikuti program tersebut.
Secara simultan, Kemenperin
melatih 6.507 orang dan
memberikan bantuan mesin bagi
setiap kelompok wirausaha baru.
Dalam setahun terakhir, sedikitnya
159 unit sentra IKM mendapatkan
bantuan peningkatan fasilitas, seperti
pengolahan limbah dan peralatan
produksi.
Sebanyak 43 IKM juga difasilitasi
untuk mendapatkan sertifikat SNI
yang diberlakukan secara wajib
untuk pakaian bayi dan mainan
anak. Akses IKM terhadap terhadap
pembiayaan, standardisasi,
procurement dan pemasaran
bersama; perlindungan dan
fasilitasi terhadap inovasi baru pun
diperluas. Mereka juga mendapatkan

Sebagai landasan pengembangan
industi, pemerintah menerbitkan
dan menyiapkan sejumlah peraturan
baru. Regulasi yang diterbitkan, yakni
PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan

Industri Nasional (RIPIN) Tahun 20152035 dan PP Nomor 41 Tahun 2015
tentang Pembangunan Sumber Daya
Industri.
Sebanyak 4 Rancangan PP juga
sudah selesai dibahas dan diajukan
kepada Presiden untuk ditetapkan
menjadi PP, yakni RPP Tentang
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Industri, RPP Tentang Pemberdayaan
Industri, RPP Tentang Perwilayahan
Industri, dan RPP Tentang
Kewenangan Pengaturan Bidang
Industri Tertentu.
Adapun 4 Rancangan Perpres
yang sudah diajukan kepada Presiden,
yakni RPerpres tentang Pengadaan
Teknologi Industri Melalui Proyek Putar
Kunci, RPerpres tentang Kebijakan
Industri Nasional, RPerpres tentang
Industri yang Memiliki Keunikan dan
Merupakan Warisan Budaya Bangsa
dan Industri Menengah Tertentu
yang Dicadangkan, dan RPerpres

tentang Penetapan Kondisi dalam
Rangka Penyelamatan Perekonomian
Nasional Melalui Sektor Industri.
Selama ini, masalah regulasi
masih menjadi ganjalan dalam
pengembangan industri, misalnya
soal jaminan ketersediaan bahan
baku dan energi, perizinan,
ketenagakerjaan, dan insentif
investasi. Pemerintah melalui
Paket Kebijakan Ekonomi berusaha
mengakomodasi tuntutan
industri itu melalui deregulasi dan
debirokratisasi secara besar-besaran
serta berkelanjutan.
Berbagai langkah terobosan
dan reformasi struktural yang
dilakukan pemerintah diharapkan
membangkitkan kepercayaan
investor dan mendongkrak kinerja
industri nasional, yang pada akhirnya
memacu pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat.

Kinerja Sektor Industri 1 Tahun Kabinet Kerja

01

02

03

04

Kelompok
Industri
Agro

Kelompok industri
logam mesin
alat transportasi
dan elektronika

Kelompok
Industri Kimia
Tekstil dan
Aneka

Kelompok
Industri Kecil dan
Menengah

Investasi
US$ 201,2 juta PMA
Rp 7,97 triliun PMDN

Investasi
Rp 71,25 triliun

Investasi
US$ 783,9 juta

Investasi
Rp 36,53 triliun

Ekspor
US$ 22,885 miliar

Ekspor
US$ 30,75 miliar

Ekspor
US$ 36,7 miliar

Ekspor
US$ 20.627 juta

Tenaga kerja
1.28 juta orang

Tenaga kerja
136.838 orang

Tenaga kerja
4,34 juta orang

Tenaga kerja
3,74 juta orang

Sumber: Kemenperin
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Beberapa Capaian di Bidang Industri

Investasi Industri
•

Sejak Oktober 2014, Menperin Saleh Husin telah
meresmikan 29 pabrik berskala besar, terdiri dari
industri kosmetik, otomotif, tinta, makanan, mineral
tambang, elektronika, tekstil dan produk tekstil, alas
kaki, alat berat, dan semen.

•

Secara keseluruhan, nilai realisasi investasi di sektor
industri pada semester I/2015 mencapai Rp 110,22
triliun, terdiri dari 4.426 proyek investasi baru dan
ekspansi.

Pembangunan Kawasan Industri
•

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di 13 KI dan
penyusunan Detail Engineering Design (DED) di 11 KI
di wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, dan
Sulawesi, dengan capaian 75 persen.

•

Fasilitasi pembangunan KI Sei Mangkei, Sumatera
Utara, a.l. melalui pembangunan tangki timbun yang
telah mencapai 7 persen, dry port mencapai 17 persen,
jalan poros mencapai 11 persen, dan jalan kereta api
sedang dalam tahap land clearing.

•

Peresmian KI Morowali, Sulawesi Tengah, beserta
industri smelter nikel PT Sulawesi Mining Investment
dan pembangunan gedung pusat inovasi logam serta
gedung Politeknik Industri di KI Morowali.

Restrukturisasi IKM
•

•

Sosialisasi program restrukturisasi mesin kepada IKM
di 19 provinsi, dan sedang diproses 113 proposal dari
IKM untuk mengikuti program tersebut.
Pelatihan 6.507 orang wirausahawan baru dengan
pemberian bantuan mesin peralatan bagi setiap
kelompok wirausaha baru.

Regulasi
•

Penerbitan PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun
2015-2035 yang merupakan amanat dari UU No. 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian. Payung hukum itu
semakin lengkap dengan diterbitkannya PP Nomor
41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya
Industri.

•

Proses harmonisasi RPP tentang Izin Usaha Industri,
RPP tentang Kawasan Industri, dan RPP tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

•

Pembahasan RPP tentang Pemberdayaan Industri,
RPP tentang Perwilayahan Industri, RPP tentang
Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu.
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ua hari setelah peringatan
17 Agustus, saat Sidang
Kabinet Paripurna di Kantor
Kepresidenan Jakarta, Presiden
Jokowi melontarkan gagasan besar
untuk melakukan deregulasi secara
total guna memberikan kemudahan
dalam perizinan bisnis, investasi, serta
pengadaan barang dan jasa.
Menurut Presiden, semua regulasi
seperti Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Keputusan Meteri,
dan lain-lain yang menghambat
harus segera dipangkas.
Deregulasi besar-besaran
dibutuhkan untuk memacu kembali
perekonomian nasional yang lesu,
ditambah depresiasi tajam rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat.
Perintah Kepala Negara itu
langsung ditindaklanjuti oleh para
menteri, khususnya tim ekonomi di
bawah koordinasi Menteri Koordinasi
Bidang Perekonomian Darmin
Nasution. Secara maraton, rapatrapat deregulasi dikebut di sejumlah
kementerian terkait.
Pada 9 September, Presiden
meluncurkan Paket Kebijakan
Ekonomi I, yang berisi tiga langkah
yaitu pertama, mendorong daya saing
industri nasional melalui deregulasi,
debirokratisasi, serta penegakan
hukum dan kepastian usaha.
Kedua, mempercepat proyek
strategis nasional dengan
menghilangkan berbagai hambatan,
sumbatan dalam pelaksanaan
dan penyelesaian proyek strategis
nasional, dan ketiga, meningkatkan

Paket Kebijakan Ekonomi I

Mendorong Kinerja
Industri melalui
Deregulasi
Pemerintah telah menggulirkan Paket Kebijakan
Ekonomi I, II, dan III dalam waktu kurang dari 1
bulan saja. Langkah ini menunjukkan keseriusan dan
keja keras Pemerintah untuk memacu perekonomian
nasional yang sedang lesu akibat pengaruh global.

investasi di sektor properti.
Paket Kebijakan Ekonomi I
terdiri dari 10 kebijakan pokok, yakni
penguatan pembiayan ekspor melalui
National Interest Account, penetapan
harga gas untuk industri tertentu
di dalam negeri, dan kebijakan
pengembangan kawasan industri.
Selain itu, penguatan fungsi
ekonomi koperasi, simplikasi perizinan
perdagangan, dan simplifikasi visa
kunjungan dan aturan pariwisata.
Paket itu juga mencakup kebijakan
elpiji untuk nelayan, stabilitas
harga komiditas pangan khususnya
daging sapi, melindungi masyarakat
berpendapatan rendah dan

menggerakkan ekonomi pedesaan,
serta pemberian Raskin atau Beras
Kesejahteraan untuk bulan ke-13 dan
ke-14.
Menko Perekonomian berharap
Paket Kebijakan Ekonomi I
mendorong kinerja sektor industrii
dan menghilangkan distorsi industri
yang membebani konsumen, dengan
melepas tambahan beban regulasi
dan birokrasi.
Selain itu, mempercepat
penyelesaian kesenjangan daya
saing industri, sistem pengupahan,
penurunan harga gas, BBG untuk
nelayan, percepatan izin investasi
listrik 35.000 MW.
Deregulasi juga menciptakan

Revitalisasi Pabrik Pupuk
•

Proyek pabrik Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim)-5 telah
terealisasi 99,98 persen. Pabrik pupuk ini terbesar di Asia
Pasifik.

•

Proyek Pabrik Pupuk Sriwijaya (Pusri) II-B telah mencapai
96,37 persen, dan pembangunan pabrik Petrokimia
Gresik (PKG) II dalam pengerjaan engineering & procure
ment telah mencapai 14,41 persen.
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inisiatif baru, seperti fasilitas
perpajakan untuk mendorong
sektor angkutan, trade financing,
financial inclusion, inland FTA, pusat
logistik, sehingga industri nasional
mampu bertahan di pasar domestik
dan berekspansi ke pasar ekspor.
Untuk mendukung semua
upaya itu, pemerintah didukung
oleh otoritas moneter (Bank
Indonesia) dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) melakukan
langkah-langkah guna
menciptakan kondisi ekonomi
makro yang kondusif, yaitu
stabilisasi fiskal dan moneter
(termasuk pengendalian inflasi),
percepatan belanja dan penguatan
neraca pembayaran.
Di tingkat kementerian
dan lembaga (K/L), aspek
deregulasi tidak hanya
berupa penyempurnaan dan
penyederhanaan peraturan
awal, tetapi juga penggabungan
beberapa peraturan. Tujuan
penggabungan peraturan itu untuk
mengurangi beban regulasi.
Selain menyelaraskan dengan
undang-undang yang berada di
atasnya, deregulasi peraturan di
tingkat K/L juga harus menyertakan
perubahan peraturan di tingkat
yang lebih rendah agar ada
konsistensi kebijakan.
Sebagai contoh, Peraturan
Menteri Perindustrian yang
merevisi Permenperin No.
68/M-IND/PER/8/2014 tentang
Pemberlakukan SNI Ban Secara
Wajib otomatis juga harus
mengubah Peraturan Direktur
Jenderal BIM No. 03/BIM/
PER/1/2014.
Permenperin ini perlu direvisi
karena mewajibkan adanya
persyaratan Surat Pendaftaran
Tipe Ban (SPTB). Kewajiban ini
menambah rantai birokrasi, padahal
semua tipe ban yang terkena
ketentuan SNI Wajib seharusnya
sudah memiliki Sertifikat Produk
Penggunaan Tanda (SPPT)-

12
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SNI sebagai bukti hak untuk
menempelkan tanda SNI pada
ban.
Melalui revisi ini diharapkan
biaya produksi ban bisa
menjadi lebih efisien karena
menghilangkan biaya-biaya yang
tidak perlu. Dengan efisiensi
sebagai hasil deregulasi, produk
industri nasional diharapkan
memiliki daya saing tinggi karena
harganya menjadi kompetitif, tidak
hanya untuk pasar domestik tapi
juga ekspor.
Menteri Perindustrian Saleh
Husin optimistis deregulasi
kebijakan ekonomi mampu
mengalirkan investasi ke Tanah Air
yang selanjutnya menggerakkan
aktivitas industri dan menciptakan
lapangan kerja.

“Pemerintah pasti selalu
mendukung kemudahan
dalam penanaman modal
karena berdampak langsung
dan segera ke pengembangan
industri. Semua regulasi atau
peraturan-peraturan yang
menghambat akan dihapus,
dicabut, direvisi atau dikaji lagi,”
tegas Menperin.
Saleh Husin yakin ekonomi
dapat tumbuh seiring dengan
peningkatan investasi dan
belanja pemerintah pada
semester II yang disertai upaya
meningkatkan penggunaan
produk dalam negeri, serta
pertumbuhan industri yang
akan mendorong ekspor
juga menguatnya konsumsi
masyarakat.

Paket Kebijakan Ekonomi I
Deregulasi:
- Rasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/
irrelevant regulations
- Menyelaraskan peraturan
- Konsistensi peraturan

Debirokratisasi:
- Penyederhanaan perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile
sharing,sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya
- Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur
perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang
berkelanjutan
- Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk,
waktu, biaya)

Revisi 10 Permenperin
dalam Paket Kebijakan
Ekonomi I
Permenperin No. 76 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SNI
Ban Secara Wajib -- revisi atas Permenperin No. 68 Tahun
2014

Perubahan substansi pokok dari revisi
10 Permenperin tersebut adalah untuk
memudahkan impor barang sejenis yang
sebenarnya tidak terkena kewajiban
memenuhi SNI dengan menghilangkan
kewajiban adanya pertimbangan teknis/
impor dari Kemenperin.

Permenperin No. 80 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SNI
Kaca Secara Wajib - revisi atas Permenperin No. 50 Tahun
2014, Permenperin No. 44 Tahun 2011, dan Permenperin No.
34 Tahun 2007
Permenperin No. 81 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SNI
Keramik Secara Wajib -- revisi atas Permenperin No. 82 Tahun
2012, Permenperin No. 83 Tahun 2012, dan Permenperin No.
84 Tahun 2012
Permenperin No. 79 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SNI
Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara
Wajib -- revisi atas Permenperin No. 40 Tahun 2008

Permenperin No. 75 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG -- revisi atas
Permenperin No. 15 Tahun 2015
Permenperin No. 78 Tahun 2015 tentang
Pemberlakuan SNI Plastik - Tangki Air Silinder Polietilena Secara Wajib -- revisi atas Permenperin
No. 81 Tahun 2010

Permenperin No. 82 tahun 2015 tentang
Pemberlakuan SNI Semen -- revisi atas
Permenperin No. 67 Tahun 2014

Permenperin No. 83 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Pemberlakuan SNI Kaca
Untuk Bangunan - Blok Kaca Secara Wajib -revisi atas Permenperin No. 54 Tahun 2015

Permenperin No. 84 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Pemberlakuan SNI Karet Perapat
(Rubber Seal) Pada Katup Tabung LPG Secara
Wajib -- revisi atas Permenperin No. 67 Tahun
2012

- Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan.
- Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.

Penegakan hukum dan kepastian usaha:
- Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage
control channel)
- Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan
pemerasan dan pungli

Permenperin No. 77 Tahun 2015 tentang
Pemberlakuan SNI Produk Melamin - Perlengkapan
Makan dan Minum SNI Secara Wajib -- revisi atas
Permenperin No. 20 Tahun 2012

- Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.
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Dalam Paket Kebijakan
Ekonomi II, pemerintah
fokus pada upaya
peningkatan investasi
melalui deregulasi
dan debirokratisasi
peraturan, baik untuk
penanaman modal
dalam negeri (PMDN)
maupun penanaman
modal asing (PMA).

14
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Paket Kebijakan Ekonomi II

Izin Investasi
Dipermudah, Insentif
Fiskal Dikucurkan

Pada 29 September 2015,
pemerintah kembali
membuat gebrakan
dengan meluncurkan
Paket Kebijakan Ekonomi
II. Sejumlah terobosan
dilakukan, seperti layanan
izin investasi 3 jam di
Kawasan Industri dan
insentif fiskal bagi industri.

16
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A

pabila Paket Kebijakan
Ekonomi I meliputi banyak
regulasi, pemerintah kali
ini fokus pada upaya peningkatan
investasi melalui deregulasi dan
debirokratisasi peraturan, baik untuk
penanaman modal dalam negeri
(PMDN) maupun penanaman modal
asing (PMA).
Salah satu terobosan yang
dibuat pemerintah adalah layanan
cepat izin investasi dalam waktu 3
jam di Kawasan Industri. Dengan
mengantongi izin tersebut, investor
sudah bisa langsung melakukan
kegiatan investasi.
Regulasi yang dibutuhkan untuk
layanan cepat investasi 3 jam ini
adalah Peraturan Kepala BKPM dan
Peraturan Pemerintah mengenai
Kawasan Industri serta Peraturan
Menteri Keuangan.
Syarat untuk mendapatkan
layanan cepat ini adalah investor
memiliki rencana investasi minimal
Rp100 miliar dan/atau rencana
penyerapan tenaga kerja di atas
1.000 orang.
Permohonan disampaikan oleh
calon pemegang saham dengan
cara datang langsung ke Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM). Satu calon pemegang saham
boleh mewakili calon pemegang
saham lainnya sepanjang membawa
lampiran surat kuasa.
Layanan cepat Pendirian Badan
Hukum Investasi melalui PTSP Pusat
di BKPM ini meliputi izin penanaman
modal (investasi), akta pendirian
perusahaan, dan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan HAM
sebagai badan hukum Indonesia,
serta NPWP.
Izin investasi yang diberikan
sekaligus akan berfungsi sebagai izin
konstruksi untuk memulai kegiatan
investasi di Kawasan Industri. Namun,
perusahaan harus tetap memenuhi
norma/standar dalam berinvestasi
sesuai dengan ketentuan Kawasan
Industri.

Standar itu antara lain pajak, TDP,
Izin Gangguan/SITU, IMB, Izin Lokasi,
Pertimbangan Teknis Pertanahan,
HGB, Izin Lingkungan dan Amdal,
Amdal Lalin, ketenagakerjaan, BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,
dan lain-lain.
Selama ini masalah panjangnya
waktu dan banyaknya izin yang
dibutuhkan untuk berinvestasi
menjadi kendala besar bagi
terlaksananya kegiatan usaha. Hal
itu menjadi pertimbangan investor
ketika hendak menanamkan
modalnya di Indonesia.
Investor di luar Kawasan Industri
selama ini membutuhkan waktu
selama 8 hari untuk mengurus
perizinan badan usaha, belum lagi
pengurusan 11 izin untuk melakukan

Paket kebijakan
ekonomi ini berdampak
pada pengembangan
kawasan industri akan
lebih menyebar, tidak
hanya terpusat di Jawa.
Daerah-daerah sumber
bahan baku juga makin
berkembang karena proses
hilirisasi dilakukan di
daerah setempat.

konstruksi yang membutuhkan
waktu 526 hari.
Jika investasi dilakukan di
dalam Kawasan Industri, waktu
yang dibutuhkan untuk mengurus
perizinan badan usaha adalah 8 hari,
sedangkan 11 perizinan lainnya tidak
diperlukan karena perizinan tersebut
dikecualikan bagi perusahaan yang
berusaha di Kawasan Industri.
Kebijakan stimulus ekonomi juga
fokus pada pengembangan kawasan
industri yang atraktif bagi masuknya
investasi. Langkahnya melalui
Peraturan Pemerintah tentang Sarana

Penunjang Pengembangan Industri
(Kawasan Industri) yang nyaman,
aman, efisien melalui penyediaan
kawasan pengembangan investasi
yang terintegrasi.
“Paket kebijakan ekonomi ini
berdampak pada pengembangan
kawasan industri akan lebih
menyebar, tidak hanya terpusat di
Jawa. Daerah-daerah sumber bahan
baku juga makin berkembang
karena proses hilirisasi dilakukan
di daerah setempat,” kata Dirjen
Pengembangan Perwilayahan
Industri Kemenperin Imam Haryono.
Keberadaan kawasan industri di
luar Pulau Jawa juga menjadi andalan
produksi substitusi impor selain
tentu saja mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah. Selanjutnya,
penguatan jalur distribusi dan logistik
serta infrastruktur juga menjadi faktor
percepatan pembangunan kawasan
industri.
Sebanyak 14 kawasan industri
dikembangkan Kemenperin yaitu
Bintuni (Papua Barat), Buli (Maluku
Utara), Bitung (Sulawesi Utara),
Palu (Sulawesi Tengah), Morowali
(Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi
Tenggara), dan Bantaeng (Sulawesi
Selatan).
Di Kalimantan, kawasan industri
terdapat di Batulicin (Kalsel),
Jorong (Kalsel), Ketapang (Kalbar)
dan Landak (Kalbar), sementara di
Sumatera dikembangkan kawasan
industri Kuala Tanjung (Sumut), Sei
Mangke (Sumut), dan Tanggamus
(Lampung).
Terobosan lain dalam Paket
Kebijakan Ekonomi II adalah
pengurusan tax allowance dan tax
holiday lebih cepat melalui revisi
Peraturan Pemerintah (PP) dan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Menteri Keuangan Bambang
P.S. Brodjonegoro menjelaskan
persetujuan pemberian insentif fiskal
tersebut akan dilakukan setelah
semua persyaratan terpenuhi. Proses
persetujuan akan melibatkan BKPM
dan Direktorat Jenderal Pajak.
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Paket Kebijakan
Ekonomi III

Meringankan
Beban
Industri
Untuk tax allowance, proses
penyelesaiannya paling lama
25 hari. Adapun untuk tax
holiday, karena memerlukan
verifikasi yang lebih tajam, proses
penyelesaiannya paling lama 45
hari.
“Setelah semua persyaratan
dipenuhi, BKPM dan Ditjen Pajak
akan menyelesaikan semuanya
dalam waktu paling lama 25 hari.
Setelah semua syarat dipenuhi
dan aplikasi dimasukkan, sudah
ada keputusan apakah investasi
tersebut bisa menerima tax
allowance atau tidak,” jelasnya.

Insentif Pajak
Dalam Paket Kebijakan
Ekonomi II, pemerintah juga
membuat gebrakan dengan
merealisasikan pemberian insentif
pajak untuk alat transportasi.
Insentif ini sebenarnya sudah
lama dinanti pelaku industri di
sektor transportasi, tetapi baru
pemerintahan sekarang yang
berani mewujudkannya.
Kebijakan itu tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 69
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Tahun 2015 tentang impor dan
penyerahan alat angkutan tertentu
dan penyerahan jasa kena pajak,
terkait dengan angkutan tertentu
yang tidak dipungut PPN.
Insentif yang diberikan
pemerintah berupa tidak
memungut pajak pertambahan
nilai (PPN) untuk beberapa alat
transportasi, yakni kapal, kereta
api, pesawat, dan termasuk suku
cadangnya
Kejutan lain dalam paket
kedua ini adalah insentif fasilitas
di Kawasan Pusat Logistik Berikat
melalui revisi PP Nomor 32 Tahun
2005. Dengan adanya pusat
logistik, perusahaan manufaktur
tidak perlu impor dan tidak perlu
mengambil barang dari luar negeri
karena cukup mengambil dari
gudang berikat.
Hingga menjelang akhir tahun
ini, akan ada dua pusat logistik
berikat yang siap beroperasi,
yakni di Cikarang terkait sektor
manufaktur dan di Merak terkait
BBM.
“Kita ingin dengan PP ini,
daya saing untuk pusat logistik

berikat bisa diperkuat dan makin
banyak pusat logistik berikat yang
beroperasi di Indonesia,” kata
Menteri Keuangan.
Tidak hanya itu, paket kedua
ini juga menyentuh investasi di
sektor kehutanan. Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
merevisi 9 peraturan sehingga
proses perizinan menjadi lebih
cepat karena berkurang dari
sebelumnya butuh 14 izin menjadi
6 izin saja.
Sejalan dengan berbagai
kebijakan di sektor riil tersebut,
pemerintah juga menggulirkan
insentif pengurangan pajak bunga
deposito, tertuama bagi eksportir
yang berkewajiban melaporkan
devisa hasil ekspor (DHE) ke Bank
Indonesia.
DHE disimpan dalam bentuk
deposito 1 bulan, tarifnya akan
diturunkan 10 persen, 3 bulan
menjadi 7,5 persen, 6 bulan
menjadi 2,5 persen dan di atas 6
bulan 0 persen. Jika dikonversi ke
rupiah, tarif 1 bulan 7,5 persen,
3 bulan 5 persen, dan 6 bulan
langsung 0 persen.

Paket Kebijakan
Ekonomi III yang
diluncurkan pada 7
Oktober 2015 semakin
fokus menyentuh
persoalan riil di sektor
industri. Paket ini
meliputi penurunan
harga BBM, listrik
dan gas, perluasan
penerima KUR, dan
penyederhanaan izin
pertanahan untuk
kegiatan investasi.

S

ama seperti dua paket
sebelumnya, paket ketiga
memperkuat komitmen
dan keseriusan pemerintah dalam
mengatasi perlambatan ekonomi
akibat dampak pelemahan ekonomi
global, sekaligus memperkuat daya
saing industri dan struktur ekonomi
Indonesia.
Untuk menggairahkan ekonomi
domestik, pemerintah menurunkan
harga sejumlah bahan bakar
minyak, terutama solar yang banyak
dimanfaatkan untuk angkutan
logistik. Harga solar bersubsidi
diturunkan Rp200/liter sehingga

harga eceran menjadi Rp6.700/liter.
Harga BBM lain juga
diturunkan, yakni avtur, Pertamax,
dan Pertalite, serta LPG 12 kg yang
berlaku mulai Oktober hingga
Desember 2015. Adapun harga
Premium tetap Rp7.400/liter (Jawa,
Sumatera, Bali atau Jamali) dan Rp
7.300/liter di luar Jamali.
Tidak hanya itu, harga gas
untuk pabrik dan lapangan
gas baru, yang disesuaikan
dengan daya beli industri pupuk,
ditetapkan US$7 /MMBtu. Adapun
harga gas untuk industri lainnya,
seperti petrokimia dan sebagainya,
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akan diturunkan sesuai dengan
kemampuan industri masing-masing.
“Aturan mengenai harga gas ini
baru akan berlaku efektif 1 Januari
2016 karena masih harus diubah
aturan mengenai Penerimaan Negara
Bukan Pajak [PNBP],” jelas Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution.
Penurunan harga gas tidak
mempengaruhi penerimaan dari
bagian perusahaan gas kontrak karya.
Penurunan dimungkinkan melalui
efisiensi di 8 sistem distribusi gas
serta pengurangan PNBP gas.
Untuk membantu sektor industri,
pemerintah juga menurunkan tarif
listrik bagi pelanggan I3 dan I4
yakni sebesar Rp12 - Rp13 per kWh
mengikuti penurunan harga minyak.
Ada juga diskon untuk pemakaian
tengah malam mulai dari pukul 23.00
hingga 08.00 sebesar 30 persen.
Bagi industri padat karya dan
berdaya saing lemah, pemerintah
memberikan penundaan
pembayaran tagihan rekening listrik
hingga 40 persen dari tagihan listrik
6 atau 10 bulan pertama, dan bisa
melunasinya secara diangsur pada
bulan ke-13.

Izin Pertanahan
Dalam Paket Kebijakan Ekonomi
III, pemerintah juga memangkas
perizinan di bidang pertanahan
untuk kegiatan penanaman modal
melalui revisi Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/BPN No.
2 Tahun 2015 tentang standar
pelayanan dan pengaturan agraria.
Aturan baru itu menyangkut
pemberian hak atas tanah,
khususnya hak guna usaha. Ada juga
perpanjangan hak dan pembaruan
hak, yang semua perizinannya
disederhanakan sehingga layanan
menjadi jauh lebih cepat.
Sebagai contoh, untuk Hak
Guna Usaha (HGU) dari 30-90 hari
diperpendek menjadi 20 hari kerja
untuk lahan sampai dengan 200
hektare, sedangkan untuk lahan di
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atas 200 hektare menjadi 45 hari
kerja.
Untuk perpanjangan, waktunya
lebih pendek lagi. Perpanjangan HGU
yang semula butuh waktu 20-50 hari
diperpendek menjadi 7 hari kerja
untuk lahan sampai dengan 200
hektare, atau 14 hari kerja untuk yang
di atas 200 hektare. Perpanjangan
HGU yang biasanya membutuhkan
banyak persyaratannya, akan
disederhanakan lagi.
Menurut Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan
Baldan, deregulasi itu pada dasarnya
adalah revisi dari Peraturan Menteri
Nomor 2 Tahun 2015 yang sudah
dikeluarkan pada Januari sebagai
instrumen pendukung berlakunya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada 26 Januari lalu.
Untuk permohonan hak atas
tanah, menurut Ferry, pemohon
kini tidak perlu direpotkan dengan
melengkapi syarat-syarat membawa
sebundel dokumen. Cukup datang
ke PTSP, kemudian 3 jam sudah
dapat informasi tentang pertanahan.
Sebelumnya, prosedur ini menelan
waktu 70 hari karena harus
melengkapi permohonan.
“Kami keluarkan langsung
kurang dari 3 jam, untuk keterangan
bahwa pemohon ini akan bermohon
tentang tanah yang sudah ditunjuk.
Dan itu akan kami freeze atau
pemblokiran,” kata Ferry.
Setelah tanah ditunjuk, kalau
pemohon membutuhkan HGU,
maka diberikan kesempatan 14 hari
untuk melengkapi. “Ketika 14 hari
tidak lengkap, kita kembalikan. Jadi
gugurlah freeze/pemblokiran kami
tentang lahan yang diminati tadi,
sehingga terbuka lagi untuk yang
lain,” tambah Ferry.
Untuk pengukuran bidang tanah,
yang sebelumnya sampai 30 hari,
kini untuk luasan sampai dengan
200 hektare hanya butuh 15 hari,
sementara lebih dari 200 hektare
selama 20 hari. Untuk mendukung
target ini, Kemenerian ATR/BPN
memberlakukan sistem BKO dari juru

ukur yang tersedia di seluruh kantor
pertanahan di Indonesia.
Untuk perpanjangan hak, kini
tidak lagi memerlukan persyaratan
yang sama seperti permohonan baru.
Cukup evaluasi dan pemeriksaan
lahan, atau disebut audit lahannya.
Dokumennya akan diperiksa apakah
ada perubahan dan sebagainya
dalam waktu 7 hari untuk luasan 200
hektare, sementara lebih dari 200
hektare 14 hari dari sebelumnya 70
hari.
Adapun untuk Hak Guna
Bangunan, dari sebelumnya
memakan waktu 50 hari, sekarang
maksimal 30 hari. Perpanjangannya
pun sangat singkat, dari sebelumnya
sampai 50 hari, sekarang cukup 5 hari
(200 ha) dan 7 hari (di atas 200 ha).
Ferry mengatakan untuk
perpanjangan prosedurnya tidak
lagi seperti pengajuan baru, tetapi
cukup dengan evaluasi. “Evaluasi
merefleksikan pengawasan dan
kontrol sehingga kami bisa tahu.
Tidak usah lama-lama, dia ajukan
permohonan dua tahun sebelum
habis, dalam waktu 1-3 hari sudah
keluar,” jelasnya. Keputusan itu
hanya ada tiga kategori, yaitu layak
diperpanjang sesuai lahannya,
diperpanjang lahannya dikurangi,
atau tidak diperpanjang.

Pembebasan BM Mesin
Dalam paket ketiga, pemerintah
melalui Kementerian Keuangan juga
membebaskan bea masuk atas impor
mesin serta barang dan bahan untuk
pembangunan atau pengembangan
industri dalam rangka penanaman
modal.
Ketentuan pembebasan bea
masuk itu tertuang dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor
188/PMK.010/2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 176/
PMK.011/2009 tentang Pembebasan
Bea Masuk atas Impor Mesin
serta Barang dan Bahan untuk
Pembangunan atau Pengembangan

Industri dalam Rangka Penanaman
Modal, yang ditandatangani oleh
Menteri Keuangan Bambang P.S.
Brodjonegoro pada 30 September
2015.
Dalam PMK itu disebutkan,
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.
“Pembebasan bea masuk atas
impor mesin untuk pembangunan
industri sebagaimana dimaksud
, diberikan untuk jangka waktu
pengimporan selama 2 (dua)
tahun terhitung sejak berlakunya
keputusan pembebasah bea
masuk,” bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK
tersebut.

Adapun jangka waktu
pengimporan dapat diperpanjang
sesuai dengan jangka waktu
pembangunan industri tersebut
sebagaimana tercantum dalam surat
persetujuan penanaman modal.
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.
Bagi perusahaan yang telah
memperoleh fasilitas pembebasan
bea masuk tetapi belum
merealisasikan seluruh importasi

barang dan bahan dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun, menurut PMK
ini, dapat diberikan perpanjangan
waktu importasi selama 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal
berakhirnya fasilitas pembebasan
bea masuk .
PMK ini juga menegaskan,
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.
Sementara itu, bagi perusahaan
yang telah menyelesaikan
pengembangan industri, kecuali
bagi industri yang menghasilkan
jasa, sepanjang menambah kapasitas
paling sedikit 30 persen dari
kapasitas terpasang, dapat diberikan
pembebasan bea masuk atas barang

HARGA ENERGI DITURUNKAN
Harga BBM :
•
Harga avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.
•
Harga BBM jenis solar diturunkan Rp200 per liter menjadi Rp6.700 per liter. Penurunan harga
BBM jenis solar juga akan berlaku untuk solar non-subsidi.
•
Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp7.400 per liter (Jamali) dan Rp7.300 (di luar Jamali).
•
Berlaku mulai Oktober hingga Desember 2015.

Harga Gas :
•
Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya
beli industri pupuk, yakni US$ 7 MMBtu.
•
Harga gas untuk industri lainnya akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri
masing-masing.
•
Penurunan akan efektif mulai  1 Januari 2016.
Harga Listrik :
•
Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan diturunkan Rp12 - Rp13 per kWh mengikuti
penurunan harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment).
•
Diskon tarif hingga 30 persen untuk pemakaian listrik mulai 23:00 hingga 08:00, yaitu saat
beban sistem ketenagalistrikan rendah.
•
Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik  hingga 40 persen dari tagihan listrik 6 atau
10 bulan pertama, dan melunasinya secara berangsur, khusus untuk industri padat karya dan
industri berdaya saing lemah.
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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.
Pasal 5B PMK ini menyebutkan,
perusahaan yang rnelakukan
pembangunan, kecuali bagi
industri yang menghasilkan jasa,
dengan menggunakan mesin
produksi asal impor yang dibeli
di dalam negeri, dapat diberikan
pembebasan bea masuk atas
impor barang dan bahan untuk
keperluan produksi selama 2
(dua) tahun sesuai kapasitas

terpasang, dengan jangka
waktu pengimporan selama
2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.
Adapun bagi perusahaan
yang melakukan pengembangan,
kecuali bagi industri yang
menghasilkan jasa, dengan
menggunakan mesin produksi
asal impor yang dibeli di dalam
negeri, sepanjang menambah
kapasitas paling sedikit 30 persen,
dapat diberikan pembebasan bea
masuk atas impor barang dan
bahan untuk keperluan tambahan
produksi selama 2 (dua) tahun

IZIN PERTANAHAN DISEDERHANAKAN
Revisi Permen Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar
Pelayanan dan pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan
dalam Kegiatan Penanaman Modal.

sesuai kapasitas terpasang, dengan
jangka waktu pengimporan
selama 2 (dua) tahun terhitung
sejak berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.
Dalam Paket Kebijakan
Ekonomi III, pemerintah juga
memperluas cakupan penyaluran
Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang
bunganya telah diturunkan dari
22 persen per tahun menjadi 12
persen per tahun.
Selain itu, KUR kini dapat
diberikan kepada keluarga yang
memiliki penghasilan tetap atau
pegawai, selama digunakan
untuk usaha produktif. Di dalam
kategori lama, pegawai tidak bisa
diberikan KUR karena dianggap
akan konsumtif, padahal banyak
pegawai yang keluarganya punya
usaha sendiri sehingga sepanjang
digunakan untuk kegiatan
produktif, KUR yang diberikan
dikategorikan KUR yang produktif.

Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup:
Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan
(semula 7 hari menjadi 3 jam);
Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi
pemohon akan ketersediaan dan rencana penggunaan lahan dan
dikeluarkan suratnya dalam waktu 3 jam.
Kelengkapan perijinan prinsip
Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan
awal untuk dimulainya kegiatan lapangan;
Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum
diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan
Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap):
a. HGU : dari 30 – 90 hari (20 hari kerja (s.d 200 ha) atau 45 hari kerja
(> 200 ha)
b. Perpanjangan/ Pembaharuan HGU : dari 20 – 50 hari ( 7 hari kerja
(s.d 200 ha) atau 14 hari kerja (> 200 ha)
c. Permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai: dari 20 – 50 hari
kerja (20 hari kerja (s.d 15 ha) atau 30 hari kerja (>15 ha)
d. Perpanjangan/ Pembaharuan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai:
dari 20 – 50 hari kerja ( 5 hari kerja (s.d 15 ha) atau 7 hari kerja
(>15 ha)
e. Hak Atas Tanah: 5 hari kerja (1 hari kerja)
f. Penyelesaian pengaduan: 5 hari kerja (2 hari kerja)
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PENERIMA KUR
DIPERLUAS

Paket
Kebijakan Ekonomi
Ekonomi IV
IV
Paket Kebijakan

Kepastian
Upah
Kepastian Upah
dan
PHK
dan Cegah
Cegah PHK

Deregulasi
yang dicanangkan
dicanangkan
Deregulasi besar-besaran
besar-besaran yang
Presiden
terus berlanjut.
berlanjut. Pada
Pada 15
15
Presiden Joko
Joko Widodo
Widodo terus
Oktober
2015,
pemerintah
kembali
menggulirkan
Oktober 2015, pemerintah kembali menggulirkan
Paket
IV, berkaitan
berkaitan dengan
dengan
Paket Kebijakan
Kebijakan Ekonomi
Ekonomi IV,
sistem
pengupahan,
Kredit
Usaha
Rakyat
(KUR),
sistem pengupahan, Kredit Usaha Rakyat (KUR),
dan
dan kredit
kredit ekspor.
ekspor.

A

pabila
pabila Paket
Paket Kebijakan
Kebijakan
Ekonomi
lebih
Ekonomi I,I, II,
II, dan
dan III
III lebih
banyak
menyentuh
banyak menyentuh
kepentingan
kepentingan pengusaha
pengusaha
atau
atau investor,
investor, paket
paket keempat
keempat
menitikberatkan
menitikberatkan pada
pada kesejahteraan
kesejahteraan
pekerja
pekerja dan
dan usaha
usaha kecil
kecil menengah.
menengah.
Kebijakan
paket
Kebijakan penting
penting dalam
dalam paket
keempat
ini
adalah
Rancangan
keempat ini adalah Peraturan
Peraturan
Pemerintah
Pemerintah
(PP) Nomor(RPP)
78 tahun
tentang
Pengupahan,
yang yang
berhasil
2015 tentang Pengupahan,
dituntaskan
setelah
sulit
dicapai
berhasil dituntaskan setelah sulit
kesepakatan
selama 12
tahun12 tahun
dicapai kesepakatan
selama
terakhir.
terakhir.

Menteri Koordinator
Koordinator Bidang
Bidang
Menteri
Perekonomian
Darmin
Nasution
Perekonomian Darmin Nasution
mengatakan kebijakan
kebijakan pengupahan
pengupahan
mengatakan
dalam
RPP
itu
diarahkan
untuk
dalam PP itu diarahkan untuk
mencapai
penghasilan
dan
mencapai penghasilan dan
penghidupan pekerja
pekerja yang
yang layak,
layak,
penghidupan
yaitu
upah
minimum,
upah
kerja
yaitu upah minimum, upah kerja
lembur
dan
upah
yang
kegiatannya
lembur dan upah yang kegiatannya
dilakukan di
di luar
luar pekerjaannya,
pekerjaannya, serta
serta
dilakukan
pembayaran
pesangon.
pembayaran pesangon.
Kebijakan pengupahan
pengupahan ini
ini guna
guna
Kebijakan
menjamin
kesejahteraan
pekerja
menjamin kesejahteraan pekerja
melalui upah
upah minimum
minimum dengan
dengan
melalui
sistem
formula
guna
memastikan
sistem formula guna memastikan

pekerja/buruh tidak jatuh ke
pekerja/buruh tidak jatuh ke
dalam upah murah. Upah buruh
dalam upah murah. Upah buruh
dipastikan naik setiap tahun
dipastikan naik setiap tahun
dengan besaran yang terukur.
dengan besaran yang terukur.
Darmin menegaskan negara
Darmin menegaskan negara
hadir untuk mengurangi beban
hadir untuk mengurangi beban
hidup melalui berbagai kebijakan
hidup melalui berbagai kebijakan
sosial, seperti pendidikan, jaminan
sosial, seperti pendidikan, jaminan
sosial via BPJS kesehatan dan
sosial via BPJS kesehatan dan
ketenagakerjaan, perumahan
ketenagakerjaan, perumahan
buruh dan MBR, transportasi
buruh dan MBR, transportasi
buruh dan transportasi massal,
buruh dan transportasi massal,
hingga KUR yang bisa diakses oleh
hingga KUR yang bisa diakses oleh
pekerja dan korban PHK.
pekerja dan korban PHK.
Selain itu,
itu, negara
negaramembina
membina
Selain
dan
mengawasi
dialog
sosial
dan mengawasi dialog sosial
bipartit
antara
pengusaha
dan
bipartit antara pengusaha dan
pekerja,
yang
menjadi
kunci
pekerja, yang menjadi kunci
utama kesejahteraan
kesejahteraanpekerja.
pekerja.
utama
Salah
satu
materi
penting
Salah satu materi penting
dalam PP
pengaturan
RPPadalah
dalam
Pengupahan
Pengupahan
adalah
formula perhitungan formula
upah
perhitungan
upah
minimum.
minimum.
Upah
minimum
Upah minimum
berikutnya
tahun
berikutnyatahun
dihitung
dihitung
dari
upah
tahun
dari upah tahun berjalan
berjalan ditambahkan
dengan
ditambahkan
dengan upah
upah
tahun
berjalan
dikalikan
tahun berjalan dikalikan dengan
dengan
hasil penjumlahan
hasil
penjumlahan
inflasi inflasi
dan
pertumbuhan
ekonomi.
dan pertumbuhan ekonomi.
Formulanya
adalah
UMn==UMt
UMt++
Formulanya adalah UMn
{UMt
x
(%
Inflasit
+
%
∆
PDBt)}
{UMt x (% Inflasit + % ∆ PDBt)}

Menurunkan bunga KUR
dari 22 persen menjadi
12 persen. Keluarga yang
memiliki penghasilan
tetap juga dapat
menerima KUR untuk
sektor usaha produktif.
Bank-bank yang
menyalurkan KUR
didorong proaktif
menawarkan kepada yang
bersangkutan, sehingga
akan meningkatkan
peserta KUR sekaligus
mendorong tumbuhnya
wirausahawan baru.
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Sebagai contoh, upah
minimum di DKI Jakarta Rp 2,7 juta
per bulan. Maka, apabila inflasi 5
persen dan pertumbuhan ekonomi
5 persen berarti total adalah 10
persen. Jadi kenaikan upah untuk
tahun berikutnya adalah Rp 2,7
juta dikalikan dengan 10 persen
hasilnya Rp 270.000. Dengan
demikian, upah untuk 2016 adalah
Rp 2,7 juta ditambah Rp 270.000
atau sebesar Rp 2,97 juta.
Menurut Menteri Tenaga Kerja
Hanif Dhakiri, konsep pengupahan
ini memberi kepastian kepada
pekerja bahwa upah naik setiap
tahun dan kepastian bagi dunia
usaha karena masalah pengupahan
dapat diprediksi.
Pada saat PP ini berlaku mulai
2016, upah minimum provinsi
yang masih di bawah Kebutuhan
Hidup Layak (KHL), Gubernur wajib
menyesuaikan UMP sama dengan
KHL secara bertahap paling lama 4
tahun.
Dengan demikian, pada tahun
kelima sudah tidak ada lagi UMP
yang di bawah KHL. Evaluasi
KHL dilakukan setiap 5 tahun
sekali karena menurut survei
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BPS perubahan pola konsumsi
masyarakat berlangsung rata-rata 5
tahun sekali.
Pengusaha juga wajib
menyusun dan menerapkan
struktur dan skala upah
berdasarkan PP ini paling lambat 2
tahun sejak PP diundangkan.

Perluasan KUR
Selain soal pengupahan, Paket
Kebijakan Ekonomi IV memperluas
penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR). KUR diberikan subsidi bunga
yang lebih besar disertai dengan
penjaminan.
Tingkat bunga diturunkan
dari sekitar 22 persen menjadi
12 persen. Selain itu, cakupan
penerima KUR perorangan dan
badan usaha diperluas.
Untuk mendukung kebijakan
itu, dilakukan Perubahan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan
Kredit Usaha Rakyat.
Dalam setahun terakhir,
penyaluran kredit usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM) cenderung melambat

seiring dengan melemahnya
pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini
juga sejalan dengan perlambatan
pertumbuhan kredit perbankan.
Pada pertengahan 2014,
pertumbuhan tahunan kredit
perbankan masih 16,65 persen,
selanjutnya turun menjadi 11,6
persen pada akhir 2014 dan 10,4
persen pada akhir semester I/2015.
Secara umum pelaksanaan
KUR sebenarnya sudah berjalan
baik. Jumlah peserta KUR
mencapai 270.127 debitur dengan
penyaluran kredit Rp 4,386 triliun
per 8 Oktober 2015. Sejak 2007
hingga 5 Oktober 2015, kredit
telah disalurkan kepada 12.646.054
debitur dengan total Rp 183,23
triliun.

Kredit Ekspor
Dalam paket keempat ini
pemerintah melalui Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI) memberikan dukungan
kepada UKM yang berorientasi
ekspor dan terlibat pada kegiatan
yang mendukung ekspor.
“Kita ingin agar UKM tersebut
selain tetap memproduksi untuk

Paket Kebijakan Ekonomi
IV
Individu/Perseorangan
atau Badan Hukum
Penerima KUR

Kredit
Ekspor UKM
Kredit modal
kerja UKM
berbunga
rendah

Perluasan
KUR
Subsidi bunga
kredit dan
penjaminan

Sumber: Kemenperin

ekspor dan mendukung ekspor,
juga tidak mem-PHK karyawan,”
kata Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro.
Untuk itu, pemerintah akan
memberikan semacam kredit
modal kerja kepada UKM dengan
tingkat bunga yang lebih rendah
dari tingkat bunga komersial.
Kredit ini diutamakan untuk
perusahan padat karya dan rawan
PHK tetapi mempunyai kegiatan
ekspor atau terlibat dalam kegiatan
ekspor.
UKM yang terlibat dalam
kegiatan ekspor misalnya pemasok
dari input atau bahan yang
kemudian dipakai oleh produsen
berikutnya dalam melakukan
ekspor.
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RPP
Pengupahan
Formulasi
baru upah
minimum

• Usaha mikro, kecil, dan menengah yang
produktif
• Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan
bekerja di luar negeri
• Anggota keluarga dari karyawan/karyawati
atau TKI yang berpenghasilan tetap;
• Tenaga Kerja Indonesia yang purna dari
bekerja di luar negeri

Sejauh ini, LPEI sudah
melakukan pemetaan di seluruh
Indonesia dan terdapat 30
perusahaan yang potensial
diberikan kredit modal kerja
tersebut.
Kredit modal kerja itu
diberikan sebagai pendamping
dari kredit atau pinjaman yang
masih dimiliki perusahaan atau
UKM tersebut dari lembaga
perbankan lain atau LPEI.
Besaran pinjaman yang
diberikan maksimum Rp 50
miliar per perusahaan dan
kebutuhan dengan total
kebutuhan pembiayaan sebesar
Rp 696 Miliar.
UKM yang akan dibantu
yakni di bidang furnitur, barang-

barang dari kayu, kerajinan, tekstil
dan produk tekstik, perikanan
kelautan, alas kaki, hasil pertanian
dan perkebunan.
Perusahaan itu berlokasi di
Aceh, Sumatera Utara, Jambi,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Bali, Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Utara, Ambon
dan Papua.
Menurut Bambang, jumlah
tenaga kerja di perusahaanperusahan tersebut sekitar
50 hingga 5.520 orang. Jika
dijumlahkan, karyawan yang bisa
diselamatkan dari ancaman PHK
mencapai 27.000 orang karena
dibantu dengan kredit modal
kerja bersubsidi dari LPEI.
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mencerminkan kondisi perusahaan
sebenarnya dan meningkatkan
modal.
Peningkatan modal sangat
dibutuhkan bagi korporasi, termasuk
BUMN, karena akan membuat
rasio kesehatan korporasi semakin
baik. Hal ini juga akan membantu
kesiapan dunia usaha di dalam
negeri menghadapi tantangan ke
depan.

Hapus Pajak Berganda

M

enurut Menteri
Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin
Nasution, revaluasi aset sebenarnya
dibutuhkan pelaku usaha tetapi
tidak dimanfaatkan karena harus
membayar pajak.
Melalui paket kebijakan ini,
pemerintah memberikan insentif
berupa keringanan membayar
pajak. Dengan demikian,
perusahaan bisa melakukan
revaluasi aset keseluruhan atau
sebagian, bahkan perusahaan yang
pembukuannya dalam dolar AS kini
bisa melakukannya.
Dalam aturan perpajakan,
perusahaan yang pembukuannya
dalam dolar AS, yaitu perusahaan
yang memang sebagian besar
penerimaannya dalam mata
uang itu, meminta izin kepada
Dirjen Pajak tapi dahulu tidak
diperbolehkan.
“Sekarang perusahaan itu
dibolehkan karena sebetulnya
penurunan nilai asetnya sudah
banyak terpengaruh oleh inflasi,
bukan hanya oleh kurs,” kata
Darmin saat mengumumkan paket
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Paket Kebijakan Ekonomi V

Insentif Revaluasi
Aset dan Hapus
Pajak Berganda
Pemerintah kembali merilis Paket Kebijakan
Ekonomi V, yang terdiri dari 2 paket yaitu terkait
dengan revaluasi aset dan penghilangan pajak
berganda dalam kegiatan real estat.
kebijakan tersebut setelah rapat
terbatas yang dipimpin Presiden
Joko Widodo di kantor Kepresidenan,
22 Oktober 2015.
Apabila perusahaan-perusahaan
itu melakukan revaluasi, kapasitas
dan performa finansialnya akan
meningkat secara signifikan. Bahkan,
pada tahun-tahun berikutnya bisa
mencetak profit lebih besar.
Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) mengenai pelaksanaan

revaluasi aset ini langsung
diterbitkan sepekan setelah
diumumkan. Pemerintah bahkan
menawarkan fasilitas pajak lebih
besar bagi perusahaan yang
melakukan revaluasi aset hingga 31
Desember 2015.
Kebijakan baru ini diyakini akan
mendorong korporasi, termasuk
BUMN, untuk melakukan revaluasi
aset. Selain membuat nilai aset
mereka lebih besar, revaluasi juga

Paket Kebijakan Ekonomi V juga
membawa angin segar bagi sektor
properti karena pemanfaatan Dana
Investasi Real Estat (DIRE) tidak lagi
dikenakan pajak berganda.
Pajak berganda selama ini
menjadi alasan perusahaan real estat
mencari pendanaan di negara lain,
misalnya di Singapura yang memiliki
REIT (Real Estate Investment Trust).
“Kalau dulu karena ada dua
langkah jadi double pajaknya,
sekarang seperti di negara lain
kemudian ini dianggap satu langkah
sehingga pajak bergandanya hilang,”
kata Darmin.
Dengan adanya kebijakan
ini, minat pengembang properti
mencari dana dari instrumen REIT
dan minat investor berinvestasi di
produk REIT akan semakin tinggi
karena ada potensi return yang lebih
besar setelah penghapusan pajak
tersebut.
Perusahaan Indonesia juga tidak
harus ke Singapura untuk mencari
pendanaan dengan menerbitkan
REIT seperti yang terjadi selama ini.
Berdasarkan kajian Persatuan
Perusahaan Realestat Indonesia
(REI) dan Universitas Indonesia (UI),
sektor properti merupakan industri
yang menyerap tenaga kerja besar.
Pertumbuhan yang terjadi di sektor
properti akan membuka potensi
penyerapan tenaga kerja sehingga
mendukung program pemerintah
dalam upaya menekan angka
kemiskinan dan pengangguran.
Gubernur Bank Indonesia

Agus Martowardojo menyambut
baik rencana pemerintah
menghilangkan pajak berganda
karena memungkinkan REIT yang
selama ini dijalankan di luar negeri
menggunakan real estat yang
sebetulnya ada di Indonesia.
“Sekarang ada kemungkinan
konkret untuk memindahkan bahwa
tidak perlu lagi dilakukan di luar
negeri tetapi dilakukan di Indonesia.
Tentu ini akan membuat pasar
modal, pasal keuangan di Indonesia
semakin baik,” kata Agus.
Dia juga menilai Paket Kebijakan
Ekonomi konsisten dengan upaya
menyehatkan struktur ekonomi dan
reformasi struktural, serta membuat
potensi pertumbuhan ekonomi
Indonesia lebih baik ke depan.
“Kami menyambut baik bahwa
langkah-langkah konkret yang
diambil oleh pemerintah sekarang
sudah menghasilkan fundamental
pertumbuhan ekonomi yang lebih
baik. Ini terlihat dari pencapaian
inflasi pada tahun ini, kami dari Bank
Indonesia meyakini akan berada di

bawah 4 persen,” kata Agus.
Gubernur BI mengingatkan
pada 2014 dan 2013 inflasi berada
di atas 8 persen bahkan di 8,3 - 8,4
persen. Karena itu, apabila inflasi
bisa di bawah 4 persen pada akhir
tahun, ini menunjukkan suatu
fundamental ekonomi yang kuat.
Perbaikan ekonomi juga dapat
dilihat dari defisit transaksi berjalan,
dari sebelumnya mencapai USD 27
miliar, diperkirakan menjadi sekitar
USD 18 miliar pada 2015.
BI juga memprediksi
pertumbuhan ekonomi pada
semester II tahun ini bisa mencapai
4,7 – 5,1 persen, dimana pada
kuartal III diperkirakan berada di
kisaran 4,85 persen. Pencapaian ini
lebih tinggi dibandingkan semester
I yang tercatat 4,7 persen.
Apabila pertumbuhan ekonomi
mencapai 4,85 persen, berarti
merupakan titik balik bagi ekonomi
Indonesia karena bisa tumbuh
lebih tinggi ketika negara-negara
berkembang lain mengalami
perlambatan.
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Kementerian Keuangan berkomitmen menyelesaikan
permohonan tax allowance paling lama 25 hari dan tax
holiday paling lama 45 hari. Selama ini, pengajuan insentif
fiskal itu membutuhkan waktu lama karena begitu banyak
persyaratan dan birokrasi yang harus dipenuhi.
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Tax Holiday dan Tax Allowance

Cakupan Industri
Diperluas, Layanan
Dipercepat

Salah satu bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi
II yang dirilis pada 29 September 2015 adalah
pengurusan tax allowance dan tax holiday lebih
cepat melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP)
dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

D

alam Paket Kebijakan Ekonomi
II, pemerintah melalui
Kementerian Keuangan
berkomitmen menyelesaikan
permohonan tax allowance paling
lama 25 hari. Adapun untuk tax holiday,
karena memerlukan verifikasi yang
lebih tajam, proses penyelesaiannya
paling lama 45 hari.
Selama ini, pengajuan insentif fiskal
itu membutuhkan waktu berbulanbulan, bahkan tahunan, karena begitu
banyak persyaratan dan birokrasi yang
harus dipenuhi.
Tax holiday adalah pengurangan
pajak penghasilan (PPh) badan selama
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periode tertentu, sementara tax
allowance adalah pengurangan pajak
untuk bidang usaha dan daerah
tertentu. Kedua fasilitas ini umumnya
diberikan kepada industri pionir
dengan nilai investasi cukup besar.
Percepatan proses pengurusan
insentif itu menunjukkan keseriusan
pemerintah dalam menjaring
investasi jangka panjang, khususnya
industri pionir, yang memiliki
nilai strategis bagi perekonomian
nasional, memperkenalkan teknologi
baru, serta memiliki nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi.
Sebelumnya, Kemenkeu

sudah menerbitkan PMK No. 159/
PMK.010/2015 tentang Pemberian
Fasilitas Pengurangan PPh yang
berlaku mulai 16 Agustus 2015. PMK
merupakan revisi dari PMK No. 192/
PMK.011/2014, mengingat batas waktu
pengusulan fasilitas tax holiday berakhir
pada 15 Agustus 2015.
Sesuai dengan mekanisme, usulan
untuk memberikan tax holiday harus
diajukan oleh Menteri Perindustrian
atau Kepala BKPM dalam jangka
waktu selama 3 tahun terhitung sejak
15 Agustus 2011, sesuai dengan
diamanatkan dalam Pasal 10 PMK No.
130/PMK.011/2011.
Artinya, batas akhir pengusulan
fasilitas pajak itu adalah 15 Agustus
2014. Namun, dengan penerbitan PMK
No. 192/PMK.011/2014, batas waktu
pengusulan tax holiday diperpanjang
sampai dengan 15 Agustus 2015.
PMK No. 159/PMK.010/2015
memperpanjang kembali fasilitas itu

dengan sejumlah penyempurnaan
krusial .
Ada lima cakupan industri pionir
yang berhak menerima tax holiday,
yaitu logam dasar, pengilangan minyak
bumi dan/atau kimia dasar organik yang
bersumber dari minyak bumi dan gas
alam, permesinan, industri di bidang
sumberdaya terbarukan, dan industri
peralatan komunikasi.
Pemerintah juga menetapkan 9
bidang usaha industri pionir, yakni
logam hulu, pengilangan minyak bumi,
kimia dasar organik yang bersumber dari
minyak bumi dan gas alam, dan Industri
permesinan yang menghasilkan mesin
industri.
Selain itu, industri pengolahan
berbasis hasil pertanian, kehutanan,
dan perikanan, serta telekomunikasi,
informasi dan komunikasi. Industri
lainnya yakni transportasi kelautan,
pengolahan yang merupakan industri
utama di Kawasan Ekonomi Khusus,
serta infrastruktur ekonomi selain
yang menggunakan skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain tax holiday, pemerintah
juga memiliki fasilitas lain yang terkait
dengan investasi, yaitu tax allowance
yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun
2015.
Fasilitas ini bertujuan meningkatkan
kegiatan investasi guna mendorong
pertumbuhan ekonomi, serta untuk
pemerataan pembangunan dan

percepatan pembangunan bagi
bidang-bidang usaha tertentu dan/
atau di daerah-daerah tertentu.
Dalam PMK Nomor 159/
PMK.010/2015, pemerintah
memperbesar batas maksimal fasilitas
pengurangan PPh badan yang bisa
diterima oleh pelaku industri pionir,
yakni dari sebelumnya maksimal 50
persen menjadi 100 persen. PMK itu
menetapkan kisaran pengurangan
PPh badan yang bisa diberikan kepada
pelaku industri paling sedikit 10
persen dan paling banyak 100 persen.
Menurut Menkeu Bambang P.S.
Brodjonegoro, insentif PPh ini dapat
diberikan paling lama 15 tahun
dan paling singkat lima tahun sejak
kegiatan produksi dimulai secara
komersial.
Bahkan, atas pertimbangan
tertentu, Menkeu bisa memberikan
pengurangan PPh melebihi jangka
waktu yang sudah ditentukan, yakni
paling lama selama 20 tahun. Pada
aturan sebelumnya, insentif ini hanya
bisa diberikan maksimal 10 tahun.
Insentif PPh hanya diberikan
kepada industri pionir yang tercatat
sebagai wajib pajak (WP) baru dan
berstatus badan hukum minimal
sejak 15 Agustus 2015. WP baru
tersebut harus mempunyai rencana
penanaman modal paling sedikit Rp
1 triliun.
Calon penerima fasilitas juga

diwajibkan menyampaikan surat
pernyataan kesanggupan untuk
menempatkan dana di perbankan paling
sedikit 10 persen dari total rencana
penanaman modal.
Kepala BKPM Franky Sibarani
mengatakan calon investor sudah
menunggu pemberlakuan kebijakan
tax holiday yang baru ini mengingat
cakupannya diperluas menjadi sembilan
sektor dari sebelumnya hanya lima sektor
industri.
Sektor yang ditambah yakni industri
pengolahan berbasis hasil pertanian,
industri transportasi kelautan, industri
utama di Kawasan Ekonomi Khusus, dan
infrastruktur lain selain yang diusahakan
oleh kerja sama pemerintah dan badan
usaha.
BKPM menargetkan realisasi investasi
tahun ini mencapai Rp 594,8 triliun atau
naik 14,49 persen dibandingkan dengan
realisasi tahun lalu sebesar Rp 519,5
triliun.
Proporsi sektor industri pengolahan
ditargetkan Rp 313,5 triliun (52,7 persen),
sektor tersier termasuk infrastruktur Rp
183,7 triliun (30,9 persen), serta sektor
primer atau komoditas Rp97,6 triliun
(16,4 persen).
BKPM sendiri menargetkan kontribusi
investasi di sektor manufaktur bisa
mencapai 55,5 persen atau Rp517,81
triliun dari total target investasi
yang mencapai Rp933 triliun pada
2019. Karena itu, mulai 2017 BKPM
merencanakan lebih dari 50 persen
investasi akan ditawarkan ke investor
untuk dilakukan di luar Jawa, khususnya
di 14 kawasan industri yang dicanangkan
Kementerian Perindustrian.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
juga optimistis pemberian insentif
pajak tersebut akan mempercepat
pertumbuhan industri pionir yang akan
mendorong pengembangan sektor
industri selanjutnya.
Apalagi, pemerintah memberikan
berbagai kemudahan perizinan dengan
memangkas birokrasi dan regulasi
melalui Paket Kebijakan Ekonomi,
termasuk mempercepat proses
pengajuan tax holiday dan tax allowance.
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Galangan Kapal
Akhirnya
Peroleh Insentif

S

ebagai salah satu negara
kepulauan terbesar di dunia,
Indonesia memiliki potensi
ekonomi kemaritiman yang sangat
menjanjikan, salah satunya adalah
industri galangan kapal.
Industri galangan kapal sedang
bertumbuh dan berkembang seiring
dengan meningkatnya program
pembangunan nasional di bidang
kemaritiman.
Pemerintah terus
menggupayakan program
pemberdayaan industri galangan
nasional. Meskipun program ini
sudah dimulai sejak terbitnya
Instruksi Presiden No.5 tahun 2005
tentang Pemberdayaan Industri
Pelayaran Niaga Nasional, akan
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tetapi baru saat ini sektor galangan
memperoleh perhatian yang
signifikan.
Salah satu bentuk perhatian
pemerintah adalah diberikannya
sejumlah insentif fiskal dan moneter,
mengingat rezim kebijakan di bidang
fiskal dan moneter selama ini belum
menaruh perhatian besar terhadap
industri galangan kapal.
Pada September 2015,
pemerintah mulai merealisasikan
kebijakan insentif fiskal bagi industri
galangan menyusul terbitnya
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II.
Sektor kemaritiman menjadi salah
satu fokus paket kebijakan itu
guna mendorong manufaktur dan
penyerapan tenaga kerja.

Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro mengatakan sektor
galangan menjadi salah satu sasaran
pada Kebijakan Ekonomi Jilid II. Hal ini
merupakan upaya untuk meningkatkan
peran industri kemaritiman melalui
daya dorong galangan kapal dalam
memproduksi kapal-kapal yang
diperlukan industri pelayaran.
Dia menjelaskan pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah
mengenai Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) tidak dipungut untuk galangan
kapal yang boleh dibilang sebagai
insentif yang selama lebih dari 12 tahun,
sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku
usaha industri galangan kapal. “Tahun
ini, galangan mendapatkan dua insentif
sekaligus yakni PPN tidak dipungut dan

tax holiday,” ujar Menkeu.
Kebijakan insentif PPN tidak
dipungut diatur berdasarkan
Peraturan Pemerintah No.69 tahun
2015 tentang Impor dan Penyerahan
Alat Angkutan Tertentu dan
Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait
Alat Angkutan Tertentu yang tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).
Pemerintah meyakini, kebijakan
insentif ini akan berdampak terhadap
biaya produksi yang pada akhirnya
harga jual produk makin kompetitif.
Esensi dari insenfit PPN tidak
dipungut adalah mengubah bentuk
fasilitas PPN dari sebelumnya
berupa pembebasan fasilitas PPN
berdasarkan PP No.146 tahun

2000 jo PP No. 38 tahun 2003 yang
berimplikasi kepada pajak masukan
yang tidak dapat dikreditkan dengan
pajak keluaran sehingga menjadi
tambahan biaya produksi menjadi
PPN tidak dipungut sehingga seluruh
pajak masukannya dapat dikreditkan
dan secara otomatis dapat
mengurangi biaya produksi.
Selain perubahan kebijakan
PPN, pemerintah juga memberikan
tax holiday dalam rangka investasi.
Dalam hal ini, industri galangan kapal
nasional dapat diberikan fasilitas
pengurangan PPh Badan selama
lima hingga maksimal 15 tahun
dan fasilitas Tax Allowance sebesar
30 persen dari total investasi (5
persen per tahun), penyusutan yang

dipercepat, kompensasi kerugian yang
dapat diperpanjang hingga 10 tahun.
Selain dua kebijakan tersebut,
pemerintah selama ini telah
memberikan fasilitas bagi industri
galangan berupa pembebasan bea
masuk atas impor mesin, barang dan
bahan sepanjang belum diproduksi
dalam negeri atau sudah diproduksi di
dalam negeri tetapi belum memenuhi
spesifikasi yang persyaratkan.
Fasilitas bebas bea masuk tersebut
diatur berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan No. 176 tahun 2009 tentang
Pembebasan Bea Masuk atas Impor
Mesin serta Barang dan Bahan untuk
Pembangunan dan Pengembangan
dalam rangka Penanaman Modal.
Fasilitas ini diberikan untuk impor
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selama dua tahun sejak berlakunya
keputusan bebas bea masuk.
Pemerintah juga telah
memberikan fasilitas bea masuk
ditanggung pemerintah atas barang
dan bahan yang diimpor dan
dipergunakan untuk pembuatan
dan perbaikan kapal yang dijual di
dalam negeri. Insentif ini diberikan
berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan No.249 Tahun 2014 tentang
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
Sektor Industri Tertentu tahun
Anggaran 2015.

Optimistis
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengaku optimistis industri galangan
kapal nasional mampu membangun
kapal-kapal yang dibutuhkan dalam
rangka memperkuat konektivitas
maritim dalam negeri, bahkan
mencapai gagasan mewujudkan
Indonesia sebagai Poros Maritim
Dunia.
Kemenperin mencatat,
perusahaan-perusahaan kapal dapat
membangun berbagai jenis dan tipe
kapal sampai dengan ukuran 50.000
dead weight tonnage (DWT). Dari
seluruh galangan kapal di Tanah Air,
sebanyak 80 persen di antaranya dapat
membangun kapal dengan kapasitas
5,000 DWT.
Menurut Menperin, peluang
industri galangan kapal nasional kini
sangat terbuka. Ini didorong oleh
kebijakan nasional asas cabotage
(kegiatan angkutan laut dalam negeri
wajib menggunakan kapal nasional
berbendera Merah Putih dan diawaki
oleh awak berkebangsaan Indonesia)
sebagaimana lazimnya di dunia.
Asas cabotage mampu
meningkatkan jumlah kapal nasional
dari 5.041 unit pada 2005 menjadi
lebih dari 14.000 pada 2014. Saat
ini sekitar 50 persen armada kapal
niaga telah berumur di atas 20
tahun sehingga diperlukan program
peremajaan armada.
Di sisi lain, para pengguna
kapal, baik kementerian, lembaga
negara, BUMN dan swasta juga telah
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Insentif Bagi Industri
Galangan Kapal Nasional
Mengubah PPN dibebaskan menjadi PPN tidak dipungut supaya pajak masukannya dapat dikreditkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan
tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan tertentu yang tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
Pemberian Tax Holiday dalam rangka investasi didasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu)
No.159 tahun 2005 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan
Peraturan ini, galangan kapal dapat diberikan fasilitas pengurangan PPh Badan selama lima hingga
maksimal 15 tahun.
Pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan sepanjang belum diproduksi di dalam
negeri atau sudah diproduksi di dalam negeri tetapi belum memenuhi spesifikasi yang persyaratkan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 176 tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk
atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan dan Pengembangan dalam rangka
Penanaman Modal.
Fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah atas barang dan bahan yang diimpor dan dipergunakan
untuk pembuatan dan perbaikan kapal yang dijual di dalam negeri. Insentif ini diberikan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan No.249 tahun 2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor
Industri Tertentu tahun Anggaran 2015.

nasional.
Selama ini, produk kapal nasional
masih kalah bersaing dengan produk
galangan luar negeri, salah satunya
karena adanya beban pajak, sementara
di luar negeri, industri galangan
dibebaskan dari pajak.
“Kami sangat menantikan
pemberikan insentif pajak. Sebab,
dengan insentif tersebut, daya
saing produk kapal yang dihasilkan
dari galangan kapal nasional akan
meningkat,” katanya.
Budhiarto Sulaiman, Direktur
Utama PT Inti Lintas Samudera, salah
satu perusahaan komponen kapal
di Indonesia, mengatakan sektor
komponen kapal nasional harus
didukung pemerintah dalam rangka
mewujudkan visi Indonesia sebagai
Sambut Positif
Poros Maritim Dunia yang kuat.
Semakin besarnya perhatian
Dia mengakui sebagian besar
pemerintah terhadap industri
galangan disambut positif oleh pelaku komponen kapal masih harus diimpor
seperti barang permesinan, perkabelan
industri perkapalan di Tanah Air.
Ketua bidang Industri Kapal Lepas dan peralatan radio. “Tetapi, pelan-pelan
Pantai Ikatan Perusahaan Industri Kapal harus dikurangi. Kita ikut membina,
misalnya produk kusen untuk galangan,
dan Sarana Lepas Pantai Indonesia
(Iperindo) Agus Gunawan mengatakan saat ini sudah banyak yang pakai
produk dalam negeri. Insentif fiskal
pihaknya sangat berterima kasih
ini kami harapkan dapat mendorong
dan mengapresiasi langkah
pertumbuhan industri komponen kapal
pemerintah yang merealisasikan
nasional,” tegasnya.
insentif bagi industri galangan kapal
berkomitmen untuk membangun
dan membeli kapal-kapal produksi
galangan dalam negeri. “Kita perkuat
kemampuan galangan kapal, step by
step dan terencana,” ujar Menperin.
Guna meningkatkan investasi
industri galangan, Kemenperin telah
menyiapkan dua kawasan khusus
industri perkapalan yaitu di Kabupaten
Lamongan, Provinsi Jawa Timur dan
Kawasan Industri Maritim Tanggamus,
Provinsi Lampung.
Selain itu, Kemenperin akan
melakukan pendataan spesifikasi
dan kebutuhan kapal secara nasional
sehingga ke depan galangan lebih
siap memproduksi kapal-kapal yang
dibutuhkan.

Gudang Logistik Berikat
Menjamin Pasokan
Bahan Baku

S

alah satu peraturan
pemerintah yang direvisi
dalam Paket Kebijakan
Ekonomi I adalah PP Nomor 32
Tahun 2009 tentang Tempat
Penimbunan Berikat. Revisi PP
ini dinilai sangat penting untuk
menurunkan harga bahan baku
industri dan menekan biaya
produksi.
Selama ini, pelaku industri
harus mengimpor bahan baku dari
negara ketiga karena tidak memiliki
gudang logistik di dalam negeri.
Sebagai contoh, industri tekstil
mengimpor kapas dari Amerika
Serikat melalui Malaysia karena
gudang logistiknya berada di
negeri jiran itu.
Demikian juga dengan tempat
penyimpanan minyak atau oil
storage yang seharusnya Indonesia
sudah memilikinya karena
konsumsi bahan bakar minyak
cukup besar. Namun, selama ini
minyak yang diimpor Indonesia

disimpan di Singapura dan harus
mengikuti penentuan harga dari
negara itu.
“Nanti kita akan punya banyak
oil storage, punya banyak gudang
untuk penyimpanan berbagai
bahan baku kebutuhan industri
maupun BBM dan menyebar di
banyak wilayah seperti Kalimanan,
Sulawesi, Sumatera, Maluku dan
lainnya, tunggu siapa yang beli,”
ungkap Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Darmin
Nasution.
Perubahan PP tersebut juga
diharapkan menarik investasi
asing untuk membuka gudang
berikat dan pusat logistik berikat,
serta mendirikan perusahaan atau
membuka perwakilan di Indonesia,
sehingga ada potensi penerimaan
dari sektor perpajakan.
Dengan memiliki gudang
penyimpanan sendiri, para investor
juga akan terbebas dari beban
penimbunan dan menurunkan

waktu bongkar muat di pelabuhan
(dwelling time).
Darmin mengatakan untuk
membangun fasilitas industri dan
perdagangan yang efisien harus
lebih dekat dengan kegiatan
ekonomi yang menurunkan biaya
logistik.
“Selama ini, kita selalu
mengeluh tentang biaya logistik,
tetapi tidak pernah merancang
dengan baik standar dalam kita
bekerja sehingga urusan sapi lewat
sini, tapi kalau sapi lewat kontainer
juga lewat, ceritanya lain,” ujarnya.

Apresiasi Pemerintah
Revisi PP Tempat Penimbunan
Berikat memang sudah dinantinanti pelaku industri manufaktur
dan logistik di Tanah Air. Dengan
terbitnya aturan baru ini,
Indonesia diyakini bisa menjadi
salah satu pemain utama bidang
logistik di Asean.
Ketua Umum Asosiasi
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Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita
mengapresiasi langkah pemerintah
yang menerbitkan aturan baru itu
sebab dampaknya terhadap logistik
Asean akan sangat besar.
Sebagai negara dengan
perekonomian terbesar di Asean,
Indonesia berpotensi menjadi
pemain utama bidang logistik
regional apabila memiliki pusat
logistik yang kuat.
Kebijakan baru itu dinilai
sangat inovatif dan sesuai dengan
harapan pelaku usaha logistik
di dalam negeri. “Pelaku usaha
butuh kebijakan yang riil, terutama
menghapus pungutan yang masih
banyak terjadi di bandara dan
pelabuhan, kebijakan ini salah satu
yang kami harapkan,” ujarnya.
Ketua Asosiasi Logistik dan
Forwarder (ALFI) Yukki N. Hanafi
mengatakan pengusaha logistik
mendukung deregulasi tersebut,
tetapi pengembangannya harus
fokus dan didukung pelaku industri,
termasuk lokasi kawasan berikat dan
jenis barang.
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Sekjen Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Ernovian G. Ismi
juga mengapresiasi kebijakan yang
sudah ditunggu-tunggu itu karena
memberikan kepastian berusaha,
khususnya bagi industri tekstil dan
produk tekstil (TPT).
Menurut dia, pengembangan
pusat logistik berikat (PLB) di
sejumlah kawasan akan menekan
biaya logistik. Pasalnya, selama
ini pabrik umumnya mengimpor
sendiri-sendiri untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku, barang
modal, dan bahan penolong
sehingga tidak efisien.
“Dengan adanya gudang logistik
di dalam negeri, perusahaan tidak
perlu impor dari luar negeri, tetapi
cukup membeli dari PLB,” ujarnya.
Apalagi, fungsi gudang berikat
akan diperluas. Apabila selama ini
hanya mengakomodasi barang
impor tertentu untuk memasok ke
pabrik tertentu, ke depan gudang
berikat juga mengakomodasi
barang impor dan barang yang
akan diekspor. Jenis barangnya

pun diperluas dan pembelinya bebas,
termasuk dari industri kecil dan
menengah.
Kebijakan baru ini memberikan
kepastian bagi 285 perusahaan spinning
nasional untuk mendapatkan bahan
baku yakni kapas guna memproduksi
benang dengan kualitas dan standar
yang terjamin. “Kami menuggu
implementasi dari PP itu sebab akan
mempercepat Indonesia menjadi poros
utama untuk kapas saat implementasi
Masyarakat Ekonomi Asean,” ujarnya.
Direktur PT Gerbang Teknologi
Cikarang (GTC) Benny Woenardi
menegaskan pihaknya siap mengelola
PLB kapas di Cikarang Dry Port dengan
menyiapkan lahan seluas 34.000 meter
persegi untuk pembangunan gudang.
Tahap awal, GTC akan membangun
gudang seluas 17.000 m2.
Keberadaan pusat distribusi
kapas di dalam negeri diyakini bisa
menekan biaya logistik (biaya gudang,
transportasi, dan inventori), waktu
tunggu menjadi lebih cepat, semakin
dekat dengan pembeli, dan kepastian
pasokan bahan baku.

ebagai gambaran,
berdasarkan data
Kementerian Perindustrian,
devisa dari industri alas kaki saja
mencapai USD 4,11 milar atau 2,33
persen dari total ekspor nasional
pada 2014. Industri ini juga
menyerap 643.000 tenaga kerja atau
4,21 persen dari jumlah pekerja di
sektor manufaktur.
Pangsa pasar alas kaki buatan
Indonesia di pasar dunia mencapai
2,85 persen pada 2014 dan
menduduki peringkat 6 besar
setelah China, Italia, Vietnam, Jerman
dan Belgia. Ini menunjukkan bahwa
industri alas kaki berpeluang untuk
terus meningkatkan ekspor.
Kontribusi yang sangat besar
dari industri padat karya mendorong
pemerintah untuk memberikan
perhatian lebih serius agar industri
ini bisa terus berkembang. Salah
satu upaya pemerintah adalah
meluncurkan program Investasi
Padat Karya untuk Penyerapan
Tenaga Kerja Indonesia di Balaraja,

Program Industri Padat Karya

Memacu Investasi
untuk Penyerapan
Tenaga Kerja

Industri padat karya selalu menghadapi tantangan
paling berat dalam persaingan di pasar domestik dan
ekspor yang kian ketat, bahkan sering disebut sebagai
sunset industry. Padahal, industri ini menjadi andalan
ekspor dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Tangerang, Banten, pada 5 Oktober
2015.
Peluncuran program ini dihadiri
langsung oleh Presiden Joko Widodo,
didampingi oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Darmin
Nasution, Menteri Perindustrian
Saleh Husin, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) Franky
Sibarani, Menteri Ketenagakerjaan
Hanif Dhakiri, Menteri Sekretaris
Negara Pratikno, Kepala Staf
Kepresidenan Teten Masduki, dan
Gubernur Banten Rano Karno.
Acara yang digelar oleh BKPM di
pabrik PT Adis Dimension Footwear,
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Tangerang, itu bekerja sama dengan
16 perusahaan padat karya di Jawa
Barat dan Jawa Tengah, terdiri dari 11
penanaman modal asing (PMA) dan
5 penanaman modal dalam negeri
(PMDN).
Rencana investasi 16 perusahaan
itu mencapai Rp 18,9 triliun,
sementara realisasi investasi hingga
September 2015 sudah mencapai Rp
11,4 triliun, dengan total perkiraan
nilai ekspor USD 1,3 miliar.
Serapan tenaga kerja dari
rencana investasi itu sebanyak
121.285 orang dalam kurun waktu 5
tahun (2015-2019), dengan rincian
73.885 orang pada 2015-2016 dan
47.400 orang pada 2017-2019.
Kepala BKPM menyatakan
pemerintah ingin mengomunikasi
kan kepada publik dan investor
bahwa saat pemberitaan tentang
PHK marak, ternyata banyak
perusahaan sektor padat karya yang
tetap melaksanakan realisasi proyek
investasinya dan menyerap tenaga
kerja.
Dari 16 perusahaan itu, 7
perusahaan bergerak di industri
kulit, barang dari kulit dan
sepatu, antara lain PT Pou Yuen
Indonesia, Chang Shin Reksa Jaya,
Adis Dinamika Sentosa, Feng Tay
Indonesia Enterprises, Parkland World
Indonesia, Selalu Cinta Indonesia,
dan Seng Dam Jaya Abadi.
Dari industri tekstil terdapat 8
perusahaan, yakni Sri Rejeki Isman,
Jaya Perkasa Textile, Rayon Utama
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Makmur, Nesia Pan Pacific Clothing,
Eco Smart Garment Indonesia,
Delta Merlin Dunia Textile, Delta
Merlin Sandang Textile, Apparel One
Indonesia dan Jaya Perkasa Textile.
Adapun satu perusahaan dari
industri makanan dan minuman
yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia.
“Pelaku industri padat karya juga
masih membutuhkan tenaga kerja
baru, seperti salah satu pabrik garmen
di Boyolali. Mereka bahkan masih
kekurangan 12.000 karyawan,” kata
Menperin.
Perusahaan padat karya wilayah
Jawa Barat berada di Kabupaten
Bandung, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Garut, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Sumedang.
Untuk wilayah Jawa Tengah berada
di Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Jepara, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten
Sragen, Kabupaten Salatiga, dan Kota
Semarang.

Efek Berantai
Kepala BKPM mengatakan program
investasi padat karya diharapkan
menciptakan efek berantai
atau multiplier effect terhadap
perekonomian daerah.
“Pesan dari program ini adalah
investasi padat karya yang terus
bergeliat dapat menyerap tenaga
kerja yang cukup besar, serta
mampu menciptakan multiplier effect
menggerakkan perekonomian sekitar
dan menumbuhkan usaha lainnya,

seperti kontrakan, catering, laundry,
transportasi dan lain-lain,” ujarnya.
Franky Sibarani menambahkan
investasi itu menunjukkan bahwa
wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah
masih menarik dan kompetitif untuk
lokasi investasi padat karya.
Namun, perlu dukungan semua
pihak terutama pemerintah daerah
untuk menyiapkan calon tenaga
kerja terdidik dan terlatih, serta
membantu percepatan pengurusan
perizinan investasi di daerahnya.
Presiden Joko Widodo saat
menyampaikan arahannya
mengatakan bangsa Indonesia
harus tetap optimistis menghadapi
berbagai persoalan ekonomi karena
masih banyak peluang yang bisa
diangkat menjadi sebuah investasi
dan lapangan pekerjaan.
Menurut Presiden, keberanian
untuk melakukan terobosanterobosan sangat diperlukan agar
indonesia tidak tertinggal dalam
kompetisi antar negara. Indonesia
perlu meninggalkan pola-pola lama
yang menghambat agar mampu
menarik lebih banyak investasi.
Beberapa kebijakan terobosan
untuk memudahkan kegiatan
industri telah diluncurkan oleh
pemerintah melalui Paket Kebijakan
Ekonomi. Terobosan itu antara lain
kebijakan harga gas untuk industri,
peraturan mengenai logistik berikat,
investasi di kawasan industri,
serta penyederhanaan perizinan
pertanahan.

Kerja Sama Indonesia -Polandia

Memperluas Pasar
ke Eropa Tengah
Kunjungan delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri
Perindustrian Saleh Husin ke Polandia membuahkan
hasil konkret. Kedua negara sepakat bekerja sama
dalam perdagangan ekspor-impor, pendidikan dan
transfer ilmu pengetahuan serta teknologi.

K

unjungan ke Polandia
merupakan bagian dari
lawatan kerja Menperin ke
tiga negara Eropa, termasuk Belanda
dan Italia, pada 2-12 September
2015. Di Polandia, sejumlah
kesepakatan berhasil ditorehkan,
baik antar pemerintah maupun antar
pelaku usaha kedua negara.
Dalam kesempatan itu, Menperin
menandatangani Memorandum
of Understanding (MoU) dengan
Menteri Perekonomian Republik
Polandia sekaligus Wakil Perdana
Menteri Polandia Janusz
Piechocinski.
MoU Kerja Sama Pengembangan
Sektor Industri itu menekankan

pentingnya kedua pihak
menindaklanjuti kesepakatan kerja
sama di sejumlah bidang, yakni
industri kimia, industri kedirgantaraan
dan maritim, serta industri suku
cadang dan komponen.
Selain itu, industri permesinan,
industri baja khusus dan industri
hilirnya, industri pengolahan makanan,
dan industri alat kesehatan.
Menperin menilai Polandia sangat
strategis untuk memperluas pasar
ekspor ke Eropa. Sebaliknya, Indonesia
bisa menjadi pijakan bagi Polandia
untuk memperkuat pasar di Asean,
yang akan menerapkan Masyarakat
Ekonomi Asean akhir tahun ini.
Menurut Saleh Husin, Indonesia

bisa memanfaatkan Polandia untuk
meningkatkan ekspor komoditas
andalan ke Eropa, seperti minyak
kelapa sawit atau crude palm oil
(CPO). Polandia juga membuka
kesempatan bagi Indonesia untuk
mengekspor produk tekstil dan
komoditas lainnya, serta menjalin
kerja sama industri dan investasi.
Kedua negara memiliki potensi
besar di bidang ekonomi, mengingat
Indonesia memiliki produk domestik
bruto (PDB) USD 895,677 miliar dan
pendapatan per kapita USD 3.511,
sementara Polandia memiliki PDB
USD 491,239 dan pendapatan per
kapita USD 12.920 menurut perkiraan
IMF.
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Hubungan perdagangan kedua
negara selama ini berjalan cukup
baik dengan total nilai perdagangan
USD 539 juta pada 2014, dimana
Indonesia mencatat surplus USD
252,2 juta.
Ekspor produk industri terbesar
dari Indonesia ke Polandia adalah
produk mesin elektronika, peralatan
musik, perlengkapan TV dengan nilai
USD 136,2 juta, serta produk karet
dan barang sejenisnya USD 48,1
juta. Selanjutnya, produk sabun, lilin,
semir, dan perawatan gigi USD 22,2
juta. Total nilai ekspor untuk semua
produk industri mencapai USD 395,9
juta.
Adapun, impor produk industri
Polandia ke Indonesia yang terbesar
pada 2014 adalah produk susu, telur
burung, madu, produk binatang
senilai USD 27,6 juta, lalu produk
reaktor nuklir, boiler, mesin, serta
komponen USD 20,4 juta.
Selain itu, impor produk mesin
elektronika, peralatan musik,
perlengkapan TV senilai USD 16,5
juta. Total nilai impor untuk semua
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produk industri mencapai USD 143,8
juta.

Kerja Sama Industri
Selain bertemu dengan pejabat
pemerintahan, Menperin dan
delegasi mengunjungi pusatpusat industri di negara itu untuk
mengetahui kemampuan industri
manufaktur Polandia, sekaligus
menjajaki peluang kerja sama antar
perusahaan kedua negara.
Perusahaan yang dikunjungi
adalah PZG dan Lucznik (produsen
alat pertahanan/senjata), Astom
Power Turbine (pabrik turbin
pembangkit tenaga listrik), Port of
Gdynia (otoritas pelabuhan di Kota
Gdynia), dan Nauta Shipyard (industri
galangan kapal).
Menperin juga mengunjungi
Bakoma (industri makanan
minuman), Alstom Train Service
Center (jasa perawatan kereta api),
dan Balon Medical Equipment
Company (produsen alat kesehatan).
Terkait dengan industri galangan
kapal, Menperin mengharapkan

kerja sama teknologi dan joint
project untuk mendukung
program kemaritiman yang
membutuhkan infrastruktur dalam
jumlah besar, seperti pengadaan
kapal pengangkut barang, kapal
penangkap ikan, pelabuhan dan
peralatannya.
Dia mengatakan industri
galangan kapal nasional dapat
menjalin kemitraan dengan
galangan kapal Polandia yang
dikenal kompetitif dalam hal biaya
produksi dibandingkan dengan
negara produsen kapal di Eropa
lainnya tetapi tetap berkualitas.
“Salah satu keunggulan industri
maritim Polandia adalah dukungan
sektor pendidikan melalui Gdynia
Maritime University. Ini bisa menjadi
ide menarik untuk diterapkan
di Indonesia yaitu memperkuat
kerja sama antara industri dengan
program studi di perguruan
tinggi yang berkorelasi dengan
kemaritiman,” ujar Saleh Husin.
Indonesia yang sedang memacu
infrastruktur kelistrikan juga dapat

menggandeng Alstom Power
sebagai produsen turbin pembangkit
listrik. Salah satu opsinya, menurut
Menperin, produsen turbin Indonesia
bisa bekerja sama melalui investasi
ataupun produksi bersama.
Data Kemenperin mencatat
3 perusahaan di Indonesia sudah
mampu memproduksi turbin
berkapasitas hingga 27 MW, dua
perusahaan generator hingga 10 MW,
dan 10 perusahaan boiler sampai 660
MW.
Dalam kunjungan itu, juga dicapai
kemitraan di bidang pendidikan,
yang dilakukan oleh Alstom Power
dengan Institut Teknologi Bandung
(ITB). Perusahaan terkemuka di bidang
rekayasa teknologi itu memberikan
peluang kepada sekitar 20 mahasiswa
ITB untuk belajar dan bekerja
(magang) di pabrik produsen turbin
pembangkit listrik milik Alstom.
Kerja sama bidang pendidikan
juga terjalin antara Institut Pertanian
Bogor (IPB) dan Bakoma Polandia,
yakni dalam pengembangan
teknologi proses pangan berbasis
susu (diary product).
Menindaklanjuti kunjungan
Menperin, pada akhir September
lalu, sekitar 20 pengusaha terkemuka
Polandia berkunjung ke Indonesia.
Presiden Polandia juga berencana
bertemu dengan Presiden Joko
Widodo di Jakarta, sehingga bisa

menjadi momentum bagi kedua
negara untuk lebih meningkatkan
kerja sama di bidang industri dan
perdagangan.

Perdagangan Produk Industri
Indonesia-Polandia 2014
Ekspor produk industri ke Polandia
Mesin elektronika, peralatan musik, perlengkapan TV
Karet dan barang sejenisnya
Sabun, lilin, semir, dan perawatan gigi
Lainnya
Impor produk industri dari Polandia
Produk susu, telur burung, madu, produk binatang
Reaktor nuklir, boiler, mesin, serta komponen
Mesin elektronika, peralatan musik, perlengkapan TV
Lainnya

Nilai (USD juta)
136,2
48,1
22,2
189,4
27,6
20,4
16,5
79,3
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Prospek Industri
Pengolahan
Kopi Nusantara
Sangat Besar
Pecinta kopi di seluruh dunia, termasuk Indonesia,
untuk kali pertama serempak merayakan Hari Kopi
Internasional pada 1 Oktober 2015. Acara ini diikuti oleh
74 negara anggota International Coffee Organization
(ICO) dan 26 asosiasi kopi di seluruh dunia.

B

agi Indonesia, Hari Kopi
Internasional merupakan
seremonial penting. Selain
dikenal sebagai penghasil kopi
terbesar ketiga dunia, Indonesia juga
memiliki budaya minum kopi yang
sudah mengakar di masyarakat.
Tidak heran jika kegiatan
yang akan digelar setiap tahun itu
dicanangkan langsung oleh Menteri
Perindustrian Saleh Husin, sekaligus
menjadi tuan rumah acara yang
dikemas dengan ngopi bareng di
kantor Kementerian Perindustrian.
Kemenperin bekerja sama
dengan sejumlah instansi lain,
yakni Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian,
Kementerian Pertanian, dan
Kementerian Perdagangan.
Acara itu juga didukung
penuh Gabungan Eksportir Kopi
Indonesia (GAEKI), Asosiasi Eksportir
dan Industri Kopi Indonesia (AEKI),
Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (AKSI),
dan Asosiasi Kopi Luwak Indonesia
(AKLI).
Menurut Menperin, pencanangan
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Hari Kopi Internasional untuk semakin
menggairahkan industri kopi dan
meningkatkan produktivitas serta kualitas
kopi Nusantara.
Selain itu, meningkatkan konsumsi
kopi di dalam negeri dan mendongkrak
ekspor produk kopi, yang pada akhirnya
meningkatkan kesejahteraan seluruh
rantai nilai perkopian, mulai dari petani,
industri, sampai dengan penyedia jasa ritel
kopi.
“Indonesia sebagai produsen kopi
ketiga terbesar di dunia dan dikenal
sebagai penghasil kopi terbaik dunia
berdasarkan keragaman indikasi
geografisnya, sudah semestinya
mendukung pencanangan dan perayaan
Hari Kopi Internasional,” ujarnya.
Selain di Jakarta, Hari Kopi
Internasional juga dirayakan di beberapa
daerah mulai dari Aceh sampai dengan
Papua oleh pemerintah daerah, pelaku
usaha, komunitas dan pecinta kopi.
Menperin mengatakan aneka jenis
kopi Nusantara perlu dikenalkan kepada
masyarakat. “Mencoba jenis kopi juga
turut menambah khasanah minuman
khas Indoensia. Bukan hanya soal
konsumsi, tapi ada unsur pengalaman
personal mencicip kopi Nusantara,”
ujarnya.
Pada peringatan Hari Kopi
Internasional di Kemenperin, beragam
jenis kopi disajikan antara lain Gayo, Solok,
Lintong, Manglayang, Kayumas Estate,
Blawan Estate, Pancur-Angkrek, SumbingSindoro, Kintamani, Flores Bajawa dan

Wamena Papua yang semuanya ialah
jenis arabika. Untuk robusta, yaitu “Kaba
Mountain” dari Bengkulu, Bangelan
Estate, dan beragam kopi siap saji.

Produktivitas Rendah
Meskipun menjadi produsen kopi
terbesar ketiga dunia, setelah Brasil dan
Vietnam, produktivitas tanaman kopi di
Indonesaia baru mencapai 741 kg biji
kopi/hektare/tahun untuk robusta dan
808 Kg biji kopi/Ha/tahun untuk arabika.
Sebagai perbandingan, produktivitas
Vietnam sudah lebih dari 1.500 kg/Ha/
tahun.
Pada 2014, produksi kopi Indonesia
mencapai 685.000 ton atau 8,9 persen
dari produksi kopi dunia dengan
komposisi 76,7 persen merupakan
kopi jenis robusta dan 23,3 persen
merupakan jenis arabika.
Luas lahan perkebunan kopi di
Indonesia mencapai 1,24 juta Ha
dengan luas lahan perkebunan kopi
robusta mencapai 933.000 Ha dan
luas lahan perkebunan kopi arabika
mencapai 307.000 Ha. Rata-rata luas
kepemilikan lahan petani 0,6 Ha.
Kopi termasuk komoditas ekspor
unggulan yang merupakan penghasil

devisa terbesar keempat setelah
kelapa sawit, karet dan kakao dengan
nilai lebih dari USD 1,4 miliar dan
menyerap lapangan kerja lebih dari
1,89 juta KK.
Ekspor produk kopi olahan pada
2014 mencapai USD 332,24 juta atau
meningkat 9,9 persen dibandingkan
dengan 2013 yang mencapai USD
302,12 juta.
Ekspor produk kopi olahan
didominasi produk kopi instan, ekstrak,
esens dan konsentrat kopi yang
tersebar ke sejumlah negara tujuan
seperti Filipina, Malaysia, Thailand,
Singapura, China, dan Uni Emirat Arab.
Sementara itu, nilai impor produk
kopi olahan mencapai USD 102,71
Juta atau naik 0,18 persen dari impor
tahun sebelumnya sebesar USD
102,52 Juta. Neraca perdagangan
produk kopi olahan (ekspor dikurang
impor) masih mengalami surplus USD
229,52 Juta.

Prospek besar
Dirjen Industri Agro Kemenperin
Panggah Susanto mengatakan
pengembangan industri pengolahan
kopi di dalam
negeri masih
mempunyai
prospek yang
sangat baik.
Pasalnya,
konsumsi
kopi

masyarakat Indoneisa rata-rata baru
mencapai 1,1 kg perkapita/tahun jauh
dibawah negara – negara pengimpor
kopi seperti Amerika Serikat 4,3 kg,
Jepang 3,4 kg, Austria 7,6 kg, Belgia 8,0
kg, Norwegia 10,6 kg, dan Finlandia 11,4
kg per kapita/tahun.
“Industri kita baru mampu menyerap
sekitar 35 persen produksi kopi dalam
negeri dan sisanya sebesar 65 persen
masih diekspor dalam bentuk biji.
Artinya, peluang pengembangannya
masih terbuka lebar,” ujarnya.
Ke depannya, diharapkan industri
pengolahan kopi dapat melakukan
diversifikasi produk kopi tidak hanya
sebagai minuman tetapi dikembangkan
dalam berbagai jenis produk lainnya
seperti kosmetik, farmasi, essen
makanan.
Guna melindungi masyarakat dari
produk olahan kopi bermutu rendah,
Kemenperin bersama dengan instansi
terkait menerapkan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Kopi Instan secara wajib
yang akan berlaku efektif pada Januari
2016.
Pada tahun ini, pemerintah telah
melakukan harmonisasi tarif bea masuk
(MFN) produk kopi olahan (kopi sangrai,
kopi bubuk, kopi instan, kopi mix) dari
5 persen menjadi 20 persen melalui
Peraturan Menteri Keuangan No.132
Tahun 2015. Harmonisasi ini bertujuan
memberikan iklim berusaha yang
kondusif bagi industri pengolahan kopi
di dalam negeri.
Industri pengolahan kopi masih
mempunyai prospek yang sangat besar
dan diharapkan dapat melakukan
diversifikasi produk kopi tidak
hanya sebagai minuman tetapi juga
dikembangkan dalam berbagai jenis
produk lainnya seperti kosmetik, farmasi,
dan esens makanan.
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Triwulan III - 2015

Kinerja Industri
Manufaktur Menggeliat

I

ndustri pengolahan non-migas
di dalam negeri ternyata masih
mampu menahan dampak pe
lemahan ekonomi global dalam
setahun terakhir. Hal ini dapat dilihat
dari kinerja industri pengolahan nonmigas triwulan III tahun 2015 yang
mampu tumbuh sebesar 5,21 persen.
Pertumbuhan ini sedikit melambat
dibandingkan triwulan II tahun
2015 yang mencapai 5,27 persen.
Namun demikian, masih lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan ekonomi
(PDB) triwulan III tahun 2015 yang
sebesar 4,73 persen.
Sektor industri yang tumbuh
tinggi antara lain industri mesin dan
perlengkapan, industri kimia, farmasi &
obat tradisional, industri pengolahan
tembakau, serta industri makanan.
Kontribusi industri pengolahan
terhadap perekonomian dan lapangan
kerja pun masih yang terbesar
dibandingkan dengan sektor lainnya.
Kinerja sektor industri yang
masih cukup tinggi tersebut semakin
menguatkan optimisme untuk
bekerja keras dan fokus dalam
mengembangkan serta memperkuat
struktur industri dan hilirisasi.
Di samping itu, ekspor produk
hasil industri pada Januari-Agustus
2015 sebesar USD72,21 miliar. Ekspor
produk industri tersebut memberikan
kontribusi 70,44% terhadap total
ekspor nasional yang sebesar
USD102,52 miliar.
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Adapun total nilai investasi sektor
industri (PMA dan PMDN) pada
Januari-September tahun 2015 sebesar
Rp 169,6 triliun (kurs APBN 2015 Rp
12.500), meningkat dibanding JanuariSeptember tahun 2014 yang sebesar
Rp 148,42 triliun (kurs APBN 2014 Rp
10.500).

Jaga Kinerja
Guna menjaga kinerja industri tetap
kuat, Kemenperin telah menetapkan
kegiatan prioritas tahun 2016, antara
lain pengembangan perwilayahan
industri di luar Pulau Jawa berupa 6
wilayah pusat pertumbuhan industri
terutama yang berada dalam koridor
ekonomi, 25 kawasan peruntukan
industri, 14 Kawasan Industri dan 5
sentra IKM.
Selain itu, revitalisasi perusahaan
industri tekstil dan aneka, pembuatan
prototipe kereta penumpang, pe
nyusunan desain pabrik methanol
berbasis gasifikasi batubara berkapasi
tas 500.000 ton/tahun, pabrik
paracetamol (10.000 ton/tahun),
amoxicilin (750 ton/tahun), dan garam
farmasi (6.000 ton/tahun).
Pemerintah juga memberikan
insentif fiskal untuk investasi yang
dinilai strategis. Hingga saat ini, tiga
perusahaan sudah mengantongi Ke
putusan Menteri Keuangan terkait
dengan pemberian fasilitas pem
bebasan pajak penghasilan badan
atau tax holiday.

Ketiganya yaitu PT
Unilever Oleochemical
Indonesia, Petrokimia
Butadiene Indonesia, dan
Energi Sejahtera Mas dengan
nilai sebesar Rp5,5 triliun.
Kemenperin telah
mengusulkan kepada
Menkeu untuk pemberian
tax holiday kepada tujuh
industri dengan total nilai
investasi Rp67,5 triliun. “Kita
akan berkoordinasi dan
mendorong segera terwujud
karena ini berdampak ganda
pada investasi, penciptaan
lapangan kerja, pemerataan
industri ke luar Jawa dan pendapatan
daerah,” kata Menperin.
Tujuh perusahaan tersebut yaitu
PT Indorama Polychem Indonesia,
Ogan Komering Ilir Pulp & Paper Mills,
Caterpillar Indonesia Batam, Feni
Haltim, Well Harvest Winning Alumina
Refinery, Synthetic Rubber Indonesia,
dan Sulawesi Mining Investment.
Pemerintah sudah melakukan
terobosan dengan merevisi Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) melalui
Paket Kebijakan Ekonomi II yang
dirilis pada 29 September 2015.
Kementerian Keuangan berkomitmen
menyelesaikan permohonan tax
holiday paling lama 45 hari.
Selama ini, pengajuan insentif
fiskal itu membutuhkan waktu
berbulan-bulan, bahkan tahunan,
karena begitu banyak persyaratan dan
birokrasi yang harus dipenuhi.
Menurut Menperin, masalah
lain yang menghambat percepatan
realisasi investasi adalah adanya
keterbatasan infrastruktur, termasuk
pasokan listrik dan harga gas yang
kompetitif.
“Padahal, pemenuhan
ketersediaan infrastruktur dan energi
merupakan salah satu prasyarat
utama yang harus dilakukan dalam
pembangunan yang berkualitas dan
mendongkrak daya saing,” ujarnya.

Pameran Produksi Indonesia

Mendorong
Penggunaan Produk
Dalam Negeri

P

ameran Produk Indonesia
(PPI) 2015 tidak hanya
menjadi ajang unjuk
kemampuan industri nasional, tetapi
juga meningkatkan kebanggaan
dan kecintaan masyarakat untuk
menggunakan produk buatan dalam
negeri.
Saat membuka PPI 2015
di Grand City Convention and
Exhibition Hall Surabaya, 6 Agustus
2015, Menteri Perindustrian Saleh
Husin kembali menegaskan upaya
pemerintah mendorong Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN).
P3DN dinilai mendesak di tengah
persaingan perdagangan dunia yang
semakin ketat, termasuk menghadapi
pemberlakuan Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) mulai akhir 2015.
Penyelenggaraan PPI, kata
Menperin, merupakan salah
satu upaya pemerintah untuk
memperkenalkan produk unggulan
dan inovasi bangsa. “Pameran
ini bertujuan meningkatkan
kebanggaan dan kecintaan

masyarakat untuk menggunakan
produk buatan dalam negeri,
sekaligus sarana unjuk kemampuan
industri nasional,” kata Saleh Husin.
Pameran yang digelar oleh Pusat
Komunikasi Publik Kementerian
Perindustrian pada 6 – 9 Agustus
2015 itu mengusung tema Bangga
Menggunakan Produk Indonesia.
PPI 2015 di Surabaya menempati
area 4.441 meter persegi, terdiri
dari 159 booth dan 214 meter
persegi untuk area tematik yang diisi
berbagai produk unggulan berbasis
teknologi, inovasi dan kreativitas.
Pameran diikuti oleh 150
perusahaan, 35 persen di antaranya
peserta dari Jawa Timur, sisanya
berasal dari berbagai daerah, seperti
Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta,
Bali, DKI Jakarta, dan Banten.
Produk yang dipamerkan
dalam PPI dikelompokkan ke dalam
beberapa zona industri, yakni
Kerajinan dan Perhiasan; Furniture
(rotan, kayu, dan bambu); Tas, Kulit,
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Oleh karena itu, kata Menperin,
diperlukan partisipasi aktif dari
seluruh instansi pemerintah untuk
terus menjalankan kebijakan P3DN
guna mendukung pengembangan
industri dalam negeri dan
mengoptimalkan pemanfaatan
pasar domestik
Menurutnya, Pemerintah tidak
akan sungkan mempromosikan
kemampuan industri dalam negeri
yang telah menghasilkan produk
berkualitas dan memiliki Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)
yang tinggi, sehingga dapat

dan Alas Kaki; Garmen, Tekstil, dan
Tenun; Makanan dan Minuman;
Kosmetik dan Herbal; Industri
Aneka; serta Alat Rumah Tangga
dan Bangunan.
Selain itu, Alat Transportasi
dan Pendukung; Elektronika
dan Telematika; Alat Pertanian,
Kesehatan, dan Permesinan; serta
Hasil Litbang Unggulan dari Balai
Besar dan Baristand serta unit
pendidikan Kemenperin di Jawa
Timur dan sekitarnya.
Kepala Pusat Komunikasi
Publik Kemenperin Hartono
mengungkapkan PPI 2015 di
Surabaya menyedot perhatian
dari masyarakat luas, tidak hanya
dari Surabaya tetapi juga daerah
lain seperti Jakarta, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Lampung,
Padang, dan Bali. Bahkan, ada yang
berasal dari luar negeri seperti
Malaysia, Singapura, Australia,
Jepang, dan China.

Program P3DN
Menperin mengatakan P3DN
dapat menjadi kunci sukses sebuah
upaya kolektif bangsa untuk
meningkatkan daya saing dan
produktivitas industri dalam negeri,
sehingga memberikan dampak
positif bagi perekonomian nasional.
P3DN merupakan program
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semakin dikenal masyarakat dan
mampu bersaing dengan produk
impor.
Melalui PPI 2015, produk
unggulan industri dalam negeri
semakin dikenal oleh pembeli
potensial, baik dari kalangan
pemerintah pusat maupun daerah,
dunia usaha, dan masyarakat luas.
Hal ini tentunya dapat meningkatkan
penetrasi pasar dalam negeri,
termasuk menggalakkan program
P3DN.
Dalam rangka pengawasan
P3DN pada pengadaan

barang/jasa pemerintah,
Kementerian Perindustrian
telah menandatangani Nota
Kesepahaman dengan Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) untuk
melakukan audit penggunaan
komponen dalam negeri.
Penandatanganan MoU
dilakukan Menteri Perindustrian
Saleh Husin dengan Kepala
BPKP Ardan Adiperdana yang
disaksikan Wakil Presiden M. Jusuf
Kalla di Istana Wapres, Jakarta, 9
Juli 2015.

Pemerintah tidak akan
sungkan mempromosikan
kemampuan industri
dalam negeri yang telah
menghasilkan produk
berkualitas dan memiliki
Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) yang tinggi,
sehingga dapat semakin
dikenal masyarakat dan
mampu bersaing dengan
produk impor.

nasional yang telah diamanatkan
dalam Instruksi Presiden No. 2
Tahun 2009 tentang Penggunaan
Produk Dalam Negeri Dalam
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Pelaksanaan P3DN diperkuat
juga melalui Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian khususnya
pada Pasal 85-89 mengenai
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri, yang bertujuan
memberdayakan industri dalam
negeri, memperkuat struktur
industri, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Secara lebih operasional,
ketentuan mengenai P3DN
dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah, diatur di dalam
Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas
Perpres Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Dalam ketentuan tersebut
ditegaskan bahwa produk dalam
negeri wajib digunakan dalam
pengadaan barang/jasa oleh
seluruh instansi pemerintah
baik pusat maupun daerah
yang sumber pembiayaannya
menggunakan APBN dan APBD.
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Galangan Lokal
Mampu Bangun Kapal
Skala Besar dan
Berteknologi Tinggi
Industri galangan kapal nasional terus berpacu
meningkatkan investasi dan pembangunan fasilitas
guna mendukung program pembangunan nasional
di bidang kemaritiman, khususnya dalam rangka
mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
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S

alah satunya adalah
perusahaan galangan kapal
nasional PT Daya Radar Utama
(DRU). Perseroan yang berbasis
di Jakarta tersebut berkomitmen
meningkatkan upaya pemberian
pelayanan terbaik di bidang
pembangunan kapal baru maupun
reparasi sebagai bentuk dukungan
terhadap program pemerintah di
bidang kemaritiman.
Sejauh ini, perseroan telah
memantapkan dukungannya
terhadap program Poros Maritim
sebagai sebuah tantangan.
Untuk menjawabnya, DRU telah
menyiapkan diri sebaik mungkin
mengingat program ini diyakini
membutuhkan infrastruktur logistik
dan transportasi maritim yang sangat
besar.
Sejumlah persiapan yang
dilakukan DRU adalah melakukan
investasi penambahan fasilitas
berupa peningkatan kapasitas
pembangunan kapal baru
hingga mencapai 30.000 dead
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weight tonnage (DWT) sehingga
menempatkan perseroan sebagai
salah satu yang terbesar di Indonesia.
Perseroan juga menambah
fasilitas pemeliharaan kapal berupa
graving dock yang dipusatkan di
Lampung. Fasilitas ini mampu
menampung kapal jenis handymax
berkapasitas 40.000 DWT. Fasilitas
graving dock ini direncanakan
dioperasikan secara penuh pada
tahun ini juga.
Amir Gunawan, Direktur
Utama DRU, mengatakan dengan
penambahan fasilitas tersebut, jenis
dan tipe kapal yang dibangun oleh
perseroan semakin meningkat.
“Selain memproduksi kapalkapal untuk kegiatan niaga,
perseroan memproduksi kapal untuk
memenuhi kebutuhan Alutsista
(Alat Utama Sistem Pertahanan) TNI
Angkatan Laut,” katanya.
Tidak hanya berdampak terhadap
peningkatan kemampuan peseroan
dalam membangun berbagai jenis
maupun ukuran kapal, penambahan

kedua fasilitas galangan itu juga
memberikan dampak positif
terhadap kemampuan galangan
secara nasional.
Kapasitas terpasang galangan
kapal nasional bagi kegiatan
pembangunan kapal baru menjadi
meningkat, demikian juga dengan
kapasitas galangan untuk perbaikan
(reparasi).
Padahal selama ini, untuk
kegiatan reparasi kapal saja, kapasitas
terpasang galangan nasional
cenderung defisit 1,2 juta DWT per
tahun.
Amir menegaskan DRU
berpengalaman lebih dari 40 tahun
di dunia industri galangan kapal
sehingga kemampuan perseroan
dalam membangun berbagai jenis
dan ukuran kapal, terutama untuk
kepentingan angkutan laut dalam
negeri, tidak perlu diragukan.
Kapal-kapal yang pernah
dibangun antara lain kapal jenis ferry
roll on roll off (Roro) bahkan yang
terbesar dengan panjang di atas 100

meter, kapal coaster, kapal patroli,
kapal penunjang alutsista, crew boat,
kapal cepat (speed boat), kapal yang
terbuat dari aluminium hingga kapal
tanker 17.500 GT.
Dengan aneka produk kapal
yang dibangun, cukup untuk
menunjukkan bahwa DRU memiliki
kemampuan yang mumpuni dalam
menangani kapal-kapal berskala
besar, tidak hanya terbuat dari
baja atau fiber, tetapi juga kapal
yang terbuat dari aluminium yang
membutuhkan keahlian tambahan.
Direktur DRU Steven Angga
Prana mengatakan perseroan
berpengalaman dalam membangun
berbagai jenis kapal hingga yang
berskala besar dengan panjang lebih
dari 100 meter.
Hal ini diperlihatkan dari
keberhasilan perseroan dalam
merampungkan kapal Ferry Roro
5.000 GT pesanan Kementerian
Perhubungan, kapal LST pesanan
Kementerian Pertahanan dan kini
sedang membangun kapal tanker
17.500 GT pesanan PT Pertamina
(Persero).
“Padahal, penanganan kapal
sebesar itu memerlukan perlakuan
khusus yang berbeda dengan
kapal-kapal lainnya, baik dari sisi
fasilitas, peralatan yang digunakan,
keahlian sumber daya manusianya,
nilai investasi, jumlah tenaga kerja
maupun spesifikasi komponen
kapalnya,” kata Steven.
Untuk diketahui, kapal LST
sebagai salah satu karya anak
bangsa yang dibangun DRU. Kapal
ini menjadi bukti keberhasilan
perseroan dalam membangun kapal
dengan panjang lebih dari 100
meter.
Kapal milik TNI Angkatan Laut
didesain mampu mengangkut
minimal 10 unit Tank MBT Leopard
TNI Angkatan Darat dan Tank BMP-3F
Marinir.
Kapal yang diberi nama KRI
Teluk Bintuni 520 tersebut dipesan
oleh Kementerian Pertahanan.

Mulai dibangun pada 2013 dan
diserahterimakan pada Juni 2015.
kapal ini mampu membawa 476 kru,
termasuk pasukan dan 1 helikopter.
Selain itu, LST ini mampu
menjelajahi laut pada kondisi
laut terburuk dengan jarak jelajah
7.200 mil laut. Panjang kapal
mencapai 120 meter dan mampu
bekerja dengan kecepatan 16 knot,
didukung dua unit mesin masingmasing berkapasitas 3.285 KW. KRI
Teluk Bintuni 520 ini seutuhnya hasil
karya anak bangsa.
Steven menambahkan untuk
meningkatkan layanan kepada
pemesan, perseroan berkomitmen
menjaga performance delivery
time kapal dengan membentuk
tim project management guna
mempercepat pembangunan kapal.
“Ini sudah menjadi komitmen kami
agar penyerahan kapal dapat tepat
waktu,” katanya.

Komponen Lokal
Corporate Communication DRU
Tularji Adji mengatakan kapal yang
dihasilkan perseroannya selalu
mengutamakan material dan
peralatan yang sudah diproduksi di
dalam negeri seperti steel material,
deck machineries, peralatan listrik dan
sebagainya.

Tidak hanya dari sisi
pengutamaan penggunaan
komponen kapal dalam negeri,
perseroan juga mengembangkan
teknologi desain kapal. Mereka
memahami bahwa dukungan
industri desain kapal terhadap
kemajuan industri galangan kapal
nasional sangat penting.
Dia mencontohkan, dalam
membangun kapal Alutsista
jenis LST milik TNI Angkatan Laut,
perseroannya menggandeng
desainer kapal asal Australia. “Kami
sedang mengembangkan industri
desain kapal sendiri, salah satunya
melalui kolaborasi dengan desainer
kapal asal Australia dalam rangka
alih teknologi,” katanya.
Saat ini DRU memiliki tiga
galangan kapal, yakni galangan
kapal di Jakarta yang memiliki
kapasitas hingga 15.000 DWT, di
Surabaya berkapasitas 30.000 DWT
dan satu lagi galangan kapal di
Lampung berkapasitas 70.000 DWT.
Rencananya, DRU menjadikan
galangan di Jakarta dan Lampung
sebagai pusat kegiatan reparasi
kapal dan pembangunan kapalkapal dengan kapasitas kecil,
sedangkan galangan di Surabaya
akan menjadi pusat pembangunan
kapal baru.
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Penghargaan Laporan Keuangan Terbaik

Konsistensi Kemenperin
Jaga Akuntabilitas dan
Transparansi
Kementerian
Perindustrian
kembali meraih
penghargaan dari
pemerintah atas
keberhasilannya
menyusun dan
menyajikan
Laporan Keuangan
Tahun 2014
dengan Capaian
Standar Tertinggi
dalam Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan
Pemerintah.

P

enghargaan tersebut me
rupakan yang ketujuh
diterima Kemenperin
secara berturut-turut sejak 2008.
Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat
menerima langsung penghargaan
itu dari Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Darmin Nasution,
disaksikan oleh Menteri Keuangan
Bambang P.S. Brodjonegoro.
Penyerahan penghargaan
merupakan bagian dari rangkaian
acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Tahun 2015 di Jakarta, 2 Oktober
2015.
Rakernas kali ini mengangkat
tema Implementasi Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual: Era Baru
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Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Indonesia. Rakernas
yang rutin diselenggarakan sejak
2008 itu bertujuan mendorong
pelaporan keuangan berbasis
akrual.
Rakernas dihadiri oleh
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,
Ketua dan Anggota BPK, Menteri/
Pimpinan Lembaga, Gubernur,
Bupati, Walikota yang memperoleh
opini WTP, serta Pejabat di
lingkungan Kementerian Pusat
sebanyak 903 peserta.

Komitmen Kuat
Syarif menambahkan penghargaan
tersebut merupakan wujud
komitmen yang kuat dari

jajaran pimpinan, didukung SDM
berkualitas dan sistem manajemen
keuangan yang semakin baik serta
penjaminan mutu yang dilakukan
pengawas internal.
Penghargaan tersebut sekaligus
memotivasi jajaran Kemenperin
dalam menyusun laporan keuangan
sesuai kaidah-kaidah akuntansi yang
dipersyaratkan, selain menunjukkan
bahwa dalam pelaksanaan tata
kelola anggaran, Kemenperin
telah mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Selain meningkatkan kualitas
laporan keuangan, menurut Syarif
yang juga penting dilakukan adalah
meningkatkan kualitas sistem
pengendalian intern. “Sistem
pengendalian internal perlu
diperkuat sebagai salah satu alat
pendeteksi dini untuk menghindari
penyimpangan dalam pengelolaan
anggaran.”
Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
sebagai pedoman pelaksanaan
pengendalian intern pemerintah
yang lebih efektif.
Pada kesempatan tersebut,
Menkeu mengatakan sebanyak 287
entitas pelaporan yang meliputi
62 Kementerian/Lembaga (K/L), 26
Pemerintah Provinsi 149 Pemerintah
Kabupaten, serta 50 Pemerintah
Kota telah berhasil menyajikan
laporan pertanggungjawaban
keuangan 2014 dengan mendapat
opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
“Dengan tema kali ini kita ber
upaya memberikan komitmen
dan menumbuhkan sinergi para
pengelola keuangan negara baik
di pemerintahan pusat maupun
pemerintahan daerah dalam
rangka mewujudkan pengelolaan
keuangan negara yang baik,
transparan, dan akuntabel melalui
implementasi akuntansi dan
pelaporan keuangan berbasis akrual,”
ujar Menkeu.

BATIK: Menteri Perindustrian Saleh Husin mencoba mengenakan baju batik disaksikan (dari kiri) Dirjen IKM Euis Saedah, Ketua Batik Warisan Budaya VIII Bati Lestari serta Wakil Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia Sri
Murniati Widodo AS pada pembukaan Batik Warisan Budaya VIII di Plasa Pameran Industri Kementerian Perindustrian Jakarta, 29 September 2015

PABRIK HOLCIM: Menteri Perindustrian Saleh Husin berfoto bersama karyawan pabrik
semen PT Holcim Indonesia Tbk usai acara peresmian pabrik baru Tuban Plant PT Holcim Indonesia,
Jawa Timur, 24 Agustus 2015.

MILAN EXPO: Menteri Perindustrian bersama Ibu Andresca Saleh Husin mencoba salah satu produk
inovasi dalam negeri pada penyelenggaraan World Expo Milano (WEM) 2015, di Milan, Italia, 6 September
2015. Indonesia mengusung tema Stage of The World yang mampu menunjukkan pada dunia potensi besar
yang dimiliki Indonesia, mulai dari kekayaan bahari, kreativitas, ragam budaya, makanan, pakaian adat, hingga
heterogenitas suku yang harmonis.

SEMINAR UNSRI: Menteri Perindustrian Saleh Husin menyampaikan keynote speech pada
Seminar Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya (IKA UNSRI) dalam rangka kesiapan Indonesia menghadapi MEA
dengan topik Peluang dan Tantangan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 di Palembang,
26 September 2015.

KURBAN: Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat yang juga selaku Ketua Dewan
Pengurus KORPRI Kementerian Perindustrian secara simbolis menyerahkan satu ekor sapi kepada Ketua Panitia
Hari Raya Idul Qurban 1436 H Fauzi Saberan di Kementerian Perindustrian Jakarta, 25 September 2015
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KAPAL IKI: Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Direktur Industri Alat Transportasi Darat Soerjono dan Dirut PT IKI Saiful Abdat melakukan kunjungan kerja di pabrik galangan kapal PT IKI di Makassar, 3 Agustus
2015.

KUNJUNGAN KE POLANDIA: Menteri Perindustrian Saleh Husin mencoba salah
satu senapan laras panjang produksi Polandia ketika melakukan kunjungan kerja ke pabrik PZG dan Lucznik
di Radom, Polandia, 8 September 2015. PZG dan Lucznik adalah produsen dan pemasok senjata untuk
pemerintah Polandia serta memproduksi untuk kepentingan pasar ekspor dan masyarakat sipil.

POU YUEN INDONESIA: Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama Menteri Tenaga Kerja
Hanif Dhakiri dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menanam pohon usai peresmian pabrik sepatu PT
Pou Yuen Indonesia di Cianjur, Jawa Barat, 27 Oktober 2015.
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HARI BATIK: Menteri Perindustrian Saleh Husin membatik disaksikan Mantan Menperindag Rahardi
Ramelan, Andresca Saleh Husin, dan Velly Evira Yuddy Chrisnandi dalam rangkaian peringatan Hari Batik
Nasional di Museum Tekstil, Jakarta, 2 Oktober 2015

DYNIC TEXTILE PRESTIGE: Menteri Perindustrian Saleh Husin menggunting pita
peresmian pabrik tekstil non-woven PT Dynic Textile Prestige (DTP) di Bekasi, 28 Oktober 2015, bersama Presiden
Direktur PT DTP Saito Tetsuji, Presiden Direktur Dynic Corp Japan Yoshio Oishi, CEO Textile Prestige Public Co
Thailand, Suchai Narongkananukul. Dynic Textile merupakan perusahaan patungan Jepang dan Thailand yang
memproduksi textil non-woven yang menghasilkan antara lain plafon dan jok mobil.

Teknologi Sambungan Rel Kereta Api

B4T Kemenperin Raih
Penghargaan Iptek
Selama ini PT Kereta Api Indonesia (Persero)
mengimpor sambungan rel berisolasi (insulated rail
joint) karena produk dalam negeri belum memenuhi
spesifikasi teknis. Kelemahan ini berhasil dipecahkan
oleh peneliti dari Balai Besar Bahan dan Barang
Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian dengan
mengembangkan sambungan rel berisolasi dari bahan
komposit dengan tulangan baja.

asil riset para peneliti dari
B4T Kemenperin itu bahkan
meraih penghargaan 20
Karya Unggulan Iptek Anak Bangsa
dari Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi pada Hari
Kebangkitan Teknologi Nasional
(Hakteknas) ke-20 di Jakarta, 10
Agustus 2015.
Penghargaan tersebut
diserahkan langsung oleh Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi M. Nasir kepada Kuntari Adi
Suhardjo, Hafid, dan Surasno yang
memilih penelitiannya dengan judul
Sambungan Rel Berisolasi (Insulated
Rail Joint) dari Bahan Komposit
dengan Tulangan Baja sebagai
Substitusi Impor.
Insulated rail joint (IRJ) adalah
suatu plat penyambung antar rel
kereta api yang juga berfungsi
sebagai isolator. Fungsi isolator itu
untuk mengisolasi jika ada arus
listrik liar yang mengalir pada ujung
sambungan rel.
Adapun, section yang dipasangi
IRJ tersebut dinamakan track
circuit, yang digunakan sebagai alat
pendeteksi keberadaan kereta api.
Mengingat fungsinya sebagai
penyambung rel, maka IRJ juga
menanggung beban atau gaya
kereta api, baik statis maupun
dinamis. Oleh karena itu, IRJ harus
kuat sehingga perlu diberi tulang
baja.
Selama ini, IRJ yang digunakan
oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI)
masih impor, sebab IRJ dalam negeri
tidak bertulang baja dan mutunya
belum memenuhi syarat spesifikasi
teknis KAI sehingga umur pakainya
pendek.
“Invensi ini dibuat untuk
mengatasi kekurangan-kekurangan
teknologi yang sudah ada pada
pembuatan IRJ sebelumnya dan
sebagai substitusi impor. Kami
berharap dengan hasil penelitian ini,
produk dalam negeri khususnya IRJ
bisa lebih berkualitas sehingga sesuai
kebutuhan perusahaan seperti KAI,”
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Litbang BPPI Kemenperin

Tingkatkan Daya Saing
Industri Nasional
Industri nasional didorong untuk terus meningkatkan daya
saing menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean
mulai akhir 2015. Salah satu upaya adalah melalui penelitian
dan pengembangan (litbang) teknologi terapan, baik oleh
institusi pemerintah maupun swasta.

L
dok. PTKAI

kata Kuntari. Penelitian ini sudah
mengantongi paten dengan nomor
ID P0034451 pada 19 September
2013.
Dari sisi proses manufaktur,
peneliti B4T itu mengungkapkan
faktor utama yang berpengaruh
terhadap pembuatan IRJ adalah
proses pemanasan resin, yaitu suhu,
tekanan, dan waktu.
Teknologi proses pembuatannya
meliputi proses lay up, mixing antara
resin, serat, katalis, penyusunan
orientasi serat, jumlah lapisan serat,
jenis konstruksi serat gelas, serta
fraksi volume antara serat dan resin.
“Walaupun penelitian ini
dilakukan secara skala laboratorium,
tetapi kegiatan produksi dapat
diusahakan secara komersial oleh
IKM industri komposit di dalam
negeri yang padat karya sehingga
dapat membuka lapangan kerja
baru,” ujar Kuntari.
Harga produk IRJ komplet (1
set terdiri dari 2 unit) yang dibuat
inventor pada saat dilakukan
penelitian pada 2010 sekitar Rp
1,9 juta, sedangkan IRJ impor
mencapai Rp 6 juta sehingga
lebih menguntungkan dan dapat
menghemat devisa negara Rp 160
miliar-Rp240 miliar.
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Kontribusi BPPI
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI)
Haris Munandar mengapresiasi hasil
penelitian dan pengembangan
(litbang) yang dilakukan oleh
Balai Besar dan Baristand Industri
di lingkungan Kementerian
Perindustrian, termasuk B4T.
“Inovasi tersebut diharapkan
menghasilkan produk dan servis
yang lebih baik, proses produksi
yang lebih efisien, tingkat kepuasan
pengguna yang lebih tinggi, serta
pertumbuhan usaha yang lebih
tinggi sehingga meningkatkan
produktivitas dan daya saing industri
nasional,” ujarnya.
Saat ini BPPI memiliki 23 unit
Balai, 11 Balai Besar, 11 Balai riset
dan standardisasi industri dan 1
balai sertifikasi dengan jumlah SDM
Peneliti sebanyak 281 orang dan
Perekayasa 53 orang.
Hasil mengatakan kontribusi para
peneliti, perekayasa dan pegawai
di bawah BPPI diharapkan semakin
signifikan dalam memajukan industi
nasional melalui litbang.
Kontribusi yang dilaksanakan
BPPI selama ini antara lain
pelaksanaan inovasi dan riset yang
dibutuhkan industri serta penyediaan

solusi teknis terhadap berbagai
permasalahan yang dihadapi
oleh dunia industri.
Selain itu, revitalisasi fungsi
litbang teknologi dalam rangka
peningkatan penguasaan
teknologi atau percepatan alih
teknologi dan kemandirian
bangsa, serta peningkatan
aplikasi hasil-hasil litbang
nasional dan perlindungan HKI.
“Dalam kegiatan litbang,
Balai Besar dan Baristand di
lingkungan BPPI menerapkan
pendekatan berbasis pasar
(market driven-oriented). Hal
tersebut dilakukan agar hasil
penelitian dapat dirasakan
manfaatnya secara langsung oleh
dunia industri,” ujar Kepala BPPI.
Pada Peringatan Hakteknas
ke-20, BPPI juga menerima
penghargaan sebagai
juara umum olahraga antar
Kementerian/Lembaga. Kegiatan
Kementerian Ristekdikti yang
melibatkan pihak pemerintah,
swasta, dan industri ini
diharapkan menginspirasi dan
memotivasi masyarakat untuk
berpikir kreatif dan inovatif
sehingga memberikan kontribusi
bagi pembangunan bangsa.

aporan World Economic
Forum (WEF) Global
Competitiveness Index
(GCI) menunjukkan daya saing
Indonesia pada tahun ini meningkat
dibandingkan dengan 2014 dari
posisi 38 menjadi posisi 34. Ini
seiring dengan meningkatnya posisi
kemampuan berinovasi dari posisi 33
menjadi posisi 31.
Data itu mengindikasikan bahwa
lembaga litbang atau akademisi di
Tanah Air sesungguhnya mampu
menghasilkan riset dan inovasi
yang mumpuni. Sayangnya, riset
mereka belum banyak dimanfaatkan
oleh masyarakat, khususnya sektor
industri yang menjadi motor
penggerak utama ekonomi.
Salah satu penyebab adalah
minimnya informasi dan komunikasi
antara penghasil teknologi, dalam hal

ini lembaga litbang dan perguruan
tinggi, dengan pengguna teknologi
yaitu industri, pengusaha dan
pemerintah.
Padahal, sektor industri sangat
membutuhkan litbang terapan untuk
meningkatkan daya saing, terutama
menghadapi pemberlakuan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
mulai akhir tahun ini.
Oleh karena itu, diperlukan
sinergitas antar pemangku
kepentingan litbang guna
mendukung pengembangan
dan kebijakan industri. Intervensi
pemerintah juga masih sangat
penting untuk memperkuat peranan
litbang dalam meningkatkan daya
saing industri.
Peran inilah yang dijalankan
pemerintah melalui lembaga litbang,
khususnya Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri (BBPI).
Lembaga di bawah naungan
Kementerian Perindustrian ini
sudah mencanangkan program
pengembangan teknologi melalui
hasil penelitian terapan.
Program yang dijalankan secara
berkesinambungan itu meliputi
pemanfaatan bahan baku dan
bahan penolong di dalam negeri,
konversi dan diversifikasi energi, serta
minimalisasisi dan pemanfaatan
limbah.
Menurut Kepala BBPI Haris
Munandar, lembaga litbang di
lingkungan Kemenperin, seperti Balai
Besar dan Baristand Industri, selama
ini telah memberikan kontribusi
signifikan dalam berbagai kegiatan
terkait dengan litbang industri.
Kontribusi itu antara lain
pelaksanaan inovasi dan risetriset yang dibutuhkan industri,
penyediaan solusi teknis terhadap
berbagai permasalahan yang
dihadapi dunia industri, revitalisasi
fungsi litbang teknologi guna
peningkatan penguasaan teknologi/
percepatan alih teknologi, serta
peningkatan aplikasi hasil litbang
nasional dan perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI).
Tidak hanya tahap invensi,
kegiatan litbang di lingkungan BPPI
juga sampai pada tahap inovasi
untuk mencari sesuatu yang lebih
baik dari sebelumnya hingga dapat
diproduksi dalam skala komersial.
Dengan demikian, nilai tambah yang
dihasilkan bisa berdampak secara
ekonomi dan dirasakan langsung
manfaatnya oleh masyarakat.
Saat ini BPPI mempunyai 23
unit Balai, terdiri dari 11 Balai Besar,
11 Baristand Industri dan satu Balai

media industri # No. 03 - 2015 57

INSERT

ARTIKEL

Paradigma Baru Kebijakan Energi

Gas Tidak Lagi
Sekadar Komoditas

Sertifikasi Industri, dengan jumlah
SDM Peneliti sebanyak 291 orang
dan Perekayasa 52 orang.
Guna menghasilkan produk
litbang berkualitas, Kemenperin
telah menetapkan Panduan
Umum Pelaksanaan Penelitian,
Pengembangan dan Perekayasaan
Industri serta Panduan Teknis
Pengukuran Tingkat Kesiapterapan
Teknologi Hasil Penelitian,
Pengembangan dan Perekayasaan
Industri di lingkungan BPPI.
Dengan adanya panduan
tersebut, hasil litbangyasa di
lingkungan BPPI dapat terukur,
rasional, aplikatif, efisien dan mampu
menjawab tantangan dan masalah
yang dihadapi oleh industri nasional
saat ini.
Balai Besar dan Baristand
di lingkungan BPPI dituntut
menerapkan pendekatan berbasis
pasar (market driven-oriented) dalam
kegiatan litbang yang dilakukan.
Selain itu, diperlukan SDM litbang
yang berkualitas, kapabel, dan
kompeten, khususnya para pejabat
fungsional Peneliti.
“Dengan didukung tenaga
peneliti yang profesional,
pengembangan dan desiminasi
hasil litbang diharapkan bisa optimal
sehingga menghasilkan penelitian
yang dapat dirasakan manfaatnya
secara langsung oleh dunia industri,”
kata Haris.
Dia juga mengimbau pelaku
litbang (terutama peneliti)

58

media industri # No. 03 - 2015

membangun jejaring kerja dengan
dunia usaha, sehingga mampu
meyakinkan mereka bahwa hasil
litbang Balai Besar dan Baristand
dapat dimanfaatkan serta membantu
industri mencari terobosan dalam
meningkatkan daya saing.
Para peneliti juga didorong
lebih aktif mengomunikasikan hasil
risetnya melalui publikasi ataupun
jurnal ilmiah, baik yang bersifat
nasional maupun internasional.
Selain mendapatkan angka kredit,
hasil tulisannya juga sebagai upaya
komersialisasi hasil litbang.
Salah satu upaya mengomuni
kasikan hasil litbang kepada industri,
BPPI meluncurkan Buku Prosiding
Workshop Hasil Litbang Unggulan
Tahun 2015 di kantor Kemenperin
Jakarta, 9 September 2015.
Buku Prosiding Workshop yang
diterbitkan setiap tahun itu menjadi
media awal atau informasi awal
untuk mendiseminasikan litbang
Balai Besar dan Baristand Industri
yang dihasilkan kepada industri
terkait.
Buku Prosiding Workshop Hasil
Litbang Unggulan Tahun 2015
setebal 282 halaman ini memuat 15
hasil litbang terseleksi yang diusulkan
oleh Balai Besar dan Baristand di
lingkungan Kemenperin, yang di
antaranya telah memiliki kriteria
untuk dapat memenuhi kebutuhan
pasar dan dapat diaplikasikan di
industri terkait serta memiliki nilai
kebaruan yang berpotensi paten.

Dengan didukung
tenaga peneliti
yang profesional,
pengembangan dan
desiminasi hasil
litbang diharapkan
bisa optimal sehingga
menghasilkan
penelitian yang
dapat dirasakan
manfaatnya secara
langsung oleh dunia
industri.
Hasil litbang yang dimuat pada
buku prosiding tahun ini, antara lain
tentang pembuatan komponen
tapak rantai untuk kendaraan tempur
tank Scorpion yang dilakukan oleh
Balai Besar Logam dan Mesin, dan
perancangan metode pengukuran
kemampuan daur ulang kertas yang
dilakukan oleh Balai Besar Pulp dan
Kertas.
Selain itu, aplikasi kitosan pada
kain kapas sebagai antibakteri yang
dilakukan oleh Balai Besar Tekstil,
teknologi hybrid anaerobic–wetland
untuk pengolahan air limbah
pencucian jean yang dilakukan oleh
Balai Besar Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri, serta
pengembangan produk pangan
darurat berbasis mokaf siap saji yang
dilakukan Balai Besar Industri Agro.

Sektor industri merupakan pengguna energi
terbesar, sekitar 42 persen atau 46,5 MTOE dari
total konsumsi energi secara nasional, baik berupa
bahan bakar maupun feedstock. Ketergantungan
ini menyebabkan daya saing industri sangat rentan
terhadap pasokan dan harga energi, sehingga perlu
paradigma baru dalam kebijakan energi nasional.

K

ebutuhan energi sektor
industri pada 2035
diperkirakan mencapai
151 MTOE, dengan bauran energi
terbesarnya adalah gas (39 persen).
Sayangnya, selama ini ada beberapa
kendala di industri untuk memenuhi
kebutuhan energinya.
Kendala utama adalah sulitnya
memperoleh pasokan energi gas
dengan biaya murah dan efisien,
serta terbatasnya infrastruktur listrik
yang dibutuhkan kawasan industri.
Menteri Perindustrian Saleh
Husin mengatakan posisi sentral
energi tersebut mendorong
perubahan paradigma. “Energi
jangan lagi dipandang sebagai
komoditas semata, energi tidak lagi
sesuatu yang diperdagangkan begitu
saja melainkan diperlakukan sebagai
pendorong pertumbuhan ekonomi,”
kata Menperin.
Dalam Paket Kebijakan Ekonomi
III, pemerintah mulai mengubah
paradigma itu dengan melakukan
serangkaian terobosan yang selama
ini digadang-gadang Kementerian
Perindustrian, termasuk soal harga
gas dan kawasan industri.
Salah satu terbosoan yakni

penetapan harga gas untuk industri
tertentu di dalam negeri. “Ini
sudah lama kita inginkan, baik oleh
Kemenperin maupun pengguna
gas alam seperti petrokimia, pupuk,
keramik, baja, semen dan lain-lain,”
kata Saleh Husin.
Harga gas yang lebih kompetitif,
menurut dia, berdampak langsung
pada efisiensi, daya saing industri,
meningkatnya produktivitas
industri pengguna gas. Selain
itu mendongkrak utilitasi pabrik,
memperluas lapangan kerja, dan
meningkatkan pendapatan negara.
Dalam Paket Kebijakan Ekonomi
III, harga gas untuk pabrik dan
lapangan gas baru, disesuaikan
dengan daya beli industri pupuk,
ditetapkan US$7/MMBtu. Adapun
harga gas untuk industri lainnya,
seperti petrokimia dan sebagainya,
diturunkan sesuai dengan
kemampuan industri masing-masing.
Harga gas diharapkan mendekati
harga energi itu di negara lain
sehingga daya saing industri nasional
meningkat. Sebagai gambaran,
harga gas di Malaysia dan China
saat ini sekitar US$4,5-5,5/MMBtu,
sementara di India US$5,4/MMBtu.

Aturan mengenai harga gas ini
baru akan berlaku efektif mulai 1
Januari 2016 setelah pemerintah
selesai mengubah aturan mengenai
Penerimaan Negara Bukan Pajak
[PNBP].
Penurunan harga gas tidak
mempengaruhi penerimaan dari
bagian perusahaan gas kontrak karya.
Penurunan dimungkinkan melalui
efisiensi di 8 sistem distribusi gas serta
pengurangan pendapatan negara
bukan pajak (PNBP) gas.
Deregulasi yang diterbitkan
adalah Perpres tentang Kebijakan
Harga Gas Bumi Tertentu dalam
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi, yang akan efektif Januari 2016.
Selain itu, penghapusan Permen
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ESDM No 3/2010 tentang alokasi
dan pemanfaatan gas bumi untuk
kebutuhan dalam negeri.
Pamerintah telah menetapkan
beberapa lapangan gas yang
dikembangkan untuk kepentingan
industri, antara lain Proyek Jambaran
Cendana Tiung Biru (Blok Cepu) untuk
industri pupuk, Proyek Pupuk Kaltim
melalui Bontang V, dan Proyek WK
Bulu Kris Energy untuk sektor listrik.
Selain itu, Proyek Simenggaris
melalui pembangunan kilang mini
(skema hilir) untuk memasok gas ke
sektor kelistirkan dan industri, Proyek
Ophir Bangkanai untuk sektor listrik,
dan Proyek SS LNG (Sengkang) melalui
LNG Plant untuk listrik Indonesia
Timur.
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Dampak Positif
Menperin mengatakan penurunan
harga gas memang akan
mengurangi penerimaan negara
dari penjualan gas. Namun, dampak
positif dari kebijakan ini dinilai lebih
besar karena bisa menggerakkan
perekonomian nasional.
Selama ini pemerintah selalu
dihadapkan pada dua pilihan dalam
menetapkan harga energi, yakni
mendapatkan dana di depan dari
penjualan yang orientasinya jangka
pendek, atau meraih manfaat lebih
besar, luas, dan berjangka panjang
dari berkembangnya industri dan
lapangan kerja.
Jika energi sebagai pendorong
ekonomi, berarti energi merupakan

modal pembangunan untuk
pengolahan dan meningkatkan
nilai tambah. Pendapatan negara
pun akan bergeser dari sebelumnya
ditarik di hulu, dituai di hilir.
Pasokan dan harga energi yang
sesuai dengan harapan industri
tentunya akan mendorong produksi,
sehingga meningkatkan efisiensi
dan memperluas lapangan kerja, di
samping pendapatan dari pajak.
“Kemenperin siap berkoordinasi
dengan Kementerian ESDM untuk
mempercepat pelaksanaan kebijakan
harga gas ini. Penetapan harga energi
ini juga menjadi angin segar bagi
pelaku industri dan menunjukkan
bahwa kita tidak berjuang sendirian,”
kata Saleh Husin.

Membangun SDM
Industri Manufaktur
Ivan Taufiza
Ketua Umum Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI)
dan Praktisi Sumber Daya Manusia

T

erdapat beragam industri
strategis yang terus
berkembang di Indonesia,
tetapi salah satu industri yang akan
memiliki peranan sangat besar
terhadap pembukaan lapangan
kerja dan penerimaan negara di
waktu mendatang adalah industri
manufaktur.

Tidak ada satu pun negara di
dunia ini yang berhasil menjadi
negara yang makmur dan sejahtera
dengan hanya cara menjual atau
mengekspor hasil sumber daya alam
berupa bahan mentah tanpa adanya
dukungan industri manufaktur yang
kuat.
Pengalaman di semua negara

maju sudah membuktikan bahwa
semakin kuat industrinya, maka akan
semakin tinggi tingkat kesejahteraan
negara tersebut.
Sejarah industri manufaktur
di Indonesia sudah demikian
panjang. Dimulai sejak Presiden
Soekarno pada tahun 1960 yang
telah mencanangkan Proyek Besi
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Salah satu masalah mendasar dalam industri
manufaktur adalah lemahnya pengembangan sumber
daya manusia. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia
masih berpendidikan rendah.
Baja Trikora untuk meletakkan dasar
industri nasional yang tangguh.
Sepuluh tahun kemudian
tepatnya 31 Agustus 1970, melalui
kerja keras dan dedikasi anak
bangsa sendiri yaitu Dr. Ir Marjoeni
Warganegara sebagai ahli baja
pertama di Indonesia beliau merintis
dan sekaligus sebagai direktur utama
berdirilah PT Krakatau Steel (Persero)
sebagai produsen baja terbesar
di Indonesia. Sebuah embrio dan
landasan industri manufaktur yang
sangat maju pada masanya.
Namun modal awal berupa
pembangunan Krakatau Steel
tersebut ternyata kita tetap belum
dapat membuat bangsa Indonesia
berdiri di atas kemampuannya
sendiri. Peranan sektor manufaktur
di Indonesia terus mengalami
penurunan, bahkan pertumbuhan
sektor manufaktur berada di bawah
pertumbuhan Produk Domestik
Bruto (PDB).
Penurunan kinerja sektor
manufaktur disebabkan oleh
banyak faktor dan secara umum
dapat dibedakan menjadi dua,
yakni permasalahan struktural dan
organisasi. Pola ekspor manufaktur
Indonesia menunjukkan adanya
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konvergensi ke arah penggunaan
teknologi tinggi sampai dengan krisis
1997.
Tetapi, pasca krisis ekonomi
(1998-2003) cenderung stagnan,
bahkan mengarah ke penggunaan
low technology. Ekspor manufaktur
Indonesia sebagian besar adalah
produk-produk berteknologi
medium dan rendah, sedangkan
yang berteknologi tinggi masih
sangat kecil.
Salah satu masalah mendasar
dalam industri manufaktur adalah
lemahnya pengembangan sumber
daya manusia. Sebagian besar
tenaga kerja di Indonesia masih
berpendidikan rendah.
Insinyur-insinyur hasil lulusan
dalam negeri juga masih kurang dari
segi kuantitas dan kualitas, masih
belum kuat di area problem-solving,
kreatifitas dan kurang mendapatkan
dukungan dalam melakukan riset
serta pengembangan.

Langkah Taktis

Beberapa langkah taktis yang
harus segera dilakukan untuk
meningkatkan kualitas SDM industri
manufaktur, pertama, fokus kepada
pengembangan keterampilan teknis

dan kejuruan dengan titik berat pada
keterampilan yang sesuai dengan
kebutuhan industri.
Kedua, memakai pendekatan
‘bottom-up’ dengan melibatkan sektor
publik (dunia profesional dan swasta)
untuk menentukan kebutuhan, jenis
keterampilan yang relevan dengan apa
yang industri manufaktur butuhkan.
Ketiga, segera membentuk Dewan
Keterampilan Industri Nasional yang
melibatkan seluruh pemangku
kepentingan seperti pelaku industri
manufaktur besar, sektor publik, swasta,
kalangan profesional dan asosiasi yang
relevan.
Dewan Ketrampilan Industri
Nasional ini bertugas untuk melakukan
evaluasi kemampuan yang dibutuhkan
pada tingkat yang berjenjang secara
horisontal atau vertical secara nasional.
Bertugas untuk memastikan tersedianya
beragam program pelatihan atau kerja
praktik, sekaligus memastikan terjadi
alih pengalaman di industri manufaktur.
Keempat, terus mengembangkan
dengan target terukur dalam
memanfaatkan teknologi untuk
mengumpukan informasi tenaga
magang (berupa database, central
information system dst), untuk
mengurangi biaya pencarian dalam
mencari keterampilan teknis tertentu.
Kelima, menggali potensi
dan menambah anggaran dan
dana pelatihan untuk industri
manufaktur yang lebih relevan untuk
mengembangkan keterampilan pekerja
sesuai kebutuhan industri dengan jalan
bekerja sama dengan lembaga donor
atau kucuran dana PKBL dari BUMN.
Keenam, terus membuka peluang
dalam melakukan aliansi strategis
khususnya yang terkait dengan
fasilitas atau pusat pelatihan dan
pengembangan yang dimiliki
oleh sektor swasta baik di industri
manufaktur atau lainnya.
Adalah harapan seluruh bangsa
Indonesia untuk dapat berdiri di atas
kemampuan bangsanya sendiri dan
menjadi negara maju. Sudah saatnya
industri manufaktur mewujudkan
mimpi Proklamator Presiden Soekarno,
yaitu mewariskan sebuah kualitas
hidup serta kesejahteraan yang lebih
baik kepada sumber daya manusia di
Indonesia.
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