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AmCham Indonesia 
Didirikan tahun 1977, AmCham Indonesia adalah organisasi berbasis partisipasi sukarela para professional yang bekerja di 
perusahaan-perusahaan Amerika yang berada di Indonesia. AmCham Indonesia mempromosikan kepentingan bisnis para 
anggotanya melalui identifikasi isu-isu penting yang akan membantu perbaikan iklim usaha, terlibat secara aktif dengan 
para pemangku kepentingan untuk mendapatkan kesepahaman, menjadi sumber informasi bisnis utama, dan sebagai wadah 
jaringan perusahaan Amerika. Sejak terbentuk, AmCham Indonesia telah memiliki lebih dari 550 anggota dan mewakili 250 
perusahaan.

The U.S. Chamber of Commerce 
U.S. Chamber of Commerce merupakan federasi usaha terbesar di dunia yang merupakan perwakilan dari 3 juta perusahaan 
dari berbagai skala, sektor usaha, Kamar Dagang Negara Bagian, Kamar Dagang Lokal dan asosiasi industri. Divisi Hubungan 
Internasional terdiri dari pakar kebijakan dan wilayah dan 23 dewan negara-negara khusus dan kerjasama. The US Chamber of 
Commerce juga bekerja sama dengan Kamar Dagang Amerika Serikat di 116 negara.

KADIN 
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia merupakan organisasi yang menjadi payung bagi dunia usaha Indonesia. 
Berdasarkan UU No.1 tahun 1987, Kadin Indonesia adalah satu-satunya organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia 
dan landasan operasional kegiatannya berpedoman pada  Anggaran Dasar dan Anggaran  Rumah Tangga Kadin yang disahkan 
dengan Keputusan Presiden RI, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 2010.

APINDO 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan asosiasi pengusaha yang diakui oleh pemerintah untuk menyelesaikan 
masalah hubungan industri dan ketenagakerjaan, sesuai dengan mandat dari KADIN Indonesia. Visi APINDO adalah untuk 
menciptakan iklim usaha yang baik dalam rangka mewujudkan pembangunan secara nyata.
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Indonesia berada pada awal era baru yang penuh dengan tantangan dan harapan besar. Setelah proses 
pemilihan presiden yang ketat, Joko Widodo akhirnya sebagai presiden. Untuk pertama kalinya seo-
rang pengusaha dan “orang biasa” terpilih sebagai presiden Indonesia. Publik sangat antusias dalam 

menyambut pelantikan Jokowi baru-baru, diharapkan hal ini akan mampu mewujudkan suasana politik 
yang lebih kondusif. 

Investor memandang positif berbagai kebijakan ekonomi yang ditunjukkan oleh tim Presiden Jokowi 
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Investasi akan mendapatkan perhatian penting. Efisiensi penerbitan izin, 
peraturan yang lebih rasional, dan pengurangan subsidi BBM merupakan janji yang realisasinya akan 
disambut hangat oleh investor. Dalam konteks ini, komunitas investor Amerika Serikat (AS) berkomitmen 
untuk bekerja sama dengan pemerintah dan legislatif baru, untuk mewujudkan tujuan bersama yakni 
Indonesia yang lebih sejahtera dan berorientasi ke depan. 

Investor AS sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia selama beberapa dekade. Mereka turut 
mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta sudah melalui beberapa kali perubahan politik. 
Investasi tersebut dimulai pada tahun 1924, ketika ahli geologi dari Standard Oil of California (sekarang 
Chevron) memulai operasi pertamanya di Sumatera. Investasi tersebut terus berkembang dan studi kami 
pada tahun 2013 berjudul “Partners in Prosperity: US Investment in Indonesia1” mengungkapkan bahwa 
perusahaan-perusahaan AS telah menginvestasikan dananya sekitar $65 milyar di Indonesia selama 
kurun waktu 2004-2012.2

Studi tersebut juga mengungkap bahwa perusahaan-perusahaan AS berencana untuk berinvestasi 
$61 milyar selama lima tahun ke depan. Tentunya, rencana tersebut hanya dapat terwujud jika iklim 
investasi di Indonesia terus membaik.

Kemajuan Bersama
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia memberikan saran agar American Chamber of 
Commerce (AmCham) Indonesia dan Kamar Dagang AS untuk melaksanakan studi dan merumuskan 
rekomendasi-rekomendasi kebijakan ke depan yang saling menguntungkan negara dan investor. Studi 
yang telah dilakukan oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI), “Indonesia’s New Path: Promoting 
Investment, Nurturing Prosperity”, merupakan salah satu hasil dari inisiatif investasi berkelanjutan yang 
telah dilakukan bersama dengan BKPM, Kadin, dan Apindo. Implementasi rekomendasi-rekomendasi 
dalam laporan ini akan dapat mendorong perusahaan-perusahan AS dan negara lainnya untuk ‘turun 
lapangan’ dan mewujudkan komitmen untuk memajukan Indonesia.

Dalam studi ini, PPPI melakukan serangkaian wawancara yang melibatkan para eksekutif senior 
perusahaan-perusahaan multinasional, diikuti dengan diskusi dengan para pakar dan pembuat 
kebijakan, serta focus group discussion dengan berbagai kalangan. Wawancara dan diskusi tersebut 
menghasilkan catatan panjang tentang hambatan investasi. Laporan ini akan fokus pada 3-4 masalah 
yang paling penting dan mendesak pada setiap sektor.

Sebagaimana laporan 2013 lalu, perusahaan-perusahaan AS adalah salah satu investor PMA 
terbesar di Indonesia. Investor AS mencatat tiga kendala utama untuk berinvestasi di Indonesia, yakni 

1  AmCham Indonesia and the U.S. Chamber of Commerce with the Paramadina Public Policy Institute, Gadjah Mada University and 
Ernst & Young, 2013. Partners in Prosperity: US Investment in Indonesia. 
2  Termasuk M&A, investasi di minyak dan gas, serta investasi perusahaan AS melalui negara lain.
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(1) ketidakpastian kebijakan/peraturan; (2) 
infrastruktur yang kurang efisien dan dapat 
diandalkan; serta (3) kurangnya sumber daya 
manusia yang berkualitas, terutama untuk 
posisi teknis dan manajerial. Pemerintah harus 
segera mengatasi kendala-kendala tersebut 
untuk mendorong PMA di masa depan.

Kompetisi Membuka Jalan
Setiap sektor memiliki karakteristik yang 
berbeda. Sektor yang banyak mengandalkan izin 
pemerintah sebagai syarat sukses dan memiliki 
persaingan pasar yang terbatas, cenderung 
menghadapi lingkungan investasi yang lebih 
menantang dibandingkan dengan industri yang 
beroperasi di sektor-sektor dengan persaingan 
pasar yang lebih terbuka. Singkatnya, sektor 
di mana pemerintah dapat menentukan siapa 
“pihak yang menang” dan “pihak yang kalah”, 
cenderung memiliki tantangan kebijakan dan 
ketidakpastian yang tinggi. Sebaliknya, sektor 
dimana persaingan pasarnya merupakan 
faktor kunci keberhasilan bisnis, cenderung 
menghadapi tantangan kebijakan yang lebih 
rendah. Dalam kata lain, sektor migas dan 
ekstraktif cenderung menghadapi tantangan 
regulasi terbesar; sementara sektor barang-
barang konsumen, teknologi, dan jasa keuangan, 
meski banyak menghadapi isu-isu yang signifikan, 
cenderung lebih rendah tekanannya.

Kepastian regulasi sangat penting untuk 
menciptakan iklim usaha yang dapat menarik 
investasi, baik domestik maupun asing. Dalam 
pasar global, negara-negara bersaing untuk 
menarik lebih banyak PMA, terutama PMA 
berkualitas tinggi yang dapat menciptakan nilai 
tambah.

Meskipun Indonesia telah mencapai 
kemajuan dalam mewujudkan iklim bisnis yang 
lebih baik, Indonesia masih tertinggal dari 
pesaing-pesaing utama dalam menarik PMA. 
Padahal Indonesia memiliki banyak daya tarik 
yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, 
seperti sumber daya alam, pasar domestik yang 
besar, tenaga kerja yang melimpah, dan kondisi 
politik yang stabil. Singkatnya, Indonesia belum 
secara penuh mewujudkan potensinya.

Laporan ini mencakup beberapa sektor: 
minyak dan gas, ekstraktif, teknologi informasi, 
barang konsumsi dan kesehatan, pertanian, 
serta jasa keuangan. Laporan diawali dengan 
rekomendasi kebijakan lintas sektor yang 
berdampak pada lingkungan bisnis secara 

Komunitas investor Amerika Serikat 
(AS) berkomitmen untuk bekerja sama 
dengan pemerintah dan legislatif baru, 
untuk mewujudkan tujuan bersama 
yakni Indonesia yang lebih sejahtera 
dan berorientasi ke depan. 

keseluruhan, dilanjutkan dengan pembahasan 
per sektor.

Rekomendasi kebijakan ini diharapkan akan 
mampu mendorong semangat kerjasama dan 
kemitraan yang setara yang selama ini telah 
mewarnai keberadaan perusahaan asing, khu-
susnya AS, di Indonesia. Rekomendasi ini juga 
merupakan wujud dialog terus-menerus antara 
investor AS dan pemerintah Indonesia.

Pemerintah baru terlihat memiliki keberani-
an dan komitmen untuk mendorong reformasi 
kebijakan dan perbaikan peraturan sebagai cara 
untuk memfasilitasi investasi yang lebih besar. 
Para investor berkomitmen untuk bekerja sama 
dengan pemerintah guna mencapai tujuan 
bersama yaitu kebijakan investasi berkualitas 
yang dapat diimplementasikan dengan baik. 
Pencapaian tujuan bersama ini menjadi penting 
sebab yang dipertaruhkan adalah pertumbuhan 
masa depan ekonomi Indonesia dan kesejahter-
aan rakyat Indonesia.
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Tantangan 1: Kurangnya konsultasi publik
Para eksekutif perusahaan multinasional memandang bahwa kurangnya konsul-
tasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam proses penyusunan kebijakan, 
merupakan isu penting. Kebijakan yang tidak praktis atau sering berubah secara 
mendadak seringkali kontra-produktif. 

Salah satu contoh yang menonjol adalah UU Minerba tahun 2009 dan 
Peraturan Pemerintah (PP) serta Keputusan Menteri (Kepmen) terkait, yang 
telah direvisi beberapa kali. Contoh lainnya adalah PP tahun 2012 tentang 
limbah rumah tangga, atau tanggung jawab produsen yang diperluas (extended  
producer responsibility). Peraturan tersebut mewajibkan semua produsen untuk 
membatasi, mendaur ulang, atau menggunakan kembali limbah yang dirasa tidak 
mudah diterapkan. Idealnya, peraturan dibuat setelah studi menyeluruh dan 
konsultasi dengan industri atau masyarakat. Data yang dapat diandalkan harus 
selalu digunakan dalam mendorong diskusi peyusunan kebijakan yang terbuka dan 
transparan.

Rekomendasi Konsultasi publik dengan komunitas bisnis dan pemangku 
kepentingan lainnya merupakan bagian dari proses penyusunan kebijakan. 
Diskusi terbuka dan transparan berdasarkan data yang dapat diandalkan sangat 
diperlukan.

Tantangan 2: Pembebasan lahan untuk infrastruktur
Sebagian besar pembangunan infrastruktur memerlukan pembebasan lahan. Pasca 
reformasi politik 1998, pembebasan lahan menjadi salah satu hambatan utama 
bagi pembangunan infrastruktur. Sehingga, biaya logistik Indonesia melambung, 
dan menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan.

Legislatif mengeluarkan UU Pengadaan Tanah 2012 dan berbagai pedoman 
pelaksanaannya untuk menjawab kendala pembebasan lahan. Peraturan terse-
but memberikan kepastian dalam proses pembebasan lahan dan memungkinkan 
pemilik tanah untuk menerima pembayaran yang adil. Jika diterapkan dengan 
benar, peraturan ini dapat menghilangkan peran pemburu rente (rent seeker) yang 
menyulitkan proses pembebasan lahan. Berbagai kasus mengindikasikan bahwa 
masalah pembebasan lahan saat ini muncul bukan karena peraturan yang tidak 
akomodatif, tetapi karena lemahnya kualitas implementasi di lapangan.

Ringkasan Temuan

Lingkungan Bisnis: Rekomendasi Lintas sektoR
Adalah rahasia umum bahwa berbisnis di Indonesia tidaklah mudah. Ada beragam 
tantangan, termasuk birokrasi yang lambat, korupsi, dan peraturan yang rumit dan 
sering bertentangan. Temuan dalam laporan ini sejalan dengan beberapa peringkat 
dan survei yang ada. Sebagai contoh, Ease of Doing Business Index 2014 oleh Bank 
Dunia menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-120 dari 189 negara 
yang disurvei, jauh di bawah negara tetangga, Singapura peringkat ke-1, Malaysia 
ke-6 dan Thailand ke-16. Kondisi ini tentunya perlu disikapi dengan serius.



Halaman  |  7

Rekomendasi Pemerintah harus membangun kesadaran masyarakat tentang 
UU Pengadaan Tanah dan memastikan bahwa praktik-praktik terbaik dari proyek-
proyek yang berhasil digunakan di masa depan. Proyek seperti Jalan Tol Sumatera 
Selatan telah berhasil berkat penegakan peraturan tersebut. Proyek strategis 
lainnya, seperti Jakarta MRT dan pembangkit listrik PLTU Batang, harus menjadi 
fokus pemerintah baru. Proyek tersebut dapat menjadi rujukan penting untuk 
kebijakan pembebasan lahan ke depan.

Tantangan 3: Penetapan upah minimum
Upah adalah isu sensitif di setiap negara. Perusahaan AS jarang menghadapi 
masalah upah minimum di Indonesia, karena pada umumnya perusahaan AS 
memberi kompensasi di atas upah minimum. Meskipun demikian, perusahaan AS 
menghadapi dampak tidak langsung akibat ketidakpastian bisnis secara umum.

UU Ketenagakerjaan tahun 2003 menegaskan bahwa upah minimum diten-
tukan oleh rapat tripartit tahunan antara pemerintah provinsi, serikat buruh, dan 
pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pertemuan 
tripartit tahunan sering diikuti dengan demontrasi oleh para buruh yang ditujukan 
untuk memberikan tekanan kepada pemerintah. Seringkali kebijakan menaikkan 
upah minimum diambil tanpa mengkaitkannya dengan produktivitas tenaga kerja 
dan kemampuan pengusaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Kenaikan upah 
yang tidak wajar akan mencegah perusahaan untuk merekrut pegawai baru dan 
dalam jangka panjang akan meningkatkan angka pengangguran dimasa men-
datang.

Rekomendasi Negosiasi tripartit dilaksanakan setiap tiga tahun, bukan setiap 
tahun. Hal ini ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian bisnis. Besaran kenaikan 
upah tahunan, yang didiskusikan setiap tiga tahun tersebut, juga perlu diatur 
dengan formula yang telah disepakati dalam proses yang transparan untuk 
menghindari ketidakpastian. Selain itu, pemerintah perlu memberlakukan insentif 
bagi sektor swasta yang mendorong program peningkatan produktivitas tenaga 
kerja.

Tantangan 4: Proses izin yang berlebihan
Setiap kali perusahaan mengajukan aplikasi Izin Impor (Persetujuan Impor - PI) 
diperlukan banyak dokumen yang sebagian besar di antaranya adalah dokumen 
yang sama. Setiap dokumen tambahan akan memperpanjang waktu proses 
perizinan yang berarti opportunity lost. Prakteknya, proses pengajuan izin sering 
mengakibatkan penundaan yang menambah biaya, termasuk biaya pergudangan 
dan logistik. 

Rekomendasi Kementerian Perdagangan perlu merampingkan proses dengan 
menggunakan sistem on-line yang terintegrasi dengan pelayanan industri. Sebelum 
sistem on-line siap, penyerahan dokumen secara digital dapat diterapkan. Cara 
ini akan membuat proses lebih cepat karena setiap informasi dasar tentang 
perusahaan dapat dikelola secara elektronik. 
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Tantangan 1: Ketidakjelasan dan kasus kriminalisasi atas cost recovery
Cost recovery sebagai bagian dari standar Production Sharing Contract (PSC) 
merupakan suatu mekanisme kontrak antara pemerintah dan investor migas untuk 
membayar biaya yang berkaitan dengan eksplorasi. Biaya selama eksplorasi tidak 
di-recover, tetapi harus diganti oleh negara dikemudian hari.

Seringkali permasalahan muncul terkait cost recovery terutama karena per-
bedaan penafsiran antara pihak-pihak terkait, seperti perusahaan migas, lemba-
ga pengawas dari negara, kementerian atau Kejaksaan Agung, dan pengadilan. 
Permasalahan utama terjadi ketika perselisihan timbul dari pelaksanaan proyek 
PSC yang ditangani berdasarkan hukum pidana. Seharusnya perselisihan ini diatur 
oleh proses penyelesaian sengketa di bawah ketentuan PSC, yang didasarkan pada 
prinsip hukum perdata. Salah satu kasus tersebut adalah proyek bioremediasi yang 
melibatkan karyawan Chevron dan kontraktor eksplorasi. Kejaksaan Agung mem-
proses kasus ini sebagai pelanggaran pidana, meskipun BP MIGAS dan Kementeri-
an Lingkungan Hidup mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar.

Rekomendasi Pemerintah perlu meninjau ulang peraturan dan prosedur cost 
recovery yang relevan serta menghindari loop hole. Selain itu, juga diperlukan 
standarisasi interpretasi pelaksanaan. Pemerintah perlu menekankan pentingnya 
membangun pemahaman bersama tentang cost recovery dan penyelesaian 
sengketa dengan Kejaksaan Agung dan pengadilan. Penafsiran harus konsisten 
dengan tujuan dari PSC, yang mencakup komitmen untuk menyelesaikan 
perselisihan di bawah perjanjian PSC.

Tantangan 2: Production Sharing Contracts yang mengikat secara hukum
Kepastian hukum dan kontrak sangat penting bagi para investor migas. Peraturan 
yang mengancam kesucian kontrak menjadi perhatian utama. Revisi kebijakan 
pajak dan biaya yang dikenakan secara retroaktif menjadi salah satu keprihatinan 
investor. Kontrak yang dapat diubah secara sepihak bertentangan dengan prinsip 
dalam hukum Indonesia. Hal ini dapat berimplikasi negatif dalam jangka panjang. 

Rekomendasi Pemerintah merevisi ketentuan retroaktif dalam PP 79/2010. 
Pemerintah dan mitra investornya seharusnya diperlakukan sejajar dalam kontrak 
sebagaimana kepastian kontrak perlu ditegakkan.

Rekomendasi Sektoral

1. industRi minyak dan gas 
Iklim investasi minyak dan gas (migas) di Indonesia sangat fluktuatif. Indonesia telah beralih 
dari eksportir menjadi importir minyak. Volume ekstraksi migas mengalami penurunan sekitar 
50 persen sejak pertengahan 1990-an hingga menjadi 800.000 barel per hari saat ini; padahal 
pada saat yang bersamaan permintaan domestik terus melonjak. Menurunnya produksi mer-
upakan indikasi dari kurangnya minat investor akibat ketidakpastian peraturan dan kendala 
birokrasi. Ketidakseimbangan ini berpotensi menjadi kendala bagi Indonesia untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Industri migas membutuhkan investasi besar baik di sisi eksplorasi maupun eksploitasi. 
Investasi migas memiliki karakteristik jangka waktu pengembalian yang sangat lama. Oleh 
karena itu kepastian kontrak sangat penting.
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Tantangan 3: Peran bertentangan dari SKK Migas
Satuan Kerja Khusus untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) 
dibentuk untuk mengawasi dan membantu pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas 
berdasarkan PSC. SKK Migas berperan untuk memfasilitasi eksploitasi migas dalam 
rangka mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. 

SKK Migas juga memiliki peran sebagai regulator dan sering terlibat dalam 
kegiatan sehari-hari perusahaan migas, seperti keputusan rekrutmen ekspatriat 
dan proses persetujuannya. Peran ganda ini cenderung membuat peran SKK Migas 
kurang efektif. Peran SKK Migas baik sebagai regulator sekaligus pelaksana kontrak 
telah membuat hubungan antara SKK Migas kontraktor PSC tidak setara. Kondisi 
ini menjadi penghambat utama dalam meningkatkan produksi migas dan menarik 
lebih banyak PMA.

Rekomendasi Mengembalikan peran SKK Migas dari manajemen mikro 
menjadi lebih fokus pada peningkatan produksi migas. Pertama, SKK Migas 
perlu memperkuat perannya sebagai fasilitator dalam bisnis hulu migas. Kedua, 
pemerintah membatasi kewenangan SKK Migas mengeluarkan peraturan dengan 
memindahkan peran regulator pada Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral.

Tantangan 4: Memperbarui Production Sharing Contracts 
Dua puluh tiga PSC utama akan jatuh tempo antara 2018 dan 2021. Tapi sayang- 
nya, pemerintah belum memulai diskusi untuk pembaharuan atau renegosiasi 
kontrak yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun ke depan. Belum adanya proses 
pembaharuan menyebabkan para pemegang PSC ragu-ragu untuk menanamkan 
investasi baru.

Perusahaan asing merupakan investor utama di sektor migas, bersama dengan 
raksasa migas milik negara Pertamina dan Medco Energi—perusahaan minyak 
terbesar di Indonesia. Lahan migas yang telah tua dan berkurangnya kegiatan 
eksplorasi menyebabkan menurunnya produksi minyak. Di sisi lain, permintaannya 
naik tajam, sehingga impor harus terus dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah 
harus memperbaiki iklim investasi di sektor migas dengan memulai proses perpan-
jangan PSC.

Rekomendasi Iklim investasi akan membaik jika pemerintah segera memutuskan 
masa depan dari 23 kontrak PSC, apakah akan memperpanjang atau memilih 
kontraktor baru untuk mengelola blok-blok migasnya. Pemerintah perlu 
memberikan kejelasan melalui proses yang transparan terkait dengan proses 
perpanjangan PSC. Pemerintah tentu idealnya memutuskan sesegera mungkin 
untuk mendorong kepastian berbisnis.

Proses peninjauan harus fokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memaksimalkan produksi dan nilai aset migas yang diatur PSC. Pemerintah harus 
mempertimbangkan keahlian dan pengetahuan baik global maupun lokal ketika 
memutuskan skenario terbaik.
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2. industRi ekstRaktif 
Pertambangan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, yakni 
mewakili sekitar 16 persen dari total ekspor Indonesia serta menjadi bagian penting dari 
penerimaan pajak. Karenanya, kebijakan publik dalam industri ini harus berdasarkan data yang 
dapat dipercaya dan studi menyeluruh. 

Industri ekstraktif diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh banyak lembaga/institusi 
lokal dan nasional. Kurangnya koordinasi telah menyebabkan berkurangnya koherensi 
regulasi, yang menyebabkan Indonesia kehilangan banyak kesempatan.

Rekomendasi Sektoral
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Tantangan 1: Pengolahan bijih mineral domestik dan ketidakpastian 
Setelah UU Minerba tahun 2009 disahkan, Pemerintah mewajibkan operator 
tambang yang berinvestasi di dalam negeri untuk membangun fasilitas peleburan 
(smelter). Tujuannya menciptakan nilai tambah bagi perekonomian domestik. Teta-
pi, pendekatan yang sifatnya ‘menyamakan semuanya’ (one-size-fit-all) memiliki 
dampak negatif pada lapangan kerja, neraca perdagangan, dan nilai tukar rupiah. 
Bagi investor, industri harus menanggung beban karena kebijakan nilai tambah ini 
dinilai tidak praktis.

Rekomendasi Pemerintah idealnya memberikan operator pertambangan waktu 
yang lebih realistis dan beberapa opsi kebijakan, misalnya dengan memberikan 
pilihan antara membangun smelter atau membayar royalti yang lebih tinggi. Jika 
dirancang dengan baik, sistem royalti yang baik berpotensi memberikan manfaat 
ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah.

Tantangan 2: Tumpang tindih izin pertambangan
Tumpang tindih izin wilayah eksplorasi pertambangan umum terjadi di Indonesia. 
Hal ini timbul karena kurangnya koordinasi dan kewenangan yang saling ber-
ten- tangan antara kementerian yang menangani pertambangan, kehutanan, dan 
pemerintah daerah. 

Situasi bertambah rumit ketika pemerintah daerah juga memiliki hak untuk 
mengeluarkan beberapa jenis izin pertambangan. Salah satu kendala utama adalah 
kenyataan bahwa semua lembaga menggunakan peta yang berbeda. Perbedaan 
peta yang dijadikan acuan menjadi faktor utama yang mengakibatkan ketidakpastian 
dalam berusaha.

Rekomendasi Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bekerja dengan 
baik jika dapat menggunakan satu peta nasional yang dapat diandalkan untuk 
kegiatan pemberian izin guna menghindari konflik. “Kebijakan satu peta” dapat 
membantu merasionalisasi proses perizinan. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah memulai kebijakan satu peta ini. 
Pemerintah baru perlu sekali mendukung pengembangan program ini lebih jauh.

Tantangan 3: Rencana peraturan limbah lingkungan
Salah satu tema utama dalam pembangunan adalah menggabungkan kema-
juan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup telah 
mengajukan rancangan peraturan baru tentang pengelolaan limbah berbahaya 
yang menggunakan definisi yang kabur dari limbah beracun, atau B3. Definisi ini 
dapat menimbulkan multitafsir. Dalam draft peraturan tersebut, B3 adalah zat yang 
“langsung atau tidak langsung dapat mencemari lingkungan, merusak lingkungan 
dan/atau membahayakan lingkungan…....”

Beberapa asosiasi industri telah menyampaikan keberatan mereka terkait 
dengan definisi yang kabur ini. Industri khawatir bahwa kewenangan untuk 
menangani limbah B3 akan menjadi otoritas pemerintah daerah yang mungkin 
memiliki pemahaman terbatas tentang isu lingkungan. Muncul juga kekhawatiran 
tentang izin-izin dan lisensi terkait serta risiko kriminalisasi atas kebijakan 
perusahaan karena perbedaan interpretasi.

Rekomendasi Peraturan akan lebih efektif jika kata ‘bahan berbahaya dan 
beracun’ dijelaskan lebih lanjut untuk menghindari multitafsir yang bisa 
mengkriminalisasi kebijakan perusahaan. Pemerintah dapat menjadikan beberapa 
negara lain, yang telah melalui proses pembentukan peraturan yang berkaitan 
dengan limbah berbahaya, sebagai referensi.

Industri ekstraktif 
diatur oleh peraturan 

yang dikeluarkan 
oleh banyak 

lembaga/institusi 
lokal dan nasional.
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3. industRi teknoLogi infoRmasi
Industri teknologi informasi di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan pesat yang 
didorong oleh kinerja ekonomi secara keseluruhan dan munculnya kelas menengah baru yang 
paham teknologi.  Perangkat keras, perangkat lunak, dan komputasi awan (cloud computing) 
diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini dalam jangka menengah. 
Indonesia juga telah berada di antara lima pasar terbesar untuk Facebook dan Twitter sejak 
tahun 2010. Investasi dibutuhkan untuk keberlanjutan momentum ini.

Namun demikian, saat ini komputasi awan masih terbatas, penetrasi Internet berkisar 
22 persen, dan akses ke jaringan pita lebar (broadband) masih terbatas dan relatif mahal. 
Keamanan cyber juga merupakan salah satu kelemahan Indonesia dalam industri ini.

Rekomendasi Sektoral
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Tantangan 1: Lokalisasi pusat data
Peraturan mengamanatkan segala jenis bisnis 
Indonesia yang melakukan transaksi elektronik 
di dalam negeri untuk mendirikan pusat data 
di Indonesia. Lokalisasi pusat data memiliki 
dampak di berbagai industri, seperti per-
bankan, perusahaan asuransi, penerbangan, 
e-commerce, pendidikan, logistik, perawatan 
kesehatan, dan lain-lain. Dalam perekonomian 
modern, teknologi informasi tidak hanya men-
jadi sektor tersendiri, tetapi juga telah menjadi 
faktor pendorong dari efisiensi dan penghe-
matan biaya untuk berbagai industri.

Peraturan ini telah menjadi perhatian ka-
langan bisnis. Istilah “pelayanan publik” dalam 
peraturan belum memiliki penjelasan lebih rinci 
dan mungkin saja diartikan sebagai “pelayanan 
kepada masyarakat” atau “layanan oleh lemba-
ga pemerintah” (Kementerian/Lembaga - K/L).

Jika setiap bisnis yang melayani  
“masyarakat” harus melokalisasi pusat 
datanya, maka kebijakan ini memiliki dampak 
negatif tidak hanya pada perusahaan-
perusahaan multinasional besar, tetapi juga 
usaha kecil dan menengah.

Rekomendasi Pemerintah perlu 
mengklarifikasi penafsiran “pelayanan publik”. 
Idealnya, istilah ini berarti layanan oleh 
pemerintah dan akan mengecualikan layanan 
oleh sektor swasta. Diperlukan badan pengawas 
untuk menerapkan peraturan sejalan dengan 
kenyataan lapangan di sektor TI.

Tantangan 2: Membangun ‘industri’ IT 
lokal 
Kementerian Perdagangan dan Kementerian  
Perindustrian mengeluarkan peraturan yang 
mewajibkan pemegang Izin Impor (PI) yang 
ditunjuk oleh produsen luar negeri untuk 
“membangun industri” produk teknologi di 
Indonesia. Peraturan memberikan kurun waktu 
tiga tahun untuk mematuhi peraturan ini. Ban-
yak perusahaan berpendapat bahwa peraturan 
ini membingungkan.

Pemerintah menginginkan pertumbuhan 
manufaktur domestik terutama di sektor 
teknologi. Pasar Indonesia saat ini telah 
dibanjiri barang murah dari Tiongkok. Namun, 
mengembangkan manufaktur dengan 
peraturan justru dapat membahayakan 
investasi. Multitafsir atas kebijakan tersebut 
juga meningkatkan ketidakpastian bisnis. 

Rekomendasi Istilah “membangun industri” 
tidak jelas dan harus diperjelas, dan idealnya 
tidak menciptakan beban tambahan bagi pelaku 
industri. Kami merekomendasikan Kementerian 
Perdagangan mengeluarkan petunjuk pelaksana 
untuk pembebasan syarat tersebut yang tertulis 
dalam peraturan tetapi belum dijelaskan lebih 
lanjut.

Tantangan 3: Rencana Pita Lebar 
(Broadband) Indonesia 2014-2019
Rencana Pita Lebar (Broadband) Indonesia 
2014-2019 disusun berdasarkan sebuah Kepu-
tusan Presiden. Dokumen ini merupakan cetak 
biru TI Indonesia yang dikembangkan lebih 
dari dua tahun oleh pemerintah berkoordinasi 
dengan Kementerian Perencanaan Pemban-
gunan (BAPPENAS), Kementerian Koordinator 
Perekonomian, dan Kementerian Komunikasi. 
Kelompok bisnis seperti Mastel dan Kadin juga 
memberikan kontribusi terhadap dokumen 
tersebut. Rencana ini dikembangkan berdasar-
kan masukan dengan para pemangku kepent-
ingan seperti komunitas IT, akademisi, dan 
kelompok pengguna (user group).

Konsep ini bertujuan untuk memandu 
ekosistem TI Indonesia dengan target yang jelas 
untuk membangun industri yang baik dari segi 
infrastruktur dan non-infrastruktur. Terdapat 
lima prioritas proyek dalam rencana: E-Govt, 
E-Edu, E-Logistics, E-Procurement, dan E-health. 
Namun, komunitas bisnis memiliki kekhawatiran 
atas pelaksanaan rencana ini di masa depan. 

Rekomendasi Pemerintah baru diharapkan 
dapat mengadopsi Rencana Pita Lebar 
Indonesia ini sebagai cetak biru TI Indonesia 
untuk periode berikutnya. Sebagaimana 
dinyatakan oleh Komisi Broadband PBB untuk 
Pembangunan Digital, semua negara harus 
sudah memiliki rencana broadband pada 
tahun 2015. Rencana Pita Lebar Indonesia, jika 
diterapkan dengan benar dan didukung oleh 
pemerintah baru, bisa menjadi komponen vital 
dari pertumbuhan negara.
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Tantangan 1: Harmonisasi peraturan pemerintah daerah
Proses desentralisasi di Indonesia mempunyai dampak positif bagi perekonomian. 
Namun, hal tersebut juga memiliki dampak negatif terhadap iklim usaha. Hal ini 
muncul akibat ketidaksinkronan antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerin-
tah daerah dan pemerintah pusat. Peningkatan kompleksitas peraturan dapat be-
rarti biaya yang lebih tinggi bagi produsen, harga yang lebih tinggi bagi konsumen, 
dan kurangnya akuntabilitas pemerintah daerah.

Rekomendasi Pemerintah perlu segera menyelaraskan peraturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan di tingkat nasional. 
Peraturan yang berlaku mengamanatkan proses penyelarasan tersebut. 
Pemerintah pusat perlu memulai upaya ini untuk mendorong efisiensi yang pada 
akhirnya akan menguntungkan konsumen.

Tantangan 2: Persyaratan Halal
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan badan yang memberikan sertifikasi 
halal. Berdasarkan UU Halal yang baru dikeluarkan, sertifikasi halal memerlukan 
proses yang lebih panjang karena melibatkan dua lembaga baru yaitu Lembaga 
Sertifikasi Produk Halal Nasional dan Kementerian Agama, di samping MUI sendiri. 

UU baru ini mencakup sertifikasi halal produk makanan, minuman, kosmetik, 
dan sektor farmasi, termasuk yang berasal dari impor. Terdapat kekhawatiran 
di kalangan bisnis karena aturan di Indonesia dinilai lebih ketat dari negara lain, 
bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lebih konservatif. 
Selain itu, Indonesia tidak mengakui sertifikasi halal dari negara lain, yang dapat 
mengakibatkan proses berlebihan untuk produk dan bahan impor. Penambahan 
instansi pemerintah akan membuat proses yang sudah kompleks menjadi lebih 
rumit dan mahal. 

Rekomendasi Pemerintah dapat menyelaraskan standar halal Indonesia dengan 
praktik umum dengan negara-negara lain di kawasan, dengan menggunakan 
praktik terbaik dari negara lain sebagai patokan. Industri akan lebih efisien jika 
lembaga sertifikasi baru menyediakan layanan satu atap terkait dengan sertifikasi 
dan pelabelan halal.

4. BaRang konsumen & keseHatan
Sementara ekonomi Indonesia telah tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun selama satu 
dekade terakhir, belanja konsumen telah meningkat dua digit setiap tahun dalam periode 
yang sama. Dengan jumlah penduduk yang besar, demografi yang relative muda, dan kelas 
menengah yang terus berkembang, investor semakin tertarik pada pasar konsumen domestik 
di Indonesia.

Tantangan dalam industri konsumen antara lain termasuk kenaikan upah, harga energi 
yang tinggi, tarif listrik yang meningkat, pergerakan nilai rupiah, ketergantungan pada bahan 
baku impor, dan kelemahan dalam sumber daya manusia.

Tantangan sektor kesehatan antara lain adalah berkaitan dengan penyediaan personil 
yang  terlatih. UU Kesehatan Profesional dan UU Keperawatan yang baru dikeluarkan menarik 
perhatian publik karena akan menjadi payung hukum bagi profesi kesehatan. Peraturan ini 
mendorong distribusi pelayanan kesehatan agar lebih merata di negeri ini.

Rekomendasi Sektoral
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Tantangan 3: Kewajiban tanggung jawab produsen yang diperluas 
(extended producer responsibility)
Extended Producer Responsibility (EPR) digunakan untuk meningkatkan praktik 
ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah. Peraturan tahun 2008 tentang 
pengelolaan limbah padat mengharuskan perusahaan bertanggung jawab atas 
limbah padat, termasuk setelah penjualan. Peraturan ini dilaksanakan dengan 
sebuah Peraturan Pemerintah pada tahun 2012. Produsen harus membangun 
alur daur ulang dan menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali (reuse), 
recycle atau yang mudah membusuk. Penerapan EPR menyebabkan produsen 
mendapat beban tambahan dan konsumen akan menanggung peningkatan harga. 
Jika produsen bertanggung jawab untuk limbah konsumen maka pengumpulan 
dan pengelolaan sampah dari produk yang didistribusikan di seluruh Indonesia 
akan menjadi lebih rumit. 

Rekomendasi Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi peraturan yang 
mewajibkan perusahaan bertanggung jawab untuk mendaur ulang kemasan dan 
produk konsumer agar lebih bisa diterapkan dalam konteks Indonesia.

Tantangan 4: Kewajiban pelabelan makanan 
Keputusan Kementerian Kesehatan memperkenalkan pesan kesehatan wajib yang 
berhubungan dengan gula, garam, dan lemak dalam kemasan dan makanan olahan 
sebagai alat untuk mencegah munculnya penyakit tidak menular (NCD) seperti dia-
betes dan hipertensi. Pada prinsipnya, industri mendukung peningkatan kesadaran 
gizi dan kesadaran kesehatan di kalangan konsumen. Akan tetapi, perhatian besar 
tertuju pada pendekatan yang disarankan dalam keputusan kementerian terse-
but. Studi menyeluruh dibutuhkan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut 
memiliki dampak positif pada NCD di Indonesia. Selain itu, keputusan tersebut 
akan meningkatkan biaya secara substansial bagi para produsen dan importir. Hal 
ini juga berpotensi menjadi penghambat bagi perdagangan di ASEAN, sementara 
negara-negara lain lebih fokus menggunakan pendekatan pendidikan kepada 
konsumen.

Rekomendasi Pemerintah perlu mempertimbangkan peninjauan keputusan 
tersebut atas dasar kajian yang menyeluruh. Perlu pula melihat kebijakan di 
negara-negara tetangga sebagai benchmarking untuk mempersiapkan Indonesia 
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Industri mendukung 
peningkatan 
kesadaran gizi 
dan kesadaran 
kesehatan di kalangan 
konsumen. Akan 
tetapi, perhatian 
besar tertuju pada 
pendekatan yang 
disarankan dalam 
pelabelan makanan 
tersebut.
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5. PeRtanian
Sektor pertanian Indonesia juga merupakan “kantung” bagi kemiskinan di Indonesia. Hampir 
40 persen dari angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian, namun nyatanya hanya 
mewakili 13 persen ekonomi dan hanya tumbuh sekitar 2 persen, lebih lambat dari PDB. 
Indonesia tidak akan mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan secara 
signifikan tanpa meningkatkan kesejahteraan ekonomi sektor pertanian. Untuk itu diperlukan 
kebijakan dan program yang mendorong penelitian lebih lanjut dan pengembangan pertanian, 
mempromosikan perangkat tambahan di bidang infrastruktur pertanian, membangun 
pasar lokal yang efisien, dan mendorong perdagangan terbuka berbasis kepercayaan akan 
membantu Indonesia mencapai tujuannya.

Investasi di bidang pertanian juga menawarkan potensi besar bagi investor karena sangat 
padat karya dan membutuhkan investasi modal yang relatif kecil. Sayangnya, Indonesia masih 
membatasi PMA di sektor ini.

Rekomendasi Sektoral
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Tantangan 1: Badan Ketahanan Pangan & keandalan data
Berdasarkan UU Pangan tahun 2012, pemerintah harus membentuk Badan 
Ketahanan Pangan untuk meningkatkan kedaulatan pangan dengan mengelola 
pasokan dan permintaan bahan pangan penting. Badan ini dibentuk salah satunya 
untuk menurunkan impor dalam rangka mendorong produksi dalam negeri. Badan 
ini akan beroperasi pada akhir tahun 2015.

Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah menggunakan pendekatan 
subsidi output dan input dan pembayaran penyediaan jasa. Tetapi jika tidak dilaku-
kan dengan benar pembatasan impor ini dapat berakibat peningkatan biaya bagi 
konsumen. Pada akhirnya, hal ini dapat menghambat daya saing pertanian. Badan 
baru ini memiliki kewenangan yang luas atas impor pangan, sehingga berpotensi 
mengganggu pasar apabila tidak menggunakan data yang dapat diandalkan. Data 
yang lemah dapat menghambat tujuan ketahanan pangan di Indonesia.

Rekomendasi Badan Ketahanan Pangan baru perlu segera menguatkan 
kapasitas kelembagaannya. Hal ini akan membutuhkan dukungan pemerintah. UU 
mengamanatkan pembentukan sistem informasi pangan yang dapat diandalkan 
untuk badan ini. Karena itu, Kementerian Pertanian perlu berbagi metodologi 
pengumpulan data dengan badan baru ini dan juga berkolaborasi dengan industri 
untuk mengumpulkan dan memverifikasi data guna meningkatkan kualitas data. 

Badan Ketahanan Pangan juga perlu didukung dengan kebijakan yang berpihak 
pada insentif pasar dan mendukung keunggulan komparatif. Kebijakan tersebut 
memungkinkan petani untuk merespon sinyal pasar dan menanam tanaman 
yang menurut petani paling menguntungkan dalam mengentaskan kemiskinan. 
Kebijakan ini juga akan membantu mempercepat pertumbuhan kelas menengah 
Indonesia, dan memastikan bahwa konsumen dapat mengakses makanan dengan 
harga terjangkau.

Tantangan 2: Lingkungan investasi tidak menarik
Pertanian secara luas dilihat sebagai cara yang paling efisien bagi Indonesia untuk 
meningkatkan pertumbuhan PDB, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. 
Meskipun demikian, investasi di bidang pertanian tertinggal dari sektor lain. 
Walaupun telah meningkat selama satu dekade terakhir, persentase pertanian 
dari total realisasi investasi tetap jauh lebih rendah dari bagian sektor ini dalam 
perekonomian. 

Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada 2014 menetapkan batas kepemi-
likan atas investasi asing dan meningkatkan pembatasan dalam sektor pertanian 
dibandingkan dengan daftar pada 2010. UU tahun 2010 tentang hortikultura juga 
mengurangi modal asing dalam bisnis ini dari 95 persen menjadi 30 persen. Peratur-
an tersebut tidak memasukkan klausul sebelumnya (grandfather clause) sehingga 
semua investor harus mematuhi pengurangan modal mereka dalam kurun waktu 
empat tahun, termasuk mereka yang berada dalam bisnis ini sebelum UU disahkan. 

Pembatasan-pembatasan ini merupakan disinsentif besar bagi PMA dan ber-
potensi menghambat pencapaian target ketahanan pangan.

Rekomendasi Pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa pembatasan yang 
berlebihan terhadap kepemilikan asing di bidang pertanian dapat menghambat 
investasi serta merugikan industri pertanian dalam negeri. Pemerintah bisa 
mendapatkan manfaat lebih dari perusahaan asing dengan mengharuskan mereka 
untuk melakukan penelitian di Indonesia untuk mendorong alih teknologi untuk 
kepentingan ekonomi domestik serta memberdayakan usaha pertanian kecil di 
tingkat lokal. Selain itu, idealnya pembatasan kepemilikan asing tidak diberlakukan 
secara retroaktif.

Badan Ketahanan 
Pangan memiliki 
kewenangan yang luas 
atas impor pangan, 
sehingga berpotensi 
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menggunakan 
data yang dapat 
diandalkan.
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6. sektoR keuangan
Sektor keuangan Indonesia relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di 
kawasan. Pendanaan jangka panjang sangat terbatas dan investor institusi belum menjadi 
sumber utama permodalan. Indonesia terbuka terhadap bank asing ketika sektor ini runtuh 
selama krisis keuangan Asia, yang memungkinkan kepemilikan asing hingga 99 persen dari 
bank lokal. Kebijakan untuk memastikan lingkungan dengan persaingan yang seimbang (level 
playing field) bagi bank harus dipertahankan, terlepas dari struktur kepemilikan. Pemerintah 
juga telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja sektor keuangan. 
Di antaranya adalah independensi Bank Indonesia dan pembentukan badan independen 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013 yang mengambil alih pemantauan dan pengawasan 
bank dari BI pada tahun 2014. Kerangka peraturan baru ini bisa dipahami sektor perbankan 
karena penetrasi kredit relatif rendah dan masih terdapat ruang untuk ekspansi. Bank-bank 
pemerintah dan bank swasta kecil juga tetap sensitif terhadap risiko kredit.

Tantangan 1: Pembatasan kepemilikan asing di jasa 
asuransi
Asuransi merupakan sektor keuangan terbesar kedua setelah 
perbankan. Peraturan yang berlaku saat ini membatasi kepemi-
likan asing di asuransi hingga 80 persen, yang jauh lebih tinggi 
daripada negara-negara lain di kawasan. UU tentang Asuransi 
yang baru disahkan oleh DPR baru-baru ini tidak menentukan 
batasan kepemilikan asing. Peraturan pelaksanaannya akan 
segera dibuat namun berpotensi membatasi kepemilikan asing 
secara signifikan. Dengan tingkat penetrasi asuransi masih sangat 
rendah, Indonesia sangat menarik bagi investor asing yang sedikit 
banyak telah ikut menopang perkembangan industri ini. Karena 
itu, upaya membatasi kepemilikan asing yang berlebihan akan 
berpotensi menyulitkan  Indonesia untuk mengembangkan 
industri asuransi.

Rekomendasi Pemerintah perlu menilai batas kepemilikan 
asing di bidang asuransi dengan meninjau kembali pedoman 
pelaksanaannya. Tingkat kepemilikan idealnya tetap menjaga 
daya tarik industri asuransi untuk perusahaan asing.

Tantangan 2: Manfaat dari biaya yang dibayarkan kepada 
OJK
OJK bergantung pada biaya dari perusahaan keuangan untuk 
menjalankan operasinya. Jika biaya yang diterima sepanjang 
tahun melebihi anggaran OJK untuk tahun fiskal berikutnya, 
kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara atau Kementerian 
Keuangan. Sayangnya, terdapat ketidakjelasan pembatasan aloka-
si anggaran tersebut. Dari sudut pandang pemangku kepentingan, 
biaya dipandang sebagai beban pajak tambahan. 

Mekanisme pemungutan biaya juga tidak jelas. Misalnya, OJK 
memiliki hak untuk mengurangi biaya hingga nol untuk sebuah 
perusahaan dalam kesulitan keuangan. Akan tetapi, tidak ada 
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kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan “kesulitan keuangan.” Ini berpotensi 
menciptakan masalah akuntabilitas.

Selain itu, ada kekhawatiran tentang apa yang perusahaan dapatkan sebagai 
imbalan dari biaya yang mereka keluarkan untuk OJK. Sementara itu, Peraturan 
tentang dana OJK tidak menjelaskan manfaat yang diberikan kepada perusahaan. 
Jika perusahaan melihat biaya hanya sebagai beban pajak baru, biaya akan dibe-
bankan ke konsumen. Kurangnya kejelasan tentang pembebasan dan penggunaan 
yang tepat dari pemungutan biaya perusahaan bisa menciptakan masalah tata 
kelola dan akuntabilitas di masa mendatang.

Rekomendasi OJK harus membatasi biaya untuk kegiatan OJK secara spesifik 
dan menambahkan lebih banyak kejelasan tentang manfaat yang pemangku 
kepentingan sebagai imbal baliknya. Kekhawatiran pemangku kepentingan perlu 
diakomodasi lebih cepat untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan.

Tantangan 3: Mempercepat sistem identitas tunggal (single ID)
Bisnis bergantung pada kredit dari bank dan lembaga keuangan untuk pendanaan 
demi mendorong ekspansi dan pertumbuhan. Bank dan lembaga keuangan, di sisi 
lain, memerlukan informasi kredit yang dapat diandalkan untuk menilai kelayakan 
kredit dari bisnis dan individu sebelum mengeluarkan pinjaman. Dalam hal ini 
sangat dibutuhkan sistem yang handal untuk mendukung bukti identitas. Program 
e-KTP merupakan langkah ke arah yang tepat. Memasukkan microchip dengan 
informasi biometrik, itu akan berfungsi sebagai bukti identitas. Idealnya ini juga 
harus diaktifkan untuk “menerima” uang tunai dan menangani pembayaran elek-
tronik. Untuk mereka yang secara finansial dikecualikan dan belum terlayani, ke-
layakan kredit ditetapkan oleh bank dan lembaga keuangan berdasarkan pola dan 
sejarah transaksinya. Oleh karena itu, e-KTP yang mengakomodasi pembayaran 
tidak hanya memberikan kontribusi untuk tujuan inklusi keuangan, tetapi juga akan 
meningkatan efisiensi dalam pengeluaran pemerintah. 

Rekomendasi Pemerintah baru perlu memprioritaskan program e-KTP dan 
mengembangkan sistem tersebut untuk mengelola pengeluaran pemerintah dan 
pembayaran elektronik.

Bank dan lembaga 
keuangan, di sisi lain, 
memerlukan informasi 
kredit yang dapat 
diandalkan untuk 
menilai kelayakan 
kredit dari bisnis dan 
individu sebelum 
mengeluarkan 
pinjaman. Sangat 
dibutuhkan sistem 
yang handal untuk 
mendukung bukti 
identitas.
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Aliran perpindahan barang, modal, tenaga 
kerja, dan ide antar negara adalah feno- 
mena yang tak terpisahan dari globalisasi. 

Dengan kemajuan teknologi, pergerakan lintas 
perbatasan menjadi lebih murah dan efisien, 
yang pada gilirannya akan mempercepat proses 
globalisasi itu sendiri. Dalam konteks ini, PMA 
memainkan peran yang unik. PMA telah men-
jadi tempat berinteraksi (melting pot) antara 
mobilitas barang, modal, tenaga kerja dan ide. 
Akibatnya, semakin mengglobal dunia ini, akan 
semakin penting peran PMA.

Beberapa studi, termasuk studi kami 
sebelumnya yang berjudul “Partners in Pros-
perity: US Investment in Indonesia”, menyim-
pulkan bahwa PMA membawa manfaat yang 
signifikan baik bagi perusahaan maupun bagi 
negara tujuan investasi. PMA mempromosikan 
penciptaan lapangan kerja, keterampilan dan 
alih teknologi, dan meningkatkan penerimaan 
pajak. Selain itu, PMA menyediakan akses ke 
pasar global, modal, dan talenta-talenta baru. 
Kegagalan untuk mengambil keuntungan dari 
PMA akan berpotensi membuat ekonomi 
suatu negara kurang terkoneksi dengan dunia 
dan tidak dinamis. 

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik se- 
perti Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, 
dan Malaysia, telah cukup berhasil dalam meng- 
ambil keuntungan dari PMA. Hal ini membantu 
ekonomi untuk terkoneksi dengan dunia dan 
menjadi bagian dari rantai produksi global. Selain 
itu, PMA yang masuk ke suatu negara juga akan 
mendorong PMA dari negara bersangkutan ke 
negara-negara tetangga; hal ini akan mewujud-
kan ekonomi yang semakin dinamis dan efisien.

Tren 
Kebanyakan negara, baik yang maju dan 
berkembang, meyakini dampak positif PMA 
bagi negaranya. Karena itu, selama lebih dari 
satu dekade, sebagian besar negara telah mene- 
rapkan kebijakan yang ramah PMA. Pada 2013, 
sekitar 73 persen dari kebijakan terkait PMA yang 
telah dikeluarkan berbagai negara cenderung 
mengarah pada promosi PMA dan keterbukaan 
yang lebih luas. Hanya sekitar 27 persen pindah 
ke arah yang berlawanan melalui kebijakan yang 
lebih ketat. Tren global ini telah konsisten terjadi 
sejak tahun 20001.

Saat ini investasi termasuk PMA, merupa-

1  United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), 2014, World Investment Report 2014.

kan fokus penting bagi pemerintah Indonesia, 
sebuah fenomena yang relatif baru. Di masa 
lalu, PMA dianggap hanya memberi manfaat 
yang bersifat marjinal saja, bagus jika ada tetapi 
tidak masalah jika tidak ada. Saat ini, PMA 
dianggap sebagai stimulus penting bagi pertum-
buhan ekonomi. Perubahan pola pikir ini, seba-
gian besar dipicu oleh peningkatan ukuran PMA 
yang pesat masuk Indonesia selama beberapa 
tahun terakhir. Pada tahun 2004, PMA yang ma-
suk adalah sebesar $1,9 miliar. Sejak itu, PMA 
telah tumbuh terus menerus dan mencapai $23 
miliar pada 20132. Apa artinya angka tersebut? 
PMA yang mengalir ke Indonesia setara dengan 
dua kali ukuran PMA ke Malaysia atau Thailand, 
dan enam kali dari PMA ke Filipina. Meskipun 
masih jauh lebih rendah dari PMA ke Tiongkok 
dan Singapura masing-masing $123 milyar dan 
$63 milyar, jumlah PMA di Indonesia merupa-
kan prestasi yang menggembirakan3.

Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Indonesia berupaya untuk meningkat-
kan arus masuk PMA bersamaan dengan men-
dorong PMA yang berkualitas tinggi di beberapa 
sektor terfokus dan spesifik yaitu: 

1. sektor berorientasi ekspor: industri 
hilir kelapa sawit dan karet, peralatan 
listrik, logam, kertas, dan tekstil;

2. substitusi impor barang modal dan 
bahan baku: mesin, besi dan baja, suku 
cadang otomotif dan suku, dan bahan 
kimia dasar;

3. substitusi impor barang-barang 
konsumsi: makanan dan minuman, 
peralatan rumah tangga, dan produk 
olahan migas;

4. industri hilir di pemurnian mineral, 
pertanian (CPO, karet, gula, kakao), 
perikanan dan kehutanan termasuk 
furnitur dan bubur kayu dan kertas;

5. sektor industri dengan meningkat- 
nya tren konsumsi domestik: industri 
semen dan bahan bangunan;

6. pengembangan infrastruktur yang 
didorong melalui skema Public Private 
Partnership (PPP): energi, pelabuhan, 
jalan, air bersih, manajemen limbah, 
dan perkeretaapian;

7. wisata dan industri kreatif.

2  Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, 2014
3  United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), 2014, World Investment Report 2014.
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Perkembangan terakhir telah membuat 
peran PMA di Indonesia menjadi lebih strate-
gis. Setelah mengalami ledakan ekonomi yang 
signifikan 2004-2010, perekonomian Indonesia 
kehilangan momentumnya karena beberapa 
alasan, diantaranya adalah penurunan harga ko-
moditas. Kontribusi komoditas pada ekspor Indo-
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Gambar 1: PMA di Indonesia (dalam juta dolar)

Sumber: UNCTAD (2004-2012), BKPM (2013)
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Gambar 2: Pertumbuhan PDB per kuartal

nesia adalah sekitar 55 persen. Empat komoditas 
utama (batu bara, minyak sawit, minyak, dan gas 
alam) menyumbang hampir 45 persen dari total 
ekspor4. Penurunan harga komoditas global dan 
berbagai faktor lainnya telah mengubah surplus 
perdagangan Indonesia menjadi defisit sebesar 
$1,2 milyar dan $6,1 milyar pada 2012 dan 2013 
berturut-turut. Ini adalah yang pertama dalam 
beberapa dekade terakhir5. Secara paralel, 
Rupiah telah kehilangan 40 persen nilainya 
selama tiga tahun terakhir, defisit anggaran telah 
melebar dan neraca pembayaran memburuk. 
Perekonomian tidak dalam kondisi prima meski-
pun masih jauh untuk memasuki krisis.

Sebagai emerging economy, Indonesia 
memerlukan pertumbuhan untuk memperkuat 
posisinya sebagai negara berpendapatan 
menengah. Berbagai perkembangan terbaru 
menunjukkan bahwa menggantungkan pening-
katan konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan 
ekspor bersih untuk meningkatkan pertumbu-
han PDB adalah kurang realistis. Merangsang 
ekonomi dengan lebih banyak investasi, baik 
domestik maupun asing, adalah pilihan yang 
paling bisa diandalkan.

4  Bank Indonesia, 2014
5  Biro Pusat statistik (BPs), 2014
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Pemerintah baru, di bawah kepemi-
mpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), 

memiliki target ekonomi ambisius tetapi real-
istis. Jokowi-JK bertujuan untuk mencapai per-
tumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen atau 
lebih6, sebuah target yang ditetapkan oleh 
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tapi 
belum tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang 
lebih tinggi juga diperlukan untuk menyerap 
dua juta pencari kerja baru yang memasuki 
pasar kerja setiap tahun7. Tanpa adanya peran 
investasi, termasuk PMA, target tersebut sulit 
tercapai dan tingkat pengangguran maupun 
kemiskinan berpotensi akan meningkat atau 
stagnan. 

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi-JK 
telah menyatakan bahwa kerjasama antara 
pemerintah, BUMN dan swasta adalah kunci 
untuk memperkuat peran investasi, untuk 
mengurangi pengangguran, kemiskinan serta 
ketimpangan pendapatan. Pemimpin, yang 
keduanya memiliki latar belakang dan reputasi 
sebagai pemimpin yang mau ‘turun tangan’, 
berjanji bahwa pemerintah akan melakukan 
berbagai hal yang diperlukan untuk mempro-
mosikan investasi pada bidang-bidang yang 
krusial seperti infrastruktur, pendidikan, dan 
kesehatan, baik itu oleh pemerintah, BUMN 
maupun swasta.

Jokowi-JK, dalam berbagai kesempatan, 
menegaskan bahwa menciptakan lingkungan 
yang kondusif untuk bisnis untuk berkembang 
adalah prioritas utama. Hal ini terdiri dari 
beberapa poin utama, termasuk memperbaiki 
peraturan, meningkatkan kualitas infrastruk-
tur dan sistem logistik yang lebih baik, dan 
meningkatkan produktivitas modal dan kuali-
tas tenaga kerja. 

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi-JK 
menyatakan bahwa meningkatkan kemudahan 
berbisnis di Indonesia merupakan hal penting. 
Jokowi-JK berjanji untuk mempromosikan 
birokrasi yang lebih efisien dengan memperke-
nalkan e-government untuk mengurangi tatap 
muka yang tidak perlu. Penyederhanaan pera-
turan investasi—yang telah menjadi perhatian 

6  selama 32 tahun pemerintahan Presiden soeharto, ekonomi 
Indonesia tumbuh pada tingkat rata-rata 7,3 persen per tahun.
7  Ikhsan Muhamad, 2005, Peran Pasar Tenaga Kerja yang 
Fleksibel Dalam Mengatasi Pengangguran, LPEM UI.

banyak investor selama ini—akan mendapat 
perhatian, salah satunya dengan penerapan 
kebijakan layanan satu pintu dan memastikan 
waktu untuk memproses izin usaha harus 
kurang dari 15 hari. 

Terkait dengan proses pembebasan lahan 
yang merupakan halangan utama untuk 
pembangunan infrastruktur, pemerintahan 
yang baru juga berniat untuk secara penuh 
menerapkan UU 2/2012 tentang pembebasan 
lahan untuk pembangunan proyek untuk 
kepentingan publik. Selama masa jabatannya 
sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi telah 
menunjukkan beberapa keberhasilan dalam 
membantu beberapa proyek-proyek besar 
untuk menangani masalah pembebasan lahan. 

Pemerintah baru memahami bahwa logis-
tik yang tidak efisien telah menjadi penghalang 
utama bagi daya saing Indonesia. Meningkat-
kan sistem transportasi merupakan salah satu 
prioritas, sebagaimana target mengurangi 
biaya logistik sebesar 5 persen per tahun8. Di 
antara rencana utama adalah membangun “tol 
laut”, jaringan transportasi maritim reguler 
dan efisien yang menghubungkan pulau-pulau 
utama di Indonesia, membangun sistem rel 
ganda di pulau utama, termasuk Kalimantan, 
Sumatera dan Sulawesi, memperbaiki jalan-
jalan utama di berbagai kawasan.

Pemerintah baru juga telah menjadikan 
pengembangan kapasitas listrik sebagai priori-
tas utama, dan berencana untuk membangun 
10.000 MW pembangkit tenaga listrik setiap 3 
tahun guna memenuhi meningkatnya permin- 
taan listrik di Indonesia. Sumber energi akan 
diperluas mulai dari batubara, tenaga hidro, 
gas, panas bumi, dan berbagai energi terbaru-
kan lainnya.

Untuk mendorong peningkatan sumber 
daya manusia, Pemerintah baru menerapkan 
pendidikan 12 tahun sebagai kewajiban bagi 
seluruh rakyat Indonesia dengan memberi-
kan pendidikan gratis dari SD sampai SMA, 
serta beasiswa bagi mereka yang menempuh 
pendidikan tinggi. Bagi yang sudah memasuki 
pasar kerja, pemerintah berencana untuk 
membuat 100 teknopark di berbagai kota di 
Indonesia untuk melatih dan mendidik tenaga 
kerja dalam rangka meningkatkan produktivi-
tas mereka. 
8  saat ini, Indonesia menghabiskan 27 persen dari PDB untuk 
biaya logistik, tertinggi di kawasan ini. Diproyeksikan bahwa 
pada 2019, biaya logistik akan berkurang menjadi 20,8 persen 
dari PDB, setara dengan Thailand saat ini.

rENCANA AKsI JoKowI-JK
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termasuk Malaysia (ke-15) dan Singapura 
(ke-9).

Di antara kasus-kasus yang mengganggu 
iklim investasi di Indonesia  diantaranya adalah 
tuntutan pidana atas sengketa perdata, terma-
suk kasus korupsi bioremediasi yang melibat-
kan Chevron, yang telah menjadi topik diskusi 
internasional dan di kalangan para investor po-
tensial saat ini10. Ketidakpastian baru-baru ini 
dalam hal pengolahan mineral dan ekspor juga 
telah meningkatkan kekhawatiran investor11. 

Tugas yang menantang 
Terlepas dari kasus-kasus di atas, PMA di 
Indonesia meningkat pesat dalam empat 
tahun terakhir. Tantangannya adalah menjaga 
keberlanjutan pertumbuhannya di masa de-
pan. Terdapat jarak waktu antara saat investor 
merasa tertarik dan saat mereka mereali- 
sasikan investasinya. Singkatnya, investasi yang 
terjadi pada tahun 2013 kemungkinan hasil 
dari keputusan investasi yang diambil bebe- 
rapa tahun sebelumnya12. Dengan kata lain, 
FDI pada tahun 2013 merupakan cerminan 
dari kepercayaan investor terhadap Indonesia 
beberapa tahun sebelumnya. Sangat mungkin 
penurunan Indonesia dalam Confidence Index 
AT Kearney pada 2014 akan terefleksi dalam 
bentuk stagnasi atau penurunan PMA pada 
tahun-tahun mendatang.

Ekonomi global telah menunjukkan tan-
da-tanda pulih dari krisis 2008. Pertumbuhan 
PDB global hampir kembali ke tingkat normal 
sekitar empat persen per tahun. Di satu sisi, 
pertumbuhan global yang lebih kuat adalah 
keuntungan bagi Indonesia dari perspektif 
perdagangan internasional. Sebaliknya, dari 
perspektif PMA, penguatan global berpotensi 
mempertajam persaingan antar negara dalam 
mendatangkan PMA. 

10  Eddy Purwanto, “Criminalization in the oil and gas 
sector: A nightmare for investors?” The Jakarta Post, http://
www.thejakartapost.com/news/2013/08/06/criminaliza-
tion-oil-and-gas-sector-a-nightmare-investors.html  (diakses 
pada 5 Juli  2014)
11  Amahl s. Azwar, “Legal uncertainty remains big problem in 
rI mining sector”, The Jakarta Post, http://www.thejakartapost.
com/news/2013/06/17/legal-uncertainty-remains-big-prob-
lem-ri-mining-sector.html (diakses pada 21 Juli 2014)
12  sumber: wawancara dengan perusahaan asing yang berpar-
tisipasi dalam penelitian ini. Mereka mengutip, terdapat jeda 
waktu 2-5 tahun untuk keputusan investasi direalisasikan.

Pemerintah 
baru 
memahami 
bahwa 
logistik yang 
tidak efisien 
telah menjadi 
penghalang 
utama bagi 
daya saing 
Indonesia.

Di bidang kesehatan, pemerintah baru 
akan mempromosikan layanan kesehatan 
universal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) yang akan dikombinasikan dengan 
program Indonesia Sehat. Dengan sistem 
ini, semua orang Indonesia akan mendapat 
layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah 
diakses. Untuk keluarga miskin, pelayanan 
kesehatan dapat diakses secara gratis. Untuk 
mendukung inisiatif ini, Pemerintah baru 
berkomitmen untuk mengalokasikan 20 persen 
dan 5 persen dari APBN untuk pendidikan dan 
kesehatan.

Menjaga kepercayaan investor 
PMA memiliki komitmen jangka panjang 
dengan manfaat bagi negara dan rakyat 
melalui pembangunan sumber daya manusia, 
transfer teknologi, dan kontribusi terhadap 
pendapatan pemerintah. Untuk mewujudkan 
komitmen itu, negara tujuan investasi 
membutuhkan kepercayaan investor. Semakin 
jelas prospek sebuah sektor, semakin tinggi 
tingkat kepercayaan investor terhadap sektor 
tersebut. Sayangnya, meskipun potensi 
Indonesia tinggi, iklim investasinya masih jauh 
dari ideal. Kepercayaan investor di Indonesia 
mengalami penurunan dalam beberapa 
tahun terakhir karena permasalahan regulasi 
dan ketidakpastian lainnya. Kenyataan ini 
merupakan kesempatan bagi pemerintah baru 
untuk menciptakan perbaikan.

Laporan AT Kearney tentang Indeks 
Keyakinan PMA (FDI Confidence Index) 
memberikan gambaran yang menarik tentang 
tingkat keyakinan investor PMA terhadap 25 
negara tujuan investasi utama. Pada tahun 
2010, Indonesia menduduki peringkat ke-20 
di antara 25 negara dalam survei; pada tahun 
2012, posisi Indonesia meningkat secara 
signifikan ke-9; sebuah  lompatan besar. 
Sayangnya, berbagai isu, termasuk kasus 
hukum yang melibatkan investor internasional 
yang terjadi 2012-2014 telah secara negatif 
memengaruhi  posisi Indonesia. Pada tahun 
2013 posisi Indonesia turun menjadi ke-24 
dari 25 negara dalam survei. Pada tahun 2014 
Indonesia terjerembab ke posisi terbawah, 
atau peringkat ke-259. Yang menarik, pada 
periode yang sama negara-negara lain di 
kawasan mengalami peningkatan peringkat, 

9  A.T. Kearney, 2014, Ready for Takeoff: The 2014 A.T. Kearney 
Foreign Direct Investment Confidence Index.
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Persaingan antar negara untuk menarik PMA 
global sangatlah kompetitif. Para investor 

mempunyai banyak alternatif tujuan berinvestasi. 

Persaingan antar negara untuk menarik PMA 
global sangatlah kompetitif. Para investor 
mempunyai banyak alternatif tujuan berin-
vestasi. Dengan kata lain, pasar PMA global 
adalah buyer market, terutama di sektor-sektor 
tertentu, dimana negara-negara bersaing untuk 
menarik PMA, terutama PMA berkualitas tinggi 
yang memberikan nilai tambah ekonomi. Hal ini 
membuat tugas pemerintah semakin penting 
dan mendesak, terutama untuk membangun 
kepercayaan investor.

Konteks Laporan 
Pada tahun 2013, AmCham Indonesia dan 
Kamar Dagang AS dengan bantuan PPPI, Uni-
versitas Gadjah Mada (UGM) dan Ernst & Young 
(EY) menulis sebuah laporan yang komprehensif 
berjudul “Partner in Prosperity: US Investment 
in Indonesia.” Laporan setebal 160 halaman 
tersebut menunjukkan peran PMA, terutama 
dari AS, dalam mengembangkan perekonomian 
Indonesia. 

Laporan tersebut menekankan bahwa, 
perusahaan AS adalah salah satu investor PMA 
terbesar di Indonesia. Mempertimbangkan 
PMA dalam bidang migas, suntikan modal di 
sektor keuangan, laba ditahan, transaksi M&A, 
dan PMA yang disalurkan melalui negara-negara 
lain (seperti Singapura), investasi perusahaan 
AS di Indonesia terhitung sebesar $65 milyar 

(2004-2012). Lebih penting lagi, perusahaan AS 
berpotensi akan mengucurkan dana investa-
sinya sebesar $61 milyar untuk PMA baru ke 
Indonesia dalam lima tahun ke depan –dengan 
catatan lingkungan investasinya mendukung.

Dalam laporan 2013 itu, investor AS men-
catat tiga kendala utama untuk investasi masa 
depan di Indonesia: (1) ketidakpastian dan 
ketidakseimbangan peraturan, (2) kurangnya 
infrastruktur yang efisien dan dapat diandalkan, 
dan (3) kurangnya kualitas sumber daya ma-
nusia, terutama untuk tenaga teknis dan posisi 
manajerial. Pemerintah harus segera mengatasi 
kendala-kendala tersebut untuk membuka PMA 
di masa depan. 

Sebagai kelanjutan, BKPM meminta agar 
AmCham dan Kamar Dagang AS memper-
siapkan rekomendasi kebijakan dengan tujuan 
akhir untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan 
mendorong lebih banyak investasi. AmCham 
dan Kamar Dagang AS, bekerjasama dengan 
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan 
dengan dukungan dari PPPI, telah memper-
siapkan rekomendasi kebijakan sektoral yang 
komprehensif. Pelaksanaan rekomendasi akan 
mendorong perusahaan AS dan perusahaan 
asing lainnya untuk berinvestasi di Indonesia, 
dan membantu Indonesia untuk mewujudkan 
target pertumbuhan ekonominya. 
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Rekomendasi kebijakan yang ideal adalah 
rekomendasi yang jelas, terukur, dan 
bisa diterapkan, tidak terlalu luas atau 

terlalu sempit. Rekomendasi dalam laporan 
ini disusun berdasarkan desktop analisis dan 
wawancara mendalam dengan para pelaku 
usaha, terutama investor PMA, serta para 
pengambil kebijakan. 

Rekomendasi sektoral yang akan diulas 
dalam laporan ini meliputi enam area: migas, 
ekstraktif, barang-barang konsumsen, jasa 
keuangan, pertanian, dan teknologi informasi. 
Selain sektor di atas, laporan ini juga mem-
berikan rekomendasi kebijakan lintas sektoral, 
yaitu rekomendasi untuk meningkatkan iklim 
bisnis di Indonesia.

Setiap sektor memiliki karakteristik 
yang berbeda. Sektor yang banyak 
mengandalkan izin pemerintah dan memiliki 
persaingan pasar yang terbatas cenderung 
menghadapi lingkungan investasi yang 
lebih menantang dibandingkan dengan 
industri yang beroperasi di sektor-sektor 
dengan persaingan pasar yang lebih terbuka. 
Singkatnya, sektor di mana pemerintah 
dapat menentukan “pihak yang menang” 
dan “pihak yang kalah” cenderung memiliki 
ketidakpastian kebijakan yang tinggi. 

Sementara itu, sektor dimana persaingan 
pasar merupakan faktor kunci dalam 
mencapai keberhasilan usaha cenderung 
menghadapi tantangan kebijakan yang relatif 
lebih rendah. Dalam konteks ini, sektor migas 
dan ekstraktif menghadapi tantangan regulasi 
terbesar; sementara sektor barang-barang 
konsumsi, teknologi, dan jasa keuangan, 
meski juga menghadapi berbagai kendala 
tetapi cenderung lebih rendah.

Dari wawancara dengan para eksekutif 
senior dari beberapa perusahaan multi- 
nasional, dan diskusi dengan para pakar serta 
pembuat kebijakan, diperoleh daftar panjang 
masalah-masalah yang  menjadi perhatian para 
investor PMA, yang ingin mereka diskusikan 
dengan pemerintah Indonesia. Dalam penyu- 
sunan laporan ini, kami berusaha untuk fokus 
pada 3-4 masalah yang paling penting dan 
mendesak pada setiap sektor.

rEKoMENDAsI 
KEBIJAKAN

Gambar 3: Pembagian Laporan
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Gambar 4: Relasi Pemerintah, Pasar, dan Tantangan Kebijakan

Sektor yang banyak mengandalkan 
izin pemerintah dan memiliki 

persaingan pasar yang terbatas 
cenderung menghadapi lingkungan 

investasi yang lebih menantang 
dibandingkan dengan industri yang 
beroperasi di sektor-sektor dengan 

persaingan pasar yang lebih terbuka.
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Laporan kami pada 2013 berjudul “Partner 
in Prosperity: US Investment in Indonesia” 
menunjukkan bahwa meskipun Indonesia 

mempunyai yang potensi besar, berbisnis di 
Indonesia tidaklah mudah. Tantangan tersebut 
meliputi diantaranya birokrasi yang lambat, 
tingginya angka korupsi, dan peraturan yang 
rumit dan sering berubah. Temuan ini sejalan 
dengan Global Competitiveness Report 2013-
2014 yang dikeluarkan oleh World Economic 
Forum, yang menempatkan korupsi dan birokra-
si yang tidak efisien sebagai penghambat bisnis 
di Indonesia. ASEAN Business Outlook Survey 
2014 menempatkan Indonesia di tangga paling 
atas tentang negara yang paling menarik untuk 
ekspansi bisnis baru, diikuti oleh Vietnam, Thai-
land, dan Myanmar. Namun, korupsi menjadi 
kelemahan terbesar di Indonesia. Tantangan 
penting lainnya termasuk bea cukai, infras-
truktur yang tidak memadai, dan peraturan 
perundang-undangan yang rumit dan sering 
berubah-ubah. 

Laporan ini juga mencerminkan beberapa 
temuan dari Ease of Doing Business Index 2014 
yang dilakukan oleh Bank Dunia. Indeks ini me-
nempatkan Indonesia di posisi ke-120 dari total 
189 negara yang disurvei. Peringkat Indonesia 
masih jauh di bawah peringkat negara-negara 

tetangga dalam hal kemudahan melakukan 
bisnis, di antaranya Singapura (ke-1), Malaysia 
(ke-6), Thailand (ke-16), dan Vietnam (ke-99)13. 
Dalam Indeks Bank Dunia, Indonesia tercatat 
relatif baik dalam perlindungan terhadap inves-
tor (ke-52) dan perdagangan antar negara (ke-
54). Kelemahan utama Indonesia salah satunya 
adalah prosedur yang rumit untuk memulai 
bisnis dan membayar pajak. 

Dalam posisi saat ini, Indonesia berada 
pada peringkat yang setara dengan negara-neg-
ara seperti Pakistan dan India. Namun berada 
di bawah negara-negara tetangga seperti 
Tiongkok, Vietnam, dan Filipina, dan jauh lebih 
rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thai-
land. Dari 2006 hingga 2014, posisi Indonesia 
menurun sementara Malaysia dan Filipina, 
justru membuat kemajuan yang signifikan. 

Pemerintah sebenarnya telah melakukan 
upaya untuk memperbaiki situasi ini. Misalnya, 
BKPM, dengan dukungan dari Bank Dunia, telah 
berada di garis depan untuk meningkatkan 
peringkat Indonesia dalam hal kemudahan 
melakukan bisnis. BKPM sedang dalam proses 
pelaksanaan kebijakan single window untuk 
merampingkan prosedur perizinan bisnis dan 
mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk 
meminimalkan tatap muka. Selain itu, Direk-
torat Jenderal Pajak sedang melakukan berbagai 
program untuk menyederhanakan prosedur 
pembayaran pajak dan untuk mempromosikan 
transparansi. 

Terlepas dari upaya-upaya yang serius di 
atas, Indonesia masih perlu melakukan banyak 
hal. Mempromosikan lingkungan bisnis yang 
sehat memerlukan dukungan dari berbagai in-
stansi di pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah, koordinasi menjadi isu penting pasca 
desentralisasi daerah.

 
Tantangan 1: Kurangnya Konsultasi Publik
Kebijakan yang kurang aplikatif dan berubah 
secara mendadak adalah dua kelemahan utama 
kebijakan publik di Indonesia, salah satunya 
akibat minimnya interaksi antara pengambil 
kebijakan dan dunia usaha, dalam proses 
penyu- sunan kebijakan. UU 10/2004 pasal 53 
tentang Pembentukan Peraturan menyatakan 
bahwa masyarakat atau komunitas berhak untuk 
memberikan masukan secara lisan atau tertulis 

13  Doing Business Project, 2014, “Economy rankings”, http://
www.doingbusiness.org/rankings (diakses pada 5 Agustus  
2014)

LINgKUNgAN BIsNIs

Negara 2006 2010 2014

Singapore 1 1 1

Malaysia 17 23 6

Thailand 23 12 18

Tiongkok 89 89 96

Vietnam 75 93 99

Philippines 113 144 108

Pakistan 61 85 110

Indonesia 114 122 120

india 116 133 134
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Gambar 5: Ranking Kemudahan Berbisnis (2006-2014)
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dalam proses menyusun undang-undang dan 
peraturan. UU 12/2011 tentang Pembentukan 
Peraturan yang mengamandemen UU 10/2004 
pasal 96, memperluas hak-hak masyarakat untuk 
memberikan masukan terhadap rancangan 
UU hingga UU tersebut ditetapkan. Dalam 
kenyataannya yang sering terjadi adalah 
sosialisasi kebijakan beberapa saat sebelum 
sebelum kebijakan disahkan. 

Kebijakan yang kurang aplikatif dan sering 
berubah akan kontraproduktif bagi pertumbu-
han ekonomi dan investasi. Salah satu contoh 
adalah pajak ekspor pertambangan terkait den-
gan UU 4/2009 tentang pertambangan mineral 
dan batubara. Dari perspektif komunitas bisnis, 
aspek utama dari UU ini adalah pengolahan 
untuk semua jenis mineral dalam waktu empat 
tahun yang tidak realistis. Setelah penerbitan 
UU tersebut, Pemerintah mengubah peraturan 
pelaksanaannya beberapa kali yang akhirnya 
menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut. 
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri 
Keuangan 6/2014 yang memungkinkan perusa-
haan untuk mengekspor bahan baku, dengan 
tingkat pajak ekspor yang sangat tinggi yaitu 20 
persen, yang dinaikkan secara bertahap menjadi 
60 persen pada tahun 2016. Kemudian, Peme- 
rintah mengeluarkan revisi lain dengan mener-
bitkan Peraturan Menteri Keuangan 153/2014, 
di mana produsen mineral yang diizinkan untuk 
mengekspor bahan baku dengan pajak ekspor 
sebesar 7,5 persen. 

Jika proses konsultasi antar para pemangku 
kepentingan dilaksanakan selama penyusunan 
hukum dan peraturan, maka serangkaian pe-
rubahan kebijakan yang menurunan kepastian 
berusaha di Indonesia serta merugikan para 

stakeholder industri tidak terjadi.
Contoh lain dari kurangnya konsultasi 

pemangku kepentingan adalah PP 81/2012 
tentang kewajiban produsen yang diperluas (ex-
tended producer responsibility - EPR). Kebijakan 
EPR mengharuskan perusahaan barang-barang 
konsumsi untuk mendaur ulang dan menggu-
nakan kembali limbah sebagaimana diamanat-
kan oleh UU 32/2009 tentang Pengelolaan dan 
Keselamatan Lingkungan Hidup. Sayangnya, 
seperti bahasan di bagian barang konsumsi 
laporan ini, konsultasi publik untuk PP 81/2012 
hanya dilakukan dengan mendistribusikan draft 
tanpa diikuti dengan diskusi yang intens antara 
pelaku usaha dan pengambil kebijakan. 

Dampak 
Perubahan kebijakan yang sering dan tak 
terduga menciptakan ketidakpastian yang tidak 
perlu sehingga berdampak negatif terhadap 
lingkungan bisnis di Indonesia. 

Rekomendasi 
Pemerintah perlu mempertimbangkan konsulta-
si dengan komunitas bisnis dan pemangku 
kepentingan lainnya sebagai bagian yang 
menyatu dari proses pembuatan kebija-
kan. Konsultasi harus menjadi langkah yang 
diperlukan dalam merancang kebijakan baru 
serta ketika pemerintah sedang mengkaji atau 
mengubah kebijakan yang ada. Diskusi terbuka 
dan transparan, berdasarkan data dan studi 
yang terpercaya perlu didorong. Pemerintah 
perlu melibatkan lembaga riset atau universitas 
dalam proses perancangannya.

Gambar 6: Ketidakpastian Kebijakan Pengolahan Bahan Mineral
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Jika dalam proses penyusunan kebijakan melibatkan diskusi dengan para pelaku usaha, maka pergantian 
kebijakan yang telah menimbulkan ketidakpastian berusaha seperti ini tidak perlu terjadi.

Tantangan 1: Kurangnya Konsultasi Publik

Tantangan Dampak Rekomendasi
Kurangnya konsultasi antara 
Pemerintah dan dunia bisnis 
(dan pemangku kepentingan 
lainnya) dalam merancang 
kebijakan.

Perubahan kebijakan 
yang sulit diterapkan 
dan bersifat tiba-tiba 
yang menciptakan 
ketidakpastian bisnis.

 . Konsultasi Pemerintah 
dengan komunitas bisnis 
dan pemangku kepentingan 
lainnya sebagai bagian 
integral dari proses 
pembuatan kebijakan;  . diskusi  terbuka dan 
transparan pada tahap 
rancangan peraturan 
dengan konstituen 
yang terkena dampak, 
berdasarkan data dan studi 
yang dapat dipercaya;  . Meningkatkan kapasitas 
pemerintah dan komunitas 
bisnis untuk merancang 
kebijakan melalui kemitraan 
aktif dengan think-tank dan 
universitas.
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TAnTAnGAn 2: PEnGADAAn TAnAh UnTUK 
InfRASTRUKTUR
Pembangunan infrastruktur kebanyakan mem-
butuhkan pembebasan lahan. Setelah reformasi 
politik pada tahun 1998, pembebasan lahan 
menjadi penghambat utama bagi pemban-
gunan infrastruktur di Indonesia. Kurangnya 
pembangunan infrastruktur telah menyebabkan 
biaya logistik di Indonesia menjadi salah satu 
yang tertinggi di kawasan. Pada tahun 2013, 
biaya logistik mewakili 27 persen dari PDB, jauh 
lebih tinggi daripada di Thailand (20 persen), 
Tiongkok (15 persen), Malaysia (13 persen), 
dan Singapura (8 persen)14. Biaya logistik tinggi 
berdampak negatif terhadap biaya produksi 
di Indonesia, dan menghambat kemampuan 
Indonesia untuk bersaing di pasar global. 

Sebagai contoh, pembebasan lahan berkai-
tan dengan pengembangan Jakarta Outer Ring 
Road. Jalan tol strategis ini, yang berpotensi 
mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta, 
telah tertunda selama 15 tahun karena keti-
dakmampuan pemerintah untuk memperoleh 
lahan yang diperlukan. Penundaan yang sangat 
merugikan ini disebabkan oleh penolakan 153 
keluarga atas usulan pemerintah untuk membe-
baskan 2,8 hektar lahan yang mereka tempati. 
Hal ini telah memblokir pembangunan jalan 
tol yang akan membantu mengurai kemacetan 
di Jakarta. Akhirnya, setelah negosiasi yang 
dipimpin oleh gubernur Jakarta, Joko Widodo, 
sengketa itu terselesaikan. 

Contoh lain adalah proyek pembangkit 
listrik PLTU Batang, yang ditargetkan untuk 
meningkatkan pasokan listrik sebesar 2.000 
MW. Proyek ini telah tertunda hampir tiga tahun 
karena masalah pembebasan lahan. Meskipun 
investor telah mendapatkan sekitar 85 persen 
dari 250 hektar lahan yang dibutuhkan untuk 
proyek tersebut, beberapa pemilik tanah telah 
menolak tawaran untuk menjual tanah mereka. 
Situasi tersebut menghalangi penyelesaian 
proyek bernilai $2 milyar ini, yang berperan 
penting dalam meningkatkan pasokan listrik. 

Proyek-proyek tersebut hanyalah dua con-
toh dari daftar panjang masalah pembebasan 
lahan di Indonesia. Sebagai jawaban, DPR 
meratifikasi UU 2/2012 tentang Pengadaan 

14  “world Bank: Logistics Costs reduce Economic Potential 
of Indonesia”, 2013, http://www.indonesia-investments.com/
news/news-columns/world-bank-report-logistic-costs-re-
duce-economic-potential-of-indonesia/item1079 (diakses pada 
8 Agustus 2014)

Tanah untuk Keperluan Pembangunan Bagi 
Kepentingan Umum, diikuti oleh penerbitan 
Peraturan Presiden (Perpres) 71/2012 tentang 
Administrasi Pengadaan Tanah untuk Keperlu-
an Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
dan Peraturan Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) 5/2012 yang memberikan pedoman 
teknis pelaksanaan dan Perpres tersebut.

Berdasarkan UU 2/2012, kepentingan publik 
didefinisikan sebagai kepentingan negara, bang-
sa dan masyarakat yang harus diprioritaskan 
oleh Pemerintah. Ketentuan ini mendefinisikan 
proyek pembangunan untuk kepentingan 
umum sebagai berikut: (1) keamanan nasional 
dan pertahanan, (2) jalan umum, jalan tol, 
terowongan, kereta api, stasiun kereta api, 
dan fasilitas kereta api, (3) bendungan, irigasi, 
terowongan limbah dan sanitasi, (4) pelabuhan, 
bandara, dan terminal, (5) gas, infrastruktur 
minyak dan panas bumi, (6) pembangkit listrik, 
transmisi listrik dan jaringan distribusi, (7) 
jaringan telekomunikasi, (8) fasilitas pengolahan 
limbah publik, (9) rumah sakit umum, (9) fasili-

Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur

Tantangan Dampak Rekomendasi
Proses negosiasi upah 
sering mengakibatkan 
protes oleh para buruh.

Menciptakan 
ketidakpastian bisnis 
dan menghambat 
proses penciptaan 
lapangan kerja. 

Menyesuaikan agenda 
pertemuan Tripartit untuk 
menentukan kenaikan upah dari 
per tahun menjadi per tiga tahun. 
Penetapa upah menggunakan 
rumus yang disepakati. 

Gambar 7: Proses Pembebasan Tanah
Tahap Desain Tahap Persiapan Tahap Eksekusi

Pihak yang membutuhkan 
lahan menyiapkan rencana 
sesuai dengan Rencana 
Umum Tata Ruang (RUTR), 
dan rencana pembangunan 
tercantum dalam RPJMN 
sebagai rencana strategis 
dari institusi tersebut.

Pihak yang memerlukan 
tanah, bersama pemerintah 
propinsi: . Mengumumkan 

rencana kepada publik; . Mendokumentasikan 
berbagai dokumen 
yang diperlukan untuk 
proyek pembangunan; . Melakukan konsultasi 
publik.

Semua proses, termasuk 
ketika ada perselisihan 
harus selesai dalam 238 
hari kerja.

Tahap pelaksanaan 
terdiri dari: . Proses dokumentasi 
terkait kepemilikan, 
ukuran dan pemanfaatan 
lahan; . Konsultasi dengan publik 
untuk menentukan harga; . Transfer dana; . Serah terima tanah.

Semua proses, termasuk 
jika ada proses hukum 
harus selesai dalam 190 
hari kerja.
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tas keamanan publik, (10) pemakaman umum, 
(11) fasilitas sosial publik dan publik hijau ruang 
/ parkir, (12) situs sejarah, (13) perumahan bagi 
keluarga miskin, (14) sekolah dan pendidikan 
publik fasilitas, (15) fasilitas olahraga umum, 
dan (16) pasar umum dan fasilitas parkir umum. 
Definisi “proyek untuk kepentingan umum” 
cukup luas, hal ini memberikan fleksibilitas bagi 
implementasi di lapangan. 

UU ini juga memberikan kepastian tentang 
waktu proses pembebasan lahan. Aturan ini 
menentukan prosedur dan jangka waktu yang 
jelas bagi pembeli dan penjual untuk bertemu 
dan menentukan harga. Jika pada pertemuan 
para-pihak tidak menghasilkan harga, maka 
masing-masing pihak akan menunjuk penilai 
profesional. Para profesional, mewakili 
kepentingan pembeli dan pemilik tanah, 
kemudian bertemu untuk menyepakati harga. 
Jika mereka tetap tidak mencapai kesepakatan, 
pengadilan akan menentukan harga. Menurut 
peraturan tersebut, pembebasan lahan harus 
diselesaikan dalam 428 hari kerja. 

Selain memberikan kepastian, ketentuan 
ini juga memberikan kesempatan kepada para 
pemilik tanah untuk menerima ganti rugi yang 
adil. Jika diterapkan dengan benar dan transpar-
an, hal ini tidak saja akan mengurangi kerumi-
tan dalam proses pengadaan tanah, tetapi juga 
berpotensi mengurangi peran pemburu rente 
(makelar) yang mencoba untuk mendapatkan 
keuntungan. Peraturan ini telah diaplikasikan 
dalam beberapa proyek, salah satunya pada 
proyek jalan tol di Sumatera Selatan.

Dampak 
Lemahnya aspek pelaksanaan dari UU 2/2012 
tentang Pengadaan Tanah ini telah menunda 
proyek-proyek strategis di daerah-daerah yang 
benar-benar membutuhkan infrastruktur, ter-
masuk transportasi, listrik, panas bumi, minyak, 
gas, pelabuhan, dan pertanian. 

Rekomendasi 
Pemerintah harus membangun kesadaran di 
kalangan komunitas bisnis dan masyarakat 
umum tentang UU 2/2012, Perpres 71/2012, 
dan Peraturan BPN 5/2012. Pemerintah harus 
memastikan bahwa pembelajaran dan praktik 
terbaik dari proyek-proyek sebelumnya yang 
berhasil terselesaikan digunakan sebagai praktik 
operasi standar terbaik untuk proyek-proyek 
pembangunan di masa mendatang. 

Permasalahan tentang pembebasan lebih 
merupakan isu implementasi regulasi daripada 
isu regulasi. Untuk mengatasi hal ini, proyek-
proyek strategis seperti PLTU Batang atau MRT 
Jakarta harus menjadi fokus utama Pemerintah, 
yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai con-
toh sukses implementasi kebijakan pembebasan 
lahan.

TAnTAnGAn 3: PEnETAPAn UPAh MInIMUM
Upah buruh selalu menjadi isu sensitif di setiap 
negara, termasuk Indonesia. Bagi perusahaan 
AS yang beroperasi di Indonesia, upah mini-
mum tidak terlalu menjadi masalah, karena 
rata-rata perusahaan AS membayar tenaga kerja 
di atas ketentuan upah minimum. Namun mere-
ka akan menghadapi dampak tidak langsung 
akibat ketidakpastian yang dialami para mitra 
kerja mereka. 

Menurut UU Ketenagakerjaan 13/2003, 
upah minimum harus ditentukan oleh per-
temuan tripartit antara pemerintah provinsi, 
asosiasi tenaga kerja, dan asosiasi pengusaha 
yang saat ini dipercayakan kepada Apindo. 

Penetapan Upah Minimum

Tantangan Dampak Rekomendasi
Proses negosiasi upah sering 
mengakibatkan protes oleh 
para buruh.

Menciptakan 
ketidakpastian bisnis 
dan menghambat 
proses penciptaan 
lapangan kerja.

Menyesuaikan agenda pertemuan 
Tripartit untuk menentukan 
kenaikan upah dari per tahun 
menjadi per tiga tahun. 
Penetapan upah menggunakan 
rumus yang disepakati.

Upah minimum akan diputuskan setiap tahun 
menggunakan jumlah upah hidup (Kebutuhan 
Hidup Layak, disingkat KHL) sebagai referen-
si. Saat ini, upah minimum regional (Upah 
Minimum Provinsi, disingkat UMP) masih di 
bawah upah hidup. UMP harus disesuaikan KHL 
secara bertahap. Kecepatan penyesuaian UMP 
akan ditentukan oleh berbagai faktor termasuk 
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan 
produktivitas tenaga kerja. 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi (Kemenakertrans) 7/2013 tentang UMP 
mengatur bahwa pertemuan tripartit untuk 
menentukan UMP dilakukan setiap tahun. 
Seringkali, selama waktu pertemuan tripartit 
dilaksanakan, asosiasi tenaga kerja melakukan 
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protes dan pemogokan sebagai sarana melewati 
negosiasi tripartit dan menekan para pemimpin 
daerah untuk menaikkan upah minimum. Tinda-
kan tersebut menyebabkan ketidakpastian be-
rusaha. Berbagai pemerintah daerah cenderung 
mengikuti tekanan tersebut, tanpa memperha-
tikan pengaruh variabel lain, seperti produkti-
vitas tenaga kerja dan kemampuan pengusaha. 
Seringkali perusahaan-perusahaan kecil, seperti 
UKM, dan industri yang mempekerjakan banyak 
karyawan, seperti rumah makan dan industri ru-
mah tangga, justru menerima dampak terbesar. 

Dalam jangka pendek, demonstrasi buruh 
bisa mempengaruhi hasil negosiasi tripartit, 
yaitu kenaikan upah bagi pekerja. Tetapi dalam 
jangka panjang akan mendorong industri 
bergeser dari labor intensive menjadi capital 
intensive, atau memanfaatkan skema alih daya 
(outsourcing) yang akhirnya berpotensi mening-
katkan jumlah pengangguran. 

Dampak 
Demonstrasi tenaga kerja dan pemogokan 
yang berlangsung bersamaan dengan negosiasi 
tripartit tidak saja mengganggu operasi 
bisnis yang normal tetapi juga menambah 
ketidakpastian bisnis. Ini bisa menjadi hambatan 
serius untuk menarik lebih banyak investasi 
termasuk PMA, terutama di industri padat karya 
seperti manufaktur. Hal ini tidak sejalan dengan 
ambisi pemerintah untuk membuat setidaknya 
3 juta pekerjaan per tahun untuk mengurangi 
pengangguran dan angka kemiskinan. 

Rekomendasi 
Untuk mengurangi ketidakpastian bisnis karena 
protes buruh atau mogok kerja, kami mere-
komendasikan Kemenakertrans untuk merevisi 
Keputusan (7/2013) dengan mewajibkan nego-
siasi tripartit berlangsung setiap tiga tahun, 
bukan setiap tahun. Pada pertemuan tripartit, 
para pihak akan menentukan kenaikan UMP 
tahunan untuk tiga tahun ke depan berdasar-
kan formula yang disepakati sebelumnya dan 
negosiasi  yang saling menguntungkan. Selain 
itu, kenaikan UMP harus jelas sesuai dengan 
peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam 
konteks ini, pemerintah dan pengusaha memili-
ki tanggung jawab untuk meningkatkan produk-
tivitas tenaga kerja. Pemerintah juga hendaknya 
mempertimbangkan program insentif untuk 
sektor swasta yang mempromosikan program 
peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Laporan Lengkap

Proses Izin yang Berlebihan

Tantangan Dampak Rekomendasi
Persetujuan impor (Pi) 
memerlukan banyak 
dokumen yang sebagian di 
antaranya dokumen yang 
sama. 

Penundaan dalam 
proses pengajuan izin 
menambah beban 
penyimpanan termasuk 
beban pembiayaan, 
yang pada akhirnya 
akan dibebankan 
kepada konsumen.

Sementara proses perizinan 
daring (on-line) belum 
terintegrasi antar kementerian, 
Pemerintah dapat mengizinkan 
pengajuan dokumen digital untuk 
setiap importer terutama untuk 
dokumen-dokumen utama yang 
tidak banyak berubah.

Tantangan 4: Proses izin yang berlebihan
Setiap kali perusahaan mengajukan aplikasi 
Izin Impor (Persetujuan Impor - PI) diperlukan 
banyak dokumen yang sebagian besar di 
antaranya adalah dokumen yang sama.  
Contoh dokumen yang sama adalah dokumen 
penunjukan dari pemegang merek di luar 
negeri. Setiap dokumen tambahan akan 
memperpanjang waktu proses perizinan 
yang berarti opportunity lost. Praktiknya, 
proses pengajuan izin sering mengakibatkan 
penundaan yang menambah biaya, termasuk 
biaya pergudangan dan logistik. Sesuai dengan 
Peraturan Kementerian Perdagangan batas 
waktu maksimum pengurusan PI adalah 5 
(lima) hari kerja. Dalam praktiknya seringkali 
proses pengajuan PI memakan waktu lebih dari 
5 (lima) hari kerja antara lain akibat masalah 
administrasi seperti tidak adanya pihak yang 
berwenang menandatangani dokumen PI.

Dampak
Penundaan dalam proses PI akan menambah 
beban bagi perusahaan, terutama terkait den-
gan beban logistik dan pembiayaan. Konsumen 
yang pada akhirnya menanggung tambahan 
beban tersebut.

Rekomendasi
Kementerian Perdagangan perlu merampingkan 
proses dengan menggunakan sistem daring 
(on-line) yang terintegrasi dengan Kementeri-
an Perindustrian. Sebelum sistem daring siap, 
penyerahan dokumen secara digital dapat 
diterapkan. Cara ini akan membuat proses lebih 
cepat karena setiap informasi dasar tentang 
perusahaan dapat dikelola secara elektronik.
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Kebijakan investasi migas di Indonesia tidak 
bisa diduga karena sering adanya peru-
bahan yang terjadi dalam kebijakan ek-

splorasi dan eksploitasi. Aturan investasi migas 
tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturan yang 
berlaku untuk sektor lain. Hal ini membebani 
produsen yang dirugikan akibat berinvestasi di 
sektor migas yang dalam jangka panjang dapat 
merugikan perekonomian Indonesia secara 
keseluruhan.

Saat ini banyak kebijakan, yang melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan, mempen-
garuhi kegiatan investasi migas. Termasuk di 
dalamnya adalah yang berkaitan dengan sistem 
penganggaran, pajak, pelaksanaan kontrak 
kerja, tenaga kerja, tanah, dan teknis pelayanan 
izin usaha bagi pelaku bisnis migas. 

Indonesia telah bergeser dari eksportir 
menjadi negara pengimpor minyak, dengan 
produksi saat ini sebesar 800.000 barel per 
hari, atau hanya kira-kira setengahnya dari 
produksi pada pertengahan 1990-an. Pada 
saat yang bersamaan, permintaan domestik 
tumbuh secara dramatis. Ini merupakan salah 
satu indikasi dari kurangnya minat investor 
untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi 
sumber baru, akibat ketidakpastian peraturan 
dan kendala birokrasi. Ketidakseimbangan ini 
berpotensi menjadi kendala bagi negara untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Investasi migas memiliki dua karakteristik 
utama: 1) Membutuhkan investasi besar baik 
pada tahap eksplorasi dan eksploitasi, dan 2) 
Memerlukan masa pengembalian investasi 
dalam jangka waktu sangat panjang. Sehingga, 
kepastian adalah faktor yang sangat penting 
bagi investor. 

Ketidakpastian peraturan adalah batu 
sandungan yang mengkhawatirkan bagi investasi 
pada industri migas Indonesia di masa depan. 
Ketidakpastian peraturan menjadi salah satu 
sebab utama menurunnya investasi yang telah 
memperburuk  keadaan. Terdapat empat hal 
yang menjadi perhatian utama investor, yaitu: 
Pertama, pertentangan dan multitafsir peraturan 
tentang cost recovery, salah satu contoh 
diantaranya adalah yang terjadi dalam kasus 
Chevron berupa penerapkan sanksi pidana dalam 
sengketa perdata. Kedua, kesediaan pemerintah 
untuk mematuhi prinsip yang mengikat sesuai 

PSC. Ketiga, peran SKK Migas yang kurang 
sinergis sebagai regulator dan sebagai mitra 
bisnis kontraktor PSC. Yang terakhir, mengingat 
bahwa sebagian besar PSC akan berakhir dalam 
lima tahun ke depan, dan investasi modal 
yang signifikan pada masa mendatang akan 
bergantung pada kesediaan Pemerintah untuk 
menegosiasikan perjanjian perpanjangan PSC 
dalam waktu singkat dan dengan itikad baik. 

TAnTAnGAn 1 : MULTITAfSIR DAn 
KRIMInALISASI coST REcovERy
Cost recovery sebagai bagian dari standar PSC 
adalah suatu mekanisme antara pemerintah 
dan investor migas untuk membayar biaya yang 

1. sEKTor MINyAK DAN gAs Gambar 8: Produksi Minyak & Konsumsi  
(Ribuan barel per hari)

Sumber: British Petroleum, World Energy Statistic 2014

REKoMEnDASI SEKToR-SPESIfIK

Multitafsir dan Kriminalisasi cost Recovery

Tantangan Dampak Rekomendasi
Multitafsir 
kontrak dan cost 
recovery, antara 
para pemangku 
kepentingan.

Potensi 
kriminalisasi 
kontraktor PSC.

 . Menghindari perbedaan penafsiran 
perjanjian cost recovery. Penekanan 
harus diberikan untuk membangun 
pemahaman bersama tentang cost 
recovery dan penyelesaian sengketa 
dengan Kejaksaan Agung dan pengadilan. 
ini harus mencakup komitmen untuk 
menyelesaikan perselisihan di bawah 
ketentuan PSC, yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip hukum perdata; . Meningkatkan proses pemantauan 
perencanaan proyek untuk pelaksanaan 
perjanjian sebagaimana diatur dalam 
Kuasa Pengeluaran (AFE);  . Meningkatkan proses bisnis di masing-
masing tiga tahap penting: (1) tahap 
pra-audit yang: (2) audit berjalan, dan (3) 
post audit.
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berkaitan dengan eksplorasi. Negara bertang-
gung jawab atas biaya di bawah PSC,  namun 
biaya tersebut tidak diganti selama eksplorasi, 
tetapi harus dipenuhi oleh negara pada saatnya 
kemudian.

Sering timbul masalah dengan cost recovery, 
baik itu dari kontraktor, lembaga pengawas 
negara, kementerian atau Kejaksaan Agung, dan 
pengadilan. Permasalahan menjadi semakin pelik 
ketika perselisihan yang timbul dari pelaksa-
naan PSC ditangani berdasarkan hukum pidana, 
padahal penyelesaian sengketa diatur oleh 
ketentuan PSC berdasarkan pada prinsip hukum 
perdata. Salah satu kasus tersebut adalah proyek 
bioremediasi di mana karyawan Chevron dan 
kontraktor yang dituntut secara pidana atas isu 
perdata, padahal  SKK Migas dan Kementerian 
Lingkungan Hidup menyatakan tidak ada aturan 
yang dilanggar15.

Dampak 
Terdapat perbedaan interpretasi terkait keten-
tuan cost recovery. Perbedaan ini menimbulkan 
perbedaan pandangan antar para pemangku 
kepentingan. Perbedaan interpretasi tersebut 
mengakibatkan penerapan hukum pidana untuk 
kasus perdata, yang tentunya berdampak buruk 
pada iklim investasi di Indonesia.

Rekomendasi 
Meninjau peraturan dan prosedur yang relevan 
terkait cost recovery untuk menghindari loop 
holes dan mendorong standarisasi interpretasi. 
Penekanan harus diberikan untuk memban-
gun pemahaman bersama, termasuk dengan 
Kejaksaan Agung dan pengadilan, terkait cost 
recovery dan penyelesaian sengketa.  Interpre-
tasi harus konsisten dengan maksud dari PSC, 
yang mencakup komitmen untuk menyelesaikan 
perselisihan di bawah ketentuan PSC.

Selain itu, meningkatkan proses monitor-

15  Hukum dan peraturan yang relevan mengenai masalah 
ini adalah: UU 22/2001 tentang Minyak dan gas; PP 79/2010 
tentang Biaya operasi yang Dapat dikembalikan dan Perlakuan 
Pajak Penghasilan  di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan gas 
Bumi; Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral 
No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Hulu 
Minyak Dan gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada 
Kontraktor Kontrak Kerjasama.; Undang-Undang republik  
Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 
11, paragraf (2), yang menyatakan bahwa anggaran negara 
terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran; 
dan Undang-Undang republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara: pasal 1, paragraf (22) tentang 
kerugian negara sebagai akibat dari perilaku melawan hukum; 
dan pasal 41, paragraf (4) tentang manajemen investasi.

ing mulai dari perencanaan sampai dengan 
pelaksanaan proyek sebagaimana diatur dalam 
Authorization for Expenditure (AFE) untuk memi-
nimalkan masalah hukum meliputi tiga tahap:
• Pre-audit, yang terdiri dari Rencana Pengem-

bangan yang menentukan rencana jangka 
panjang kontraktor PSC; 

• Current audit, yang terdiri dari penyusunan 
rencana kerja dan anggaran tahunan di 
bawah PSC; 

• Post audit yaitu setelah penyelesaian proyek.
 

TAnTAnGAn 2: KEPASTIAn hUKUM  
KonTRAK BAGI hASIL (PSc)
Kepastian hukum dan kontrak merupakan dua 
persyaratan penting bagi investor migas. Kepatu-
han terhadap kontrak memberikan kepastian 
guna mendorong investasi jangka panjang. 

Penerbitan sejumlah peraturan yang 
mengancam prinsip kepastian kontrak 
merupakan keluhan para investor. Salah satunya 
adalah PP 79/2010 tentang  Biaya Operasi 
yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak 

Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi  yang berlaku retroaktif untuk kontrak 
yang ada. Hal ini berarti kontrak dapat diubah 
secara sepihak. Situasi ini jelas bertentangan 
dengan prinsip yang mengikat dalam kontrak 
dimana semua pihak harus memenuhi 
perikatan mereka16. Kekuatan mengikat sebuah 
kontrak jelas diakui dalam hukum perdata 
Indonesia yang menyatakan bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai hukum bagi yang membuatnya17. 

16  PP 79/2010 tentang Biaya operasi dan Pendapatan refund-
able Pengobatan Pajak di Hulu Minyak dan gas Bumi pasal 38 
(a) menyatakan bahwa kontrak yang dibuat sebelum peraturan 
ini harus tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Na-
mun, dalam pasal 38 (b) ada daftar sejumlah ketentuan transisi 
tidak ditentukan dalam kontrak, termasuk jumlah pendapatan, 
biaya operasi yang dikembalikan, dan norma-norma pada 
beban usaha yang mungkin memiliki aplikasi retroaktif.
17  Kitab Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1338 ayat (1) 
menyatakan bahwa semua perjanjian hukum dibuat sesuai 
dengan hukum yang ada mengikat.

Kepastian hukum Kontrak Bagi hasil (PSc)

Tantangan Dampak Rekomendasi
Pemerintah sering 
mengeluarkan kebijakan 
baru yang berlaku retroaktif 
sehingga berdampak pada 
operasional migas.

Sifat retroaktif 
ini menciptakan 
ketidakpastian di 
kalangan pelaku 
migas dan karenanya 
membuat investasi 
di indonesia relatif 
kurang menarik.

Kebijakan baru tidak 
mempengaruhi kontrak yang 
telah ditandatangani oleh 
pemerintah dan pemegang PSC 
tanpa persetujuan bersama.

REKoMEnDASI SEKToR-SPESIfIK
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Dampak
Apabila ketentuan PP 79/2010 berlaku retroak-
tif, Pemerintah secara sepihak dapat mengubah 
kontrak yang ditandatangani sebelum peraturan 
tersebut berlaku. Hal ini akan meningkatkan 
risiko bisnis di sektor tersebut yang berdampak 
terhadap minat investor untuk berinvestasi di 
masa depan. 

Rekomendasi
Pemerintah merevisi ketentuan dalam PP 
79/2010  berkaitan dengan berlaku surut pada 
ketentuan pasal 38 (b). Pemerintah menekan- 
kan fakta bahwa pemerintah dan investor bera-
da dalam posisi yang setara dan bahwa kontrak 
mengikat dan harus ditegakkan sampai dengan 
kontrak berakhir.

TAnTAnGAn 3: KETIDAKjELASAn PERAn 
SKK MIGAS
Tugas utama SKK Migas adalah untuk menga-
wasi dan memonitor implementasi kegiatan 
usaha hulu migas berdasarkan PSC. Peran SKK 
Migas adalah untuk memfasilitasi eksploitasi 
migas guna mengoptimalkan pendapatan 
pemerintah dan untuk meningkatkan manfaat 
bagi masyarakat Indonesia. 

Namun, SKK Migas memiliki beberapa per-
an yang tidak sinergis. Di satu sisi, sebagi mitra 
dari kontraktor migas yang terlibat sebagai 
pemegang PSC. Di sisi lain, juga memainkan 
peran regulator. Sering SKK Migas terlibat 
dalam kegiatan sehari-hari perusahaan migas, 
seperti proses rekrutmen dan keputusan terkait 
expatriat. 

Peran ganda ini merupakan beban bagi 
SKK Migas untuk memainkan fungsinya secara 
optimal, dan menempatkan kontraktor PSC 
dalam suatu situasi yang sulit dimana kegiatan 
sehari-hari mereka diawasi oleh SKK Migas. 

Ketidakjelasan Peran SKK Migas

Tantangan Dampak Rekomendasi
SKK Migas memiliki 
beberapa peran yang 
saling tidak sinergis. di 
satu sisi, sebagai  badan 
pengawas, dan di sisi lain, 
berperan sebagai mitra 
bagi kontraktor PSC. Selain 
itu, SKK Migas sering 
melibatkan diri dalam 
kegiatan yang bersifat 
operasional.

 . dua sisi peran 
SKK Migas berarti 
pemegang PSC tidak 
berjalan pada bidang 
di lapangan; . SKK Migas kurang 
berfokus pada 
tugas utamanya 
untuk memfasilitasi 
eksplorasi dan 
produksi dalam 
negeri sehingga 
merugikan industri.

 . Merevisi Perpres 9/2013 
agar membuat SKK Migas 
fokus lebih sebagai fasilitator 
kegiatan usaha hulu migas, 
dan mengalihkan peran 
regutor tersebut kepada 
Menteri Pertambangan dan 
Energi; . Memastikan SKK Migas fokus 
pada melakukan pengawasan 
parameter keberhasilan 
daripada mencoba untuk 
mengelola kegiatan sehari-
hari kontraktor.
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Situasi ini merupakan hambatan utama untuk 
menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif 
dan optimal untuk mendorong PMA di sektor 
migas. 

Peraturan terkait yang perlu direvisi adalah: 
UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; PP 
35/2004, tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas, dan setiap perubahan atasnya; Perpres 
95/2012, tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan 
Gas Bumi; dan Perpres 9/2013, tentang Penye-
lenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi.

Dampak
Peran SKK Migas yang saling tidak bersinergi 
(sebagai regulator dan sebagai mitra dalam 
kontrak KKS) telah membuat SKK Migas lebih 
dominan daripada kontraktor PSC. Singkatnya, 
situasi ini tidak memberikan posisi yang setara 
bagi para pihak yang terlibat. 

Selain itu, peran SKK Migas sebagai regulator 
cenderung lebih dominan daripada perannya se-
bagai mitra bisnis kontraktor. Hal ini berdampak 
negatif pada kegiatan operasional kontraktor PSC 
dan kinerja bisnis yang berdampak pada produksi 
migas. Kondisi ini tidak sejalan dengan tugas SKK 
Migas sebagaimana diatur dalam UU 22/2001, 
yaitu untuk meningkatkan pendapatan pemerin-
tah dari sektor migas.

Rekomendasi
Merevisi Perpres 9/2013 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
guna menyesuaikan peran SKK Migas dari 
manajemen mikro untuk fokus kepada mening-
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katkan produksi migas sebagai tugas utama, 
memperkuat perannya sebagai fasilitator dalam 
bisnis hulu migas bumi. Selain itu kewenangan 
SKK Migas untuk mengeluarkan peraturan perlu 
dialihkan ke Kementerian ESDM.

TAnTAnGAn 4: PERPAnjAnGAn 
KonTRAK  BAGI hASIL (PSc)
Sebuah daftar panjang kontrak besar PSC antara 
Pemerintah dan kontraktor akan berakhir dalam 
4-7 tahun ke depan. Menurut PP 35/2004 ten-
tang Kegiatan Usaha Hulu migas, kontrak dapat 
diperpanjang selama maksimal 20 tahun untuk 
setiap perpanjangan. Sayangnya, Pemerintah 
belum memulai pembahasan mengenai pemba-
haruan atau renegosiasi kontrak.

Saat ini, menurut data SKK Migas, ada 23 

kontrak yang akan jatuh tempo antara 2018 dan 
2021. Perusahaan eksplorasi dan produksi asing 
merupakan pemain utama di sektor migas ber-
sama dengan raksasa energi milik negara yakni 
Pertamina dan Medco Energi, yang merupakan 
perusahaan minyak terbesar dalam negeri18.

Ladang minyak yang menua dan penurunan 
kegiatan eksplorasi telah memberi kontribusi 
menurunnya produksi minyak, yang merosot 
ke 942.000 bph (barel per hari) pada tahun 
2011 dan terus merosot. Karena ada pening-
katan permintaan untuk minyak mentah, yang 
tumbuh dari 1,14 juta bph pada tahun 2001 

18  Kontrak-kontrak yang berakhir pada  2018: Tuban (JoB Per-
tamina-Petrochina); ogan Komering (JoB Pertamina-Talisman); 
North sumatera offshore (Nso) B (ExxonMobil); southeast 
sumatera  (CNooC); Tengah (Total); Nso-Nso, Aceh Extent 
(ExxonMobil); sanga-sanga, Kalimantan Timur (VICo); w. 
Pasir and Attaka (Chevron Indonesia Company). Contracts 
expiring in  2019: Bula (Kalrez Petroleum); seram-Non Bula 
(Citic); Pendaopo and raja (JoB Pertamina-golden spike); 
Jambi Merang (JoB Pertamina-HEss). Contracts expiring in 
2020: south Jambi B (ConocoPhillips); selat Malaka (Kondur 
Petroleum); Brantas (Lapindo); salawati (JoB Pertamina-Pet-
rochina); Kepala Burung A (Petrochina International Bermuda); 
sengkang (Energy Equity); Makassar strait offshore Area A 
(Chevron Indonesia Company). Contracts expiring in 2021: 
Rokan (Chevron Pacific Indonesia); Bentu Segat Kalila (Muriah 
Petronas); selat Panjang (Petroselat Nwd).

menjadi 1,6 juta bpd di 2013, impor-pun harus 
dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah harus 
segera memperbaiki iklim investasi di sektor 
migas.

Dampak 
Ketidakpastian mengenai perpanjangan kontrak 
berpotensi membuat pemegang PSC enggan 
untuk berinvestasi, dan ini akan berdampak 
buruk pada produksi migas. Ketidakpastian ini 
juga berpotensi menyebabkan operator migas 
yang selama ini mengelola blok-blok migas tidak 
melakukan investasi tambahan.

Rekomendasi 
Iklim investasi sektor migas akan membaik jika 
pemerintah segera memutuskan masa depan 
dari 23 kontrak, apakah akan memperpanjang 
atau memilih kontraktor baru untuk mengelola 
blok migas. Pemerintah perlu memulai proses 
perpanjangan PSC secara transparan dan 
memberikan kejelasan terkait perpanjangan 
PSC. Pemerintah idealnya segera memutuskan 
dengan pertama menempatkan kepentingan 
nasional, serta untuk meningkatkan kepastian 
berusaha.

Proses peninjauan kontrak akan optimal  
jika difokuskan pada langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memaksimalkan produksi dan 
nilai aset migas dalam payung PSC. Pemerintah 
perlu mempertimbangkan kapasitas permoda-
lan, keahlian dan pengetahuan global dan lokal 
ketika memutuskan skenario terbaik.

Perpanjangan Kontrak Bagi hasil (PSc)

Tantangan Dampak Rekomendasi
Saat ini terdapat 23 
kontrak PSC yang akan 
berakhir 2018-2021, 
dan Pemerintah belum 
memulai diskusi dengan 
pemegang PSC.

Ketidakpastian itu 
berpotensi membuat 
kontraktor PSC enggan 
untuk berinvestasi, yang 
akan menyebabkan 
penurunan lifting migas.

Pemerintah idealnya memutuskan 
bagaimana untuk melanjutkan 
kontrak yang akan berakhir. 
Semakin cepat pembaruan 
kontrak, semakin baik untuk 
menciptakan kepastian berusaha di 
sektor migas.

REKoMEnDASI SEKToR-SPESIfIK
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2. INDUsTrI EKsTrAKTIf

Sumber: Fraser Institute, 2014.

Country Best Practice Policy Perception Investment 
Attractiveness Gap

Philippines 1 110 61 55

Indonesia 20 104 66 46

Tiongkok 39 88 72 33

Myanmar 44 67 59 15

Malaysia 72 69 70 -2

india 82 63 74 -8

Vietnam 91 60 73 -18

Laos 96 95 100 4

Thailand 98 50 75 -23
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Gambar 9:  Potensi vs Daya Tarik3

Sumber daya alam, khususnya mineral, 
telah lama menjadi komponen penting 
perekonomian Indonesia. Mineral 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi 
penerimaan negara dan sumber devisa asing. 
Saat ini, Indonesia merupakan eksportir terbesar 
batu bara dan timah. Indonesia juga produsen 
utama nikel (ke-2 di dunia), bauksit (ke-5), 
tembaga (ke-6), dan emas (ke-9). Penurunan harga 
komoditas dunia berdampak serius pada kinerja 
perekonomian Indonesia.

Saat ini, pertambangan mewakili sekitar 16 
persen dari ekspor Indonesia1 dan pertambang- 
an merupakan sumber penting penerimaan 
pajak. Karena peran tambang yang sangat 
penting serta sumber daya yang tidak terbaru-
kan, kebijakan publik di industri ekstraktif harus 
berdasarkan pada data yang handal dan studi 
yang komprehensif. Kebijakan ekstraktif yang 
kredibel berperan penting bagi suatu negara 
untuk mengubah sumber daya alam menjadi 
kemakmuran rakyat.

Indonesia masih mempunyai potensi 
pertambangan yang besar, seperti yang terin-
dikasikan oleh Fraser Best Practices Mineral 
Potential Index. Berdasarkan Indeks tersebut, 
Indonesia menempati peringkat ke-20 dunia 
dalam hal potensi dari 112 negara yang disurvei, 
apabila potensi tersebut dapat dikelola dengan 
baik. 

1  BPs, “Perkembangan Ekspor Dan Impor Indonesia Mei 2014”, 
http://www.bps.go.id/brs_file/eksim_01juli14.pdf  (diakses 
pada 20 Juli 2014)

Sayangnya, kebijakan sektor ekstraktif 
di Indonesia masih dianggap jauh dari ideal. 
Saat ini, Fraser Policy Perception Index 
menempatkan Indonesia pada peringkat ke-104 
dari 112 yuridiksi dalam hal kualitas regulasi. 
Dalam hal kebijakan, Indonesia setara dengan 
negara-negara seperti Pantai Gading, Argentina, 
Angola, Zimbabwe, Filipina, dan Kyrgyzstan2. 
Hasilnya, walaupun potensinya besar, peringkat 
Indonesia masih berada diurutan ke-66 dalam 
soal daya tarik bagi investor pertambangan.

Industri ekstraktif beroperasi di bawah 
beragam regulasi yang dikeluarkan oleh 
banyak institusi termasuk Kementerian teknis, 
Direktorat Jenderal Pajak, serta Pemerintah 
Daerah. Kurangnya koordinasi antara beragam 
institusi serta perbedaan tujuan institusi 
tersebut telah membawa kurangnya koherensi 
kebijakan dan/atau aplikasinya. Para pengambil 
kebijakan perlu memperbaiki kualitas regulasi, 
bila tidak Indonesia berpotensi kehilangan 
banyak peluang.

2  Alana wilson and Miguel Cervantes, 2013, Survey of Mining 
Companies 2013, fraser Institute Annual.
3  Dengan asumsi semua 112 yurisdiksi menerapkan peraturan 
praktek terbaik, Indonesia akan menduduki peringkat No. 20 
dalam hal daya tarik investasi pertambangan. Namun, karena 
kurangnya kepastian regulasi, Indonesia menempati urutan 
No. 66.
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TAnTAnGAn 1: PEnGoLAhAn 
BIjIh MInERAL DoMESTIK DAn 
KETIDAKPASTIAn
Kebijakan mendorong nilai tambah bagi kegiatan 
hilir diperkenalkan melalui disahkannya UU 
4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Ide 
hilirisasi bukan orisinil Indonesia sebagaimana 
banyak negara telah mengadopsi kebijakan 
serupa termasuk Papua Nugini (Mineral Mentah, 
2006), Afrika Selatan (Mineral Mentah, 2006), 
Zambia (Produk Mineral, 2005), Botswana (Intan, 
2006) dan Australia (Uranium, 2006)19.

Tujuan kebijakan hilirisasi adalah agar 
tercipta nilai tambah bagi industri domestik. 
Namun demikian, beragam riset, termasuk oleh 
Hausmann, Klinger dan Lawrance, SEADI20, dan 
World Bank21 menyoroti catatan kritis terhadap 
inisiatif ini. Pemurnian mineral bila tidak diren-
canakan dan dieksekusi dengan baik dapat ber-
dampak kontraproduktif bagi perekonomian.

Hilirisasi sektor minyak sawit (crude palm 
oil-CPO) telah membawa keuntungan ekonomi di 
Indonesia, demikian pula harapan bagi industri 
pertambangan dapat membawa hasil serupa. 
Sayangnya, tambang dan minyak sawit tidaklah 
sama. Minyak sawit membutuhkan skala ekon-
omis relatif rendah dan investasi padat modal 
dalam pengolahan hilir. Pertambangan memer-
lukan skala ekonomis relatif besar serta invetasi 
padat modal yang lebih besar.
Pertambangan terdiri dari beragam variasi pro-
duk, dari batu bara dan tembaga hingga timah, 
19  Hausmann, Klinger and Lawrence, 2008, “Examining Benefi-
ciation”, CID Harvard
20  sEADI, 2013, Economic Effect of Indonesia’s Mineral 
Processing Requirement for Export, USAID final report paper 
version.
21  world Bank, 2014, Indonesian Economic Quarterly March 
2014, Investment in flux: some recent developments in Indo-
nesian Economy, hal. 31-29.

bauksit, nikel dan juga emas. Masing-masing 
memiliki karakteristik berbeda, membuat 
suatu kebijakan “satu untuk semua” sering-
kali kontraproduktif. Misalnya, investasi pada 
pengolahan lokal (local smelters) mungkin saja 
menguntungkan bagi bauksit dan nikel, namun 
tidak demikian dengan mineral lainnya.

Alasan mewajibkan perusahaan pertamban-
gan untuk investasi pada fasilitas pengolahan 
adalah dengan harapan dapat memberi nilai 
tambah pada investasi, pekerjaan baru, produk 
hasil pengolahan dan penerimaan negara. Dalam 
praktiknya, kebijakan hilirisasi pemerintah telah 
membedakan antara mineral yang bisa diolah 
dan mineral yang tidak bisa diolah. Dalam hal ini, 
Pemerintah telah memenuhi mandat UU Mineral 
dan Batu Bara 2009 dengan aturan-aturan pelak-
sana setingkat Peraturan Menteri dan Peraturan 
Pemerintah.

Perangkat peraturan utama diantaranya: 
UU 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara 
pasal 3c, pasal 103 (1) dan pasal 170; Peraturan 
Pemerintah 1/2014 yang mewajibkan 
pengolahan dilakukan di Indonesia. Sebagai 
tambahan Peraturan setingkat Menteri seperti 
Peraturan Menteri ESDM 1/2014 tentang 
kebijakan nilai tambah melalui pengolahan 
mineral, Peraturan Menteri Keuangan 6/2014 
tentang pajak ekspor mineral dan tarif ekspor 
mineral melengkapi peraturan level Menteri, 
termasuk juga Peraturan Menteri Keuangan 
153/2014 tentang pajak ekspor mineral dan 
tarif ekspor mineral disesuaikan berdasarkan 
komitmen pembangunan smelter.

Dampak
Dampak kebijakan baru pertambangan terha-
dap perekonomian terjadi melalui jalur fiskal 
dan jalur perdagangan. Peraturan baru tersebut 
telah menurunkan pendapatan dan tingkat 
keuntungan perusahaan serta berdampak 
negatif bagi neraca perdagangan dan nilai 
tukar Rupiah. Kebijakan ini juga mempengaruhi 
penerimaan negara sehingga melemahkan 
posisi fiskal Pemerintah.

Kebijakan ini juga mempunyai dampak 
jangka menengah dalam bentuk memburuknya 
tingkat kepercayaan investor pada industri tam-
bang Indonesia. Perlu waktu guna memperbaiki 
penurunan kepercayaan tersebut. Berdasarkan 
survei tahun 2009 kepada perusahaan pertam-
bangan yang dilakukan oleh Fraser Institute, 
Indonesia termasuk dalam satu diantara 10 

Pengolahan Bijih Mineral Domestik dan Ketidakpastian 

Tantangan Dampak Rekomendasi
 . Kebijakan nilai 

tambah bagi industri 
pertambangan hilir; . Kewajiban investasi 
pada pengolahan 
(smelter) bertujuan 
menciptakan 
nilai tambah bagi 
perekonomian 
domestik; . Beragam riset 
menyoroti catatan kritis 
pada kebijakan ini.

 . Promosi dari 
industri pengolahan 
domestik (smelting) 
berdampak bagi 
Pemerintah, Bisnis 
dan Penambang; . dampak kebijakan 
berasal dari jalur 
fiskal dan jalur 
perdagangan.

 . dibanding mengeluarkan 
kebijakan “satu untuk semua”, 
Pemerintah sebaiknya 
menyediakan berbagai 
opsi guna menghindarkan 
keputusan yang berdampak 
negatif bagi industri; . Riset yang komprehensif perlu 
dilakukan guna menilai tingkat 
keuntungan dari aktivitas 
pengolahan untuk beragam 
tipe penambangan; . Perbaikan akuntabilitas 
dalam mengukur volume 
produksi agar meningkatkan 
kepercayaan antar pemangku 
kepentingan.

REKoMEnDASI SEKToR-SPESIfIK
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negara yang paling kurang menarik bagi investa-
si baru pertambangan. Pada akhirnya, kebijakan 
Pemerintah tentang nilai tambah bagi industri 
tambang yang tidak konsisten justru mengirim-
kan pesan yang membingungkan bagi pelaku 
industri.

Rekomendasi
Pemerintah perlu menghindari kebijakan “satu 
untuk semua” (one size fit all policy) dan perlu 
dipertimbangkan untuk memberikan opsi 
kepada perusahaan tambang sesuai dengan 
tingkat profitabilitas kegiatan pengolahan min-
eral, dimana proses pengolahan mineral untuk 
masing-masing jenisnya mempunyai tingkat ke-
layakan ekonomi dan keuangan yang berbeda. 
Jangka waktu yang realistis dan feasible sangat 
diperlukan selain itu perlu pemisahaan mineral 
yang secara ekonomis dapat diolah dengan yang 
tidak dapat diolah.
Bagi perusahaan tambang dimana aktivitas 
smelting secara ekonomis tidak memungkinkan 
secara financial, Pemerintah dapat mening-
katkan royalti bagian Pemerintah. Rancangan 
kebijakan royalti yang baik akan berdampak 
positif bagi perekonomian negara. Studi yang 
menyeluruh diperlukan untuk mengukur tingkat 
profitabilitas aktivitas pemrosesan untuk berag-
am mineral.

TAnTAnGAn 2: TUMPAnG TInDIh IzIn 
WILAyAh TAMBAnG
Tumpang tindih antar wilayah tambang dan 
tumpang tindih antara pertambangan dan 
wilayah hutan kerap terjadi di Indonesia. Situasi 
ini tercipta karena lemahnya koordinasi antara 
Kementerian ESDM, Kementerian Kehutan-
an dan Pemerintah Daerah. Menteri ESDM 
mengeluarkan beragam lisensi termasuk lisensi 
tambang, minyak dan gas. Pada saat yang sama, 
Kementerian Kehutanan berwenang mengelu-
arkan lisensi pemanfaatan hutan bagi beragam 
kegiatan bisnis termasuk penanaman kebun 
sawit, hutan tanaman industri bagi pulp and 
paper, serta eksplorasi dan produksi tambang.

Beberapa Instruksi Presiden (Inpres) telah 
dikeluarkan guna mengatasi masalah kurangnya 
koordinasi di atas misalnya Inpres 41/2004 ten-
tang lisensi atau perjanjian wilayah tambang da-
lam wilayah hutan; dan Inpres 10/2011 tentang 
lisensi baru bagi perbaikan tata kelola hutan dan 
moratorium hutan bagi lahan gambut dan hutan 
primer. Inpres terbaru belum terbukti menjadi 

terobosan. Situasi menjadi lebih sulit, Pemerin-
tah Daerah juga berwenang mengeluarkan lisensi 
beberapa tambang, khususnya tambang “tipe C” 
seperti pasir, bebatuan dan pasir besi. Terdapat 
bukti kuat bahwa Pemerintah Daerah mengelu-
arkan sebanyak mungkin izin yang dapat mereka 
keluarkan untuk mendorong ekonomi lokal dan 
menambah Pendapatan Pemerintah Daerah. Hal 
ini ditengarai menjadi faktor utama yang menye-
babkan tumpang tindih perizinan.

Bukan hanya kendala soal koordinasi antara 
beragam Kementerian yang terlibat, K/L dan 
Pemerintah Daerah juga menggunakan beragam 
peta yang menyebabkan ketidakjelasan. 
Sebuah wilayah tambang bisa saja dimiliki 
oleh lebih dari satu perusahaan dengan izin 
berbeda, perselisihan pun sering terjadi. Contoh 
kasus adalah Churchill Mining Plc yang telah 
mendaftarkan permohonan arbitrase melawan 
Pemerintah Indonesia karena perselisihan 
antara dua perusahaan, masing-masing 
mengklaim memiliki hak pengelolaan lahan dari 
Pemerintah22.
Guna mengurangi perselisihan, perusahaan kini 
wajib memperoleh status CnC (Clean and clear) 
terkait izin pertambangannya. Untuk perusa-
haan yang telah berstatus CnC, Pemerintah 
akan menyediakan sertifikat CnC, dimana Peru-
sahaan tambang telah memenuhi persyaratan 
administrasi, teknis, dan kondisi keuangan.

Dampak
Kewajiban CnC membuat proses mendapat-
kan izin wilayah tambang lebih berbelit dan 
panjang. Hal ini telah membawa dampak 
signifikan, yaitu hilangnya berbagai kesempatan 
bagi Pemerintah, komunitas bisnis, dan juga 
masyarakat.
22  Raras Cahyafitri, “Indonesia should learn from Churchill 
case: Analysts”, The Jakarta Post, http://www.thejakarta-
post.com/news/2014/02/28/indonesia-should-learn-chur-
chill-case-analysts.html (diakses pada 30 Juli 2014)

Tumpang Tindih Izin Wilayah Tambang

Tantangan Dampak Rekomendasi
 . Tumpang tindihnya sesama 

wilayah tambang dan 
antara wilayah tambang 
dan hutan menjadi 
fenomena umum di 
indonesia; . Untuk mengurangi 
konflik antar perusahaan 
tambang, perusahaan 
wajib memenuhi status 
CnC (Clean and Clear)

 . Kewajiban CnC telah 
membuat proses 
mendapatkan 
izin tambah lebih 
kompleks dan 
bertambah panjang; . dampak paling 
terasa, kegiatan 
dan operasi 
pertambangan 
tertunda atau 
berhenti.

 . Penyiapan satu peta 
nasional yang andal bagi 
beragam aktivitas guna 
menghindari konflik . Kebijakan satu peta bernilai 
strategis memerlukan 
dukungan dari beragam 
pihak
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TAnTAnGAn 3: USULAn PERATURAn 
LInGKUnGAn BIDAnG MAnAjEMEn 
LIMBAh
Keberlanjutan adalah isu paling utama dan 
kombinasi kemajuan ekonomi dan pelestarian 
lingkungan telah menjadi tema sentral 
pembangunan. Istilah “energi hijau”, “bangunan 
hijau”, “teknologi hijau”, “kota hijau” dan 
semacamnya telah sangat akrab didengar.

Sejalan dengan fokus di atas, Pemerintah 
Indonesia melalui Kementerian Lingkungan 
Hidup mengusulkan draft peraturan terbaru 
tentang manajemen limbah berbahaya beracun. 
Draft ini akan menggantikan PP 74/2001 
tentang materi berbahaya dan beracun atau 
materi B3, termasuk juga PP yang lebih lama PP 
18/1999 dan PP 85/1999 tentang manajemen 
limbah B3.

Rancangan PP memiliki definisi yang kabur 
tentang B3 yang dapat menimbulkan multitafsir. 
B3 didefinisikan sebagai “materi, energi dan/atau 
komponen lain yang disebabkan karakteristiknya 
dan konsentrasi dan/atau kuantitas, 
baik langsung atau tidak langsung dapat 
menimbulkan polusi lingkungan, menghancurkan 
lingkungan dan/atau membahayakan lingkungan, 
kesehatan dan kehidupan makhluk hidup dan 
makhluk lainnya.”

Rekomendasi
Idealnya baik Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah menggunakan satu peta 
nasional yang dapat diandalkan untuk beragam 
aktivitas agar menghindari konflik. Saat ini, 
setiap Provinsi dan Kota memiliki peta masing-
masing. K/L juga memiliki peta tersendiri. 
Kebijakan satu peta adalah strategi mutakhir 
yang memerlukan dukungan dari beragam 
pihak. Saat ini, Unit Kerja Presiden untuk 
Percepatan dan Pengedalian Pembangunan 
(UKP4) telah memulai kebijakan satu peta 
(One-Map Policy). K/L dan Pemerintah Daerah 
perlu menggunakan satu peta yang tersedia 
untuk beragam aktivitas mereka. Sampai saat 
sekarang, inisiatif kebijakan satu peta dari 
UKP423 menunjukkan perkembangan yang 
menggembirakan. Pemerintahan baru perlu 
melanjutkan inisiatif Program Satu Peta ini 
dan memastikan bahwa peta tersebut selesai 
sebagaimana direncanakan.

23  UKP4 adalah Unit Kerja Presiden. Peran UKP4 adalah 
untuk memastikan kebijakan Presiden telah disampaikan dan 
dipantau dengan baik.

Tantangan 3: Usulan Peraturan Lingkungan Bidang Manajemen Limbah

Tantangan Dampak Rekomendasi
 . Kementerian Lingkungan Hidup 

mengusulkan regulasi baru terkait 
limbah yang akan merevisi peraturan 
lama (Peraturan Pemerintah/PP); . Rancangan PP ini memiliki definisi 
limbah beracun dan berbahaya 
yang samar-samar sehingga dapat 
menimbulkan beragam tafsir; . Rancangan PP ini berbeda dari 
Tanggung Jawab Produsen yang 
diperluas (Extended Producer 
Responsibility) yang telah berlaku pada 
tahun 2012.

draft Rancangan 
PP tentang 
limbah potensial 
digunakan oleh 
beragam kelompok 
kepentingan 
untuk melakukan 
kriminalisasi 
kebijakan korporat.

Usulan peraturan 
sepantasnya 
menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan B3 
(Bahan Berbahaya 
dan Beracun) dengan 
jelas, sehingga 
menghindarkan 
kriminalisasi kebijakan 
korporat.

Dampak
Keberatan terhadap definisi B3 misalnya berasal 
dari Indonesian Mining Association (IMA), Iron 
and Steel Industry Association (IISIA) dan Aso-
siasi lainnya. Penyederhanaan izin lingkungan 
yang diprakarsai oleh Kementerian LH melalui 
RPP ini patut diapresiasi, namun mengizinkan 
pemerintah daerah untuk menangani limbah B3 
masih menyisakan pertanyaan besar. Terdapat 
keprihatinan terhadap kapasitas Pemerintah 
Daerah untuk menilai kelayakan izin ini, selain 
itu payung hukum bagi otoritas pemberian izin 
juga belum jelas.

Usulan regulasi Lingkungan dapat berpo-
tensi meningkatkan kualitas lingkungan; Namun 
demikian definisi B3 yang kabur juga dapat 
dimanfaatkan bagi kriminaliasi kebijakan korpo-
rat, serupa dengan kasus yang sedang dihadapi 
Chevron Bioremediasi - Riau. Kasus lingkungan 
ini berpotensi mengganggu iklim bisnis.

Draft RPP tentang Limbah ini telah diinisiasi 
oleh Kementerian LH dan akan menggantikan 
peraturan yang ada tentang manajemen limbah 
B3. Usulan regulasi ini masih dalam tahap draft 
yang direncanakan akan dikeluarkan tahun ini. 
Konsultasi publik telah diselenggarakan pada 
bulan Februari namun permasalahan men-
dasarnya masih tetap belum terjawab.

Rekomendasi
Usulan PP sepantasnya menjelaskan materi 
berbahaya dan beracun yang jelas sehingga 
menghindari multitafsir yang berujung pada 
kriminalisasi kebijakan korporat. Pemerintah 
dapat menempuh langkah dari berbagai negara 
yang telah berpengalaman dalam proses 
penyusunan regulasi terkait pertambangan dan 
pengolahan limbah berbahaya. 

REKoMEnDASI SEKToR-SPESIfIK
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3. INDUsTrI TEKNoLogI INforMAsI

Lokalisasi pusat data

Tantangan Dampak Rekomendasi
 . Perusahaan yang berkaitan 

dengan “pelayanan 
publik” diwajibkan untuk 
melokalisasi pusat data 
mereka. Ada beragam 
interpretasi dari kata 
“pelayanan publik” dalam 
PP 82/2012;  . Sampai sejauh ini indonesia 
belum siap dengan 
infrastruktur pusat data 
yang besar.  . Masalah yang lebih besar 
adalah tentang keamanan 
cyber yang masih sangat 
lemah di indonesia.

 . Meningkatnya 
biaya-biaya dalam 
bisnis termasuk 
UKM;  . industri yang 
berbeda-
beda  memiliki 
kebutuhan 
dan tingkat 
kesiapan yang 
berbeda untuk 
menyesuaikan 
kebijakan baru.

 . Pemerintah harus 
menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan “pelayanan 
publik” dalam PP 82/2012;  . Pemerintah harus 
menciptakan badan pengawas 
untuk sektor ini (seperti 
dengan oJK untuk industri 
keuangan) untuk bertindak 
sesuai dengan sifat dan 
kesiapan sektor ini.

Industri teknologi informasi di Indonesia saat 
ini mengalami pertumbuhan pesat, didorong 
oleh kinerja ekonomi secara keseluruhan dan 

munculnya kelas menengah baru yang paham 
teknologi24. Perangkas keras, perangkat lunak, 
dan komputasi awan (cloud computing) dihara-
pkan menjadi pendorong utama pertumbuhan 
sektor ini dalam jangka menengah. Indonesia 
juga telah berada di antara lima pasar terbesar 
untuk Facebook dan Twitter sejak tahun 2010.

Namun, Indonesian harus terus mendorong 
lebih jauh lagi dengan melakukan investasi yang 
lebih besar dalam sektor teknologi sehingga 
sektor ini dapat berkembang secara lebih cepat 
dan terarah. 

Saat ini, komputasi awan masih terbatas 
di Indonesia. Terdapat banyak hal yang harus 
diselesaikan berkaitan dengan realitas geogra-
fis Indonesia. Penetrasi Internet di Indonesia 
masih sekitar 22 persen. Ketika masyarakat 
harus terkoneksi Internet, seringkali mereka 
tidak memiliki akses ke jaringan broadband 
atau dukungan pendanaan untuk mengambil 
keuntungan bila tersedia. Upaya pemerintah 
untuk meningkatkan infrastruktur dasar belum 
membuahkan hasil seperti yang direncanakan. 
Palapa Ring, sebagai tulang punggung jaringan 
serat optik yang mencakup semua daerah uta-
ma nusantara, belum selesai sesuai jadwal dan 
belum mencakup kawasan timur Indonesia25. 

24  Business Monitoring International, 2014, Indonesia Infor-
mation Technology report.
25  oxford Businesss group, 2013,  The report: Indonesia 
2013.

Masalah lain yang mengintai adalah keamanan 
cyber yang menjadi hambatan untuk perlua-
san akses komputasi awan. Keamanan cyber 
masih sangat lemah di Indonesia. Pada 2013, 
dilaporkan bahwa Indonesia bertanggung jawab 
atas 38 persen lalu lintas Internet berbahaya di 
dunia, melebihi Tiongkok sebagai rumah utama 
serangan online. Keamanan cyber merupakan 
isu utama yang menyebabkan kerugian ekonomi 
dan kekhawatiran bagi masyarakat pengguna 
Internet. 

Pemerintah saat ini sedang melaksanakan 
sejumlah inisiatif e-government. Inisiatif yang 
paling dikenal adalah program e-procurement 
dan e-KTP. E-procurement dirancang untuk 
mengurangi korupsi dengan menciptakan 
sistem penawaran berbasis Internet yang aman 
untuk pengadaan pemerintah. Sementara, 
e-KTP melibatkan belanja besar pemerintah un-
tuk menciptakan sistem identitas tunggal untuk 
Indonesia (lihat juga bagian industri jasa keuan-
gan dalam laporan ini). Sudah lebih dari 10 
tahun pembuatan, program ini bertujuan untuk 
mendaftarkan seluruh penduduk dan mengelu-
arkan kartu identitas untuk setiap orang. 

Terdapat beberapa tantangan di sektor TI 
yang perlu mendapat perhatian khusus dari pe-
merintah baru yakni dalam hal lokalisasi pusat 
data dan cara yang tepat untuk membangun 
industri perangkat keras TI.  Selain itu, Rencana 
Pita Lebar Indonesia 2014-2019 merupakan 
tanda positif untuk masa depan.

TAnTAnGAn 1: LoKALISASI PUSAT DATA
Dorongan untuk memindahkan pusat data 
ke dalam negeri berasal dari penerbitan PP 
82/2012 tentang pengelolaan sistem dan 
transaksi elektronik. Peraturan tersebut men-
gamanatkan segala jenis bisnis Indonesia yang 
melakukan transaksi elektronik di dalam negeri 
untuk mendirikan pusat data di Indonesia. PP 
82/2012 adalah peraturan yang dibuat sebagai 
pelaksanaan UU 11/2008 tentang untuk Infor-
masi dan Transaksi Elektronik. 

PP 82/2012 mewajibkan perusahaan IT 
yang menyediakan segala jenis sistem elektronik 
harus terdaftar dan untuk menempatkan pusat 
data mereka dan pusat pemulihan bencana 
di dalam negeri. Namun peraturan ini banyak 
dikritik oleh dunia bisnis. Istilah “pelayanan 
publik” dalam hukum belum memiliki penjela-
san lebih dan mungkin dapat diartikan sebagai 
“pelayanan kepada masyarakat” atau “Layanan 
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oleh lembaga pemerintah” (K/L). Dalam pera-
turan tersebut belum ada penjelasan tambahan 
pada istilah “pelayanan publik”. 

Dampak 
Lokalisasi pusat data memiliki dampak di 
banyak industri. Jika bisnis yang melayani 
“masyarakat” harus melokalisasi pusat data, 
ini akan berdampak pada banyak industri 
lain seperti bank, perusahaan asuransi, 
penerbangan, e-commerce, pendidikan, 
logistik, perawatan kesehatan, dan lain-lain. 
Dalam perekonomian modern, teknologi 
informasi tidak hanya menjadi sektor tersendiri 
tetapi teknologi informasi telah menjadi faktor 
penting dari efisiensi dan penghematan biaya 
untuk semua industri.

Misalnya di sektor perbankan, tantangan- 
nya adalah untuk mengatur transaksi bank yang 
sifatnya non-fisik. Padahal, Bank Indonesia (BI) 
telah memiliki kebijakan penerapan mana-
jemen risiko di ICT oleh bank umum dalam 
Peraturan Bank Indonesia (PBI) 9/2007, pasal 
19 yang mewajibkan bank untuk pusat data dan 
pusat pemulihan bencana di negeri ini. Namun 
jelas juga dituliskan, jika bank ingin menempat-
kan pusat data dan pemulihan di luar negeri, 
mereka harus meminta persetujuan dari BI dan 
memenuhi beberapa persyaratan. Faktanya, 
peraturan ini dikeluarkan lima tahun sebelum 
PP 82/2012. 

Rekomendasi 
Pemerintah perlu mengklarifikasi penafsiran 
“pelayanan publik” dalam PP 82/2012. Ini sangat 
diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir 
di waktu mendatang dan untuk menciptakan 
kejelasan dalam menjalankan bisnis yang 
berbasis transaksi dan sistem elektronik. Secara 
khusus untuk bidang transaksi elektronik, 
sebaiknya pemerintah memberikan badan 
khusus pengawas untuk sektor ini (misalnya OJK 
di industri keuangan) yang memiliki kewenang- 
an untuk menerapkan peraturan tersebut sesuai 
dengan sifat dan kesiapan sektor.

TAnTAnGAn 2: MEMBAnGUn  ‘InDUSTRI’ 
IT LoKAL
Kementerian Perdagangan (Kemendag) 
mengeluarkan peraturan 82/2012 tentang 
Sertifikasi Impor Telepon Seluler, Perangkat 
Genggam Komputer dan Tablet Komputer dan 
amandemen selanjutnya 38/2013. Sementara 

Membangun  ‘Industri’ IT Lokal

Tantangan Dampak Rekomendasi

 . Keharusan bagi 
perusahaan untuk 
mendirikan sebuah 
“industri” dalam waktu 
tiga tahun bagai importir 
yang memiliki izin (Pi). 
definisi kata “industri” 
tidak jelas;  . Pengecualian dapat 
diberikan jika dibutuhkan, 
namun, tidak jelas 
bagaimana untuk 
memenuhi syarat 
mendapatkannya.

 . Terjadi multitafsir 
kebijakan yang 
berakibat bertambahnya 
ketidakpastian tentang 
peraturan yang lebih luas;  . ini berdampak pada 
kebutuhan untuk 
menciptakan  tingkat 
kesempatan yang sama 
untuk semua perusahaan di 
dalam industri (level playing 
field).

 . Sebaiknya Kemendag 
memperjelas istilah 
“membangun 
industri.”  . Kemendag harus 
menyusun pedoman 
pada persyaratan 
untuk pengecualian 
berkaitan dengan 
pembangunan 
industri.

itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 
mengeluarkan Peraturan 108/2012 tentang 
pendaftaran seluler telepon genggam dan 
komputer. Kedua Peraturan tersebut mewa-
jibkan perusahaan-perusahaan pemegang PI, 
yang telah ditunjuk oleh produsen luar negeri, 
untuk “mendirikan industri ponsel, komputer 
genggam, dan komputer tablet” di Indonesia. 
Hal ini harus dilakukan dalam waktu tiga tahun 
setelah pendaftaran pemegang izin sebagai 
importir terdaftar. Peraturan ini telah mengaki-
batkan kebingungan di kalangan pelaku usaha 
atas apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi 
persyaratan untuk “membangun industri” yang 
diatur pada Pasal 8A. 

Pemerintah Indonesia ingin mendorong 
manufaktur di Indonesia khususnya di bidang 
teknologi. Kemajuan dalam pembangunan dae-
rah dan pembuatan produk teknologi canggih 
dan perangkat lunak telah lambat dan tidak 
berjalan konsisten selama bertahun-tahun. De-
ngan hambatan tarif terus turun mendekati nol, 

Dalam perekonomian modern, 
teknologi informasi tidak 
hanya menjadi sektor tersendiri 
tetapi teknologi informasi telah 
menjadi faktor penting dari 
efisiensi dan penghematan 
biaya untuk semua industri.

REKoMEnDASI SEKToR-SPESIfIK
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Rencana Pita Lebar (Broadband) Indonesia 2014-2019

Tantangan Dampak Rekomendasi
Berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 96/2014 
Rencana Pita Lebar 
(Broadband) indonesia 
2014-2019 yang telah 
disahkan akan memandu 
pengembangan ekosistem 
iT indonesia di tahun-tahun 
mendatang.

Rencana Pita Lebar 
telah dikembangkan 
melalui konsultasi 
ekstensif dan 
berpotensi membuat 
pertumbuhan industri 
melejit

Pemerintah baru didorong untuk 
mendukung dan melanjutkan 
Rencana Pita Lebar indonesia, 
yang memiliki dukungan luas 
dari para pemangku kepentingan 
dalam komunitas iT dan 
komunitas lainnya.

Indonesia memiliki pasar yang dibanjiri barang 
murah dari Tiongkok dan tempat lain. Tujuan dari 
menciptakan industri TI memang bermanfaat, 
tetapi pemerintah perlu melakukan pekerjaan 
rumah untuk menciptakan ekosistem TI dan 
industri kreatif untuk berkembang. Saat ini pula, 
Indonesia belum menjadi bagian dari rantai 
suplai global untuk industri TI. 

Di samping itu, berdasarkan Pasal 24A dari 
Peraturan Kementerian Perdagangan 82/2012 
dan 38/2013 terdapat ruang untuk pengecual-
ian. Namun, selama ini tidak jelas apa faktor 
yang membuat Kemendag bisa memberikan 
pengecualian. 

Dampak 
Pemerintah menginginkan pertumbuhan 
manufaktur domestik khususnya di sektor 
teknologi, namun pengembangan manufaktur 
dengan cara menggunakan Peraturan Menteri, 
bisa membahayakan iklim investasi. Berbagai 
interpretasi kebijakan juga membawa ketidak- 
pastian terus-menerus pada peraturan yang 
diberlakukan. Hal ini berdampak pada keadilan 
untuk perusahaan dalam menjalankan bisnis 
mereka di industri terkait. 

Rekomendasi 
Sebaiknya Kemendag memperjelas istilah 
“membangun industri” di bawah Peraturan Ke-
menterian Perhubungan 82/2012 dan 38/2013 
Pasal 82. Kami juga merekomendasikan 
Kemendag mengeluarkan pedoman masalah 
pembebasan sebagaimana tercantum dalam 
peraturan Kementerian Perdagangan 82/2012 
dan 38/2013 Pasal 24A.

TAnTAnGAn 3: REncAnA PITA LEBAR 
(BRoADBAnD) InDonESIA 2014-2019
Rencana Pita Lebar (Broadband) Indonesia 
2014-2019 yang dibuat berdasarkan Keputusan 
Presiden 96/2014, dikembangkan setelah lebih 
dari dua tahun konsultasi dan diskusi dengan 
para pemangku kepentingan di pemerintahan, 
industri, kelompok pengguna (user group) dan 
akademisi. Dokumen tersebut merupakan cetak 
biru TI Indonesia dan dipelopori oleh pemerin-
tah berkoordinasi dengan Kementerian Peren-
canaan Pembangunan (BAPPENAS), Kementeri-
an Koordinator Perekonomian dan Kementerian 
Komunikasi. Kelompok bisnis seperti Mastel dan 
Kadin juga memberikan kontribusi terhadap 
rencana tersebut. Terdapat 5 prioritas proyek 

dalam rencana: E-govt, E-edu, E-logistics, E-pro-
curement dan E-health.

Dampak 
Rencana ini bertujuan untuk memandu eko-
sistem TI Indonesia dengan target yang jelas 
untuk membangun industri yang baik dari segi 
infrastruktur, dan non-infrastruktur. Namun, 
komunitas bisnis memiliki kekhawatiran atas 
pelaksanaan rencana ini di masa depan. 

Rekomendasi 
Pemerintah baru diharapkan mengadopsi 
Rencana Pita Lebar Indonesia ini sebagai cetak 
biru TI Indonesia untuk periode berikutnya. Se-
bagaimana dinyatakan oleh Komisi Broadband 
PBB untuk Pembangunan Digital, semua negara 
harus sudah memiliki rencana broadband pada 
tahun 2015 dan Rencana Pita Lebar Indonesia, 
jika diterapkan dengan benar dan didukung oleh 
pemerintah baru, bisa menjadi komponen vital 
dari pertumbuhan negara.FA
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Indonesia  menunjukkan pertumbuhan 
ekonomi  rata-rata sekitar  5,7% per tahun 
dalam kurun waktu satu dekade terakhir. 

Pengeluaran konsumen mengalami peningkatan 
sebesar sekitar dua digit.  Sejalan dengan pe- 
ningkatan konsumsi dalam pengeluaran barang 
konsumsi, hal ini menjadi faktor pendorong 
terbesar untuk perekonomian Indonesia. Saat 
ini, dengan rata-rata pendapatan lebih dari 
$3.500 per tahun, 250 juta populasi Indonesia 
menjadikannya sebuah pasar yang besar dan 
menarik bagi para investor, terutama mereka 
yang berada dalam sektor barang konsumsi dan 
kesehatan. Di samping itu, peningkatan jumlah 
kelas menengah diprediksi mencapai 85 juta 
orang pada tahun 2020 semakin meningkatkan 
daya tarik Indonesia.26

Tantangan berupa faktor makro juga 
mewarnai sektor industri barang konsumsi. 
Tantangan ini meliputi kenaikan upah, 
kenaikan harga bahan bakar, listrik, rupiah, 
ketergantungan pada impor bahan mentah, 
rendahnya keahlian sumber daya manusia dan 
kurang terintegrasinya antar sektor khususnya 
sektor industri kecil.  Untuk produk kesehatan, 
makanan dan minuman, serta kosmetik, 
Pemerintah Indonesia baru saja meratifikasi UU 
Jaminan Produk Halal dan menjadi tantangan 
tambahan bagi sektor tersebut. 

Dalam sektor kesehatan, terdapat tantan-
gan yang unik terkait dengan tenaga profesional 
kesehatan dari luar negeri yang bekerja di 
Indonesia.  Jika memenuhi kriteria pemerintah 
dan diatur dengan baik, para tenaga kesehatan 
tersebut bisa berpotensi ikut memperbaiki se-
baran pelayanan kesehatan di Indonesia secara 
lebih merata. 

TAnTAnGAn 1: hARMonISASI 
PERATURAn PEMERInTAh DAERAh 
Terlepas dari begitu besar manfaat dari proses 
desentralisasi yang dimulai sesudah berakhirnya 
era Pemerintah Soeharto pada 1998, desen-
tralisasi juga memunculkan pekerjaan rumah 
baru. Dalam konteks investasi, sebagian investor 
mempunyai persepsi bahwa desentralisasi 
masih kurang mendukung terciptanya iklim 
investasi yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan 
meningkatnya jumlah dan kompleksitas per- 
aturan bisnis yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah. Peraturan daerah tersebut terkadang 

26  McKinsey global Institute, 2012, The Archipelago Economy: 
Unleashing Indonesia’s Potential.
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tidak sejalan dengan peraturan daerah lain, juga 
dengan peraturan pemerintah pusat.  

UU 28/2009 terkait dengan Pajak Daerah 
misalnya membolehkan pemerintah lokal untuk 
memberikan beban pajak di sejumlah aspek 
dan wilayah. Pasal 43-45 UU 28/2009 mengatur 
pajak dan media iklan. Pemerintah daerah 
diperbolehkan untuk menambah jenis pajak, 
prosedur pembayaran, dan lokasi. Selain itu, 
berdasarkan Pasal 150 UU 28/2009, pemerintah 
daerah memiliki ruang untuk inisiasi menambah 
jenis pajak dan mengumpulkan tambahan 
penghasilan daerah. Masing-masing daerah 
memiliki keragaman penentuan tarif sesuai yang 
diamanahkan dalam peraturan. Keragaman 
lain juga ditunjukkan dengan adanya ukuran 
desan materi iklan. Misalnya, pemerintah 
daerah memiliki keragaman ketentuan dalam 
mengukur pajak billboard yang tergantung 
pada dimensi ketinggian, konstruksi dan 
lokasi. Perusahaan yang beroperasi di daerah 
Indonesia, diwajibkan menyesuaikan dengan 
begitu banyak peraturan daerah yang berlaku. 

Dampak
Dampak langsung dari keragaman peraturan 
daerah adalah peningkatan biaya aktivitas bisnis 
bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah 
Indonesia. Dengan demikian, hal ini akan men-
ciptakan iklim investasi yang tidak positif dan 
pada akhirnya, biaya operasi tinggi yang akan 
menjadi beban produk konsumsi.

Rekomendasi
Pemerintah diharapkan menciptakan harmo- 
nisasi antara aturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 
Aturan terkait untuk merumuskan kembali 
peraturan daerah telah ditetapkan dalam UU 
10/2004  dan UU  32/2004 terkait dengan 
Pemerintah Daerah, namun perlu dikuatkan. 
Pemerintah Daerah diharapkan dapat diberi 
pemahaman tentang perumusan peraturan agar 

nantinya tidak menciptakan kontradiksi dengan 
peraturan daerah lain atau pusat yang ada. 

TAnTAnGAn 2: PERSyARATAn hALAL
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah institusi 
formal yang mengeluarkan sertifikasi halal un-
tuk produk-produk makanan dan minuman. UU 
Jaminan Produk Halal yang baru saja diratifikasi 
mempengaruhi proses pengajuan sertifikasi 
lebih lama. Hal ini diakibatkan adanya dua insti-
tusi baru yang terlibat yaitu Lembaga Sertifikasi 
Produk Halal Nasional dan Kementerian Agama, 
di samping MUI sendiri.

Berdasarkan peraturan tersebut, sertifikasi 
halal merupakan kewajiban bagi perusahaan 
yang beroperasi di sektor makanan, minuman, 
kosmetik dan farmasi, produk genetik termasuk 
produk impor yang dijual di Indonesia serta 
mesin dan peralatan yang dipakai dalam 
pengolahan produk tersebut. Perusahaan, 
paling tidak, akan memiliki waktu tiga tahun 
sebelum semua pengajuan sertifikasi dan 
audit berjalan. Peraturan baru tersebut juga 
mencakup import.

Penduduk muslim merupakan sekitar 85% 
dari keseluruhan populasi di Indonesia, sehing-
ga tuntutan adanya produk bersertifikasi halal 
sangat tinggi. Kondisi ini menciptakan peluang 
unik bagi para eksportir makanan dari berb-
agai negara untuk mengajukan sertifikasi halal 
kepada MUI. 

Dampak
Sertifikasi halal di Indonesia cenderung lebih 
kaku dan kompleks dibandingkan dengan 
negara-negara muslim lainnya. Indonesia tidak 
mengakui sertifikasi halal dari negara lain, 
yang menyebabkan proses yang berlebihan 

harmonisasi Peraturan Pemerintah Daerah 

Tantangan Dampak Rekomendasi
desentralisasi memberikan 
dampak tidak kondusif 
terhadap iklim investasi 
terkait dengan banyaknya 
peraturan daerah yang tidak 
sejalan dengan peraturan 
daerah lainnya dan 
pemerintah pusat.

Hal ini berdampak 
pada meningkatnya 
biaya bagi perusahaan 
yang beroperasi di 
indonesia. 

Pemerintah diharapkan untuk 
menciptakan harmonisasi 
peraturan yang ada di 
indonesia agar menghindari 
ketidakharmonisan peraturan 
antar daerah dan pusat. 

Persyaratan halal

Tantangan Dampak Rekomendasi

 . Sertifikasi halal 
memerlukan persyaratan 
lebih lama karena 
melibatkan dua lembaga 
yaitu Badan Nasional 
Penjamin Produk Halal 
dan MUi. . Peraturan tersebut 
merupakan persyaratan 
bagi perusahaan yang 
beroperasi di sektor 
makanan, minuman, 
kosmetik dan farmasi, 
produk genetik termasuk 
produk impor.

indonesia tidak 
mengikuti sertifikasi 
halal dari negara lain 
yang mungkin memiliki 
dampak berulang pada 
produk dan materi 
yang diimpor.

 . Pemerintah diharapkan 
menciptakan harmonisasi 
persyaratan halal dengan 
sejumlah persyaratan aturan 
lain di indonesia.   . Pemerintah diharapkan 
menyediakan layanan satu 
pintu untuk pengajuan 
sertikasi dan labeling halal. 
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untuk memproses import produk dan material. 
Penambahan institusi pemerintah yang terlibat 
akan menambah kompleksitas proses dan 
tambahan biaya baru. Kenaikan biaya pada 
akhirnya akan ditanggung oleh konsumen.

Rekomendasi 
Pemerintah perlu mengharmonisasikan standar 
halal di Indonesia dengan praktik-praktik yang 
umum di kawasan, menggunakan praktik-prak-
tik yang baik sebagai benchmark. Industri akan 
memperoleh manfaat apabila institusi yang 
memberikan sertifikasi dapat memberikan 
layanan satu pintu untuk mengajukan sertifikasi 
halal dan pelabelan.

Tanggung jawab Produser (Extended Producer Responsibility-EPR)

Tantangan Dampak Rekomendasi
Perhatian perlu 
diprioritaskan dalam 
pelaksanaan EPR terkait 
dengan akses modal 
yang diperlukan untuk 
meningkatkan kapasitas. 

Proses pelaksanaan 
EPR akan memberikan 
beban tambahan 
pada produser. Pada 
akhirnya, konsumen 
akan menanggung 
biaya lebih tinggi. 

Pemerintah diharapkan 
melakukan evaluasi sebelum 
kebijakan EPR diterapkan. 
Pemerintah perlu mengevaluasi 
kesesuaian EPR dengan 
peraturan lingkungan lainnya. 

Penambahan 
institusi pemerintah 
yang terlibat 
akan menambah 
kompleksitas proses 
dan tambahan biaya 
baru. Kenaikan biaya 
pada akhirnya akan 
ditanggung oleh 
konsumen.
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TAnTAnGAn 3: TAnGGUnG jAWAB 
PRoDUSER (ExTEnDED PRoDUcER 
RESPonSIBILITy-EPR)
EPR merupakan prinsip yang bertujuan untuk 
memperbaiki standar lingkungan dan praktik 
dalam mengelola sampah. EPR dikelola dalam 
peraturan manajemen pengelolaan limbah 
atau sampah. UU 18/2008  mensyaratkan 
perusahaan, individu, dan masyarakat untuk 
ikut bertanggung jawab dalam perbaikan 
pengelolaan sampah melalui penggunaan 
kembali, daur ulang, dan perbaikan (3R). 
Pemerintah mendorong perusahaan untuk 
ikut bertanggung jawab dalam mendesain 
kemasan termasuk bertanggung jawab untuk 
mengelola sampahnya. Dengan demikian, biaya 
yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi 
lebih besar karena terkait dengan usaha 
untuk mengurangi dampak lingkungan atas 
penggunaan produk. Perhatian perlu dikuatkan 
karena penerapan EPR membutuhkan modal 
besar untuk memperbaiki aktivitas bisnis.

Konsep EPR berasal dari Swedia dan diadopsi 
oleh Indonesia pada 2008. Area bisnis yang perlu 
diperhatikan dalam penerapan EPR  termasuk 
sektor tempat tinggal, komersial, dan industri, 
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cagar budaya,  taman nasional, dan fasilitas pu-
blik. Perusahaan diwajibkan untuk mencantum-
kan label terkait dengan pengelolaan sampah 
pada kemasaran, membangun tempat daur 
ulang, dan menggunakan materi untuk diolah 
kembali, didaur ulang dan mudah diuraikan. 

UU 32/2009 terkait dengan Manajemen 
dan Perlindungan Lingkungan dikuatkan dengan 
dikeluarkannya PP 81/2012 terkait dengan 
penerapan pelaksanaan limbah rumah tangga. 
Kementerian Lingkungan telah mengumumkan 
mulai 2013, semua pemerintah lokal diharapkan 
mengubah sistem pembuangan sampah terbu-
ka menjadi pembuatan sampah yang berorien-
tasi lingkungan. 

Dampak
Proses menerapkan EPR menambah beban tam-
bahan pada perusahaan. Akhirnya, konsumen 
akhir  juga akan menanggung beban. Produk 
menjadi kurang kompetitif terkait dengan 
penyesuaian biaya EPR. Hal ini menjadi tidak 
menguntungkan perusahaan yang juga ber-
tanggung jawab terhadap sampah konsumen. 
Situasi ini juga menambah sulit jika perusahaan 
memiliki distribusi produk di seluruh Indone-
sia dan harus mengelola dan mengumpulkan 
sampah di seluruh wilayah Indonesia. 

Rekomendasi
Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan EPR 
yang tercantum dalam PP 81/2012 sebelum 
memberlakukannya untuk wajib dilaksanakan 
oleh perusahaan dengan mempertimbangkan 
kesesuaian dengan kebijakan dan prioritas 
lingkungan dalam konteks Indonesia. 

TAnTAnGAn 4: KEWAjIBAn LABELISASI 
MAKAnAn. 
Pesan kesehatan yang wajib tercantum dalam 
kemasan terkait dengan kandungan lemak, 
garam, dan gula dalam makanan olahan oleh 
Kementerian Kesehatan diyakini merupakan 
cara untuk mencegah penyakit tidak menular 
atau non-communicable diseases termasuk dia-
betes dan tekanan darah tinggi. Pada dasarnya 
pelaku industri mendukung perbaikan pengeta-
huan nutrisi dan peningkatan kesadaran keseha-
tan yang lebih besar dari konsumen, tetapi ide 
pencantuman pesan pada kemasan tersebut 
perlu dipertimbangkan ulang, terutama terkait 
dengan harmonisasi kebijakan antar negara di 
kawasan ASEAN. 

Kewajiban Labelisasi Makanan.

Tantangan Dampak Rekomendasi
Pesan kesehatan yang wajib 
terkait dengan kandungan 
lemak, garam, dan gula 
dalam makanan olahan dan 
kemasan oleh Kementerian 
Kesehatan dianggap sebagai 
alat mencegah penyakit 
tidak menular atau non-
communicable diseases. 

 . industri mendukung 
peningkatan 
pengetahuan 
untuk nutrisi 
namun mengalami 
kekurangan 
dukungan bukti 
ilmiah.  . Menetapkan 
persyaratan 
labelisasi yang 
mungkin berlebihan. 

Pemerintah perlu 
mempertimbangkan revisi 
kebijakan terkait dengan 
perlunya bukti ilmiah dan 
relevansi dengan Masyarakat 
Ekonomi Asean 2015.

Dampak
Efektifitas pesan kesehatan pada kemasan 
untuk mengurangi penyakit tidak menular perlu 
diteliti secara mendalam. Apabila ternyata 
tidak ada kaitan yang kuat, maka kebijakan 
tersebut justru akan memberatkan industri dan 
konsumen, mengingat ia akan meningkatkan 
biaya baik bagi produser dan importer, yang 
selanjutnya akan ditanggung oleh konsumen. 
Selain itu, kebijakan ini berpotensi menjadi 
penghalang perdagangan di ASEAN, mengingat 
negara-negara anggota ASEAN lainnya 
cenderung memberikan keleluasaan kepada 
produsen untuk mencantumkan atau tidak 
mencantumkan pesan tersebut. Dalam hal ini, 
negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan 
Singapura, lebih condong memprioritaskan 
edukasi bagi konsumen. 

Rekomendasi
Pemerintah perlu mempertimbangkan per-
baikan kebijakan dengan memanfaatkan bukti 
ilmiah. Jika tidak terbukti berdampak dalam 
upaya memperbaiki kesehatan masyarakat, 
maka kebijakan labelisasi tersebut perlu ditinjau 
ulang, sehingga produsen dan konsumen 
Indonesia akan mendapatkan manfaat optimal 
dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 
2015. 
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Sektor pertanian mempekerjakan hampir 
40 persen angkatan kerja di Indonesia, 
tetapi hanya mewakili sekitar 13 persen 

dari kue ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor 
ini tumbuh rata-rata sebesar 2 persen lebih lam-
bat dari pertumbuhan PDB secara keseluruhan. 
Singkatnya, sektor pertanian merupakan tempat 
dimana mayoritas kemiskinan di Indonesia 
berada. Indonesia tidak akan mampu mengu-
rangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan 
secara signifikan tanpa meningkatkan produktif-
itas sektor ini. Inilah mengapa sektor pertanian 
merupakan isu sensitif di Indonesia, secara 
politik maupun sosial. 

Sebagai negara dengan penduduk lebih 
dari 250 juta, ketahanan pangan merupakan isu 
strategis. Presiden dan Wakil Presiden terpilih 
Jokowi-JK menempatkan ketahanan pangan se-
bagai salah satu isu paling penting yang dihadapi 
pemerintahan mereka, selain ketahanan energi, 
pendidikan, dan daya saing ekonomi. Mendorong 
produksi pangan dalam negeri, terutama mewu-
judkan swasembada beras, merupakan prioritas 
utama pemerintah Jokowi-JK. 

5. sEKTor PErTANIAN

REKoMEnDASI SEKToR-SPESIfIK
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Gambar 10: PMA di sektor pertanian
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Sejalan dengan tantangan di atas, menarik 
arus masuk PMA lebih ke sektor pertanian 
merupakan langkah strategis bagi pemerintah 
dalam rangka meningkatkan output  serta 
menghasilkan produk pertanian bernilai 
tambah tinggi. Jika dikelola dengan baik, PMA 
bisa berperan penting dalam meningkatkan 
produktifitas sektor pertanian untuk memak-
murkan para petani. 

Saat ini, PMA di sektor ini relatif rendah 
dibandingkan dengan sektor lain, meskipun 
pertanian memiliki beberapa keunggulan 
seperti sektor ini padat karya (labor intensive), 
yang merupakan solusi bagi upaya mengurangi 
pengangguran. Selain itu, pertanian memiliki 
efisiensi investasi yang tinggi, dengan multipli-
er efek yang relatif besar. Pertanian memiliki 
Incremental Output Ratio rendah (ICOR), yang 
berarti bahwa investasi yang relatif rendah 
diperlukan untuk memungkinkan output 
ekonomi meningkat. Dalam kata lain, investasi 
di bidang pertanian adalah salah satu cara yang 
paling efisien bagi Indonesia untuk mendorong 
pertumbuhan PDB dan mengurangi kesenjang- 
an dan kemiskinan.

Investasi di bidang pertanian menawarkan 
potensi yang besar bagi investor karena sangat 
padat karya dan menggunakan relatif sedikit 
investasi modal untuk menghasilkan dampak 
ekonomi yang besar. Di Indonesia, muncul 
trend semakin kuatnya upaya untuk membatasi 
terhadap PMA di sektor ini dimana kepemilikan 
asing di sektor tanaman pangan yang menurun 
dari 95 persen pada 2007 menjadi 49 persen 
pada tahun 2010. 

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah 
memiliki berbagai kebijakan untuk membantu 
dan memberdayakan petani. Pemerintah meng-
gunakan pendekatan subsidi output, subsidi in-
put, dan pembayaran untuk penyediaan layanan 
kepada pertanian pada umumnya. 

Kebijakan pertanian Indonesia didominasi 
oleh keinginan swasembada pangan untuk 
berbagai jenis komoditi pangan, tujuan yang 
terkadang kurang sejalan dengan tujuan-tujuan 
lain. Tantangan bagi kehendak pemerintah yang 
baru untuk menjaga keseimbangan sementara 
mendukung produsen dan memastikan bahwa 
harga untuk produk-produk makanan pokok 
tetap terjangkau bagi rumah tangga miskin. Di 
sinilah PMA harus dimanfaatkan untuk men-
dukung ketahanan pangan di Indonesia.

Pertanian memiliki efisiensi investasi 
yang tinggi, dengan multiplier efek 

yang relatif besar. Pertanian memiliki 
Incremental output Ratio (IcoR) 

rendah, yang berarti bahwa investasi 
yang relatif rendah diperlukan untuk 

memungkinkan output ekonomi 
meningkat. Dalam kata lain, 

investasi di bidang pertanian adalah 
salah satu cara yang paling efisien 
bagi Indonesia untuk mendorong 

pertumbuhan PDB dan mengurangi 
kesenjangan dan kemiskinan.
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TAnTAnGAn 1: BADAn KETAhAnAn 
PAnGAn & KEAnDALAn DATA
UU 18/2012 tentang pangan dibuat untuk 
menggantikan UU sebelumnya tahun 1996, dan 
untuk memperkuat prinsip-prinsip Kedaulatan 
dan Kemandirian Pangan. Pasal 126-128 dalam 
undang-undang baru tersebut mengamanat-
kan pembentukan Badan Ketahanan Pangan 
yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Badan 
ketahanan pangan baru ini dimaksudkan untuk 
memainkan peran utama dalam mengelola pa-
sokan dan permintaan untuk produk makanan 
penting. Pasal 36 menetapkan bahwa “impor 
pangan hanya dapat diterapkan jika produksi 
pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau 
tidak dapat diproduksi di dalam negeri”. 

Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas 
untuk menjalankan pemerintah berkaitan de-
ngan “produksi, pengadaan, penyimpanan dan/
atau distribusi pangan pokok dan makanan lain 
yang telah ditentukan oleh pemerintah.” Apa 
yang disebut hukum tersebut sebagai ‘lem-
baga super’, yakni badan ketahanan pangan, 
akan melaporkan langsung kepada presiden 
dan harus terbentuk dalam tiga tahun setelah 
berlakunya hukum atau pada akhir 2015. Ini 
tentu butuh waktu untuk membangun kapasitas 
menjadi organisasi baru. Jika badan ini tidak 
siap, akan muncul dampak negatif terhadap 
stabilitas industri pangan. 

Dengan kewenangannya yang luas, badan 
baru ini harus memastikan bahwa mereka 
menggunakan metodologi yang kuat dalam 
mengumpulkan data. UU 18/2012 pasal 113-
115 mengamanatkan pembentukan Sistem 
Informasi Pangan. Terdapat beberapa risiko 
besar di sini. Sebagai contoh, produksi jagung 
total adalah 18,5 juta ton untuk 2013 berdasar-

Badan Ketahanan Pangan & keandalan data

Tantangan Dampak Rekomendasi
 . Mendesak dibentuknya 

lembaga strategis 
yakni Badan Ketahanan 
Pangan untuk tujuannya 
dalam waktu kurang 
dari satu tahun. . Badan Ketahanan 
Pangan membutuhkan 
data yang dapat 
diandalkan yang 
menjadi dasar 
keputusan, jika tidak, 
dapat menghasilkan 
kebijakan yang buruk.

 . Potensi gangguan di 
pasar jika badan ini 
tidak kapabel. . data yang tidak 
reliabel dapat 
memunculkan 
kebijakan yang 
lemah, berpotensi 
memperburuk 
ketahanan pangan.

 . Pemerintah harus 
mengeluarkan pedoman 
pelaksanaan pembentukan 
Badan Ketahanan Pangan 
sekaligus membangun 
kapasitas organisasinya . Kementerian Pertanian dan 
BKP harus berbagi data untuk 
verifikasi data

REKoMEnDASI SEKToR-SPESIfIK

kan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) data. 
Kementerian Pertanian menggunakan data BPS 
yang sama untuk 2013. Namun, berdasarkan 
wawancara kami dengan perusahaan, total 
produksi jagung untuk tahun 2013 diperkirakan 
tidak lebih dari 8 juta ton. Terdapat perbe-
daan besar dalam data antara pemerintah dan 
industri.

Dampak 
Akan ada potensi gangguan pada produk 
makanan penting jika Badan Ketahanan Pangan 
tidak rampung pada akhir tahun depan. Karena 
badan baru memiliki kewenangan yang luas 
atas impor pangan, mungkin terdapat masalah 
di pasar jika data yang tidak dapat diandal-
kan tetap digunakan. Data yang lemah dapat 
menghambat jalan menuju ketahanan pangan 
Indonesia.

Rekomendasi 
Badan Ketahanan Pangan yang baru nanti- 
nya perlu segera mengembangkan kapasitas 
kelembagaan yang kuat. Hal ini akan membu-
tuhkan dukungan dan bimbingan pemerintah. 
Karena hukum mengamanatkan pembentukan 
sistem informasi pangan yang dapat diandalkan 
untuk badan tersebut, kementerian pertanian 
perlu untuk berbagi metodologi pengumpulan 
data dengan badan baru ini. Selain itu, juga 
diperlukan kolaborasi dengan industri dalam 
pengumpulan dan verifikasi data dalam rangka 
meningkatkan kualitas data.
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TAnTAnGAn 2: LInGKUnGAn InvESTASI 
TIDAK MEnARIK
Pertanian adalah sektor yang efisien bagi 
Indonesia untuk mendorong pertumbuhan 
PDB, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. 
Namun, investasi di bidang pertanian tertinggal 
dari investasi di sektor lain. Ada potensi yang 
belum termanfaatkan di sektor ini, dalam kon-
teks ini investor bisa ikut berperan. 

Pemerintah secara aktif mempromosikan 
investasi skala besar di sektor pertanian dengan 
target belanja terutama pada tanaman pangan, 
sementara sebagian besar investasi swasta 
disalurkan ke tanaman tahunan. Investasi di 
perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan-pe-
rusahaan swasta besar telah meningkat pesat 
selama dekade terakhir. Namun, meskipun 
jumlah investasi di bidang pertanian telah 
tumbuh. Menurut OECD, persentase sumbang- 
an pertanian dari total realisasi investasi tetap 
jauh lebih rendah dari sumbangan ini pada PDB, 
impor, ekspor dan kesempatan kerja. 

Kendala-kendala untuk meningkatkan 
investasi di bidang pertanian tidak banyak beru-
bah selama sepuluh tahun terakhir. Mendapat-
kan hak atas tanah yang jelas menjadi tanta-
ngan utama. Masalah lainnya adalah kualitas 
infrastruktur yang tak layak dan tidak memadai. 
Untuk kredit di sektor ini, pemerintah terus 
berupaya menyederhanakan dan mempercepat 
perizinan usaha dan prosedur investasi agar 
menarik lebih banyak PMA. 

Revisi terbaru dari apa yang disebut Daftar 
Negatif Investasi (DNI) dalam Perpres 39/2014, 
menetapkan pembatasan investasi dan kepemi-
likan asing. Pertanian merupakan salah satu 
sektor di mana pada daftar DNI 2014 pem-
batasannya meningkat dibandingkan dengan 
daftar pada 2010. Misalnya, jumlah maksimum 
kepemilikan asing dalam bisnis tanaman-ta-
naman utama (jagung, kedelai, kacang tanah, 
kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar, dan lain-

Lingkungan investasi tidak menarik

Tantangan Dampak Rekomendasi
Pembatasan PMA di sektor 
pertanian.

 . Tidak ada insentif 
untuk melakukan 
investasi tanpa 
memiliki modal 
mayoritas;  . Terbatasnya potensi 
untuk memanfaatkan 
keuntungan dari 
investasi asing.

Pemerintah harus melonggarkan 
pagu jumlah maksimal investasi 
PMA di industri pertanian.

lain) adalah 49 persen tanpa pembatasan pada 
ukuran lahan. Namun, DNI 2014 membatasi 
kepemilikan asing hingga 49 persen, jika ukuran 
daerah ini lebih dari 25 Ha. Saat ini, investasi 
di bidang pertanian juga harus menerima re-
komendasi dari Kementerian Pertanian. 

Selain itu, UU 13/2010 tentang hortikultura 
telah mengurangi kepemilikan saham asing da-
lam bisnis hortikultura, atau tanaman pangan, 
dari 95 persen menjadi 30 persen. Peraturan ini 
tidak memasukkan klausul sebelumnya (grand-
father clause) untuk bisnis yang telah ada dan 
semua investor harus mematuhi pengurangan 
tersebut dalam waktu empat tahun, termasuk 
mereka yang berada dalam bisnis ini sebelum 
UU tersebut disahkan. Menjelang berakhirnya 
2014, semua perusahaan asing harus mematuhi 
peraturan tersebut. 

Dampak 
Terdapat sedikit insentif untuk PMA yang masuk 
ke Indonesia jika perusahaan tidak bisa memiliki 
saham kepemilikan mayoritas sebagai ganti 
dari jumlah investasi yang besar. Pagu ini akan 
menghambat iklim investasi dan pencapaian 
target ketahanan pangan. 

Rekomendasi 
Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali 
bahwa pembatasan yang berlebih atas kepemi-
likan asing di sektor pertanian akan mengham-
bat investasi. Pemerintah bisa mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar dari perusahaan 
asing, misalnya dengan mempersyaratkan 
mereka untuk melakukan riset di Indonesia 
dan bermitra dengan perusahaan UKM lokal. 
Hal ini dimaksudkan untuk mendorong transfer 
teknologi yang bermanfaat bagi ekonomi 
domestik, juga untuk memberdayakan bisnis 
pertanian lokal yang berukuran kecil. Selain itu, 
kebijakan pembatasan kepemilikan asing tidak 
dijalankan secara retroaktif.
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Sektor keuangan Indonesia masih belum berkembang 
dengan baik jika dibandingkan dengan negara-negara 
lain di ASEAN, serta masih didominasi oleh institusi bank. 

Pembiayaan jangka panjang masih terbatas dan investor institusi 
belum menjadi sumber modal jangka panjang. Namun, pemerin-
tah terus mendorong diversifikasi pasar keuangan, pengemban-
gan pasar obligasi, dan penguatan kapasitas investor. 

Indonesia membuka diri untuk masuknya bank asing saat sek-
tor ini runtuh selama krisis keuangan Asia, yang memungkinkan 
kepemilikan asing hingga 99 persen. Kebijakan untuk memastikan 
tingkat persaingan yang sama antar bank harus dipertahankan, 
terlepas dari struktur kepemilikan. Pemerintah telah mengambil 
beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja sektor keuangan. 
Antara lain adalah independensi Bank Indonesia dan pembentu-
kan badan independen OJK yang telah mengambil alih tanggung 
jawab pemantauan dan pengawasan dari BI. 

Asuransi adalah sektor keuangan terbesar kedua setelah 
perbankan. Total aset perusahaan asuransi menyumbang sekitar 
lima persen dari PDB pada tahun 2008. Batas kepemilikan modal 
asing saat ini ditetapkan sebesar 80 persen untuk perusahaan 
asuransi. Namun faktanya, sektor asuransi telah tertinggal di be-
lakang sektor perbankan, jika ukuran pasar, penetrasi pasar dan 
kekuatan modal dijadikan ukuran.

TAnTAnGAn 1: PEMBATASAn KEPEMILIKAn ASInG DI 
jASA ASURAnSI
PP 73/1992 tentang asuransi diberlakukan segera setelah UU 
2/1992 diumumkan secara resmi. Pasal 6 dalam peraturan 
tersebut mengatur batas kepemilikan asing di asuransi hingga 
80 persen, yang jauh lebih tinggi bahwa negara-negara lain di 
wilayah ini. Namun pada 15 September 2014 DPR menyetujui 
RUU asuransi untuk menggantikan UU 2/1992. UU baru tersebut 
tidak menentukan pembatasan kepemilikan asing. Sebuah PP 
baru akan dibuat untuk menetapkan pedoman pelaksanaan UU 
baru ini dan untuk menyesuaikan persentasenya. Berdasarkan 

aturan yang ada, investor asing bisa memper-
oleh hingga 80 persen kepemilikan dan hanya 
dapat meningkatkan persentase jika pemegang 
saham Indonesia tidak dapat memberikan 
kontribusi modal yang dibutuhkan. 

Meskipun Indonesia relatif terbuka, tingkat 
penetrasi asuransi sangat rendah. Dengan 
prospek yang kuat untuk pertumbuhan, investor 
asing mengincar pasar asuransi di Indonesia. 
Batas tinggi kepemilikan asing tentu akan 
menambah daya tarik. 

Dampak 
Jika ada perubahan kebijakan untuk membatasi 
kepemilikan asing, UU baru harus mencakup 
klausul sebelumnya sehingga tidak mempengaruhi 
bisnis yang ada. Perubahan peraturan yang tidak 
dapat diprediksi perubahannya akan menghambat 
perkembangan industri asuransi yang masih jauh 
dari optimal saat ini. 

Rekomendasi 
Pemerintah perlu menilai batas-batas kepemi-
likan asing di asuransi dengan mengatur kemba-
li pedoman pelaksanaannya. Tingkat kepemi-
likan yang diatur harus bisa menjaga daya tarik 
industri asuransi untuk perusahaan asing. Jika 
terdapat penurunan batas kepemilikan asing, 
aturan tersebut tidak dapat berlaku retroaktif.

TAnTAnGAn 2: MAnfAAT DARI BIAyA 
yAnG DIBAyARKAn KEPADA ojK
OJK bergantung pada biaya dari perusahaan 
keuangan untuk menjalankan operasinya, 
sebagaimana diatur dalam UU 21/2011, pasal 
37 (1), dengan PP 11/2014 sebagai pedoman 
pelaksanaan sehubungan dengan pemungutan/
pengumpulan biaya. Jika biaya yang diterima 
sepanjang tahun melebihi anggaran OJK untuk 
tahun fiskal berikutnya, kelebihan tersebut 
disetorkan ke kas negara atau Kementerian 
Keuangan. Sayangnya, ada ketidakjelasan 
tentang pembatasan alokasi anggaran. Dari 
sudut pandang pemangku kepentingan, biaya 
dipandang sebagai beban pajak tambahan. 

Mekanisme pengumpulan biaya juga kurang 
jelas. Misalnya, OJK memiliki hak untuk mengu-
rangi biaya hingga nol untuk sebuah perusahaan 
dalam kesulitan keuangan tetapi tidak ada 
kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan 
“kesulitan keuangan”. Hal ini berpotensi men-
ciptakan tantangan akuntabilitas untuk OJK. Ada 
juga ketidakjelasan tentang apa yang perusahaan 

6. sEKTor KEUANgAN

Pembatasan kepemilikan asing di jasa asuransi

Tantangan Dampak Rekomendasi
Undang-undang tentang 
Asuransi yang baru saja 
disahkan tidak menentukan 
batas untuk kepemilikan 
asing. Selanjutnya PP akan 
dibuat sebagai pedoman 
pelaksanaan undang-
undang tersebut.

 . Meskipun indonesia 
relatif terbuka 
dibandingkan 
dengan negara 
lain di kawasan, 
penetrasi pasar 
masih rendah 
meskipun 
pertumbuhannya 
cepat. . Batasan 
kepemilikan yang 
lebih besar dapat 
berpengaruh secara 
negatif terhadap 
sentimen investor.

Pemerintah untuk lebih berhati-
hati menilai batas kepemilikan 
asing dalam asuransi. 

Penyesuaian kepemilikan harus 
memastikan daya tarik industri 
bagi perusahaan asing dan tidak 
berlaku surut (retroaktif).

REKoMEnDASI SEKToR-SPESIfIK
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akan dapatkan dari biaya yang mereka keluarkan. 
Sementara dana digunakan untuk operasi OJK, 
UU-nya tidak menjelaskan manfaat yang diberi-
kan kepada pelaku industri keuangan. 

Dampak 
Biaya untuk OJK didasarkan pada nilai aset 
institusi dan umumnya dipandang sebagai 
beban pajak baru pada perusahaan yang akan 
ditransfer ke konsumen. Kurangnya kejelasan 
tentang mekanisme pengumpulan biaya dan 
penggunaannya berpotensi akan menciptakan 
masalah tata kelola dan akuntabilitas bagi OJK 
di masa depan.

Rekomendasi 
OJK harus membatasi penggunaan biaya secara 
lebih spesifik. Badan ini juga harus memper-
jelas manfaat yang pemangku kepentingan 
dapatkan sebagai imbal baliknya. Kekhawatiran 
pemangku kepentingan perlu diklarifikasi dan 
diselesakan sehingga dapat menciptakan situasi 
yang saling menguntungkan.

TAnTAnGAn 3: MEMPERcEPAT 
PEMBEnTUKAn SISTEM IDEnTITAS 
TUnGGAL
Indonesia belum memiliki sistem identitas 
tunggal bagi warga negaranya. Lembaga pemer-
intah menggunakan berbagai sumber informasi 
untuk melacak individu. Misalnya, Direktorat 
Jenderal Pajak menggunakan sejumlah 28 data 
yang berbeda untuk melacak data penduduk 
seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin 
Mengemudi (SIM), Paspor, dan beberapa jenis 
tagihan. Proses yang panjang ini tentu memi-
liki konsekuensi bagi hampir semua industri 
yang berhubungan dengan konsumer. Dampak 
langsung antara lain adalah inefisiensi dalam 
melacak informasi pelanggan atau calon pelang-
gan. Untuk sektor keuangan, hal ini berpotensi 

Manfaat dari Biaya yang Dibayarkan kepada ojK

Tantangan Dampak Rekomendasi
Perusahaan ingin 
mengetahui manfaat dari 
biaya yang dibayarkan 
kepada oJK. Sementara 
peraturan hanya 
menyatakan bahwa biaya 
tersebut dialokasikan untuk 
operasi oJK, administrasi, 
pengadaan dan kegiatan 
pendukung lainnya.

Biaya ini dihitung 
berdasarkan pada aset 
dan dipandang sebagai 
beban pajak baru oleh 
perusahaan.

oJK harus menetapkan aturan 
yang membatasi biaya untuk 
kegiatan-kegiatan khususnya. 
Badan ini harus memperjelas 
manfaat yang pemangku 
kepentingan (perbankan dan 
asuransi) dapatkan sebagai 
imbal baliknya.

Mempercepat pembentukan sistem identitas tunggal

Tantangan Dampak Rekomendasi
indonesia tidak memiliki kartu 
identitas tunggal bagi warganya. 
Baik pemerintah maupun sektor 
swasta memanfaatkan berbagai 
sumber data untuk melacak 
identitas pribadi. Sistem 
e-KTP dimaksudkan untuk 
menyelesaikan masalah ini.

dampak langsung bagi 
bisnis adalah inefisiensi, 
khususnya untuk industri 
keuangan, karena risiko 
kredit meningkat dan 
memperlahan ekspansi 
kredit.

Pemerintah perlu 
mengambil ketegasan 
dalam mendorong 
pelaksanaan proyek 
e-KTP untuk memastikan 
targetnya tercapai.

meningkatkan risiko kredit dan juga kesulitan 
dalam melakukan ekspansi pendanaan. 

Saat ini, sistem informasi debitur telah mu-
lai dikerjakan oleh BI. Bank Indonesia kini meng-
umpulkan data pada pinjaman setiap individu 
yang berpartisipasi dalam transaksi keuangan. 
Namun, ini semua belum cukup untuk memba-
ngun integritas industri.

Inisiatif program e-KTP merupakan langkah 
untuk menciptakan sistem identitas yang 
handal. Idealnya system tersebut juga dapat 
diaktifkan untuk “menerima” uang tunai dan 
menangani pembayaran elektronik. Untuk 
mereka yang secara finansial dikecualikan dan 
belum terlayani, bank dan lembaga keuangan 
dapat menentukan kelayakan kreditnya ber-
dasarkan pola dan sejarah transaksi. Oleh kare-
na itu, e-KTP yang dengan fungsi pembayaran, 
tidak saja akan mendorong inklusi keuangan 
tetapi juga akan menghasilkan peningkatan 
efisiensi berbagai program sosial pemerintah 
yang melibatkan insentif dana kepada kelompok 
tertentu.

Dampak 
Tertundanya impelementasi program e-KTP 
memiliki konsekuensi baik pada sektor pemer-
intah maupun swasta. Untuk industri keuangan, 
sistem informasi debitur BI adalah batu lon-
catan untuk mengurangi risiko kredit. Namun, 
tanpa sistem identitas tunggal, sistem tersebut 
akan kurang efektif. Selain itu, sistem identitas 
tunggal juga sangat penting bagi industri keuan-
gan untuk memperluas jangkauannya ke pasar 
baru dan juga memperluas jangkauan inklusi 
keuangan.

Rekomendasi 
Pemerintah perlu menetapkan proyek  e-KTP 
sebagai kebijakan prioritas dan mengembang-
kan sistem untuk mencatat pengeluaran peme- 
rintah dan pembayaran elektronik.
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Investor asing tertarik untuk terlibat dalam upaya Indonesia 
mewujudkan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen, mengurangi 
kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Lingkungan bisnis 

yang sehat dan semangat kemitraan yang kuat dapat membantu 
Indonesia untuk mengelola sumber dayanya, untuk mewujudkan 
perekonomian yang lebih maju. Rekomendasi kebijakan ini meru- 
pakan wujud keinginan untuk mendorong perubahan ke arah yang 
lebih baik. 

Masih banyak hal yang harus dilakukan. Semuanya akan 
mungkin diwujudkan. Kepastian peraturan dan kontrak adalah 
faktor penting dalam mendorong investor domestik dan asing 
untuk ‘turun ke lapangan’. PMA telah menjadi pasar yang kom-
petitif di mana negara-negara bersaing untuk menarik PMA 
berkualitas tinggi untuk menciptakan nilai tambah bagi negara 
tujuannya. Rekomendasi ini dapat membantu memperkaya ide-
ide positif untuk dalam perdebatan nasional yang sedang ber-
langsung, sehingga Indonesia bisa lebih sukses dalam menarik 
PMA berkualitas.

Indonesia telah membuat banyak kemajuan dalam mem-
promosikan iklim bisnis yang lebih baik beberapa tahun terakhir. 
Akan tetapi, iklim bisnis di Indonesia masih berada di belakang 
Negara lain di kawasan. Indonesia memiliki daftar panjang 
manfaat yang tidak bisa ditawarkan oleh negara-negara lain, di 
antaranya sumber daya alam, pasar yang besar, sumber daya 
manusia yang melimpah, lokasi yang strategis, dan politik yang 
stabil. Kebijakan yang lebih baik tentu dapat mensinergikan 
berbagai faktor tersebut.

Rekomendasi dalam laporan ini merupakan titik awal yang per-
lu ditindaklanjuti dengan upaya memperbaiki berbagai kebijakan. 
Pemerintah baru memiliki keberanian dan tekad untuk melakukan 
reformasi kebijakan, termasuk kebijakan-kebijakan terkait dengan 
investasi. Hal ini sejalan dengan kepentingan investor, pemerintah 
dan tentunya tujuan jangka panjang bangsa Indonesia.

Dunia usaha siap untuk bekerja bahu membahu bersama Pe-
merintah Indonesia untuk mencapai memperbaiki kebijakan ideal 
menuju ekonomi yang maju. Dialog telah dimulai. Tantangan yang 
tak ringan berada di depan kita semua.
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Rekomendasi dalam laporan ini merupakan 
titik awal yang perlu disikapi dengan upaya 

memperbaiki berbagai kebijakan. 
Pemerintah baru memiliki keberanian dan 

tekad untuk melakukan reformasi kebijakan, 
termasuk kebijakan-kebijakan terkait dengan 

investasi. 
hal ini sejalan dengan kepentingan investor, 

pemerintah dan tentunya tujuan jangka 
panjang bangsa Indonesia. 

Dunia usaha siap untuk bekerja bahu 
membahu bersama Pemerintah Indonesia 

untuk mencapai memperbaiki kebijakan ideal 
menuju ekonomi yang maju.
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