Policy Brief 2016/01

1

Membangun Kembali
Kawasan Industri di Indonesia
Joanna Octavia, M.Sc
Peneliti Senior

Ringkasan
Bisnis pembangunan kawasan industri di Indonesia telah berkembang pesat sejak
diawali pada tahun 1970an. Namun, buruknya perencanaan dan lemahnya pelaksanaan
kebijakan di masa lalu telah berujung pada permasalahan kebijakan di empat bidang
kunci: administrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, hubungan tenaga kerja
yang antagonistik, dan insentif yang terbatas. Permasalahan ini diperparah dengan isuisu seperti meningkatnya ongkos buruh dan harga lahan di atau di sekitar Jabodetabek,
dimana sebagian besar kawasan industri yang paling besar di negara ini berada. Makalah
ini melihat akar penyebab permasalahan di kawasan industri, kemungkinan implikasinya,
tanggapan pemerintah, dan kemungkinan rekomendasi kebijakan.

Pendahuluan
Dalam
konteks
pembangunan,
kawasan
industri telah menjadi senada dengan proses
industrialisasi dan dianggap sebagai alat yang
kuat untuk menciptakan lapangan kerja serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya
saing. Secara khusus, kawasan industri memiliki
kemampuan memfasilitasi strategi untuk
mengejar pembangunan di negara lain dengan
memberikan kerangka kelembagaan, pelayanan
modern, dan infrastruktur yang tidak tersedia di
bagian lain di Indonesia (UNIDO, 1997).
Akan tetapi, tantangannya adalah bagaimana
menciptakan dan mempertahankan kawasan
industri yang kompetitif bukan hanya di pasar

lokal, tetapi juga dalam konteks global. Penelitian
oleh UNIDO (2015) menunjukkan bahwa kini
terdapat lebih dari 12.000 kawasan industri di
seluruh dunia, dengan perkiraan 893 di antaranya
terletak di kawasan ASEAN. Menurut data terakhir
yang tersedia dari Kementerian Perindustrian
pada tahun 2012, terdapat 172 kawasan industri
yang saat ini tersebar di seluruh nusantara,
dimana sebagian besar didominasi oleh kegiatan
sektor manufaktur.1
1
Sulit untuk memperkirakan jumlah kawasan industri
yang akurat di Indonesia karena tidak adanya lembaga
pemerintah yang bertanggung jawab atas kawasan
ekonomi. UNIDO (2015) mengindikasikan bahwa terdapat
260 kawasan industri di Indonesia.
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Bagan 1. Penyebaran kawasan industri di Indonesia, menurut pulau

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2012
Program pembangunan kawasan industri di
Indonesia dimulai pada tahun 1970an ketika
pemerintah pusat, bekerja sama dengan
pemerintah daerah, membangun kawasan
industri pertama di Jakarta, yang bernama
Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta (JIEP).2
Ini lalu diikuti dengan Kawasan Industri Rungkut
Surabaya (SIER) (1974), Kawasan Industri Cilacap
(1974), Kawasan Industri Medan (1975), Kawasan
Industri Makassar (1978), Kawasan Industri
Cirebon (1984), dan Kawasan Industri Lampung
(1986) (Kwanda, 2000). Karena terbatasnya
anggaran yang dialokasikan untuk program, pada
tahun 1989 pemerintah mengeluarkan keputusan
yang membuka bisnis pembangunan kawasan
industri untuk sektor swasta.3 Ini kemudian disusul
dengan dikeluarkannya serangkaian peraturan
yang membentuk basis hukum dan teknis dari
pembangunan kawasan industri di Indonesia.4
2
Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 5/1974
menetapkan bahwa tanah untuk bisnis pembangunan
kawasan industri hanya dapat diberikan kepada entitas
hukum yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah.
3
Keputusan Presiden No. 53/1989 membuka bisnis
pembangunan kawasan industri untuk sektor swasta.
4
Peraturan Pemerintah No. 24/2009 tentang Kawasan
Industri dikeluarkan sebagai pelaksanaan UU No. 5/1984
tentang Industri.

Sejak Bapak Joko “Jokowi” Widodo menjabat
sebagai Presiden di bulan Oktober 2014, sebagian
besar fokus pemerintah telah diarahkan untuk
merevitalisasi ekonomi dengan meningkatkan
investasi di sektor manufaktur. Pembangunan
kawasan industri, serta Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), dianggap sebagai salah satu cara
yang paling efektif untuk memfasilitasi kegiatan
industri dan mempercepat proses industrialisasi
di seluruh wilayah nusantara. Selain itu, investasi
di kegiatan manufaktur, terutama dalam industri
padat karya, memiliki kapasitas untuk dapat
meningkatkan lapangan kerja di tingkat pusat
dan daerah.
Revisi terhadap Peraturan Pemerintah No.
24/2009, beserta dikeluarkannya kebijakan yang
bertujuan untuk mempermudah investasi di dalam
kawasan industri, merupakan bagian dari upaya
untuk mendorong daya saing kawasan industri
di Indonesia.5 Meskipun upaya ini telah berhasil
meningkatkan iklim investasi di negara ini, masih
banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk
mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan
yang masih terjadi, yang disebabkan oleh
5
Peraturan Pemerintah No. 142/2015 tentang Kawasan
Industri yang baru dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari
UU No. 3/2014 tentang Industri, dan mulai berlaku pada 28
Desember 2015.
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kebijakan yang tidak efektif. Makalah ini meninjau
permasalahan kebijakan dan tanggapan terkait
pembangunan kawasan industri, terutama dalam
aspek administrasi, infrastruktur, tenaga kerja, dan
insentif. Tulisan ini juga membahas kasus-kasus
pembangunan kawasan industri di Thailand dan
Vietnam, karena kedua negara tersebut seringkali
dianggap sebagai pesaing utama Indonesia di
wilayah Asia Tenggara, terutama dalam menarik
investasi ke sektor manufaktur. Terakhir, makalah
ini juga menawarkan beberapa rekomendasi yang
dapat membantu Indonesia lebih memaksimalkan
kawasan industrinya sebagai alat bantu untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan Kebijakan dan
Tanggapan terhadap Permasalahan
Tersebut
Administrasi
•

Administrasi kawasan industri di Indonesia
terfragmentasi dan tidak terintegrasi ke
dalam strategi pembangunan industri secara
keseluruhan.

•

Dua
permasalahan
terkait
dengan
administrasi kawasan industri adalah: (1)
kurangnya strategi nasional yang koheren;
dan (2) kurangnya lembaga pemerintah yang
khusus ditujukan untuk mengembangkan,
memonitor, dan mempromosikan kawasankawasan tersebut.

•

Kurangnya keterlibatan pemerintah di dalam
pembangunan kawasan industri di Indonesia
telah berujung pada melonjaknya harga-harga
tanah yang diperuntukkan untuk industri di
wilayah yang lebih berkembang.

•

Permasalahan ini diperparah dengan proses
desentralisasi administratif dan fiskal sejak
tahun 2001, yang memberikan kewenangan
pengambilan keputusan ke pemerintah
provinsi dan daerah.

•

Pemerintah
telah
berupaya
untuk
memecahkan permasalahan administratif
ini dengan: (1) mengarahkan kembali
investasi industri ke kawasan industri; dan
(2) memperkuat perannya dalam strategi
pembangunan kawasan industri secara
keseluruhan.

Sebelum tahun 2014, pembangunan kawasan
industri di seluruh nusantara tidak memiliki
rencana induk secara keseluruhan. Meskipun
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan
berbagai peraturan sebagai landasan hukum
untuk kawasan industri, rencana induk
pembangunan untuk industrialisasi hanya
dikeluarkan untuk Pulau Batam di Riau.6 Setelah
dikeluarkannya keputusan tahun 1989 yang
memperbolehkan perusahaan swasta untuk
mengelola kawasan industri tersebut, bisnis
kawasan industri kemudian menjadi terlalu
didominasi sektor swasta. Saat ini, hanya 6 persen
dari kawasan industri di Indonesia yang dikelola
oleh pemerintah. Hal ini sangat kontras dengan
negara lain di wilayah Asia: Malaysia (78 persen)
dan Thailand (48 persen) (ADB, 2014).
Lebih jauh lagi, Indonesia tidak memiliki
badan pemerintah yang bertanggung jawab
atas pembangunan kawasan ekonomi. Ini telah
mengakibatkan terjadinya monitoring yang tidak
jelas dan tidak konsisten di berbagai lembaga yang
berbeda, seperti Himpunan Kawasan Industri
(HKI), yang dikelola oleh swasta, pemerintah
daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) dan berbagai tim di bawah Kementerian
Perindustrian. Negara lain yang bersaing dalam
membangun kawasan industri di Asia Tenggara,
seperti Thailand dan Vietnam, membentuk badanbadan seperti Otoritas Kawasan Industri Thailand
atau Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)
dan Departemen Kawasan Ekonomi Kementerian
Perencanaan dan Investasi atau Department of
Economic Zones at the Ministry of Planning and
Investment di Vietnam. (UNIDO, 2015).

6
Batam ditunjuk sebagai kawasan industri melalui
Keputusan Presiden No. 71/1971.
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Bagan 2. Perbandingan jumlah populasi, ukuran massa tanah, dan jumlah kawasan industri

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2012

Dominasi sektor swasta di pembangunan kawasan industri dan keterlibatan pemerintah
yang kurang memadai telah berakibat pada melonjaknya harga lahan yang diperuntukkan
untuk industri. Akibatnya, berinvestasi di kawasan industri di Indonesia menjadi lebih mahal
daripada di negara-negara tetangga. Sebagai gambaran, pada tahun 2013, satu meter persegi di
Bekasi atau Karawang dihargai sebesar 191 dollar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan 119 dollar AS
di Bangkok (Siahaan, 2013). Ini mungkin dapat dikaitkan dengan tingginya permintaan untuk lahan
yang diperuntukkan untuk industri di wilayah yang lebih berkembang di atau di sekitar Jabodetabek,
dan rendahnya pemanfaatan kapasitas wilayah kawasan industri di luar Jawa. Harga lahan hanya
dapat dikelola apabila pemerintah memainkan peran aktif dan memiliki bagian yang signifikan dalam
pembangunan kawasan industri di negara mereka.
Bagan 3. Perbandingan harga lahan kawasan industri di Indonesia (US$/m2)

Sumber: Himpunan Kawasan Industri Indonesia, 2015
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Selain itu, proses desentralisasi telah
mengakibatkan saling tumpang tindihnya
peraturan dan regulasi. Contohnya, Peraturan
Menteri Perindustrian No. 5/2014 menetapkan
bahwa izin gangguan tidak diperlukan bagi
usaha yang terletak di dalam kawasan industri,
sementara Peraturan Daerah Kota Batam No.
12/2009 dan Peraturan Walikota Batam No.
13/2010 mewajibkan usaha untuk memperoleh
izin gangguan, terlepas dari lokasi usaha tersebut.
Permasalahan lain yang disoroti pengelola
kawasan industri adalah kesulitan untuk
mendapatkan lahan untuk penggunaan industri
karena tumpang tindihnya peraturan antara
dua tingkat pemerintahan. Inkonsistensi ini dan
kurangnya kejelasan dalam mengkomunikasikan
peraturan terkadang dapat menimbulkan biaya
tambahan pada usaha (Octavia, 2015).7
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah
telah
meningkatkan
upayanya
untuk
mengarahkan kembali investasi ke kawasan
industri di negara ini. Sebuah cetak biru untuk
industrialisasi yang menyerupai rencana induk
pembangunan kawasan industri dicantumkan di
dalam UU No. 3/2014 tentang Industri. Undangundang ini, yang juga dikenal sebagai UU Industri
yang baru, berisi ketentuan pembuatan rencana
induk pengembangan industri dan mendorong
para pelaku sektor manufaktur untuk mendirikan
pabrik mereka di dalam kawasan industri yang
ada (ADB, 2014). Saat ini, pemerintah bertujuan
untuk meningkatkan proporsi kegiatan industri
yang berlokasi di dalam kawasan industri dari 40
persen menjadi 70 persen dalam dua puluh tahun
ke depan (Yusuf, 2016).
Pemerintah juga akan memperkuat perannya
dalam membangun kawasan industri. Sebagai
bagian dari Rencana Pembangunan Nasional
2015-2019, pemerintah telah mengumumkan
rencana untuk membangun tiga dari 13 rencana
lokasi kawasan industri di luar Jawa, sementara
sepuluh kawasan sisanya akan dibangun oleh
sektor swasta (Salim, 2015).8 Meningkatnya
7
Pasal 23(6) dari Peraturan Pemerintah No. 142/2015
tentang Kawasan Industri yang baru menetapkan bahwa
izin gangguan tidak diperlukan bagi perusahaan yang
berlokasi di dalam kawasan industri.
8
Ketiga lokasi tersebut adalah Palu di Sulawesi Tengah,
Bitung di Sulawesi Utara, dan Kuala Tanjung di Sumatera
Utara.

5

keterlibatan pemerintah juga akan terlihat melalui
pembentukan Komite Kawasan Industri, badan
pemerintah yang hanya akan bertanggung jawab
atas pertumbuhan, monitoring, dan promosi
kawasan industri di Indonesia.9

Infrastruktur
•

Indonesia saat ini menempati peringkat 5 dari
9 negara ASEAN di sub-indeks ‘Infrastruktur’
pada ‘Indeks Kinerja Logistik dan Indikatornya’
dari Bank Dunia, di bawah pesaing kawasan
industri di wilayah ASEAN: Thailand (peringkat
3) dan Vietnam (peringkat 4).

•

Penyewa di dalam beberapa kawasan industri
di Indonesia telah menyatakan pasokan listrik
yang tidak dapat diandalkan dan kurangnya
akses ke infrastruktur eksternal sebagai
hambatan infrastruktur yang utama.

•

Peraturan Pemerintah No. 142/2015 yang baru
menjawab kebingungan yang menyelimuti
penyediaan infrastruktur pada peraturan
tentang kawasan industri yang lama, dengan
mendefinisikan berbagai jenis infrastruktur
kawasan industri dan melimpahkan tanggung
jawab kepada institusi tertentu untuk urusan
pembangunan.

Secara umum, kualitas infrastruktur di dalam
dan di sekitar kawasan industri di Indonesia
kurang memadai. Pasokan listrik yang tidak dapat
diandalkan dan kurangnya akses ke infrastruktur
eksternal telah disebutkan oleh perusahaan
sebagai dua isu yang harus segera ditangani oleh
pemerintah dan pengelola kawasan industri.10
Aliran listrik sangatlah kritis untuk memberi
tenaga pada pengoperasian sektor manufaktur,
9
Pasal 4 dari Peraturan Pemerintah No. 142/2015
tentang Kawasan Industri yang baru menuntut adanya
pembentukan komite kawasan industri, yang keanggotaan
dan tanggung jawabnya disebutkan dengan rinci dalam
Pasal 51 dan 52.
10
Di bulan Februari 2015, Pusat Transformasi Kebijakan
Publik, berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian menyelenggarakan diskusi
kelompok terfokus yang melibatkan perwakilan dan
manajemen kawasan industri, lembaga pemerintah,
asosiasi bisnis, dan penyewa kawasan industri. Diskusi ini
mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24/2009 tentang
Kawasan Industri.
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terutama bagi industri yang membutuhkan
fasilitas padat energi seperti smelter. Pasokan
listrik yang tidak dapat diandalkan memaksa
sebagian bisnis dan pengelola kawasan industri
untuk menyediakan generator cadangan mereka
sendiri, yang menghabiskan biaya tiga kali lipat
dari biaya listrik PLN (Papanek, Pardede, & Nazara,
2014). Selain itu, wawancara dengan komunitas
bisnis juga mengindikasikan bahwa kepadatan
lalu lintas di dalam pelabuhan dan bandara
serta jaringan jalan yang kurang memadai telah
menyebabkan melambungnya biaya logistik.
Penyediaan infrastruktur oleh kawasan industri
secara swasta telah menimbulkan biaya yang
lebih tinggi untuk penyewa. Wawancara dengan
sektor swasta menunjukkan bahwa praktik ini
dapat meningkatkan biaya investasi sebesar
setidaknya 20 hingga 30 persen. Permasalahan
penyediaan swasta ini bertambah karena undangundang memandatkan sebagian jasa infrastruktur
untuk dimiliki oleh negara. Contohnya, pasokan
listrik di Indonesia dimonopoli oleh Perusahaan
Listrik Negara (PLN) (Papanek et al., 2014). Hal ini
menimbulkan kekuatiran serius ketika terdapat
perbedaan antara kuantitas yang terbatas
dan kualitas infrastruktur yang diberikan oleh
pemerintah, dan kapasitas yang dibutuhkan oleh
industri tertentu.
Lebih jauh lagi, terdapat kebingungan terkait
peran pemerintah dan pengelola kawasan
industri dalam menyediakan infrastruktur.
Diskusi kelompok terfokus antara perwakilan
pemangku
kepentingan
mengungkapkan
bahwa peraturan yang ada tentang kawasan
industri tidak merinci jenis infrastruktur mana
yang dikaitkan dengan pembangunan kawasan
industri, dan institusi mana yang bertanggung
jawab untuk membangunnya.11
Oleh karena itu, salah satu sorotan kunci dari
peraturan tentang kawasan industri yang
baru ini adalah kejelasan terkait pembagian
tanggung
jawab
untuk
membangun
infrastruktur.12 Menurut Peraturan Pemerintah
No. 142/2015, penyediaan infrastruktur industri
Pasal 5(3) dari Peraturan Pemerintah No. 24/2009
yang lama menetapkan bahwa Menteri (Perindustrian)
akan berkoordinasi dengan institusi yang relevan untuk
perencanaan penyediaan “infrastruktur” dan “fasilitas
pendukung”. Peraturan ini tidak merinci apa yang termasuk
“infrastruktur” dan “fasilitas pendukung”.
12
Sesuai dengan Pasal 62 UU No. 3/2014, yang menetapkan
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin
ketersediaan infrastruktur untuk industri.
11

dan infrastruktur pendukung kini ditempatkan
di bawah otoritas Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah, sedangkan tanggung
jawab untuk menyediakan infrastruktur dasar
diemban oleh perusahaan di kawasan industri.13
Namun, perusahaan memiliki fleksibilitas
untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas
pendukung sesuai kebutuhan mereka.14 Untuk
mengakomodir kebutuhan energi dari sebagian
industri, peraturan ini juga memperbolehkan
pengelola kawasan industri untuk membangun
dan mengelola sumber listrik mereka sendiri
untuk kegunaan pribadi dan industri.15

Tenaga Kerja
•

Dominasi sektor swasta pada pembangunan
kawasan industri di Indonesia berujung pada
proliferasi kawasan industri di atau di dekat
wilayah Jabodetabek. Wilayah ini secara umum
lebih makmur dan memiliki infrastruktur yang
lebih baik, tapi memberikan salah satu upah
minimum tertinggi di negeri ini.

•

Tindakan industri yang berkali-kali terjadi
seringkali menghentikan kegiatan operasional,
sehingga merusak keamanan dan stabilitas
beberapa kawasan industri di Indonesia.

•

Ambisi pemerintah untuk memperluas
pembangunan kawasan industri ke wilayah
terpencil dapat terhambat oleh kurangnya
pekerja terampil untuk industri yang lebih
terspesialisasi.

•

Untuk mengatasi permasalahan yang
berkaitan dengan tenaga kerja di dalam
kawasan
industri,
pemerintah
telah
mengeluarkan kebijakan upah minimum
baru yang mulai berlaku pada Januari 2016,
dan berkomitmen untuk menyediakan
infrastruktur sosial yang lebih baik sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 142/2015
tentang Kawasan Industri.

Infrastruktur untuk industri mencakup energi dan
jaringan listrik; jaringan telekomunikasi; sumber air
dan jaminan jaringan pasokan air baku; sanitasi; dan
jaringan transportasi. Infrastruktur pendukung mencakup
perumahan; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan
pengembangan; kesehatan; stasiun pemadam kebakaran;
dan pembuangan sampah.
14
Infrastruktur dasar terdiri dari pabrik pengolahan air
baku; pabrik pengolahan air limbah; kanal drainase;
instalasi lampu jalan; dan jaringan jalan.
15
Pasal 42(1)
13
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Kawasan industri yang dikelola oleh swasta
lebih memilih untuk beroperasi di atau
di sekitar wilayah Jabodetabek untuk
mendapatkan akses ke pasar Ibukota dan
infrastruktur yang lebih baik. Akan tetapi, hal
ini juga menimbulkan ongkos buruh yang lebih
tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Ini
karena fakta bahwa upah minimum di Indonesia
bervariasi antara provinsi, kota, dan kabupaten
satu dengan yang lainnya, dan secara umum lebih
tinggi di atau di sekitar wilayah Jabodetabek
dibandingkan wilayah lain. Untuk tahun 2016,
DKI Jakarta tercatat sebagai salah satu wilayah
dengan upah minimum tertinggi (238 dollar AS),
sementara yang terendah dapat ditemukan di
Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah (97
dollar AS). Bekasi, salah satu kabupaten/kota
di provinsi Jawa Barat, merupakan lokasi dari
setidaknya tiga belas kawasan industri, salah
satunya adalah Kawasan Industri Jababeka,
kawasan industri terbesar di seluruh Asia
Tenggara.16 Meski pemerintah kabupaten/kota
menetapkan upah minimum yang relatif tinggi
(246 dollar AS), kawasan industri di Bekasi masih
sangat populer di antara investor asing, terutama
karena kedekatannya dari Jakarta, melimpahnya
pasokan buruh terampil, dan kemudahan akses ke
pelabuhan tersibuk di Indonesia, Tanjung Priok.
Tindakan industri yang sering terjadi
memiliki peran dalam mengurangi investasi
di sektor manufaktur. Di tahun 2012 dan
2013, beberapa pemogokan dan demonstrasi
berskala besar yang menuntut kenaikan upah
dan pembayaran pesangon telah mengganggu
produksi di dalam beberapa kawasan industri,
sehingga menyebabkan sebagian investor
mempertimbangkan untuk pindah ke pusat
manufaktur lain di wilayah tersebut.17 Kenaikan
upah minimum di tahun 2013 mencapai 40
persen di sebagian wilayah di Indonesia, sehingga
Ada tujuh kawasan industri di Cikarang: Kawasan Industri
Jababeka, Kawasan Industri Bekasi Fajar, Delta Silicon
(Lippo Cikarang), Kota Industri Internasional Greenland
(GIIC) Kota Delta Mas, Kota Industri MM2100, Kawasan
Industri Jakarta Timur (EJIP), dan Kawasan Industri
Internasional Bekasi (BIIE). Ada enam kawasan industri
di Karawang: Kawasan Industri Suryacipta, Kota Industri
Internasional Karawang (KIIC), Kawasan Industri Kujang,
Kawasan Industri Mitra Karawang, Bukit Industri Artha dan
Kota Bukit Indah.
17
Menurut wawancara dengan eksekutif di Kawasan
Industri Batamindo, pemogokan dan demonstrasi buruh
yang terkenal sering terjadi telah menganggu bisnis,
dan berakibat pada sebagian pemanufaktur untuk
memindahkan kegiatan operasional mereka ke tempat
lain.
16

7

menjalankan industri padat karya menjadi lebih
mahal (Vaswani, 2013).
Pada kenyataannya, demonstrasi buruh
di beberapa kawasan industri dianggap
melanggar hukum. Keputusan No. 466/M-IND/
Kep/8/2014 merinci bahwa 49 perusahaan dan 14
kawasan industri ditetapkan sebagai Obyek Vital
Nasional. Obyek Vital Nasional adalah perusahaan
atau kawasan industri yang memiliki nilai
strategis sehingga diberikan perlindungan khusus
dari kepolisian.18 Namun, demonstrasi yang terus
berlangsung di beberapa obyek vital nasional
menunjukkan bahwa penegakan peraturan ini
tetaplah lemah.
Permasalahan pasar tenaga kerja lain terkait
dengan ambisi pemerintah untuk memperluas
pembangunan kawasan industri di luar
Jawa adalah kurangnya pekerja terampil
untuk industri yang lebih terspesialisasi
di wilayah terpencil. Karena kedekatannya
dengan bahan baku, kawasan industri di wilayah
yang lebih terpencil umumnya fokus pada
industri terspesialisasi yang berbasis sumber
daya. Kawasan Industri Morowali yang baru
didirikan di Sulawesi Tengah misalnya, fokus
pada unit pengolahan (smelter) feronikel dan
industri manufaktur baja tahan karat (stainless
steel), sementara Kawasan Industri Teluk
Bintuni di provinsi Papua Barat yang sangat
jauh memproduksi pupuk dan minyak. Namun,
industri ini umumnya membutuhkan pekerja
dengan keterampilan yang lebih khusus, melebihi
kualitas buruh yang tersedia di wilayah tersebut.
Pemerintah telah secara sadar melakukan
upaya untuk melindungi stabilitas hubungan
tenaga kerja di dalam kawasan industri dengan
mengeluarkan kebijakan upah minimum yang
baru dan berinvestasi dalam rencana untuk
meningkatkan keterampilan dan produktivitas
pekerja. Poin kunci di dalam paket kebijakan
ekonomi keempat yang dikeluarkan menjelang
akhir 2015 adalah rumus tetap untuk menentukan
upah minimum regional yang mulai berlaku pada
tahun 2016, yang mempertimbangkan tingkat
inflasi wilayah tersebut dan tingkat pertumbuhan
ekonomi. Diharapkan ini dapat menjawab
perdebatan negosiasi upah antara pekerja dan
pemberi kerja (Burhanudin & Octavia, 2015). Lebih
jauh lagi, untuk menjawab permasalahan pekerja
tidak terampil untuk industri tertentu, peraturan
Pasal (2) UU No. 9/1998 melarang protes dilakukan di
Obyek Vital Nasional, dan Keputusan Presiden No. 63/2004
memperbolehkan penugasan polisi untuk menjamin
keamanan Obyek ini.

18
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tentang kawasan industri yang baru menetapkan
bahwa fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta
pusat penelitian dan pengembangan, adalah
salah satu persyaratan infrastruktur pendukung
minimum yang harus disediakan pemerintah.19

Insentif
•

•

Insentif fiskal dan non-fiskal seringkali
dianggap sebagai stimulus tambahan yang
digunakan pemerintah untuk menarik
perusahaan ke dalam kawasan industri.
Peraturan
Pemerintah
No.
142/2015
menawarkan insentif yang sangat baik untuk
calon penyewa dan penyewa yang sudah ada
di kawasan industri. Insentif akan ditawarkan
berdasarkan sistem zona, yang membagi
kawasan industri di Indonesia menjadi empat
kategori, dengan insentif yang lebih besar
tersedia di wilayah yang kurang berkembang.

Di masa lalu, tidak ada manfaat yang jelas
bagi perusahaan apabila mereka memilih
lokasi di dalam atau di luar kawasan industri
di Indonesia. Namun, salah satu faktor yang
dipertimbangkan investor adalah jenis dan nilai
insentif dibandingkan dengan negara tetangga
lain. Sebagian dari insentif ini bersifat fiskal,
seperti pembebasan pajak; sisanya, seperti
penyederhanaan prosedur dan layanan satu
pintu untuk urusan administratif, dianggap
sebagai fasilitas non-fiskal. Akan tetapi, Peraturan
Pemerintah No. 24/2009 tentang Kawasan Industri
yang lama tidak mencakup ketentuan terkait
insentif atau fasilitas untuk menarik perusahaan
untuk berlokasi di dalam kawasan industri di
Indonesia. Sebelum dikeluarkannya peraturan
baru di akhir Desember 2015, hanya kawasan
Pasal 10(3) Peraturan Pemerintah No. 142/2015 yang
baru mewajibkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah
untuk menyediakan fasilitas pendukung yang mencakup
poin (b) fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan poin (c)
pusat penelitian dan pengembangan.

19

industri yang berlokasi di dalam Kawasan Ekonomi
Khusus di Indonesia yang dapat menikmati
sebagian insentif yang bersifat fiskal.
Saat ini, kawasan industri di Indonesia sedang
memperoleh popularitas setelah pemerintah
mulai
mengeluarkan
peraturan
yang
mempermudah investasi di dalam wilayahwilayah yang telah ditentukan. Tersedianya
kebijakan pengurusan perizinan dalam waktu tiga
jam bagi investor dengan proyek yang bernilai
setidaknya Rp. 100 miliar (7,3 juta dollar AS),
mempekerjakan minimal 1.000 karyawan, dan
berlokasi di dalam kawasan industri yang ditunjuk
BKPM, telah menghasilkan komitmen investasi
mencapai Rp. 52,9 triliun, dan penyerapan tenaga
kerja sejumlah hampir 16.000 pekerja Indonesia
(Amindoni, 2016). Kebijakan ini telah diperluas
untuk memperbolehkan investor untuk memulai
konstruksi di sembilan kawasan industri yang
ditunjuk oleh BKPM setelah menerima perizinan
dasar mereka (Manuturi, 2016).20
Peraturan Pemerintah No. 142/2015 juga
menawarkan insentif tambahan untuk
membuat kawasan industri di Indonesia lebih
menarik bagi investor. Sebagian insentif ini
mencakup pembebasan dan keringanan pajak,
beserta pengurangan atau pengecualian dari
pajak daerah, yang akan diberikan berdasarkan
sistem zona, yang membagi kawasan industri ke
dalam empat kategori. Insentif yang lebih besar
akan diberikan bagi usaha yang memilih untuk
berlokasi di zona yang kurang berkembang.21
Untuk menyederhanakan prosedur perizinan,
regulasi juga memperbolehkan penyewa untuk
melewati pengajuan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) apabila pengelola kawasan
industri sudah melakukan hal tersebut.22

Kawasan yang termasuk di dalam inisiatif ini adalah:
Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Bukit
Semarang, Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma,
Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Terpadu Wilmar,
Kawasan Industri Modern Cikande, Kawasan Industri
Krakatau, Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Jawa
(JIIPE) dan Kawasan Industri Bantaeng.
21
Keempat kategori tersebut adalah: Wilayah
Pengembangan Industri (WPI) yang sudah berkembang di
Jawa; WPI yang sedang berkembang di Sulawesi bagian
selatan, Kalimantan bagian timur, Sumatera bagian
utara (selain Batam, Bintan dan Karimun) dan Sumatera
bagian selatan; WPI potensial di Sulawesi bagian utara,
Kalimantan bagian barat, Bali dan Nusa Tenggara; dan WPI
potensial di Papua dan Papua Barat.
22
Bagian Tiga: Kewajiban Pengusaha Industri di dalam
Kawasan Industri, Pasal 38 (4).
20
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Tabel 1. Perubahan kunci dalam Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri

Peraturan Pemerintah No. 24/2009
1.

Peran pemerintah dalam pembangunan
kawasan industri di Indonesia terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 142/2015
Peran pemerintah dalam pembangunan kawasan industri
di Indonesia telah diperluas untuk mencakup (tapi tidak
terbatas pada):
Menyediakan infrastruktur kawasan industri
Menetapkan standar kawasan industri
Menyediakan insentif dan fasilitas lain sesuai dengan
peraturan, sebagaimana ditetapkan oleh UndangUndang. (Bab II, Pasal 4 dan 5)

2.

Definisi infrastruktur kawasan industri
tidak jelas. Ada kebingungan tentang
lembaga mana yang bertanggung jawab
untuk menyediakan masing-masing
fasilitas tersebut.

Peraturan yang baru secara jelas mendefinisikan
perbedaan antara infrastruktur industri, infrastruktur
pendukung, dan infrastruktur dasar; serta siapa yang
bertanggung jawab untuk menyediakan masing-masing
jenis infrastruktur. (Bab III, Pasal 10 dan 11)

3.

Prosedur perizinan bagi perusahaan
yang terletak di dalam kawasan industri
tidak sederhana dan tidak bergantung
pada perlakuan khusus atau layanan satu
pintu (OSS).

Penyewa kawasan industri tidak diwajibkan untuk
memperoleh izin gangguan (HO). (Bab IV, Pasal 23(6))
Pengelola kawasan industri diwajibkan untuk
memfasilitasi perizinan oleh OSS bagi perusahaan di
dalam kawasan industri. (Bab VII, Pasal 35(3))
Peraturan yang baru memperbolehkan penyewa
memperbolehkan penyewa untuk melewati pengajuan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila
pengelola kawasan industri sudah melakukan hal
tersebut. (Bab VII, Pasal 38(3))
Kawasan industri diberikan fasilitas kemudahan
pembangunan dan pengelolaan untuk kebutuhan sendiri
dan industri di dalam Kawasan Industri. (Bab VIII, Pasal
42)

4.

Peraturan yang lama tidak menawarkan
insentif apapun bagi perusahaan yang
berlokasi di dalam kawasan industri di
Indonesia.

Pemerintah menawarkan insentif pajak untuk menarik
usaha agar berinvestasi di dalam kawasan industri.
Pemberian insentif ini berdasarkan pada sistem zona,
dimana insentif yang lebih besar diberikan bagi usaha
yang akan belokasi di zona yang kurang berkembang.
(Bab VIII, Pasal 41)
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Studi Kasus

Vietnam

Thailand

Pembangunan kawasan industri di Thailand
telah diakui secara global, terutama karena
infrastrukturnya yang canggih dan berkualitas
tinggi. Thailand menempati peringkat 3 di ASEAN
setelah Singapura dan Malaysia, dan peringkat
31 di dunia dari 160 negara yang disurvei untuk
“Indeks Kinerja Logistik dan Indikatornya”
dari Bank Dunia di tahun 2014. Sebagian besar
kawasan industri di negara tersebut berada di
wilayah yang mudah mengakses bandara dan
pelabuhan, dimana hal ini sangat vital bagi
industri yang berorientasi ekspor. Konektivitas
ini didukung oleh jaringan transportasi darat
beraspal yang ekstensif, yang melebihi 390.000
kilometer. Sekitar 65.000 kilometer dari jaringan
ini membentuk sistem jalan raya nasional yang
menghubungkan seluruh 76 provinsi, dan oleh
karenanya memungkinkan pergerakan muatan
gratis di seluruh Thailand.
Kelebihan lain yang sering dikutip dari
pembangunan kawasan industri di Thailand
adalah efisiensi administratifnya. Dibentuk pada
tahun 1972, Otoritas Kawasan Industri Thailand
atau Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)
merupakan badan usaha milik negara yang
melekat pada Kementerian Perindustrian, yang
ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan
pengembangan industri pemerintah. Ini mencakup
pembangunan dan pengelolaan kawasan industri
di negara tersebut. Di antara sejumlah besar
pencapaiannya, IEAT telah berhasil menciptakan
konsep klaster industri, yang membagi kawasan
industri di Thailand berdasarkan jenis industrinya.
Strategi ini telah menyebarkan pembangunan
merata yang menjauh dari Bangkok ke provinsiprovinsi di luar Bangkok.

Kawasan industri di Vietnam terorganisir dengan
baik, dan bersama dengan Kawasan Pemrosesan
Ekspor dan Kawasan Ekonomi Khusus, dianggap
sebagai bagian dari proyek pembangunan
nasional 2020 yang dijabarkan dalam Keputusan
No. 1107/DQ-TTG tertanggal 21 Agustus 2006
(Phi, 2011). Kawasan-kawasan ini merupakan
sebagian dari penerima utama Investasi Langsung
Luar Negeri (FDI) ke negara tersebut, dimana
mayoritasnya dialirkan ke sektor manufaktur.
Manufaktur merupakan sebagian besar kegiatan
yang dilakukan di dalam kawasan industri di
Vietnam.
Keuntungan relatif Vietnam di sektor manufaktur
adalah rendahnya ongkos buruh dan tingginya
kualitas kerja. Vietnam menawarkan keuntungan
biaya dalam industri padat karya seperti garmen,
dengan upah minimum bulanan yang termasuk
terendah di wilayah ASEAN (110 dollar AS), lebih
rendah dibandingkan Indonesia (205 dollar AS)
(Papanek et al., 2014). Ini telah memungkinkan
Vietnam untuk berhasil menangkap investasi
padat karya yang mengalir keluar dari Tiongkok,
seiring bergerak naiknya Tiongkok dalam
rantai nilai global dan kehilangan keuntungan
kompetitifnya sebagai markas manufaktur
berbiaya rendah.
Vietnam juga merupakan negara tempat tenaga
kerja yang muda dan berpendidikan, yang
memetik manfaat dari keunggulan program
pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk
meningkatkan keterampilan dan produktivitas
pekerja. Contohnya, proyek pendidikan teknis
dan kejuruan (VTE) berdurasi 10 tahun oleh
Bank Pembangunan Asia (ADB) telah berhasil
melatih total 108.000 pekerja dan teknisi produksi
terampil pada 2008. Daya saing pekerja Vietnam
diperkuat dengan adanya pernyataan dari pabrik
furnitur multinasional dengan fasilitas produksi di
Vietnam dan Indonesia, yang menyebutkan bahwa
pekerja Vietnam secara umum lebih disiplin, dan
memiliki kualitas dan etika kerja yang lebih baik.23
Wawancara dilakukan untuk penyusunan studi
kasus tentang perizinan usaha, yang diterbitkan oleh
Transformasi pada bulan Oktober 2015.

23
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Kesimpulan dan Rekomendasi
Meskipun kawasan industri telah ada di Indonesia
sejak tahun 1970an, mereka belum benar-benar
dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.
Kawasan industri telah terus-menerus menjadi
agenda
pembangunan
bagi
pemerintah
Indonesia, tapi sebelum pemerintahan yang
sekarang, pembangunan tersebut hanyalah
komponen kecil, dan seringkali terpisah, dari
strategi ekonomi negara secara keseluruhan.
Berbagai permasalahan, dari kurangnya rencana
yang koheren; penyediaan infrastruktur yang
tidak memadai; hubungan dengan buruh yang
bertentangan; dan insentif yang terbatas, telah
memperburuk situasi ini.
Revisi terhadap peraturan tentang kawasan
industri dan serangkaian paket kebijakan
yang bertujuan untuk meningkatkan investasi
di dalam kawasan-kawasan tersebut telah
diterima dengan baik oleh komunitas usaha.
Khususnya, ada beberapa perubahan penting
yang diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah
No. 142/2015 yang tidak ada di peraturan yang
lama, termasuk persyaratan fasilitas dan standar
di kawasan industri, peran pemerintah dalam
menginisiasi pembangunan kawasan industri,
dan pembentukan komite kawasan industri. Pada
saat tulisan ini dibuat, komunitas usaha sedang
menunggu dikeluarkannya Peraturan Menteri
Perindustrian (Permenperin) yang akan mengatur
perincian teknis dari peraturan pemerintah yang
telah direvisi tersebut.
Ke depannya, ada beberapa rekomendasi yang
dapat dipertimbangkan Pemerintah Indonesia
untuk terus meningkatkan kawasan industri di
Indonesia:
1. Segera membentuk Otoritas Kawasan
Industri Indonesia.24 Memiliki satu badan
yang bertanggung jawab atas pembangunan
kawasan industri akan menghindari tumpang
tindihnya peran implementasi dan monitoring
antar institusi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur
untuk mengatasi penyediaan infrastruktur yang
tidak memadai, terutama untuk 13 kawasan
industri yang rencananya akan dibangun di
luar Jawa. Papanek et al. (2014) mengusulkan
bahwa perusahaan swasta dapat membangun
24

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 142/2015

infrastruktur sebagai cara untuk melepaskan
kewajiban pajak mereka, karena pemerintah
memiliki dana dan kapasitas yang terbatas
untuk membangun infrastruktur di wilayah
yang terletak jauh dari Jakarta. Melibatkan
sektor swasta akan bermanfaat bagi semua
pihak, karena bepotensi untuk mempercepat
proses pembangunan infrastruktur. Namun,
pengendalian mutu yang ketat harus dilakukan
untuk menjamin proyek ini memenuhi tingkat
standar tertentu, dan bebas dari suap dan
kolusi antara kontraktor dan pemerintah.
3. Menegosiasikan
perjanjian
dengan
kawasan industri terpilih untuk menukar
upah minimum yang lebih rendah dengan
pemberian perumahan, pendidikan anak,
dan kesehatan secara subsidi atau gratis. Ini
dapat memberikan perusahaan, terutama
yang kuatir terhadap naiknya ongkos buruh,
insentif yang kuat untuk pindah ke kawasankawasan tersebut.
4. Memperkuat koordinasi antar pemerintah
di tingkat nasional dan daerah untuk
memfasilitasi peraturan tentang harga lahan
yang diperuntukkan untuk industri dan
reformasi akuisisi lahan.
Kawasan industri berpotensi untuk menyebarkan
pembangunan yang merata di seluruh nusantara
apabila dikembangkan dengan baik dan
menyeluruh. Namun, tantangan yang dihadapi
pemerintah Indonesia jauh lebih kompleks
dibandingkan negara lain di wilayah ASEAN.
Selain mengatasi masalah yang disebabkan oleh
kebijakan di masa lalu, dan membangun dari
fondasi tersebut, harus diingat pula Indonesia
tidak berada dalam ruang kosong. Liberalisasi
perdagangan dan investasi selama berpuluhpuluh tahun di negara lain berarti investor dapat
memilih kondisi yang paling menguntungkan
bagi usaha mereka, sehingga kawasan industri
di Indonesia harus menghadapi persaingan yang
keras dalam menarik investasi.
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