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EDITORIAL
Muara dari berkembangnya investasi di sebuah negara adalah
mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya kesejahteraan
bagi masyarakatnya. Hal itu pula yang menjadi perhatian jajaran
BKPM di mana, tidak hanya memberikan dampak positif terhadap
perekonomian nasional, namun juga harus mampu menyentuh langsung
dan berperan dalam mensejahterakan masyarakat. BKPM meluncurkan
program ‚“Investasi Untuk Rakyat‚“, yang di dalamnya terdapat
program ‚“Investasi Menciptakan Lapangan Kerja‚“ dan program
‚“Sinergi Investasi dengan Pondok Pesantren‚“. Kedua kegiatan tersebut
dilaunching Presiden Jokowi, masing-masing di Balaraja, Tangerang, 5
Oktober 2015 dan Gresik, 11 November 2015.
Saat ini, program ‚“Sinergi Investasi dengan Pondok Pesantren‚“
diimplementasikan di tiga wilayah, yaitu Gresik, antara PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera dengan Pondok Pesantren Qomarudin dalam
bentuk pendirian Balai Latihan Kerja (BLK), Boyolali antara PT Eco Smart
dengan Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali, Madrasah Aliyah Negeri 2
Simo, Madrasah Aliyah Muhamadiyah Sumber, Madrasah Aliyah Negeri
Karanggede, Madrasah Aliyah Al Azhar Andong, Madrasah Aliyah
Ma‘arif NU Boyolali, dan Madrasah Al Hikmah Boyolali, dalam bentuk
program perekrutan dan pelatihan tenaga kerja, serta Majalengka antara
PT Adis Dinamika dengan Pondok Pesantren Mamba‚‘ul Huda, dalam
bentuk peningkatan kapasitas SDM melalui program Balai Latihan Kerja.
Sementara program ‚“Investasi Menciptakan Lapangan Kerja‚“ sudah
melibatkan 30 perusahaan yang berpartisipasi dengan penciptaan lebih
dari 130 ribu lapangan kerja.
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Selain program di atas, BKPM juga mendokumentasikan langkah
pemberdayaan petani anggur di Bali oleh investor winery yang ada
di wilayah tersebut. BKPM berupaya mendorong agar investor dapat
menunjukkan kemanfaatannya bagi masyarakat sekitar. Bentuk
kemanfaatan tersebut dapat berwujud dalam tiga pola yaitu: pelatihan
SDM dan penyerapan tenaga kerja trampil dari masyarkat sekitar,
menempatkan masyarakat sekitar sebagai bagian rantai produksi dan
mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
BKPM akan terus mengembangkan program ‚“Investasi untuk Rakyat‚“
di berbagai wilayah sehingga dampak adanya investasi dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat. BKPM juga memperluas cakupan, bukan
hanya pesantren atau Madrasah Aliyah, melainkan juga lembaga
pendidikan menengah lainnya, seperti SMK.
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Unjuk Gigi Santri
dalam Sinergi
Investasi
Kerja sama BKPM dan Kementerian Agama membawa
pesantren memasuki babak baru dengan terlibat dalam
dinamika investasi. Kini, para santri dapat lebih mudah
memasuki pasar tenaga kerja.
SELAMA ini pesantren identik hanya dengan

tenaga kerja secara langsung. Dalam peluncuran

kegiatan keagamaan seperti pengajian. Padahal,

program itu, Presiden mengungkapkan Indonesia

pesantren memiliki segudang potensi yang jika

harus siap bersaing dengan negara lain dalam

dikembangkan dapat membantu perekonomian

penyerapan tenaga kerja dan menarik investasi.

bangsa ini. Dengan ribuan pesantren dan jutaan
santri yang tersebar di seluruh Nusantara,

Presiden Jokowi mengingatkan, ke depan

pesantren dapat menjadi kekuatan untuk

persaingan akan semakin ketat, khususnya

menopang pertumbuhan ekonomi.

dalam hal peningkatan investasi dan pembukaan
lapangan kerja. Apalagi, saat ini negara-negara

Menyadari besarnya potensi pesantren, BKPM

tetangga yang sedang menggeliat pertumbuhan

meluncurkan program “Penciptaan Lapangan

ekonominya juga sedang berlomba untuk

Kerja melalui Sinergi Investasi dengan Pondok

menggaet investor global.

Pesantren”. Peluncuran dilakukan langsung
oleh Presiden Jokowi, di Kawasan Industri

“Pesaing berat kita dalam mendatangkan

Java Integrated Industrial and Ports Estate

investasi adalah Vietnam, Thailand dan Malaysia,”

(JIIPE). Gresik, Jawa Timur, November lalu.

ucap Joko Widodo.

Program ini merupakan impementasi nota
kesepahaman antara BKPM dan Kementerian

Negara seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia

Agama (Kemenag). Sinergi ini dapat menjadi

punya jurus jitu dalam mendatangkan investasi di

pekerja profesional dan kompeten. Dalam

masing-masing negara. Mereka bisa memberikan

acara peluncuran, dilakukan penandatanganan

tanah secara gratis, keringanan pajak 15 sampai

kerjasama antara pengelola Java Integrated

20 tahun, hingga memberikan diskon.

Industrial and Ports Estate (JIIPE) dengan Pondok
Pesantren Qomarudin Gresik, untuk peningkatan
kapasitas SDM santri untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja perusahaan yang ada di kawasan
industri tersebut. Kawasan industri JIIPE ini
diperkirakan akan menyerap sekitar 60 ribu

8

INVESTASI

Namun demikian, dalam peringkat Doing Business
yang dirilis World Bank, posisi Indonesia terus
merangkak naik. Dalam Doing Business 2016,
Indonesia menempati posisi 109, naik 11 tingkat
dari posisi tahun sebelumnya. Trend kenaikan ini

perlu terus dijaga untuk menjamin investasi yang
berkelanjutan.

Dampak Positif Investasi
Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani

Ada cerita menarik dari Jokowi soal investasi. Ia

menyampaikan bahwa BKPM berkeinginan agar

mengaku setiap pagi dirinya selalu mengamati

investasi tidak hanya memberikan dampak positif

angka investasi yang masuk ke Indonesia.

terhadap perekonomian nasional, namun juga

Arus investasi ini menjadi peluang emas untuk

harus mampu menyentuh langsung dan berperan

tersedianya lapangan pekerjaan bagi sekitar

dalam mensejahterakan masyarakat.

7,5 juta orang yang masih menganggur. Ini
merupakan target pemerintah dalam hal
penyerapan tenaga kerja.
“Saya itu setiap pagi sarapannya adalah angkaangka, bukan nasi goreng. Dan angka pertama
yang saya amati adalah masalah pangan atau
beras yang masuk ke Cipinang. Selain itu juga
angka investasi yang masuk,” ucapnya.

“Program sinergi investasi dengan pondok
pesantren ini merupakan bagian dari inisiatif
investasi untuk rakyat,” ujarnya.
Kegiatan melibatkan pondok pesantren dengan
invesatsi melalui JIIPE ini merupakan realisasi dari
nota kesepahaman (MoU) antara BKPM dengan
Kementerian Agama, 23 Agustus lalu. Dalam
MoU itu keduanya saling bersepakat untuk ikut

Dalam pengamatannya, Presiden mengakui

mewujudkan program investasi untuk rakyat

angka-angka investasi yang juga mengalami

melalui pondok pesantren.

pertumbuhan bagus. Masuknya investasi
berdampak pada meningkatnya kebutuhan

Selain itu, saling bersepakat untuk mendorong

terhadap tenaga kerja. Dalam hal ini, pesantren

peningkatan kapasitas SDM santri untuk

berperan penting untuk memasok SDM yang

memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari

terampil. Kerja sama BKPM dan Kemenag

investasi yang masuk. Kerja sama juga termasuk

dalam pelibatan pesantren dengan industri ini

mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dari

merupakan bagian dari Inisiatif “Investasi untuk

kalangan santri oleh investor, khususnya di

Rakyat”. Inisiatif ini merupakan upaya untuk

wilayah sekitar pondok pesantren.

mengoptimalkan dampak positif investasi.
Sehingga, yang menikmati bukan hanya pemodal,

Terakhir, dalam MoU tersebut, BKPM dan

tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat

Kementerian Agama juga sepakat menjalin

secara langsung.

kemitraan investor dengan pondok pesantren.

Jokowi menyebut, dengan adanya peluang
investasi yang masuk bekerja sama melalui
pondok pesantren, ada sekitar 9,08 juta santri
di Indonesia yang bisa menjadi karyawan.
Diharapkan kerja sama ini bisa terus dilakukan
dalam jangka panjang.
“Santri semangatnya tinggi, dan ini sebuah
bentuk kerja sama yang baik, saya akan terus
mendorong agar pembukaan tenaga kerja terus
ada, baik secara nasional maupun daerah,”
katanya.

Melalui kesepakatan ini diharapkan kegiatan
investasi memberikan dampak ekonomi bagi
masyarakat sekitar.
Menurut Franky, peluncuran program ini
juga dilakukan untuk mendukung penetapan
22 Oktober sebagai Hari Santri. Simbolisasi
Hari Santri ini untuk menghormati jasa besar
para santri dalam perjuangan kemerdekaan.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa program
ini dikembangkan melalui pilot project di tiga
kabupaten, yaitu di Gresik, Jawa Timur, Boyolali,
Jawa Tengah, dan Majalengka, Jawa Barat.
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“Kami memilih lokasi peluncuran program ini di

Pertama, Java Integrated Industrial Port Estate

Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan

(JIIPE) dengan Pondok Pesantren Qomarudin

jumlah santri terbanyak di Indonesia, yaitu

Gresik. Sinerginya dalam bentuk peningkatan

mencapai 70 persen dari total santri di seluruh

kapasitas SDM santri melalui pendirian Balai

Indonesia,” jelasnya.

Latihan Kerja (BLK) sehingga dapat memenuhi
kebutuhan sekitar 60 ribu tenaga kerja untuk

Selain itu, Franky juga menyampaikan bahwa

semua tenant yang ada di kawasan industri JIIPE.

terdapat program SMK Mini di Jawa Timur,
yaitu santri yang akan lulus pendidikan tingkat

Dalam hal ini lahan BLK sendiri sudah disiapkan

menengah memperoleh keterampilan SMK

oleh Pondok Pesantren Qomarudin Gresik

selama enam bulan.

melalui MoU yang diteken 10 November lalu.
Rencananya, JIIPE, dalam hal ini PT Berkah

Pilot project ini melibatkan tiga perusahaan

Kawasan Manyar Sejahtera juga akan menyerap

dengan potensi total penyerapan tenaga kerja

tenaga kerja 2.000 orang dalam tahap konstruksi.

mencapai 21.741 orang. Di sisi pesantren,
terdapat sembilan pesantren dan Madrasah

Kedua, PT Ecosmart dengan tujuh Madrasah

Aliyah yang ikut berpartisipasi dengan jumlah

Aliyah di Boyolali, yaitu: Madrasah Aliyah

santri mencapai 7.000-an orang. Berdasarkan

Negeri 1 Boyolali, Madrasah Aliyah Negeri 2

catatan Kementerian Agama, pada tahun 2013-

Simo, Madrasah Aliyah Muhamadiyah Sumber,

2014 terdapat 9,1 juta siswa/santri di pendidikan

Madrasah Aliyah Negeri Karanggede, Madrasah

menengah di bawah naungan Kementerian

Aliyah Al Azhar Andong, Madrasah Aliyah Ma’arif

Agama.

NU Boyolali, dan Madrasah Al Hikmah Boyolali.
Sinergi dilakukan dalam bentuk program

Di Pulau Jawa, terdapat 5.595 proyek investasi

perekrutan dan pelatihan tenaga kerja.

konstruksi dan berpotensi menyerap 430.400
tenaga kerja langsung. Total rencana investasi

PT Ecosmart akan menjadikan MAN sebagai salah

proyek-proyek tersebut mencapai Rp 993

satu sumber perekrutan tenaga kerja, termasuk

triliun. Sejumlah pondok pesantren yang sudah

sarana penyebaran informasi perekrutan tenaga

bekerjasama langsung dengan perusahaan,

kerja bagi masyarakat sekitar pesantren. Selain

antara lain:

itu, perusahaan ini juga akan melakukan
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perekrutan dan pelatihanbagi pekerja yang baru

baku yang dibutuhkan oleh kegiatan investasi.

direkrut.

Dengan kata lain, pondok pesantren menjadi
mitra kerja investor.

Ke depan, PT Ecosmart akan bekerjama dalam
peningkatan SDM kalangan santri melalui

Salah satu potensi yang dapat dikembangkan

pembangunan BLK dan pemberian beasiswa.

adalah kerja sama industri gula dengan pondok

Rencananya, perusahaan yang bergerak di bidang

pesantren yang memiliki perkebunan tebu

produksi pakain jadi ini akan membutuhkan

melalui bantuan teknis hingga pesantren dapat

tenaga kerja hingga 13 ribu orang hingga

memasok bahan baku bagi industri. Sedangkan

2018. Tentu saja, melalui kerjasama ini pondok

dalam pengembangan masyarakat, investor dapat

pesantren menjadi yang utama diprioritaskan.

mendorong potensi kewirausahaan dari pondok
pesantren yang tidak selalu berhubungan dengan

Ketiga, PT Adis Dinamika dengan Pondok
Pesantren Mamba’ul Huda di Majalengka,
Jawa Barat. Santri Ponpes Mamba’ul Huda
dapat mengikuti peningkatan kapasitas SDM
melalui program BLK yang dimiliki PT Adis
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di
perusahaan.
Dalam perekrutan melalui BLK ini PT Adis akan
membukanya secara bertahap. Tahap pertama
diikuti 110 orang dan tahap kedua diikuti 120
orang dan seterusnya. Program ini bertujuan
menjaring santri-santri dari pondok pesantren
lainnya di Majalengka.Kebutuhan tenaga kerja
dari perusahaan yang bergerak di bidang produksi
sepatu ini mencapai 5000 orang hingga 2016.
Franky mengatakan sinergi pondok pesantren
dengan korporasi mencakup tiga bentuk
yaitu penyediaan SDM, rantai pasokan, dan
pengembangan masyarakat. Dalam penyediaan
SDM, sinergi ini diharapkan mampu menyediakan
calon pekerja yang siap dan terampil. Mereka
sudah dididik melalui BLK, program magang,
pelatihan, dan perekrutan tenaga kerja.
Bentuk sinergi akan dilakukan oleh JIIPE dengan
Ponpes Qomarudin di Gresik, PT Adis Dinamika
Sentosa dengan Ponpes Mamba’ul Huda di
Majalengka, dan PT Eco Smart Garment Indonesia
dengan beberapa Madrasah Aliyah di Boyolali.
Dalam penyediaan penyediaan rantai pasokan,

sektor usaha dari investasi tersebut.
“Misalnya, rencana pemanfaatan pucuk tebu dari
perkebunan atau industri gula sebagai pakan sapi
perah yang diternak oleh masyarakat. Kemudian,
hasil susu perah dapat dimanfaatkan oleh industri
lainnya,” tambah Franky.
Franky juga menjelaskan, saat ini terdapat dua
tahapan proyek investasi padat karya yang sedang
berlangsung di seluruh Indonesia. Tahap pertama,
yaitu 16 proyek investasi pada karya. Dalam
proyek ini akan terdapat 5 perusahaan di Jawa
Barat serta 11 perusahaan di Jawa Tengah. BKPM
mencatat total realisasi investasinya mencapai Rp
11,4 triliun.
“Tak tanggung-tanggung, penyerapan tenaga
kerja hingga tahun depan bisa mencapai 73 ribu
orang,” kata Franky.
Tahap kedua dalam investasi padat karya
menciptakan lapangan kerja. Terdapat 14
perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi
di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Masing-masing
tersebar 12 perusahaan di Jawa Timur dan 2
perusahaan di Jawa Tengah.
“Sampai 2019 mendatang tenaga kerja langsung
yang terserap dalam tahap dua mencapai 52 ribu
orang,” tutup Franky.

pondok pesantren dapat menyediakan bahan
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Investasi
Sawit Menuju
Sustanaible
Development
The Indonesia Palm Oil
Pledge (IPOP) yang telah
ditandatangani sejumlah
perusahaan sawit menjadi
komitmen untuk menuju
industri yang bebas dari
deforestasi, tidak merusak
ekosistem gambut serta
menghormati hak asasi
manusia.

pasar minyak nabati dunia yaitu mencapai sekitar
30 juta ton. Pertumbuhan rata-rata 8 persen
per tahun mengalahkan komoditi minyak kedelai
sekitar 25 juta ton dengan pertumbuhan ratarata 3,8 persen per tahun. Komoditi lainnya yang
banyak digunakan adalah minyak bunga matahari
yaitu sekitar 11,5 juta ton dengan pertumbuhan
rata-rata 2,2 persen per tahun.
Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia (GAPKI), nilai ekspor CPO dan

KELAPA sawit merupakan salah satu tumbuhan

turunannya pada periode Januari-Juni 2012

industri yang penting. Ini karena kemampuannya

mencapai 21,29 miliar dolar AS, sementara pada

yang tinggi untuk menghasilkan minyak nabati

periode sama tahun 2013 lebih 16 miliar dolar

yang dibutuhkan berbagai sektor industri.

AS.

Perkebunan kelapa sawit di indonesia merupakan
terluas di dunia. Daerah penyebaran kelapa

Ekspor minyak sawit juga telah menyumbangkan

sawit di indonesia terutama di daerah pantai

sekitar 15 hingga 20 miliar dolar AS setiap tahun

timur Sumatera, Aceh, Kalimantan, Sulawesi

melalui ekspor. Selama 2010-2014, Badan

dan Papua Barat. Potensi buah kelapa sawit

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat

yang besar ini menempatkan Indonesia sebagai

realisasi investasi asing pada sektor industri

negara pengekspor utama minyak sawit mentah

pengolahan kelapa sawit di Indonesia tumbuh

atau crude palm oil (CPO) ke beberapa negara di

rata-rata 195 persen. Dalam kurun waktu yang

dunia.

sama, realisasi investasi pada sektor perkebunan
kelapa sawit tumbuh rata-rata 38 persen. Lebih

Sejak 2004, penggunaan komoditi minyak kelapa

tinggi daripada realisasi investasi dalam negeri

sawit telah menduduki posisi tertinggi dalam

pada sektor industri pengolahan dan perkebunan
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kelapa sawit yang tumbuh rata-rata sebesar 176

menyerap lebih 50 persen tenaga kerja dan

persen dan 16 persen.

menjadi mata pencaharian lebih dari 4,5 juta
keluarga karyawan dan petani sawit di Sumatera,

Pada semester pertama 2015, realisasi investasi

Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Produksi

perkebunan kelapa sawit mencapai Rp15,65

minyak sawit dunia saat ini diperkirakan mencapai

triliun. Rinciannya, investasi asing sebanyak

lebih dari 45 juta ton dan membutuhkan produk

Rp10,62 triliun, sedangkan investor lokal Rp5,03

minyak sawit dari Indonesia.Sementara itu,

triliun. Pada sektor industri pengolahan kelapa

kebutuhan dan produksi minyak sawit dunia

sawit, realisasi investasi Rp7,36 triliun, di mana

diperkirakan meningkat 32 persen menjadi

asing sebanyak Rp1,56 triliun dan lokal Rp5,8

hampir 60 juta ton menjelang 2020.

triliun.
Di masa depan, industri kelapa sawit Indonesia
Pengajuan rencana investasi melalui izin prinsip

diperkirakan akan terus berkembang dan saat ini

hingga semester pertama, baik oleh investor asing

memproduksi lebih dari 18 juta ton minyak sawit

maupun lokal, telah mencapai Rp57,46 triliun

per tahun. Tingginya kebutuhan minyak sawit ini

dengan total perkebunan Rp48,14 triliun dan

oleh masyarakat dunia menyebabkan banyaknya

industri pengolahan Rp9,32 trilun.

perluasan lahan kelapa sawit. Selain memberikan
kontribusi untuk pendapatan dan tenaga kerja,

“BKPM berkomitmen untuk mengawal realisasi

perkebunan sawit di Indonesia juga dikaitkan

dari izin prinsip yang sudah diajukan sehingga

dengan berbagai isu lingkungan dan sosial mulai

3-5 tahun mendatang sektor kelapa sawit di

dari deforestasi, keragaman hayati yang hilang,

Indonesia semakin menggeliat dan kontribusinya

emisi gas rumah kaca sampai konflik sosial.

lebih besar terhadap perekonomian,” kata Kepala
BKPM, Franky Sibarani.

Karena itu, industri sawit memiliki tantangan
untuk mengimplementasikan praktik-praktik

Industri sawit menjadi kontributor yang signifikan

bertanggung jawab dan berkelanjutan

bagi pendapatan masyarakat pedesaan karena

dalam menjaga kelestarian lingkungan. Agar
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ketersediaan komoditi ini terus berlanjut,
sejumlah perusahaan sawit berkomitmen untuk
memulai komitmen berbisnis bertanggung jawab
dengan lingkungan dan masyarakat dengan
menandatangani The Indonesia Palm Oil Pledge
(IPOP) pada 2014.
Komitmen yang ditawarkan IPOP ini
ditandatangani pada KTT Iklim PBB oleh KADIN,
Wilmar, GAR, Cargill dan Asian Agri. Musim Mas
bergabung pada bulan Maret 2015. IPOP menjadi
komitmen bersama antara pelaku swasta di
sektor kelapa sawit yang bertujuan untuk bekerja
menuju minyak sawit berkelanjutan yang bebas
dari deforestasi, tidak merusak ekosistem gambut
serta menghormati hak asasi manusia.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menunjukan
keseriusan untuk mencari solusi dalam
menerapkan praktik bisnis kelapa sawit yang
ramah lingkungan. Tim manajemen Indonesia
Palm Oil Pledge (IPOP) resmi dibentuk di Jakarta
pada 24 Agustus 2015.
Direktur Eksekutif IPOP, Nurdiana Darus
menjelaskan misi dari perjanjian ini untuk
menciptakan suatu kondisi lingkungan Indonesia
yang memungkinkan dan mendorong industri
kelapa sawit yang bebas deforestasi, memperluas
manfaat sosial serta meningkatkan daya

CPO dari kebun sawit hasil deforestasi lahan

kompetisi sawit di pasar global.

gambut.

Ide yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan

“Misi IPOP menciptakan suasana bahwa Indonesia

IPOP ini, akan menjadi pedoman bagi sektor

bisa dan mampu mempromosikan produksi

swasta untuk mengubah praktik bisnis dan

sawit berkelanjutan, diantaranya nol deforestasi,

sekitar ekosistem mereka, dengan mulai

memperluas manfaat sosial, dan meningkatkan

mengimplementasikan paradigma berkelanjutan.

daya saing pasar Indonesia,” kata Nurdiana.

Adapun aspek atau kriteria IPOP adalah melarang

Ia menjelaskan misi IPOP diterjemahkan kedalam

aspek kebun sawit (No Deforestasi), Melarang

fokus-fokus kepada area di mana anggota

kebun sawit di lahan gambut (No Peatland),

bisa menjalankan komitmen mereka. Salah

Melarang kebun sawit menggunakan lahan

satunya, menyoroti peningkatan kepedulian

berkarbon tinggi (No High Carbon Stock) serta

terhadap lingkungan di mana anggota IPOP

melarang menampung Tandan Buah Sawit (TBS)/

akan mengenali dan melindungi high carbon
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stock (HCS) dan high conservation value (HCV).

perusahaan-perusahaan anggota memiliki

Pendekatan HCV tersebut dirancang untuk

komitmen memperkuat ISPO dan nilai tambah

memelihara atau meningkatkan nilai-nilai

terutama melalui sertifikasi petani kecil.

lingkungan dan sosial di lansekap produksi,
sedangkan pendekatan HCS dirancang,

Implementasi IPOP untuk mendukung sawit

mengidentifikasi daerah karbon tinggi sebagai

Indonesia diharapkan mampu meningkatkan

strategi mencapai nol deforestasi dengan

daya saing baik global maupun domestik.

melindungi kawasan hutan alam yang layak,

Sehingga minyak sawit Indonesia tidak hanya

lahan HCV dan masyarakat.

sebagai komoditas strategis tetapi juga salah
satu yang berkelanjutan. Manajemen IPOP

Selain itu, juga ada komitmen manfaat sosial

akan berkonsultasi dengan pihak terkait dan

bagi masyarakat.Melalui kerjasama dengan

bekerja sama dengan berbagai mitra untuk

mitra di lapangan, perusahaan anggota IPOP

dapat menemukan solusi dan pelaksanaan yang

berkomitmen meningkatkan produktivitas petani

seimbang antara lingkungan, masyarakat dan

kecil dan mata pencaharian masyarakat.Sehingga

pembangunan dengan didukung analisa ilmiah.
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IPOP juga akan bekerja sama dengan Serikat
Petani Kelapa Sawit (SPKS) agar dapat
mengetahui lebih dalam permasalahan para
petani sawit dan bersama-sama dengan mitra
lainnya mencari solusi yang terbaik untuk mereka.
Dengan bekerjasama berbagai pihak terkait,
dalam menerapkan implementasi IPOP
diharapkan dapat membangun skema yang adil
antara petani dan perusahaan serta memberi
akses lebih luas terhadap pasar.
Selain itu, akan terbuka kesempatan peningkatan
kapasitas petani dalam membudidayakan sawit.
Juga diharapkam menciptakan hubungan yang
baik dan menguntungkan antara perusahaan
dan petani sehingga dapat meminimalisir
konflik sosial dan menghormati hak-hak buruh
perkebunan.
Untuk itu, pelaksanaan IPOP akan dilakukan
secara bertahap agar setiap perusahaan anggota
memiliki waktu untuk berinteraksi dan membantu
perusahaan lain di luar IPOP untuk mencapai
standar keberlanjutan yang sama. Selain itu, IPOP
dan mitra harus bekerjasama untuk memastikan
manfaat dari pelaksanaan ini.

Karena itu, industri sawit perlu dikembangkan
dengan pola intensifikasi dalam meningkatkan

Harapannya, berbagai aksi dan komitmen

produktivitas.

ini dapat digunakan untuk memperkuat
Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)

Menurut Franky, perkebunan sawit masih

sebagai sertifikasi resmi pemerintah. ISPO

menerapkan ekstensifikasi dibanding intensifikasi

adalah kebijakan Pemerintah Indonesia yang

dalam meningkatkan produktivitas sawit dan

memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing

olahannya. Sementara ekstensifikasi sering

minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut

menimbulkan masalah lahan dan sosial. Untuk

berpartisipasi mengurangi gas rumah kaca serta

itu, IPOP harus mampu mendorong transformasi

memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

industri sawit Indonesia dari ekstensifikasi menjadi
intensifikasi.

Pembentukan tim manajemen IPOP disambut
baik dari beberapa lembaga stakeholder.

“Peningkatan produktivitas menjadikunci dalam

Mereka menilai inisiatif yang digagas Kamar

pola bisnis sawit di Indonesia, terlebih luas

Dagang Industri Indonesia (Kadin) penting untuk

perkebunan sawit Indonesia, saat ini mencapai

ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan

lebih 10,7 juta hektar pada 2014,” kata Franky.

dan lingkungan hijau. Sawit dan hasil olahannya

Data BKPM menyebutkan di Indonesia, selama

menjadi komoditas strategis di Indonesia.

lima tahun terakhir realisasi investasi hijau
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“Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan
sektor swasta merupakan sinergi strategis
yang mampu mempercepat tercapainya
transformasi kelapa sawit agar manfaat positifnya
segera dirasakan petani berupa peningkatan
kesejahteraan ekonomi dan sosial,” kata Darto.
Ia menjelaskan keuntungan yang diharapkan
petani dari komitmen IPOP adalah hadirnya akses
yang lebih luas terhadap pasar.Implementasinya
diharapkan terbangunnya skema yang lebih adil
antara petani dan perusahaan.
“Saat ini, seluruh anggota dari IPOP menghendaki
hadirnya kerjasama dengan petani kelapa sawit
swadaya seiring dengan munculnya metode
intensifikasi untuk meminimalisir ekspansi
bisnis mereka. Petanidiharapkan mengalami
peningkatan kapasitas dalam menerapkan
sistem budidaya sawit yang belum pernah
diberdayakan,” kata Darto.
Darto juga mengatakan komitmen bisnis tersebut
sangat penting bagi petani dalam meminimalisir
konflik sosial karena merefleksikan penghormatan
termasuk sawit baru 40 persen atau sebesar

terhadap hak-hak buruh perkebunan.

Rp486 triliun dari total Rp1.600 triliun.
SPKS menilai tantangannnya menyamakan
“Sehingga, perlu kerjasama erat antara

persepsi seluruh pelaku industri sawit sehingga

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk

visi ini tidak mudah diterapkan.Untuk itu,

mendorong investasi lebih ramah lingkungan.

SPKS meminta perusahaan perkebunan dan

Sebab peningkatan produktivitas kunci

pengolahan sawit untuk serius menjalankan

keberlanjutan industri sawit mendatang,” kata

visinya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh

Franky Sibarani.

petani.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

“Keseriusan perusahaan swasta terhadap

Mansuetus Darto mengapresiasi hadirnya

komitmen ini menjadi kunci untuk menggulirkan

komitmen dari perusahaan tersebut untuk

partisipasi petani dan publik kelapa sawit

melakukan penataan perkebunan kelapa sawit.

lainnya guna mendukung proses transformasi
perkebunan sawit yang ramah lingkungan,” kata

Darto meminta pemerintah untuk mendukung

Darto.

inisiatif ini dengan menciptakan regulasi
untuk memudahkan anggota IPOP dalam
menimplementasikan visi keberlanjutan mereka.
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Paket Kebijakan Jilid I:
Respons Cepat BPKM
Dorong Investasi Listrik
Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid I untuk
menggerakkan perekonomian nasional di tengah kelesuan
ekonomi dunia. Salah satunya adalah percepatan izin investasi
listrik 35 ribu MW. BKPM pun terus mengawal realiasi proyek
investasi listrik tersebut.
PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla lekas

Selain itu, deregulasi juga melakukan keselarasan

bergerak dalam merespons dampak kelesuan

antar peraturan serta konsistensi peraturan.

ekonomi dunia. Pekan kedua September lalu,

Langkah ini diambil supaya ada kepastian hukum

pemerintah mengeluarkan paket kebijakan

dan kepastian usaha dunia industri.

ekonomi jilid I. Paket kebijakan ini diharapkan
mampu mendorong daya saing industri

Sementara, debirokratisasi merupakan upaya

nasional, percepatan proyek strategis nasional,

untuk menyatukan izin usaha dari pelbagai

serta peningkatan investasi di sektor properti.

kementerian dan lembaga dalam satu pintu.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah akan

Hal ini telah diterjemahkan dalam kebijakan

memberlakukan deregulasi, debirokratisasi, dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah

insentif fiskal. Deregulasi yang dimaksud adalah

berlangsung sejak awal tahun ini.Debirokratisasi

merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan

juga diterjemahkan sebagai usaha untuk

aturan yang tumpang tindih.

menyederhanakan perizinan seperti satu identitas
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pelaku usaha/profil sharing, sedikit syarat

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

perizinan untuk menghemat waktu dan biaya.

(UKM) dan dua peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam paket kebijakan ekonomi nasional jilid I,
pemerintah menargetkan 134 peraturan untuk

Peraturan pemerintah yang mengalami

dideregulasi. Aturan ini tersebar masing-masing

perubahan diantaranya PP nomor 32 tahun 2009

di 17 kementerian/lembaga, dengan rincian 17

tentang Tempat Penimbunan Berikat. Dengan

PP, 11 Perpres, 2 Instruksi Presiden (Inpres), 96

adanya deregulasi soal pusat logistik tersebut

Peraturan Menteri, dan 8 peraturan lainnya.

diharapkan harga bahan baku dapat lebih murah
dan harga produksi menjadi lebih rendah.

Sampai 17 September lalu, pemerintah telah
menyelesaikan pembahasan deregulasi 31 dari

Perubahan PP juga diharapkan menarik investasi

134 peraturan yang termasuk dalam paket

asing untuk membuka Gudang Berikat dan Pusat

kebijakan ekonomi tersebut.

Logistik Berikat, serta mendirikan perusahaan
atau membuka perwakilan di Indonesia, agar

“Kami terus bekerja secara simultan untuk

ada potensi penerimaan dari sektor perpajakan.

menyelesaikan paket deregulasi ini secepatnya,”

Dengan memiliki gudang penyimpanan sendiri,

kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

para investor terbebas dari beban penimbunan

Darmin Nasution di Jakarta, Kamis 17 September

dan menurunkan waktu bongkar muat di

2015.

pelabuhan (dwelling time).

Diharapkan 31 deregulasi peraturan ini mampu

Sebelumnya Mensesneg menetapkan Kantor

mempercepat pengembangan ekonomi makro

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional,

sebagai Posko Percepatan Penuntasan Paket

melindungi masyarakat berpenghasilan rendah

Kebijakan Ekonomi.

serta menggerakkan ekonomi pedesaan.
“Paket kebijakan ekonomi di bawah kendali
Menko Perekonomian dalam keterangan

Menko Perekonomian, ada posko yang intinya

kepada wartawan menyebutkan 31 perubahan

untuk mempercepat deregulasi, setiap hari kami

peraturan tersebut, antara lain meliputi satu

kerjakan di Kemenko Perekonomian,” kata

Instruksi Presiden (Inpres), tiga Peraturan Presiden

Mensesneg Pratikno di Jakarta, Kamis.

(Perpres), delapan Peraturan Pemerintah (PP),
17 Peraturan Menteri (Permen) dari berbagai

Seperti diketahui, kebijakan deregulasi ini

kementerian serta dua peraturan lainnya.

diarahkan untuk memulihkan dan meningkatkan
kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, serta

Peraturan kementerian tersebut meliputi satu

menghilangkan distorsi industri yang membebani

Inpres di Kementerian Koordinator Bidang

konsumen, dengan melepas tambahan beban

Perekonomian, empat PP di Kementerian

regulasi dan birokrasi bagi industri.Lalu,

Keuangan, satu PP di Kementerian Pertanian serta

deregulasi juga bertujuan untuk mempercepat

dua PP di Kementerian Energi dan Sumber Daya

penyelesaian jurang daya saing industri (sistim

Mineral (ESDM).

pengupahan, penurunan harga gas, BBG untuk

Termasuk juga satu PP di Kementerian

nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, satu

MW).

PP di Kementerian Pariwisata, 17 Permen di
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Terakhir, deregulasi diarahkan pada menciptakan

dan pergudangan. “Hal yang menggembirakan

inisiatif baru (fasilitas perpajakan untuk

lainnya adalah 10 persen nilai investasi tersebut

mendorong sektor angkutan, trade financing,

direalisasikan di 14 proyek energi baru dan

financial inclusion, inland FTA, logistics centre),

terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga air,

sehingga industri nasional mampu bertahan di

mikrohidro, panas bumi, dan biomassa,” kata

pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

Kepala BKPM, Franky Sibarani saat membuka
Dialog Investasi sektor Infrastruktur di Jakarta.

Gerak Cepat BKPM

Pembangunan proyek-proyek investasi

Salah satu upaya untuk menyelesaikan daya saing

sektor kelistrikan ini menjadi awal yang

industri, BKPM tengah mengawal realisasi proyek

menggembirakan untuk mendukung pencapaian

investasi sektor infrastruktur khususnya sektor

target pemerintah untuk membangun 35 ribu

listrik. Dari data BKPM, sebanyak 226 proyek

MW hingga tahun 2019. “BKPM berkomitmen

listrik dalam tahap pembangunan sepanjang

untuk mengawal realisasi investasi di sektor listrik

semester I 2015 dengan nilai investasi Rp 18,4

ini sampai tuntas. Selain itu, BKPM juga akan

triliun.

mendorong investasi di sektor listrik ini untuk
memenuhi target 35 ribu MW. Tujuannya kan

Jumlah investasi infrastruktur sektor kelistrikan

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

merupakan yang terbesar dibandingkan realisasi

nasional dan khususnya kesejahteraan masyarakat

investasi sub sektor lainnya seperti proyek

Indonesia,” lanjut Franky.

investasi gas, air, transportasi, telekomunikasi
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BKPM juga telah mengidentifikasi dan sedang
menindaklanjuti minat investasi di sektor
kelistrikan senilai 47,1 miliar dolar AS dan 23,8
miliar dolar AS di sektor infrastruktur lainnya. Dari
minat tersebut, tujuh proyek senilai 3,6 miliar
dolar AS akan mengajukan Izin Prinsip investasi
dalam waktu dekat.
Untuk menarik investasi lebih besar lagi di sektor
listrik, BPKM bersama kementerian lainnya
melakukan penyederhanaan perizinan dan
pemberian fasilitas insentif fiskal. Sampai saat ini
perizinan kelistrikan telah disederhanakan dari 49
izin yang memakan waktu 923 hari menjadi 25

yang masuk ke Asia Pasifik Semester I-2015 naik

izin dalam 256 hari.

9,2% sebesar 137,3 miliar dolar AS dibandingkan
Semester I-2014 sebesar 125,8 miliar dolar AS.

Tertinggi di ASEAN

Pada kesempatan tersebut, Franky Sibarani juga

Secara umum, arus investasi asing di Indonesia

menjelaskan dari sisi negara asal investasi yang

pada semester I-2015 merupakan yang tertinggi

masuk ke ASEAN sepanjang Semester I-2015,

di ASEAN. Berdasarkan data Financial Times, arus

berasal dari Tiongkok dengan porsi 17%, Jepang

investasi yang masuk ke Indonesia mencapai

(15%), Thailand (12%), Korea Selatan (12%),

13,66 miliar dolar AS atau 31 persen dari seluruh

Singapura (10%), Amerika Serikat (9%), Malaysia

investasi asing yang masuk ke ASEAN. Angka

(3%), Jerman 3%, Taiwan (2%) dan Swiss (2%).

tersebut lebih tinggi dibandingkan Vietnam
sebesar 7,53 miliar dolar AS (17%) dan Malaysia

“Ada dua catatan yang bisa digarisbawahi dari

sebesar 7,01 miliar dolar AS (16%).

negara asal investasi yang masuk ke ASEAN.

“Data ini memberikan gambaran bahwa di

Pertama, negara sepuluh besar asal investasi

tengah kondisi ekonomi global yang melambat,

ke ASEAN, sudah sejalan dengan negara fokus

Indonesia masih potensial sebagai negara

pemasaran investasi yang ditetapkan BKPM.

tujuan investasi utama di ASEAN. Data ini juga

Kedua, investasi intra ASEAN yang semakin

mengonfirmasi penurunan nilai tukar rupiah

meningkat, di mana ada tiga negara ASEAN yang

dan pelambatan ekonomi Indonesia belum

masuk sepuluh besar sumber investasi ke ASEAN.

mempengaruhi arus investasi asing yang masuk

BKPM sendiri, melalui perwakilan di Singapura,

ke Indonesia,” jelas Franky.

sudah mengarahkan upaya menarik investasi dari
intra ASEAN, khususnya Singapura dan Malaysia,”

Dia menambahkan, secara global arus investasi

tutup Franky.

sepanjang Semester I-2015 sebesar 311 miliar
dolar AS, menurun 15,8% dibandingkan

Dengan catatan ini, Franky berharap Indonesia

Semester I-2014 sebesar 369,5 miliar dolar AS.

bisa melewati kelesuan ekonomi yang saat ini
sedang bergejolak di seluruh dunia.Investasi, kata

Meskipun demikian, Asia-Pasifik menjadi satu-

dia, merupakan salah satu faktor penting untuk

satunya wilayah yang masih mencatatkan

menyelamatkan perekonomian nasional dari

pertumbuhan arus investasi positif. Arus investasi

dampak kelesuan ekonomi global.
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Wawancara
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mengembangkan varietas anggur unggulan.
Berikut wawancara khusus majalah Investasi
dengan Mulyati Gozali akhir November lalu.
Bagaimana permulaan Ibu bisa tertarik
masuk ke bisnis anggur ini?
Saya tahu bahwa potensi pertumbuhan industri
wine di Asia akan sangat tinggi, terutama di
Bali. Saat ini hanya 5% dari permintaan wine di
Indonesia dapat dipenuhi oleh produsen lokal.
Sisanya dikuasai oleh impor. Kami berharap
kami menjadi yang pertama dalam menginisiasi
konsep yang mengintegrasikan perkebunan yang
tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi,
namun juga dari sisi ekologi maupun secara sosio
kultural dapat menguntungkan petani lokal di
Bali.
Tanah Indonesia sangat kaya dan selama ini
peluang-peluang tersebut terlewatkan. Indonesia

Wawancara
Khusus dengan
Founder
Sababay Winery
Mulyati Gozali

dapat menjadi pemimpin utama distribusi wine
di Asia Tenggara dengan mendedikasikan
terhadap pengembangan potensi agriculture
yang ada, serta pengembangan bisnis dan praktik
perdagangan yang terintegrasi seperti yang coba
dikembangkan oleh Sababay.
Apa sebenarnya misi utama dengan
mendirikan perusahaan?
Jadi ada beberapa kondisi yang sedang di lihat
bahwa jumlah penduduk produktif mencapai 166
juta jiwa. Dari potensi jumlah tersebut ditetapkan
pioneer project adalah Pulau Bali dengan strategi
agrowisata dengan produk unggulan anggur. Visi

Sejahterakan Petani Anggur, Inovasi dengan

perusahaan adalah kesiapan Indonesia dalam era

Varietas Impor

globalisasi dan modernisasi dalam hal produksi

Berawal dari passion-nya terhadap industri

komoditas agriculture lokal.

pengolahan anggur, Mulyati Gozali dihadapkan

Dari visi tersebut diterjemahkan menjadi misi

dengan kenyataan minimnya kesejahteraan

bersatu bersama pemerintah, Sababay, para

petani lokal yang harus berjibaku dengan praktek

petani dengan menggali diamond ungu (anggur)

ijon. Kini dibawah bendera Sababay Winery,

yang terpendam. Kemudian meningkatkan

Mulyati bertekad mengikis praktek tersebut serta

pendapatan petani daerah dan pemerintah pusat,

mengembangkan agro wisata anggur dan industri

selain itu juga menciptakan produk nasional yang

minuman fermentasi (wine) yang lebih maju.

bersaing di taraf global. Menggunakan intelektual

Berbagai inovasi dilakukan termasuk dengan

yang dimiliki para generasi muda dalam
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meningkatkan hasil dan varietas bibit unggul di

kasih harga Rp 4.000, supaya mereka memiliki

pertanian Indonesia.

kemampuan membayar hutang. Kami ingin
petani tidak cuma bisa memenuhi kebutuhan

Tahun berapa awal mendirikan perusahaan?

hidup, tetapi juga bisa membayar hutang. Ini

Saya mulai mendirikan Sababay pada tahun 2009.

masalahnya di tengkulak, mereka menjerat turun

Saya memang memiliki passion terhadap melihat

temurun. Dalam 1,5 tahun akhirnya mereka bisa

ini memang ladang buat kita ibadah. Kasihan

melunasi hutang-hutangnya yang sebelumnya

juga melihat petani, permainan tengkulak di tata

sudah dibayarkan, mereka cicil ke kami. Kami

niaga anggur ini sangat luar biasa, seperti ijon.

berprinsip, kalau kita bantu orang, Tuhan pasti

Jadi mereka membeli pada saat sebelum panen

bantu kita.

dengan harga yang murah, kemudian pada waktu
panen raya harga di buat jatuh sehingga petani

Bagaimana respon para tengkulak terhadap

tidak punya banyak pilihan selain menjual kepada

keberadaan perusahaan?

para tengkulak tersebut. Pada waktu kami kita

Mereka intimidasi, mereka mendatangi kami.

masuk, hutang petani kami yang bayarin, sampai

Pada saat kami panen mau dihalang-halangi. Saya

Rp 2 Miliar.

ajari mereka untuk berani. Kelompok petani dan
kita sudah seperti keluarga. Kelompok petani

Bagaimana sebenarnya pengaruh tengkulak

kita namanya Asteroid. Beberapa tahun yang lalu

tersebut terhadap tata niaga buah anggur

kita diberikan satu stand gratis dari Kementerian

lokal?

Pertanian, kami berikan ke petani.

Tengkulak di sini semuanya klan, keluarga. Jadi
otomatis tidak ada persaingan antar tengkulak.

Bagaimana perubahan kesejahteraan petani?

Rata-rata tengkulaknya berorientasi kepada

Apakah signifikan?

beberapa perusahaan wine. Saat pertama

Kalau untuk peningkatan pendapatan/

masuk, orientasi kami berbisnis, tapi kami juga

kesejahteraan pendapatan sudah terlaksana di

ingin membantu petani. Industri tidak mungkin

tahun-tahun awal. Selanjutnya kami mulai masuk

jalan tanpa petani. Kami ingin petani sejahtera,

ke pendidikan, anak-anaknya sudah kita dorong

menghasilkan produk yang bagus, maju bersama.

untuk kuliah. Untuk perkiraan pendapatan,

Pada awalnya kami tanya petani masalahnya apa?

kurang lebih Rp 100 juta pendapatan yang bisa

Masalah utama fluktuasi harga. Saat harga jatuh,

diterima petani per tahun untuk satu hektar di

yang paling dirugikan petani.

tahun, bersih setelah dikurangi biaya-biaya.

Apa yang coba di ubah dalam mekanisme
yang merugikan petani tersebut?
Kami coba ajarkan kepada petani untuk
menghitung. Kami ingin petani bisa produksi

Awalnya Asteroid sekitar 15 hektar/50 petani,
kemudian di pertengahan 2012 sudah sekitar
50 hektar, saat ini sudah sekitar 100 hektar/300
petani.

dan untung, tapi petani juga tidak hanya dapat

Saat ini kami sudah tidak bisa menambah lahan

produksi tapi harus bisa mendapat keuntungan

lagi karena kapasitas produksi pabrik sesuai izin

juga. Kami minta petani mulai menghitung,

sudah tidak bisa menampung hasil produksinya.

berapa sebenarnya biaya produksinya. Lalu kami

Untuk produksi sendiri, kurang lebih. Untuk

menetapkan harga tetap dengan penyesuaian.

produksi sendiri, waktu musim panas produksinya

Pada awalnya, mereka hitung BEP Rp 1.850.

per tinggi, satu hektar sekitar 20-25 ton. Sebelum

Dengan memperhitungkan resiko dan

musim panas sekitar 10 ton, sedangkan pada

keuntungan didapat harga sekitar Rp 3.500. Kami

waktu musim hujan paling sedikit 7 ton per
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hektar. Untuk satu kilo anggur bisa menjadi 750

sukses jika tidak bisa membantu saudara-

ml wine, jadi untuk 1 ton sekitar 750 L. Saat

saudaranya.

ini sudah banyak petani yang sudah mengantri
untuk daftar ke Asteroid tetapi kami tahan karena

Bagaimana pembagian kerja saat panen

keterbatasan kapasitas produksi pabrik.

raya?
Untuk memetik, kami menggunakan tenaga istri-

Mekanisme pembayaran ke petani seperti

istri petani. Untuk panen sendiri ada upahnya,

apa?

Rp 300 untuk memetik dan Rp 200 untuk

Untuk pembayaran, petani akan memetik sendiri,

mensortir. Pembayaran diberikan cash, lalu ada

kemudian pembayaran 3 hari setelah ditimbang.

perjanjiannya, saat pembayaran istri harus lihat.

Untuk kualitas sendiri saat ini sudah cukup baik,

Di sini kekeluargaannya sangat tinggi, ada yang

sudah bisa mencapai nilai Boome (Kematangan

mau nikah lagi, lapor ke saya. Makanya kami ada

anggur)-nya 9 bahkan sempat 10 dari sebelumnya

aturan, tidak boleh nikah lagi.

di angka 6-7, jadi kualitas anggurnya sudah
cukup bagus.
Untuk mempertahankan kualitas, para petani
saling mengajari, jadi petani saya ajari supaya
membantu saudara-saudaranya. Mereka belum
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Karena biasanya mereka menabungnya di sapi,
kotorannya buat pupuk organik. Jadi pendapatan
mereka dibelikan sapi untuk dipelihara, apabila
membutuhkan uang maka baru sapi tersebut
mereka jual.

kita coba, ternyata tumbuh tinggi dan bagus
kualitasnya. Kami juga mencoba treatment dari
bibit yang diimpor, kami panaskan sebentarsebentar, eh ternyata hidup semua.
Apa yang dilakukan untuk ?
Untuk di petani baru Moscato, karena untuk
kebutuhan wine. Namun kami sudah siapkan 26
varietas, termasuk anggur makan. Baru-baru ini
kami impor lagi dari Perancis, 18 varietas. Anggur
dari Perancis ini bagus sekali kami akan coba
tumbuhkan di Bali bahkan kalau bisa disilangkan
dengan industri lokal.
Selain itu, kami juga bekerjasama dengan
instansi-instansi yang lain seperti pusat penelitian
anggur di Probolinggo untuk mengembangkan
varietas.
Apa program yang dilakukan untuk
pengembangan?
Kami juga ada program, tidak semua orang yang
ingin bekerja tetapi tidak punya lahan. Kami
akhirnya mendidik beberapa buruh tani ini, kami
melakukan kerjasama dengan beberapa orang
yang memiliki tanah tetapi tidak bisa mengolah.
Untuk pembayaran, petani menimbang sendiri,

Buruh tani ini menerima 25% dari pendapatan

kami ada penimbangan di pabrik untuk

bersih. Buruh tani/penyakap ini kemudian juga

pengecekan saja. Untuk pengecekan kualitas

diarahkan untuk menyicil tanah. Beberapa sudah

sendiri, petani dapat mengukur sendiri nilai

memiliki tanah, bahkan hingga 10 are.

Bomme nya, saya ajari untuk menggunakan

Kami juga mengembangkan sistem inovasi

refractometer. Jika kualitas belum mencukupi,

dari petani-petani. Misalkan terakhir ada

petani bisa meningkatkan kualitasnya sebelum

penanggulangan hama, ada petani yang berhasil,

dipanen.

lapor ke saya, kita tes bareng-bareng. Malah
kemarin ada dari Pertanian ITB yang datang ke

Dari sisi komoditas sendiri Anggur banyak

sini untuk belajar dari kami dan menciptakan

dibilang tidak cocok untuk udara panas?

teori-teori baru.

Ini merupakan persepsi yang selama ini banyak
di sampaikan oleh berbagai pihak. Tapi ternyata

Apa kesan dan dan pesan setelah melihat

realitas di lapangan tidak demikian. Anggur

perjalanan perusahaan hingga kini?

ternyata cocok untuk iklim tropis seperti

Dari Buleleng, kami akan go internasional, anggur

Indonesia. Mungkin dari kebun kami yang dilihat

adalah komoditas hortikultura yang sangat

yang baru-baru ini bisa nampak. Kami mencobat

potensial untuk membangun dan meningkatkan

beberapa varietas unggulan dari negara-negara

ekonomi daerah dan bangsa.

mancara negara. Anggur impor dari Italia
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Mengebut
Pembangunan

Infrastruktur
Pemerintah serius untuk menggenjot pembangunan
infrastruktur. Mulai dari tol laut sampai bendungan yang
dilengkapi PLTA. Selain bersumber dari dana negara, proyek
ini melibatkan pihak swasta yang dapat meningkatkan nilai
investasi.

JANJI Kabinet Nawacita untuk membenahi

Menurut Presiden, Kementerian Perhubungan

infrastruktur terealisasi. Ini terlihat dari mulai

sudah memesan 5 kapal khusus pengangkut

dioperasionalkannya program “tol laut”. Hal

sapi, sebagai bagian dari armada ‘tol laut’. Dari 5

itu dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam

kapal yang dipesan ada 1 kapal yang sudah jadi

CEO Forum di Jakarta beberapa waktu lalu.

dan akan beroperasi 1 Desember 2015. Kapasitas

Presiden mengungkapkan, program ‘tol laut’ kini

angkut kapal ini mencapai 500 sapi sekali angkut.

sedang diuji coba dalam proses angkutan kapal
ternak sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke

Sekadar ilustrasi, dulu ongkos angkut per sapi dari

Jabodetabek.

NTT ke Jabodetabek sebesar Rp 2 juta. Dengan
adanya kapal ternak khusus sapi biayanya sebesar

Pengoperasian tol laut itu akan memangkas

menjadi hanya Rp 300 ribu. Penurunan ongkos

biaya logisitk. Dengan begitu, harga daging

logistik yang siginifikan tentu akan menekan

sapi akan jauh lebih murah daripada saat ini.

harga jual daging sapi di tingkat konsumen.

Konsumen pun akan senang dengan murahnya
daging sapi. Mahalnya biaya logistik selama ini

Uji coba kapal ternak khusus sapi itu merupakan

menjadi momok dalam perdagangan, termasuk

bagian dari rencana pembangunan “tol laut”.

komoditas daging sapi. Akibatnya, konsumen

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan

harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli

meluncurkan 6 trayek ‘tol laut’. Dengan

komoditas tersebut.

beroperasinya 6 trayek ini, Kemenhub akan
membiayai operasional kapal pembawa barang
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yang berlayar secara terjadwal. Trayek ini akan

menyelenggarakan kewajiban pelayanan kepada

menghubungkan pelabuhan besar dan kecil di

masyarakat dalam hal ini pelaksanaannya

penjuru negeri.

ditugaskan kepada Pelni,” jelasnya.

Dalam siaran persnya pada 30 Oktober 2015,

Pelni akan memperoleh subsidi alias Public

Dirjen Perhbungan Laut Bobby M. Mamahit,

Service Obligation (PSO) senilai Rp 257 miliar

mengatakan, program ini bertujuan untuk

untuk menjalankan penugasan itu. Kemenhub

menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar

mengusulkan anggaran biaya subsidi untuk

yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan

pelaksanaan program tol laut melalui DIPA

antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat

tanggal 20 Oktober 2015, dengan besaran subsidi

diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke

senilai Rp 257.907.959.000 untuk 6 unit kapal.

pelosok.
Untuk merealisasikan pengoperasian trayek ini,

Infrastruktur Jalan

Kemenhub menunjuk PT Pelni (Persero) sebagai

Selain merealisasikan “Tol Laut”, pemerintah juga

operator. Pelni akan mengoperasikan 6 kapal

ngebut untuk infrastruktur jalan darat. Ambil

barang untuk berlayar ke 6 rute.

contoh pengerjaan pembangunan Jalan Trans
Papua untuk rute Merauke-Wamena sepanjang

“Pemerintah memberikan penugasan

230 kilometer. Proyek ini ditargetkan selesai

kepada penyedia jasa angkutan laut untuk

pada 2016. Saat ini, sisa ruas Merauke-Wamena
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Kontrak untuk pembangunan Trans Papua yang
sudah berjalan selama ini banyak dikerjakan
oleh perusahaan BUMN dan swasta. Selain jalan,
pemerintah juga akan membangun proyek kereta
pertama di Papua. Kementerian Perhubungan
ditugaskan untuk segera menuntaskan studi
kelayakan kereta Papua pada akhir tahun ini.
Dalam setiap proyek infrastruktur seperti jalan
tentu ada efek sampingnya. Seperti yang terjadi
di jalur pantai utara Jawa Tengah yang menjadi
tempat paling banyak mengalami kemacetan
sejak berakhirnya musim penghujan di awal tahun
sampai bulan-bulan menjelang akhir tahun.
Pembangunan jalan di Pantura, awalnya adalah
antisipasi meledaknya pemudik lebaran. Banyak
jalur di kawasan pantura harus menjalani
perbaikan jalan dengan cara pengecoran
sepanjang 70 km sudah memasuki proses
lelang dan termasuk proyek yang akan dikebut
pengerjaan fisiknya pada awal 2016.
Seperti diketahui, harga barang di Papua jauh
lebih mahal dibanding daerah lain. Ini tidak lepas
dari minimnya infrastruktur darat. Sehingga
lalu lintas barang biasanya menggunakan jalur
udara. Akibatnya, biaya logistik membengkak
yang membuat harga jual barang meroket. Oleh
karena itu, konektivitas di Papua menjadi harga
mati yang tidak bisa ditawar.
Seperti diketahui, untuk anggaran pembangunan
Trans Papua tahun 2016 sebesar Rp3,8 triliun.
Rute Wamena-Merauke hanya salah satu dari
rute keseluruhan Trans Papua yakni SorongManokwari-Wamena-Jayapura-Merauke. Total
panjang jalan Trans Papua dirancang sepanjang
4.325 kilometer, yang dibagi menjadi jalan
nasional sepanjang 2.685 kilometer dan nonnasional 1.379 kilometer. Hingga saat ini total
jalan yang belum tersambung adalah 825
kilometer.
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beton. Pengecoran beton bisa lebih tahan lama
dibandingkan dengan pekerjaan pengaspalan
yang biasa dilakukan.
Padahal di wilayah pantura Jawa Tengah antrianantrian kendaraan yang panjang dan melelahkan
akhir-akhir ini terjadi di sebagian besar wilayah.
Di wilayah barat Jawa Tengah, yakni BrebesTegal terdapat antrian di Brebes wilayah timur
mulai Limbangan hingga Kaligangsa, sedangkan
di Tegal, terdapat kemacetan parah di wilayah
Larangan sampai dengan Suradadi.
Setelah Tegal di wilayah Comal ke arah Wiradesa
juga terjadi betonisasi. Masuk ke timur lagi dari
Subah menuju Plelen, di jalur Timur menuju
Barat terjadi antrian-antrian yang mengenaskan.
Sementara itu di wilayah timur Jawa Tengah,
yakni daerah Rembang sampai Lasem, kemudian
Kudus sampai Demak ribuan kendaraan harus
setiap hari kehilangan waktu 3 sampai dengan 5
jam. Di sekitar perbatasan Semarang, Demak, di
kecamatan Sayung, kemacetan biasanya terjadi
sangat parah karena letaknya yang berada di
wilayah perbatasan.

Infrastruktur Bendungan

Enam Jaringan trayek ‘Tol Laut’ :

Untuk memenuhi kebutuhan energi, pemerintah

1. Tanjung Perak (Jawa Timur) – Tual (Maluku) –

juga gencar membangun bendungan. Nantinya,

Fakfak (Papua Barat) – Kaimana (Papua) – Timika

bendungan ini akan dilengkapi dengan

(Papua) – Kaimana – Fak-Fak – Tual – Tanjung

pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Kementerian

Perak.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

2. Tanjung Perak – Saumlaki (Maluku) – Dobo

telah mengidentifikasi 18 bendungan yang siap

(Maluku) – Merauke (Papua) – Dobo – Saumlaki –

untuk dilengkapi PLTA.

Tanjung Perak.

Mengingat anggaran negara terbatas, pemerintah

3. Tanjung Perak – Reo (Nusa Tenggara Timur/

akan menawarkan investasi pembangunan

NTT) – Maumere (NTT) – Lewoleba (NTT) – Rote

PLTA tersebut kepada pihak swasta. Saat ini

(NTT) – Sabu (NTT) – Waingapu (NTT) – Sabu

sedang menunggu peraturan pemerintah

– Rote – Lewoleba – Maumere – Reo – Tajung

(PP) tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Perak.

Setelah PP tersebit, akan disusul oleh penerbitan

4. Tanjung Priok (DKI Jakarta) – Biak (Papua) –

peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang

Serui (Papua) – Nabire (Papua) – Wasior (Papua

mengatur pemanfaatan aset negara, dalam hal

Barat) – Manokwari (Papua Barat) – Wasior –

ini bendungan, untuk investasi atau pengusahaan

Nabire – Serui – Biak – Tanjung Priok.

oleh swasta.

5. Tanjung Priok – Ternate (Maluku Utara) –

Belum adanya payung hukum PMK itu yang
selama ini menghambat pemanfaatan waduk
untuk pengembangan PLTA. Akibatnya, di
beberapa daerah mengalami kekurangan
pasokan listrik. Jika tidak ada aral melintang,
pembangunan bendungan yang dilengkapi
fasilitas PLTA ini akan menambah suplai listrik.
Sehingga tidak ada lagi daerah yang gelap gulita
akibat krisis listrik.
Pembangunan bendungan dan PLTA yang bekerja
sama dengan swasta ini juga dapat meningkatkan
nilai investasi. Besarnya potensi bisnis di sektor
energi ini seharusnya dapat membuka mata
investor untuk menanamkan modal di dalam
negeri.

Tobelo (Maluku Utara) – Babang (Maluku Utara)
– Tobelo – Ternate – Tanjung Priok.
6. Tanjung Priok – Kijang (Kepulauan Riau) –
Natuna (Kepulauan Riau) – Kijang – Tanjung
Priok.

Daftar 18 bendungan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jati Gede (110 MW).
Bendungan Jati Barang (1,5 MW).
Bendungan Gerak Sedayu (5 MW).
Bendungan Karet Jatimlerek (2 MW).
Bendungan Gerak Lengkong Baru (2 MW).
Bendungan Menturus (1,7 MW).
Bendungan Mrican (3 MW).
Bendungan Turi (2,1 MW).
Bendungan Wlingi (2 MW).
Bendungan Karang Kates (100 MW).
Bendungan Gerak Ledoyo (9,2 MW).
Bendungan Unda I (1,2 MW).
Bendungan Unda II (1,2 MW).
Bendungan Titab (1,8 MW).
Bendungan Pandan Duri (2,84 MW).
Bendungan Batulegi (7,5 MW).
Bendungan Gerak Perjaya (5 MW).
Bendungan Gerak Batanghari (4 MW).
(sumber : Kementerian PUPR, 2015).
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Mengejar Investasi
Negeri Kanguru:
Pengalaman
Perwakilan BKPM
di Sydney Australia
Kantor Perwakilan BKPM di 8 (delapan) negara atau yang juga banyak dikenal dengan nama Indonesia
Investment Promotion Center (IIPC) merupakan ujung tombak BKPM dalam mengejar target investasi.
Bekerjasama dengan tim Marketing Officer yang dibentuk Januari 2015, pejabat promosi investasi dan
pembantu pejabat promosi investasi di kantor bahu membahu menjaring minat investasi dari negara
tempat kedudukan (NTK). Masing-masing negara bertanggung jawab terhadap pencapaian target
suatu wilayah investasi.

SEJARAH berdirinya kantor perwakilan BKPM

hubungan luar negeri sebagai satu-satunya

di luar negeri penuh lika-liku. Hingga akhirnya

kementerian yang bertanggung jawab terhadap

mendapatkan pengakuan dari Kementerian

keberadaan perwakilan RI di luar negeri. Oleh

Luar Negeri dan setiap pejabat dan staf BKPM

karena itu, instansi pemerintah pemerintah

yang ditugaskan mendapatkan fasilitas semisal

yang memiliki kantor perwakilan di luar negeri

diplomat dengan dasar hukum Surat Keputusan

seperti Kementerian Perdagangan yang memiliki

Kementerian Luar Negeri sebagai tanda

Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan

penugasan merupakan suatu proses diplomasi

BKPM yang memiliki IIPC idealnya bernaung di

antar lembaga yang panjang. Dalam edisi ini

bawah koordinasi dengan perwakilan RI setempat

Investasi akan sedikit mengulas mengenai upaya

yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

kantor perwakilan dalam melaksanakan tugasnya.

atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Dari dokumen-dokumen yang ada dapat dilacak

Pertama kali, kantor perwakilan BKPM di Australia

bahwa kantor perwakilan ini dulu dinamakan

adalah di Sydney. Adalah Kepala Pusat Data dan

sebagai Kantor Investasi Luar Negeri (KILN).

Informasi BKPM saat ini Guyub Sagotrah Wiroso

Buah dari ego sektoral, keberadaan kantor

yang menjadi perintis pendirian kantor perwakilan

perwakilan BKPM semula tidak diakui oleh

BKPM di Australia. Enam bulan di Sydney,

Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar

ternyata kondisi yang tidak kondusif membuat

Negeri memang diberikan mandat oleh UU

BKPM harus memindahkan kantor perwakilannya

melalui UU Nomor 30 tahun 1970 tentang

ke Melbourne. Saat itu, kantor perwakilan BKPM
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harus bekerjasama dengan Perwakilan Kadin yang

Kemudian perlahan namun pasti secara legal

juga memiliki cabang di Melbourne untuk saling

formal, IIPC diperkuat melalui koordinasi di

bekerjasama dalam berbagai kegiatannya.

tingkat kelembagaan. Terjadi restrukturasi lokasi
keberadaan beberapa IIPC. Untuk IIPC di Amerika

Kegiatan promosi investasi dilakukan secara

Serikat dipindahkan dari Los Angeles ke New

“gerilya” mengingat kerjasama dan koordinasi

York, demikian halnya dengan IIPC di Australia

antar instansi dengan perwakilan RI sebagai

dipindahkan dari Melbourne ke Sydney. Selain

kepanjangan tangan Kementerian Luar Negeri

itu, muncul kantor perwakilan IIPC di Abu Dhabi

tidak sebaik dengan yang dilakukan oleh saat ini.

dan Seoul. Hingga kini, BKPM tercatat memiliki 8

Dengan merintis, tentu kondisi jauh dari ideal,

(delapan) perwakilan IIPC dan KDEI, di antaranya

berbagai fasilitas juga minim, namun semangat

Singapura, Sydney, London, Tokyo, Taipei, Abu

untuk mempromosikan peluang-peluang investasi

Dhabi, New York, dan Seoul. Dari sisi sumber

tetap tinggi. Bahkan saat itu, KILN di Sydney

daya manusia, pejabat BKPM yang ditugaskan

karena sifat kegiatannya “gerilya” seringkali

di perwakilan juga mendapatkan dukungan staf

mengadakan berbagai event promosi investasi

BKPM selain juga dapat memperkerjakan staf

yang meski tidak melibatkan audiens secara

lokal sesuai kebutuhan.

besar namun justru lebih efektif karena tindak
lanjutnya adalah partisipan yang hadir langsung

Saat perpindahan dari Melbourne dan Sydney,

merealisasikan minatnya.

IIPC Sydney saat itu dipimpin oleh Direktur
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Fasilitasi Promosi Daerah saat ini yakni Endang

pada izin prinsip maupun realisasi investasi yang

Aloysia Wahyuningsih. Berlokasi di pusat kota

merujuk pada Laporan Kegiatan Penanaman

Sydney, kantor IIPC hanya berjarak kurang lebih

Modal (LKPM) yang disampaikan secara berkala

300 meter dari ikon Australia, Sydney Opera

oleh perusahaan.

House. Bertempat di gedung Gold Field House,
fasilitas kantor yang dimiliki oleh IIPC Sydney

Hitungan besarnya, target tersebut harus

tergolong prima. Ini merupakan salah satu aset

mendukung pencapaian target investasi BKPM

yang seringkali dimanfaatkan oleh perwakilan

yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang

RI untuk mengadakan kegiatan pertemuan baik

Menengah Nasional (RPJM). Mempelajari aliran

dengan counter part di negara tempat kedudukan

investasi yang masuk ke Indonesia, ternyata

maupun dengan tamu VIP dari Indonesia.

tidak mudah. Dari kajian tim kecil, tidak semua

Apalagi posisi perwakilan RI di Sydney berada di

komitmen investasi bermuara pada realisasi

daerah eastern suburbs di pinggiran kota Sydney.

investasi. Banyak juga investor yang setelah

Alhasil setiap pertemuan bisnis selama tidak

mengurus dan mendapatkan izin prinsipnya tidak

dalam jumlah besar selalu dilakukan di kantor

meneruskan ke proses realisasi investasi.

IIPC Sydney. Jarak dua blok dari kantor IIPC
Sydney terdapat kantor ITPC Sydney. Kedekatan

Oleh karena itu, untuk mendapatkan target

lokasi tersebut mempermudah koordinasi antara

angka realisasi investasi, kalkulasinya dibalik, jadi

kegiatan yang melibatkan promosi perdagangan

untuk mendapatkan sekian triliun rupiah realisasi

dan investasi.

investasi berapa komitmen investasi yang harus di
dapatkan. Selama lima tahun untuk mendukung

Pada saat Pejabat perwakilan IIPC Sydney

target rata-rata pertumbuhan ekonomi 7%,

kemudian dipegang oleh Muhammad Nasir

ternyata dibutuhkan investasi sebesar Rp 3.500

Udin Latief, praktis kinerja maupun pelaporan

triliun selama 5 tahun. Melihat rasio komitmen

dilakukan lebih sistematis. Fasilitas-fasilitas yang

investasi dan realisasi investasi dalam lima tahun

didapatkan oleh diplomat Kementerian Luar

terakhir angkanya berada di level 50%, oleh

Negeri juga telah didapatkan meski tidak sama

karena itu, target komitmen investasi atau izin

persis. Pada saat itu, target yang dicanangkan

prinsip yang harus dikejar mencapai Rp 7.000

baru dalam tahapan target pelaksanaan kegiatan,

triliun.

belum menyentuh pada target untuk menjaring
minat investasi maupun mengawal realisasi

Tahun 2015, IIPC Sydney ditargetkan menjaring

investasi. Akad Key Performance Indicator pejabat

izin prinsip sebesar US$ 570 juta. Hingga akhir

IIPC Sydney dilakukan di awal tahun dan akan

november 2015, tercatat izin prinsip yang masuk

diperiksa capaiannya di akhir tahun.

ke BKPM mencapai US$ 295 juta. Angka tersebut
berarti 51% dari target yang dicanangkan.

Saat pesta demokrasi di tanah air berlangsung

Pencapaian target izin prinsip tersebut

dan Presiden terpilih Joko Widodo kemudian

menunjukkan bahwa kinerja kantor perwakilan

akhirnya memberikan mandat kepada Franky

BKPM telah terukur.

Sibarani untuk menjadi Kepala BKPM, mindset
mengenai target IIPC ini berubah drastis. Dibantu

“Karakteristik investor Australia memang

oleh Kedeputian Bidang Promosi Penanaman

berbeda karena mereka sangat berhati-hati dan

Modal, hitungan-hitungan mengenai formulasi

mayoritas justru hanya menginginkan Indonesia

target ini dikalibrasi sedemikian rupa. Datanya

hanya sebagai pasar. Ini yang saat ini secara

merujuk pada komitmen investasi yang merujuk

perlahan-lahan kami akan terus bekerja keras
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untuk mendekati investor terkait,” ujar Sri

Karena dikejar target, dalam berbagai kegiatan

Moertiningroem atau yang biasa dipanggil Nunuk

IIPC Sydney, Nunuk kerap kali menyampaikan

yang saat ini menjabat sebagai pejabat promosi

menyampaikan presentasi mengenai bagaimana

investasi IIPC Sydney.

pentingnya posisi Indonesia bagi pebisnis
Australia yang ingin melakukan ekspansi.

Dari survei yang dilakukan oleh Price Waterhouse

Presentasi yang dilakukan biasanya diawali

Cooper pada tahun 2014, hanya 9% dari

dengan kondisi realisasi investasi Australia

responden pebisnis Australia yang memikirkan

kemudian diikuti oleh ulasan mengenai sektor

untuk melakukan ekspansi di Asia. Dari angka

prioritas diantaranya infrastruktur, pertanian,

9% tersebut, porsi ke Indonesia jauh lebih

industri padat karya, industri berorientasi ekspor,

kecil lagi. Apalagi hubungan bilateral dan

industri hilirisasi pertambangan, sektor maritim

politik kedua negara sempat terganggu akibat

dan pariwisata.

beberapa isu di antaranya penyadapan Kepala
Negara, dijatuhkannya hukuman mati warga

Kemudian, dia menyampaikan mengenai

Australia dan memanasnya komunikasi antara

upaya pemerintah untuk mengurangi biaya

kedua pemimpin negara akibat perbatasan dan

logistik yang harus ditanggung oleh industri,

masalah pengungsi. “Dalam dua bulan, pertama

hal tersebut mendorong pemerintah untuk

menjabat, saya langsung melakukan pendekatan

mengembangkan pembangunan tol laut yang

dan mengunjungi negara-negara bagian,” kata

meliputi pembangunan 24 pelabuhan laut baru

pejabat yang saat ini berkantor di Suite 903, Gold

yang akan menjadi bagian terintegrasi dari

Field House, Sydney tersebut.

rute logistik Indonesia. Dia juga menyinggung

INVESTASI 43

komunikasi lainnya. Bila
diibaratkan perang maka
strategi yang dilakukan
oleh IIPC Sydney adalah
melakukan “gerilya” ke
kantong-kantong investor.
Identifikasi investor dilakukan
bekerjasama dengan kolega
maupun asosiasi bisnis
yang ada di setiap negara
bagian di Australia. Namun
demikian, tidak semua
gerilya yang dilakukannya
mendapatkan respons yang
positif. Kerapkali, Nunuk
juga harus menghadapi
dan menjelaskan keluhan
yang dihadapi oleh investor
Australia.
“Ada beberapa potensi yang
dalam waktu dekat dapat
segera direalisasikan, tapi ada
juga yang mengeluh untuk
mendapatkan izin prinsip
membutuhkan waktu 3
bulan,” paparnya.
mengenai tiga aspek industri maritim yang akan

Nunuk mengemukakan bahwa kasus tersebut

dikembangkan yaitu jasa (pembuatan kapal,

terkait dengan perusahaan smelter mangan

shipping), infrastruktur/logistik (pelabuhan

yang berminat untuk menanamkan modalnya

laut, cold storage) serta IT dan SDM terkait

di Kupang, NTT. Perusahaan tersebut

pengembangan kelautan.

menyampaikan keluhannya habis-habisan
didepan pejabat fungsi ekonomi Konsul Jenderal

Perkembangan layanan izin investasi 3 jam,

RI setempat. Berbekal pengalaman 21 tahun

juga menjadi jurus andalan untuk menarik

berkarir di BKPM dengan berbagai tugas, mulai

minat investor Australia sejak diluncurkan

sebagai staf dan Kepala Seksi di bidang Pelayanan

pada tanggal 26 Oktober 2015 lalu. Saat ini,

Penanaman Modal, juga sempat menjabat

IIPC Sydney sedang mencoba meyakinkan satu

Kepala Bagian Protokol semasa Kepala BKPM Gita

produsen pakan ternak untuk mengajukan izin

Wirjawan, dan terakhir menjabat sebagai pejabat

prinsip melalui izin investasi 3 jam tersebut.

eselon III di lingkungan Direktorat Promosi

Dari paparan tersebut, ada feedback positif

Sektoral, Nunuk tetap berkepala dingin dan

ditandai dengan komunikasi yang terus dijaga

tenang.

melalui korespondensi lewat email dan medium
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Dia yakin, pasti ada kesalahpahaman yang

pertemuan one on one meeting dengan 8

membuat investor tersebut mengalami kejadian

delapan perusahaan Australia yang berminat

yang dialaminya. Nunuk akhirnya melakukan

untuk menanamkan modal sebesar US$ 650

konsultasi langsung dengan Deputi Bidang

juta di Indonesia. Dalam kunjungan ke Australia,

Pelayanan Penanaman Modal terkait proses yang

Kepala BKPM juga menyempatkan kunjungan

dijalani oleh investor yang bersangkutan. Setelah

ke pabrik lem Selley’s yang merupakan anak

dilakukan tracking document di Kedeputian

perusahaan dari Dulux Group Limited yang

pelayanan ternyata dugaannya benar. Berkas

sedang dalam proses legal untuk mengurus

investor diproses oleh tim bidang Pelayanan

perizinan di Indonesia.

hanya dalam waktu 6 hari, sedikit diatas standar
prosedur pelayanan yang 3 hari karena ada

Setelah kunjungan tersebut, giliran Menteri

dokumen yang disampaikan oleh investor tidak

Perdagangan Australia Andrew Robb melakukan

lengkap. “Saya sampaikan bahwa tidak benar

kunjungan kerja ke Indonesia dengan membawa

BKPM memproses 3 bulan yang ada adalah 6 hari

250 pengusaha Australia. Dalam kunjungan

kerja,” paparnya.

tersebut, Deputi Bidang Promosi Penanaman
Modal Himawan Hariyoga mewakili Kepala BKPM

Setelah dikomunikasikan kepada investor

dalam memberikan sambutan dalam acara temu

yang bersangkutan, investor tersebut akhirnya

bisnis yang diadakan oleh Indonesia-Australia

berterima kasih. Investor tersebut mengakui

Business Council di Jogjakarta.

menghubungi pihak konsultan yang mengurus
perizinan setelah mendapatkan informasi dari

Bulan November lalu, IIPC Sydney kembali

IIPC Sydney. Pihak konsultan mengakui bahwa

mencatatkan minat investasi di bidang energi

berkasnya baru dijalankan 2,5 bulan setelah

terbarukan. Menurut Kepala BKPM Franky

diterima oleh mereka.

Sibarani, sektor energi terbarukan merupakan
salah satu sektor investasi yang coba didorong

Berkaca dari hal tersebut, Nunuk selalu

dari Australia. Franky menambahkan bahwa

mengingatkan kepada investor agar terus

IIPC Sydney akan mengawal minat investasi

menjalin komunikasi yang intensif dengan BKPM

sektor energi terbarukan tersebut hingga dapat

dan IIPC. “Silahkan menggunakan konsultan,

segera merealisasikan investasinya dan dapat

tapi tolong manfaatkan kami untuk mengecek

berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.

informasi yang diberikan oleh konsultan

Dia menambahkan bahwa hingga apabila

tersebut,” ungkap ibu tiga orang anak ini.

direalisasikan maka proyek kelistrikan tersebut
akan menambah daftar proyek persetujuan sektor

Optimisme ke Depan

kelistrikan yang telah masuk tahap konstruksi
yang saat ini mencapai 8.800 MW dengan nilai

BKPM cukup optimis untuk mendorong

proyek mencapai Rp 16 triliun lebih.

peningkatan investasi dari Australia, terlebih

Untuk periode Januari-September 2015,

kondisi hubungan Indonesia dan Australia cukup

Australia berada di peringkat 12 negara yang

kondusif. Diawali dengan kunjungan Kepala

merealisasikan investasinya di Indonesia dengan

BKPM bertemu dengan Menteri Pertanian

nilai investasi mencapai US$ 104 juta dan jumlah

Australia di Sydney untuk membahas mengenai

proyek 296. Angka tersebut diatas realisasi

3rd Meeting Partnership of Indonesia-Australia

negara-negara Eropa seperti Italia US$ 97,9 juta,

in Food Security on Red Meat and Cattle Sector.

Perancis US$ 94,9 Juta dan Jerman US$ 27 juta.

Kepala BKPM Franky Sibarani juga melakukan
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BKPM
Revitalisasi
Website

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

berbagai kebijakan investasi, kami berupaya

merevitalisasi website BKPM sebagai salah satu

meningkatkan pelayanan melalui kemudahan

upaya mencapai target investasi 2016 sebesar

akses informasi. Ini merupakan salah satu upaya

Rp594,8 triliun. Di tahun 2016, ada kenaikan

kami untuk mencapai target investasi di 2016,”

target investasi 12,66% jika dibandingkan

ujar Kepala BKPM Franky Sibarani, di Jakarta

dengan tahun 2015 sebesar Rp519,5

(10/12).

triliun. Revitalisasi website diharapkan dapat
memperkuat pemenuhan kebutuhan informasi

Perubahan pertama pada website BKPM ada

terkait investasi, sehingga memberi kemudahan

pada pilihan tampilan Investment dan Institution.

bagi para investor.

Menurut Franky, pengunjung website akan
langsung dibawa ke investment page yang

“BKPM terus meningkatkan pelayanan kami

berisi informasi terkait prosedur dan peluang

pada masyarakat dan investor khususnya. Selain

investasi. Sedangkan pada bagian institution
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page, menampilkan informasi terkait BKPM yang

hanya meningkatkan nilai investasi, tapi

dibutuhkan investor maupun stakeholder.

juga mendapatkan investasi bermutu untuk
meningkatkan kemandirian dalam penguasaan

Untuk memudahkan penyebarluasan informasi,

teknologi, mengentaskan kemisikinan,

website BKPM memperkuat social media melalui

mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi

fitur Sharing Containt, yaitu untuk meneruskan

jumlah pengangguran,” lanjutnya.

konten yang sedang dibaca kepada orang lain
melalui media sosial facebook, twitter dan

Penyediaan website menjadi respon BKPM

whatsapp. Fungsi utama yang ditampilkan

untuk meningkatkan jumlah investasi melalui

dalam website BKPM antara lain E-Service,

penyebarluasan berita positif tentang Indonesia.

yaitu layanan online pengajuan permohon izin

“Salah satu upaya BKPM untuk meningkatkan

investasi, pelaporan

investasi yaitu melalui peningkatan pelayanan.

kegiatan investasi

Jadi, para investor yang belum memungkinkan

dan melakukan

datang langsung ke BKPM, bisa mendapatkan

penelusuran

informasi yang mereka butuhkan. Selain investor,

dokumen yang

masyarakat luas juga bisa mendapat informasi

sedang diajukan

tentang organisasi BKPM dan investasi,” jelas

(e-tracking).

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM

Sedangkan fungsi

Himawan Hariyoga.

terbaru adalah
layanan WBS

Pengembangan yang dilakukan antara lain

(Whistleblowing

perubahan desain dan layout, penambahan fitur

System), yaitu

dan konten baru, serta penguatan konten. Pada

aplikasi bagi Anda

tampilan awal, pengunjung website dihadapkan

yang memiliki

pada pemisahan antar muka menurut jenis

informasi dan ingin

informasi, sehingga penyampaian informasi lebih

melaporkan indikasi

efektif dan tepat sasaran. Konten profil organisasi

pelanggaran di

BKPM dan informasi kelembagaan lainnya yang

lingkungan BKPM.

menyangkut keterbukaan informasi publik
(KIP) disajikan dalam situs Institusi. Sedangkan

Menurut data

penyajian konten tentang peluang dan potensi

BKPM, pada

investasi, serta layanan bagi investor dan calon

periode Januari-November 2014, jumlah

investor disajikan dalam situs Investasi.

pengunjung website BKPM mencapai 606.178.
Sedangkan pada periode yang sama di tahun

Dari sisi pemasaran investasi, BKPM telah

2015 mengalami peningkatan, dengan total

menetapkan negara-negara prioritas yang

pengunjung mencapai 609.695. Pada November

menjadi fokus pemasaran di tahun 2016.

2015, di bulan terakhir sebelum pembaharuan

Untuk mendukung hal tersebut, beberapa

website, total pengunjung sebesar 67.483.

program disiapkan untuk menjaga tren positif

Mengalami peningkatan 2,97% jika dibandingkan

pertumbuhan investasi, antara lain melanjutkan

dengan November 2014, yaitu sebesar 65.478.

kemudahan investasi, khususnya bagi sektor
manufaktur dengan Izin Investasi Izin Konstruksi

“Melalui penyebaran informasi positif

di Kawasan Industri, paket kebijakan yang

investasi di Indonesia, diharapkan kita tidak

bermanfaat langsung untuk investasi manufaktur,
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kemudahan status perusahaan dalam kawasan

yang merupakan penerapan manajemen kinerja

berikat (PDKB), dan diskon pajak untuk industri

pada sektor publik yang sejalan dan konsisten

padat karya.

dengan penerapan reformasi birokrasi, yang
berorientasi pada pencapaian outcomes dan

Pemerintah melalui BKPM telah mengeluarkan

upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

kebijakan guna mempermudah para investor,
antara lain memberikan kemudahan perizinan

SAKIP merupakan integrasi dari sistem

melalui perizinan online, PTSP Pusat,

perencanaan, sistem penganggaran, dan

penyederhanaan izin listrik, dan program terbaru

sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan

izin investasi 3 Jam dengan produk 8 izin plus

pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

1 surat booking tanah. Pemerintah juga telah

Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan

mengeluarkan paket kebijakan yg menjawab

mencatat dan melaporkan setiap penggunaan

kebutuhan investor seperti insentif fiskal, formula

keuangan negara serta kesesuaiannya dengan

pengupahan, izin tanah dan lain sebagainya.

ketentuan yang berlaku.

Rapor Akuntabilitas Kinerja
BKPM Dinilai BB

Franky menyampaikan bahwa upaya-upaya
yang dilakukan dari sisi capaian layanan dinilai
telah cukup optimal ditandai dengan berbagai

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Koordinasi

program yang diluncurkan oleh BKPM tahun ini.

Penanaman Modal mendapatkan nilai BB

“Selain pengumuman capaian realisasi investasi

dengan skor 73,31 berarti peringkat ke-12 dari

yang dilakukan di bulan Januari, April, Juli dan

kementerian dan instansi pemerintah. Badan

Oktober. BKPM terus melakukan berbagai

Koordinasi Penanaman Modal akan terus

program untuk mendorong kemanfaatan

mengupayakan peningkatan baik dari sisi layanan

investasi,” paparnya.

maupun capaian akuntabilitas kinerja. Empat
kementerian dan lembaga yang mendapatkan

Beberapa capaian yang signifikan di antaranya

peringkat A diantaranya Kementerian Keuangan,

Peluncuran PTSP pusat tanggal 26 Januari 2015,

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian

debottlenecking 22 perusahaan di bulan Juni

Kelautan dan Perikanan serta Badan Pemeriksa

2015, pendelegasian 107 perizinan ke BKPM Juni

Keuangan.

2015, penyederhanaan perizinan di bulan Juni
2015, Geliat investasi 54 perusahaan di bulan Juli

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

2015, Geliat investasi 26 perusahaan konstruksi

Franky Sibarani menyampaikan bahwa pihaknya

di bulan Agustus, PTSP pusat telah meluncurkan

akan berupaya untuk meningkatkan capaian dari

9.596 perizinan, kemudian peluncuran layanan

sisi laporan akuntabilitas tersebut bisa meningkat

izin investasi 3 jam 3 produk ditambah 1 surat

di tahun mendatang. “Sekarang masih diatas

booking tanah 26 Oktober 2015 dan peluncuran

rata-rata papan menengah, harapannya tahun

layanan izin investasi 3 jam 8 ditambah 1 pada 1

depan bisa lebih baik dari tahun ini,” ujarnya,

Desember 2015.

Jumat (18/12).
Lebih lanjut Fanky menyampaikan bahwa segala
Kementerian Pendayaan Aparatur Negara

pencapaian merupakan bagian dari komitmen

melakukan penilai terhadap laporan akuntabilitas

pemerintah untuk memberikan pelayanan yang

kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan Sistem

lebih baik kepada investor baik dalam negeri

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

maupun asing. “BKPM juga mengoptimalkan
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kemanfaatan investasi dengan mengusung tema

industri ramah investasi yang disiapkan untuk

investasi untuk rakyat yang mendorong sinergi

mempercepat konstruksi investasi di Indonesia,”

pesantren dengan investasi, penciptaan lapangan

paparnya.

kerja melalui investasi padat karya dan geliat
investasi perusahaan konstruksi,” pungkasnya.

Franky juga menambahkan bahwa sejak
diluncurkannya PTSP pusat pada tanggal 26

BKPM Masuk Zona Hijau,
Reformasi Layanan Investasi
Berlanjut

Januari 2015, maka keberhasilan pelayanan yang
dilakukan merupakan hasil kerja keras dari tim
BKPM dan 22 kementerian dan instansi teknis
yang menempatkan sumber daya manusianya di

Badan Koordinasi Penanaman Modal masuk

PTSP pusat. “Kalau ada pencapaian yang positif,

dalam kategori zona hijau survei instansi

tentu itu adalah capaian bersama,” ungkapnya.

pelayanan publik yang dilakukan oleh
Ombudsman RI. Kriteria zona hijau diberikan

Survei yang dilakukan dalam dua periode yaitu

pada instansi atau lembaga yang dinilai

Maret-Mei 2015 dan Agustus-Oktober 2015

berkategori patuh tinggi bersama 3 lembaga

tersebut menilai berdasarkan UU Nomor 25

dan 6 kementerian lainnya dari total 37 instansi

Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik apakah

yang terdiri dari 22 kementerian dan 15 lembaga

suatu instansi di daerah atau pusat memiliki

pemerintah. Meski demikian, BKPM bertekad

sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan

untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan

pengaduan, pelayanan khusus dan informasi

publik terutama yang berkaitan dengan calon

biaya. Selain itu juga, standar pelayanan seperti

penanam modal.

informasi biaya, prosedur dan persyaratan
pelayanan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Franky Sibarani menyampaikan bahwa predikat

Hasil survey yang dirilis oleh Ombudsman RI,

zona hijau yang diberikan kepada BKPM akan

selain kementerian dan lembaga pemerintah yang

memberikan semangat bagi sumber daya

mendapatkan zona hijau, tercatat 21 instansi

manusia di BKPM untuk berbuat lebih baik lagi.

berada di zona kuning atau berkategori patuh

“Hasil yang positif, tapi berbicara mengenai

sedang dan 7 instansi di zona merah atau patuh

pelayanan publik itu merupakan proses perbaikan

rendah.

yang harus dilakukan secara terus menerus.
Tentu BKPM tidak ingin berpuas diri dan akan

Kementerian yang berada di zona hijau

memperbaiki standar kualitas pelayanan yang

atau mendapatkan predikat pelayanan baik

ada,” ujarnya, Kamis (17/12).

adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber

Menurut Franky, reformasi layanan investasi akan

Daya Mineral, Kementerian Perdagangan,

terus dilakukan demi kenyamanan investor yang

Kementerian Pertanian dan Kementerian

diistilahkan dengan menggelar karpet hijau untuk

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan

investasi. Istilah karpet hijau diilustrasikan dengan

lembaga yang berada di zona hijau terdiri dari

lampu hijau pengatur lalu lintas yang artinya

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan

memperlancar investor menanamkan modalnya

Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan

di Indonesia. “Tiga karpet hijau untuk investor

Barang dan Jasa Pemerintah.

adalah layanan izin investasi 3 jam, percepatan
fasilitas jalur hijau serta program kawasan
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UOB dan BKPM
Menandatangani
MoU Investasi dan
Perdagangan
UNITED Overseas Bank (UOB) dan BKPM

sembilan bulan pertama di 2015, arus masuk

melakukan penandatanganan nota kesepahaman

investasi asing langsung ke Indonesia terus

(MoU) untuk meningkatkan investasi asing

bertambah dan saat ini telah berjumlah 21,3

langsung dan perdagangan ke Indonesia. Hal ini

miliar dolar AS atau naik sebesar 16,9 persen

merupakan kolaborasi pertama kalinya antara

dibandingkan kurun waktu yang sama di 2014.

BKPM dengan bank swasta asing di kawasan
Asia Tenggara. Penandatanganan MoU dilakukan
oleh UOB Deputy Chairman and Chief Executive
Officer Wee Ee Cheong dan Kepala BKPM Franky
Sibarani.
Berkat kolaborasi tersebut, nasabah korporasi
UOB dapat mengajukan izin prinsip di Singapura
tanpa harus berkunjung ke Indonesia. Izin
prinsip merupakan izin yang pertama kali perlu
didapatkan oleh perusahaan asing untuk dapat
membentuk badan usaha di Indonesia.
Layanan itu adalah pertama kalinya di
Singapura dan disediakan oleh UOB melalui
kantor perwakilan BKPM, Indonesia Investment
Promotion Centre (IIPC), di Singapura. Selain
membantu investasi ke Indonesia, UOB juga akan
membantu investor-investor Indonesia yang ingin
ekspansi ke luar negeri melalui IIPC 1.
Wakil Direktur Utama UOB Indonesia Iwan
Satawidinata mengatakan, Indonesia merupakan
tujuan investasi utama bagi perusahaanperusahaan global dan Asia. Dalam kurun waktu
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Pengusaha AS Puji Perbaikan
Iklim Investasi Indonesia
Puluhan pengusaha Amerika Serikat yang
tergabung dalam US-ASEAN Business Council
(USABC) menyampaikan pujiannya atas komitmen
pemerintah Indonesia dalam melakukan
perbaikan iklim investasi.
Ketua Umum/President & CEO USABC Alexander
C. Feldman, membawa sekitar 70 orang
pengusaha pimpinan dari perusahaan-perusahaan
AS yang antara lain bergerak di sektor teknologi
informasi, migas, industri makanan dan minuman,
manufaktur, serta keuangan. “Kami melihat
kesungguhan pemerintah Indonesia dalam
melakukan proses reformasi kebijakan untuk
menciptakan iklim investasi yang kondusif, hal ini
menambah keyakinan kami untuk meningkatkan
investasi kami di Indonesia,” katanya dalam
kunjungan ke kantor BKPM, sebagaimana
disampaikan dalam keterangan resmi BKPM yang
dikutip dari laman Antara, kemarin.

Indonesia bagian timur,”
ungkapnya.
Amerika Serikat merupakan
salah satu investor
utama di Indonesia yang
investasinya tumbuh 23
persen per tahun selama
lima tahun terakhir.
Investasi negara Paman
Sam berperan enam persen
dari total penanaman
modal asing (PMA)
lndonesia. Adapun lima
sektor terbesar investasi
AS adalah pertambangan
senilai 7,2 miliar dolar
AS, perdagangan/reparasi
258 juta dolar AS, industri
makanan 167 juta dolar
AS, industri alat angkut
142 juta dolar AS, dan
industri kimia/farmasi 56
juta dolar AS.
Deputi Bidang
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal BKPM
Farah Ratnadewi Indriani
mengatakan pihaknya siap
memfasilitasi investor AS
dari mulai rencana hingga
merealisasikan investasi
di Indonesia melalui
perwakilan BKPM yaitu
Alexander menambahkan, pihaknya menyadari

Investment Promotion Center (IIPC) New York

komitmen pemerintah Indonesia dalam

serta tim Marketing Officer (MO).

meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk
mencapaitargetdua juta lapangan kerja setiap

“Kami berharap melalui pertemuan-pertemuan

tahunnya. “Kami berkomitmen untuk membantu

seperti ini, kami dapat memperoleh masukan-

pemerintah Indonesia dalam increalisasikan

masukan dari para pengusaha terkait upaya

hal tersebut. Banyak pengusaha AS yang telah

perbaikan iklim investasi Indonesia agar semakin

menyatakan minatnya untuk mengekspansi

kondusif,” ujarnya.

investasinya di Indonesia, termasuk di kawasan
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Sebelumnya, Kepala BKPM Franky Sibarani

disurvei. Indonesia naik 11 peringkat dalam survei

menyampaikan pihaknya memberi perhatian

yang diambil sepanjang 2 Juni 2014-1 Juni 2015

khusus terhadap upaya peningkatan daya saing

di dua lokasiyaitu DKI Jakarta dan Surabaya.

investasi lndonesia. Salah satu yang menjadi

“Kalau di pengumuman 2014 itu, kita ada di

perhatian lembaga tersebut adalah mendorong

peringkat 114. Tapi ternyata dalam kurun waktu

perbaikan berbagai indikator dalam kemudahan

survei tersebut ada perubahan metodologi dan

berusaha (ease of doing business) Indonesia, yang

data jadi rankingnya untuk 2015 berubah ke 120.

secara rutin pemeringkatannya dilakukan oleh

Untuk 2016 ini, peringkat kita naik jadi 109,”

World Bank.

katanya.

menempati peringkat 109 dari 189 negara

BKPM Yakinkan Dunia Usaha
di Batam

yang disurvei mengenai kemudahan berusaha

Kepala BKPM Franky Sibarani melakukan

bagi perusahaan kecil dan menengah 2016.

kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau,

Pemeringkatan tersebut merupakan hasil dari

awal November lalu untuk berdialog dengan

survei sepanjang 2 Juni 2014-1 Juni 2015 di

investor di Batam terkait iklim investasi di wilayah

Jakarta dan Surabaya.

tersebut.

Tamba Hutapea, Deputi Bidang Perencanaan

Dalam kesempatan tersebut, 21 perusahaan,

Penanaman Modal BKPM menyebutkan,

tiga perwakilan asosiasi dan pengusaha

peringkat Indonesia dalam survei kemudahan

serta perwakilan kawasan industri hadir dan

berusaha atau Easeof Doing Business (EODB)

menyampaikan pandangannya terkait iklim

2016 yang dirilis Grup Bank Dunia naik dari

investasi secara umum di Indonesia, serta secara

ranking 120 menjadi 109 dari 189 negara yang

khusus di Batam.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia
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“Tadi kami bertemu dengan perusahaan,

Batam, namun juga yang tidak kalah pentingnya

Walikota, perwakilan asosiasi dan sangat

adalah investasi-investasi yang ada tetap

produktif sekali. Sebagian besar menyampaikan

dapat tumbuh dan berkembang untuk dapat

persoalan mengenai ketenagakerjaan dan dua

meningkatkan kapasitasnya di Indonesia baik di

perusahaan menyampaikan rencana perluasan

Pulau Batam sendiri maupun ke luar Pulau Batam.

mereka,” ujar Franky usai kegiatan Dialog

“Acara seperti ini sangat penting bagi

Investasi “Geliat Investasi: Sektor Industri di

perkembangan investasi. Oleh karena itu, acara

Batam” yang diselenggarakan di Auditorium

ini juga dihadiri oleh Badan Pengusahaan Batam

Kawasan Industri Batamindo, Rabu (4/11).

dan Pemerintah Kota Batam. Dengan demikian

Dalam dialog tersebut Kepala BKPM menjelaskan

diharapkan masalah-masalah perusahaan yang

kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang

ada saat ini dapat dikoordinasikan dengan baik

investasi kepada perusahaan-perusahaan di

penyelesaiannya baik oleh Pemerintah Kota

Batam sekaligus mendiskusikan permasalahan-

Batam, Badan Pengelola Kawasan dan Pemerintah

permasalahan yang dihadapi oleh industri-industri

Pusat sesuai kewenangannya,” jelasnya.

di Batam. “Ada perusahaan yang mengeluhkan

Dalam kesempatan tersebut, beberapa

tentang maraknya demo buruh yang terjadi.

perwakilan perusahaan serta asoasiasi pengusaha

Sebenarnya dengan paket kebijakan ekonomi

mengapresiasi acara yang dilaksanakan oleh

yang memberikan kepastian terkait pengupahan,

Kepala BKPM dan berharap acara seperti ini dapat

hal ini bisa dicegah,” paparnya.

dilaksanakan secara berkala.

Menurut Franky, dalam kegiatan tersebut
bahwa kegiatan tersebut menunjukkan bahwa
Pemerintah selain mengundang investasi-investasi

Sumber : www.bkpm.go.id

baru masuk ke Indonesia khususnya ke wilayah
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Pesantren bukan hanya
memasok juru dakwah
tetapi juga mampu
memenuhi kebutuhan
tenaga kerja industri. Kerja
sama Kementerian Agama
dan BKPM akan semakin
mempermudah para santri
untuk memasuki dunia kerja.

SIANG itu matahari bersinar cukup terik di atas
langit Gresik, Jawa Timur. Namun demikian,
riuh rendah suara tepuk tangan terdengar dari
pelataran Pondok Pesantren Qomarudin, pada
Minggu, 23 Agustus 2015. Ternyata suasana
meriah tersebut menyambut penandatanganan
kerja sama antara Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) dengan Kementerian Agama RI.
Adapun kerja sama yang ditandatangani
keduanya dalam memorandum of understanding
(MoU) itu adalah untuk memfasilitasi ketersediaan
tenaga terampil dari kalangan pesantren. Kepala
BKPM Franky Sibarani bersama Menteri Agama
RI Lukman Hakim Saifudin menandatangani MoU
dengan disaksikan oleh Menteri Koordinator
Perekonomian Darmin Nasution.
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Santri
masuki
ndustri
Mereka memandang, seiring peningkatan

penandatanganan MoU ini. Ia menambahkan,

investasi yang masuk ke daerah-daerah di

“Saya bersama Bapak Menteri Agama memiliki

Nusantara, Indonesia butuh menyediakan lebih

concern yang sama terkait potensi pondok

banyak tenaga kerja terampil demi memenuhi

pesantren dan lembaga pendidikan di bawa

kebutuhan industri. Salah satu sumber tenaga

Kemenag (Kementerian Agama RI) dalam

kerja terampil yang potensial dan bisa disiapkan

penyediaan SDM siap kerja yang dapat diserap

sejak dini adalah para santri. Tepatnya yang

industri. Selain meningkatkan daya saing

dimaksud pada MoU ini adalah dari kalangan

investasi, kerja sama ini diharapkan berkontribusi

pesantren dan lembaga pendidikan Islam lain di

terhadap upaya pemerintah menciptakan 2 juta

bawah naungan Kementerian Agama RI.

lapangan kerja setiap tahunnya.”

“Kalangan dunia usaha dengan aktivitas

Lebih lanjut Franky memaparkan, tujuan

investasinya dan pesanteren denganpotensi

kesepakatan antara BKPM dan Kementerian

tenaga kerja yang dimilikinya, harus tersambung

Agama RI tepatnya adalah mengembangkan

dengan harmonis agar tujuan pembangunan

sumber daya manusia yang mampu mendukung

tercapai. Yakni perekonomian maju dan tenaga

kegiatan investasi sektor industri di Indonesia.

kerja terserap,” ungkap Franky seusai acara

Di saat bersamaan juga mendorong
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ketersediaan tenaga kerja terampil dalam rangka

lebih detail lagi persisnya di lokasi mana dan jenis-

mengoptimalkan dan mengefektifkan masuknya

jenis kegiatan apa yang bagus untuk dilaksanakan

investasi di Indonesia.

di lokasi-lokasi tersebut,” papar Franky.

Ucapan Franky diamini Lukman. Ia mengatakan

Data Kementerian Agama RI mencatat, terdapat

betapa ia bersyukur atas kerjasam ini.

13 juta anak didik dari kalangan pesantren dan

Menurutnya setidaknya kini akan terbangun

lembaga pendidikan di bawah naungannya.

keselarasan antara kapasitas lulusan madrasah

Mereka sangat potensial menjadi tenaga

dengan tuntutan dunia industri. Terutama

produktif kala Indonesia mengalami Bonus

memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN

Demografi mendatang. Yakni saat jumlah

(MEA).

masyarakat usia produktif (16-60 tahun) jauh
lebih banyak daripada jumlah masyarakat yang

“Kerjasama ini wujud upaya bersama atas

tidak produktif. Adapun berdasarkan rata-rata

terbangunnya pendidikan agama Islam oleh

realisasi penyerapan tenaga kerja dari sektor yang

madrasah dan Pondok Pesantren dan kebutuhan

menjadi prioritas investasi, infrastruktur, industri

dunia industri. Juga menepis kesalahpahaman

(padat karya, orientasi ekspor, substitusi impor

yang selama ini terjadi di beberapa tempat,

dan hilirisasi), maritim, dan pertanian per 1 juta

bahwa industrialisasi bisa mengancam dunia

dolar AS, BKPM memproyeksikan kebutuhan

pesantren,” tutur Lukman.

sekita 14 juta tenaga kerja dari pengajuan
izin prinsip yang masuk sepanjang Oktober

“Oleh karenanya, Kemenag membuka pintu

2014-Maret 2015 sebesar 36,6 miliar dolar AS.

sebesar-besarnya dalam dunia kerja. Bahkan

Sementara data BKPM menunjukkan, sepanjang

ini dapat menyerap tenaga kerja yang punya

Oktober 2014-Juni 2015 terjadi realisasi

pemahaman agama yang baik,” imbuhnya.

penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.155.000
orang dari nilai investasi sebesar Rp 380,1 triliun.

Maka dari itu, sebagai tindak lanjut dari
penandatanganan ini, BKPM bekerjasama dengan

“Saat ini BKPM sedang mengawal minat investasi

perusahaan dan asosiasi di sektor industri akan

sektor padat karya dari berbagai sektor senilai 4,7

membantu menyusun program pendidikan dan

miliar dolar AS dan akan menyerap tenaga kerja

pelatigan di Lembaga Pendidikan Islam yang

sebanyak 4 juta orang,” kata Franky.

disesuaikan dengan kebutuhan sektor industri. Di
samping itu, BKPM dan Kementerian Agama RI

Darmin Nasution yang siang itu menyaksikan

akan melakukan pelatihan kerja dan memfasilitasi

penandatanganan kerjasama BKPM-Kementerian

informasi peluang kerja di sektor industri agar

Agama RI, berkilah, “MoU ini tidak terlalu susah.

dapat dimanfaatkan oleh kalangan pesantren.

Pelaksanaannya yang susah.”

“Kita akan memulainya sebagai proyek

Katanya, semakin lama negara semakin

percontohan, agar nantinya daerah-daerah

menyadari fenomena unik yang tengah terjadi di

lain bisa menirunya. Beberapa lokasi yang

dunia ketenagakerjaan Indonesia. Dalam setiap

direncanakan antara lain wilayah Gresk, Jawa

hubungan kerjasama dengan negara lain terkait

Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan

pemenuhan tenaga kerja di negara tujuan, tenaga

di luar Jawa seperti di Palu. Segera setelah

kerja Indonesia kerap tersisih dengan tenaga kerja

penandatanganan MoU ini, Tim dari Kementerian

dari negara lain karena dianggap kurang terampil.

Agama dan BKPM akan bertemu merumuskan

Tapi di sisi lain, tenaga kerja terampil Indonesia
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justru banyak yang ‘dicuri’ negara lain. Celakanya,

Triwulan I tahun 2014 yang dibuka dengan

mereka justru membangun negara lain. Dengan

penyerapan tenaga kerja sebanyak 260.156

kualifikasi dan keterampilan mereka masing-

orang. Triwulan akhir tahun 2014, investasi di

masing, para tenaga kerja terampil Indonesia

Indonesia berhasil menyerap hingga 470.510

bekerja di Malaysia, Singapura, dan berbagai

orang. Akan tetapi memasuki tahun 2015, hanya

negara lainnya. Namun demikian, ia tetapi

sebanyak 315.229 orang saja yang terserap dari

berharap kerjasama ini berjalan dengan baik dan

modal-modal yang ditanamkan di Indonesia.

mampu meraih segala yang dicitakan. BKPM
sendiri mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga

Segala cara tengah dikerjakan pemerintah untuk

Juni 2015 terjadi fluktuasi penyerapan tenaga

mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju.

kerja Indonesia sebagai dampak dari aliran modal

Penandatanganan kerjasama BKPM-Kementerian

dari para investor asing ataupun dalam negeri.

Agama RI inipun merupakan salah satu langkah

Seperti yang terdapat dalam grafik di bawah ini,

kecil proses perwujudan Nawacita yang

yang dinyatakan per triwulan setiap tahun.

dicanangkan Presiden Joko Widodo. Setidaknya
ada dua poin Nawacita yang terdorong melalui

Tren yang terjadi selama separuh dekade

kerjasama ini.

terakhir adalah menurunnya penyerapan tenaga
kerja pada triwulan pertama di setiap tahun.

Pertama, upaya untuk meningkatkan kualitas

Angka penyerapan tenaga kerja yang rendah

hidup melalui pendidikan, yakni bagaimana

di awal tahun ini akan terus meningkat menuju

menyiapkan generasi lulusan pesantren yang

pengujung tahun. Namun begitu tahun berganti,

siap bersaing di dunia industri. Kedua, revolusi

angka ini akan anjlok lagi meski tidak serendah

mental, dalam hal ini upaya penyelarasan dunia

angka di awal tahun sebelumnya. Ambil contoh

pendidikan dengan kebutuhan dunia industri.
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Harapan dari Sebuah

BKPM mencatat realisasi investasi

Bagi saya, capaian BKPM tahun ini tidak

sepanjang Januari-September 2015

buruk. Terlebih saat kondisi ekonomi

mencapai Rp 400 Triliun. Nilai ini

yang melambat, investasi yang berasal

meningkat 16,7 persen dibandingkan

dari BKPM masih bisa tumbuh. Hanya

periode yang sama tahun lalu sebesar

saja, masih ada dua persoalan besar

Rp 342,7 triliun. Peningkatan ini

yang sampai saat ini belum terselesaikan.

patut disyukuri mengingat kondisi

Pertama, terkait kualitas investasi.

perekonomian global yang tidak

Kedua, berhubungan dengan realisasi

menggembirakan.

investasinya.
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Peningkatan Investasi
*Oleh: Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of economics and Finance (Indef)

yang cukup besar terhadap perekonomian.
Selama ini, persetujuan investasi BKPM tidak
semua bisa terealisasi. Jika tidak salah 40-50%
persetujuan investasi BKPM yang terealisasi.
Masih banyak persoalan di daerah untuk
mewujudkan investasi menjadi nyata. Misalnya,
tidak adanya infrastruktur pendukung seperti
kawasan industri. Padahal kita ketahui ini
sangat penting. Tidak mengherankan jika BKPM
optimistis target realisasi investasi tahun ini
dapat tercapai. Sebagaimana disampaikan
BKPM target realisasi investasi tahun 2015, baik
PMA maupun PMDN, mencapai Rp 519 Triliun.
Angka nominal besaran investasi itu terasa
semu dan tidak berkualitas karena tidak
mampu menjadikan penyerapan tenaga kerja
yang tinggi. Terutama pertumbuhan sektor
riil penopang tingkat pertumbuhan ekonomi
nasional. Jadi, sebesar apa pun investasi yang
masuk tidak punya nilai tambah bagi usaha
menengah kecil.
Salah satu contoh investasi di sektor otomotif,
harusnya bisa menggerakan secara berantai di
tingkat UKM. Begitu juga dengan investasi di
sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), harus
bisa menggerakan sektor-sektor di bawahnya.

Kualitas Investasi

Selama ini, investasi yang masuk hanya
investasi padat modal, juga hanya

Persoalan pertama maksudnya adalah investasi

terkonsentrasi pada pertambangan dan

yang dihasilkan diharapkan dapat mendorong

otomotif yang memang membutuhkan modal

dampak yang besar atau multiplier effect

besar tapi tidak menyerap tenaga kerja banyak.

bagi masyarakat. BKPM perlu mendorong

Harusnya investasi masuk pada sektor-sektor

realisasi investasi yang sedang berjalan dapat

yang memang penyerapan tenaga kerjanya

bersinergi atau terhubung dengan industri

tinggi, seperti pada sektor industri pangan,

kecil. Dengan demikian, nilai investasi yang

maupun sektor pertanian dan perkebunan.

cukup besar ini, dapat memberikan dampak
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Pemerintah (kementerian terkait) tidak punya

minimnya infrastruktur kawasan industri

koordinasi tapi lebih pada mengejar target

di daerah. Banyak investasi yang masuk

masing-masing, dan berjalan sendiri-sendiri.

tetapi terkendala tidak ada lahan, sulitnya

Secara umum pemerintah belum punya blue

pembebasan lahan dan lain-lain.

print pengembangan industrialisasi sehingga
investasi yang masuk tidak produktif.

Misalnya di Pulau Jawa, pembebasan lahan

Celakanya, pemerintah minim koordinasi

sangat susah karena harga tanah mahal.

sehingga investasi masuk tinggi tidak

Padahal penduduk di Pulau Jawa terbesar

bermanfaat.

dibandingkan pulau lain, sehingga saat ada
investasi masuk akan menciptakan lapangan

Maka dari itu, harusnya pemerintah dapat

pekerjaan. Terkait masalah lahan, pemerintah

melakukan koordinasi untuk membuat

daerah dalam hal ini sangat berperan

roadmap pengembangan investasi. Di sini,

menyelesaikan persoalan.

BKPM sebagai lembaga yang menangani
investasi yang masuk mengarahkan investor
mana sektor yang sedang diperlukan dan
mana saja sektor yang sudah padat dan tidak
melakukan pengembangan.
Dengan sinergi dan adanya blue print arah
pembangunan investasi yang terkoordinasi,
investasi yang masuk akan lebih berdaya guna
dan produktif. Tentu target capaian BKPM
memang diperlukan, hanya saja bukan semata
seberapa triliun yang masuk, namun seberapa
besar dampaknya bagi ekonomi nasional.

Selain infrastruktur
kawasan industri,
infrastruktur
penunjang lain
harus menjadi
perhatian, seperti
jalur transportasi,
pelabuhan, listrik dan
air

apalagi, selama ini investasi yang masuk ke
BKPM hanya menyumbang sebanyak 20
persen dari nilai total investasi di Indonesia.

Perlu diingat bahwa jika ingin fokus

Sisanya digerakkan oleh investasi kecil

pada kualitas investasi maka sektor yang

dan menengah yang tidak melalui BKPM.

harus menjadi perhatian adalah sektor

artinya, jika BKPM bisa mendorong investasi

industri manufaktur. Sektor yang notabene

yang berkualitas, maka sekalipun hanya

membutuhkan banyak lahan di daerah. Faktor

menyumbang 20 persen dari total investasi,

yang menghambat pembukaan lahan untuk

tetapi BKPM bisa menggerakan 80 persen

industri adalah pembebasan lahan yang

sektor lainnya. Ini harus menjadi perhatian

berlarut-larut dan buruknya infrastruktur yang

serius bagi BKPM untuk merancang target

menyebabkan investor menahan investasi. Jika

pada masa mendatang.

ditelusuri lebih dalam, BKPM belum mengawal
investasi hingga pelaksanaan di lapangan.

Realisasi Investasi

Saya sependapat bahwa untuk menyiapkan

Masalah selanjutnya adalah minimnya realisasi

infrastruktur tidak sederhana. Hanya saja jika

investasi. Ini masih berhubungan dengan

ada koordinasi pemerintah pusat dengan
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daerah berjalan baik, harusnya masalah ini bisa

infrastruktur penunjang lain harus menjadi

terselesaikan. Bayangkan kalau masing-masing

perhatian, seperti jalur transportasi,

daerah mampu membangun kawasan

pelabuhan, listrik dan air masih menjadi

industrinya, saya yakin realisasi investasi akan

masalah besar bagi investor. Investor

lebih baik. Upaya BKPM dan pemerintah untuk

mau investasi di daerah, mereka sendiri yang

melakukan penyederhanaan layanan investasi

harus urus infrastrukturnya, karena daerah

akan jauh lebih optimal bila didukung dengan

tidak mendukung.

pertumbuhan investasi kawasan industri.
realitasnya, pembangunan kawasan industri

Kini, BKPM harus serius membenahi sistem

yang diprakarsai oleh pemerintah sangat

manajemen investasi di dalam negeri.

kecil kontribusinya terhadap pembangunan

Kebijakan one stop service (Pelayan Terpadu

kawasan industri secara keseluruhan.

Satu Pintu/PTSP) harus lebih optimal guna
mendukung investasi yang riil perbaikan

Kawasan industri yang tersedia saat ini, yang

manajemen.

merupakan inisiatif pemerintah hanya 5
persen. Sedangkan 95 persennya dibangun

Itu sangat urgent kebutuhannya. Pemerintah

oleh swasta. Ini sangat kecil dibandingkan

sudah membuat paket kebijakan ekonomi

dengan negara- negara tetangga lainnya.

yang menjanjikan layanan PTSP sehingga

Padahal kawasan industri adalah infrastruktur

memudahkan investor mengurus perizinan dan

paling penting dalam proses industrialisasi.

kemudahan berusaha di dalam negeri.

Selain infrastruktur kawasan industri,
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Agenda

Presiden Jokowi
Luncurkan Sinergi
Investasi dengan Santri

KUNJUNGAN kerja Presiden Joko Widodo di Jawa

“Program sinergi investasi dengan pondok

Timur juga dimanfaatkan untuk meluncurkan

pesantren ini merupakan bagian dari inisiatif

program penciptaan lapangan kerja melalui

investasi untuk rakyat. Secara lebih konkret

sinergi investasi dengan pondok pesantren. Hal ini

kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari

merupakan bagian dari Inisiatif “Investasi untuk

penandatanganan nota kesepahaman dengan

Rakyat” yang berupaya untuk mengoptimalkan

Kementerian Agama pada 23 Agustus 2015

dampak positif investasi sehingga dapat dirasakan

tentang peningkatan kapasitas SDM, penyerapan

oleh masyarakat secara langsung.

tenaga kerja kalangan santri, dan kemitraan
antara investor dengan pondok pesantren,”

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

ujarnya dalam peluncuran program penciptaan

Franky Sibarani menyampaikan bahwa

lapangan kerja melalui sinergi investasi dengan

BKPM berkeinginan agar investasi tidak

pondok pesantren di kawasan industri JIIPE,

hanya memberikan dampak positif terhadap

Gresik (11/11).

perekonomian nasional, namun juga harus
mampu menyentuh langsung dan berperan

Menurut Franky, peluncuran program ini juga

dalam mensejahterakan masyarakat.

dilakukan untuk mendukung penetapan 22
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Oktober sebagai Hari Santri untuk menghormati

tenaga kerja langsung, di mana 90% berasal

jasa besar para santri dalam perjuangan

dari masyarakat di sekitar kawasan industri, yaitu

kemerdekaan.

Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar
Gresik. Sedangkan Yayasan Pondok Pesantren

Lebih lanjut dikemukakan bahwa program

Qomaruddin merupakan Pondok pesantren

ini dikembangkan melalui pilot project di tiga

dengan jumlah 2.000 santri setingkat SLTA dan

kabupaten, yaitu di Gresik, Jawa Timur, Boyolali,

1.500 santri setingkat PT dan lulusan SMA dalam

Jawa Tengah, dan Majalengka, Jawa Barat. “Kami

4 tahun terakhir.

memilih lokasi peluncuran program ini di Jawa
Timur, atas dasar bahwa Jawa Timur merupakan

Peluncuran program penciptaan lapangan

provinsi dengan jumlah santri terbanyak di

kerja melalui sinergi investasi dengan

Indonesia, yaitu mencapai 70% dari total santri

pondok pesantren juga dimanfaatkan untuk

Indonesia,” jelasnya.

mengumumkan perusahaan-perusahaan yang
sedang dalam tahap konstruksi dan menyerap

Selain itu, Franky juga menyampaikan bahwa

tenaga kerja khususnya di wilayah Jawa Timur

terdapat program SMK Mini di Jawa Timur,

dan Jawa Tengah.

yaitu santri yang akan lulus pendidikan tingkat
menengah memperoleh keterampilan SMK

Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan

selama enam bulan. Pilot project ini melibatkan

bahwa pihaknya telah mengidentifikasi rencana

tiga perusahaan dengan potensi total penyerapan

perekrutan tenaga kerja sejumlah 51.767

tenaga kerja mencapai 21.741 orang. Di sisi

orang oleh 14 perusahaan yang dalam tahap

pesantren, terdapat sembilan pesantren dan

konstruksi.“Dua belas perusahaan di Jawa

Madrasah Aliyah yang ikut berpartisipasi dengan

Timur dengan jumlah tenaga kerja yang direkrut

jumlah santri sekitar 7.000 orang.

sebanyak 49.557 orang, sedangkan Dua
perusahaan di Jawa Tengah yang akan merekrut

Sebagai simbol peluncuran program, akan

2.210 orang tenaga kerja,” paparnya.

dilakukan penandatanganan nota kesepahaman
antara PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera

Sebelumnya, di Balaraja, Presiden RI juga

selaku pengelola Kawasan Industri JIIPE

mengumumkan penyerapan tenaga kerja oleh 16

dan Pondok Pesantren Qomarudin dalam

perusahaan di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya

pengembangan kapasitas SDM santri melalui

sebesar 121.285 orang tenaga kerja. BKPM juga

Balai Latihan Kerja. Hadir menyaksikan dalam

akan terus mendorong perusahaan yang sudah

penandantanganan tersebut Presiden Joko

terlibat dalam program “Investasi Menciptakan

Widodo, Kepala BKPM, dan Gubernur Jawa

Lapangan Kerja” baik tahap pertama maupun

Timur.

kedua, untuk bersinergi dengan pondok
pesantren yang ada di sekitar lokasi investasi

JIIPE memiliki kawasan industri seluas 2.933

mereka melalui tiga bentuk sinergi yang sesuai

hektar, dilengkapi pelabuhan laut seluas 406

dengan potensi dan kebutuhan.

hektar dan kawasan hunian seluas 77 hektar. Nilai
total investasi pengembangan kawasan industri

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Bumi

ini sebesar Rp 50 Triliun. Saat ini, JIIPE sedang

Menara Internusa, PT Bumi Pangan Asri, PT Jadi

memasuki masa konstruksi yang dilakukan oleh

Abadi Corak Biscuit Factory, PT Tirta Fresindo

dua BUMN yaitu PT Hutama Karya dan Waskita

Jaya, PT CJ Cheil Jedang Feed Semarang, PT

Karya. Dalam proses konstruksi ini, terserap 1.500

Eratex Djaja, PT Industri Gula Glenmore, PT Kebun
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Daftar Pilot Project Sinergi Investasi dengan Pondok Pesantren
No

Nama Perusahaan

Nama Pesantren

Bentuk Kerjasama

1

PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera
selaku pengelola JIIPE

Pondok Pesantren Qomarudin
Gresik

Pendirian Balai Latihan
Kerja

2

PT Eco Smart

Madrasah Aliyah Negeri 1
Boyolali, Madrasah Aliyah
Negeri 2 Simo, Madrasah
Aliyah Muhamadiyah Sumber,
Madrasah Aliyah Negeri
Karanggede, Madrasah Aliyah
Al Azhar Andong, Madrasah
Aliyah Ma’arif NU Boyolali, dan
Madrasah Al Hikmah Boyolali.

Bentuk program
perekrutan dan
pelatihan tenaga kerja

3

PT Adis Dinamika

Pondok Pesantren Mamba’ul
Huda, Majalengka

Peningkatan kapasitas
SDM melalui program
Balai Latihan Kerja

Daftar 14 Perusahaan yang masuk dalam tahap konstruksi
No

Nama Perusahaan

Lokasi

Penyerapan Tenaga Kerja

1

PT Bumi Menara Internusa

Lamongan, Jawa Timur

4.000 orang

2

PT Bumi Pangan Asri

Lamongan, Jawa Timur

6.000 orang

3

PT Jadi Abadi Corak Biscuit Factory

Surabaya, Jawa Timur

2.000 orang

4

PT Tirta Fresindo Jaya

Pasuruan, Jawa Timur

1.057 orang

5

PT CJ Cheil Jedang Feed Semarang

Batang, Jawa Tengah

210 orang

6
7
8

PT Eratex Djaja
PT Industri Gula Glenmore
PT Kebun Tebu Mas

Probolinggo, Jawa Timur
Banyuwangi, Jawa Timur
Lamongan, Jawa Timur

11.500 orang
16.000 orang
1.300 orang

9

PT Buildyet Indonesia

Lamongan, Jawa Timur

1.200 orang

10
11

PT Dwi Prima Sentosa
PT Surabaya Autocomp Indonesia

Ngawi, Jawa Timur
Mojokerto, Jawa Timur

2.500 orang
2.500 orang

12

PT Kencana Tiara Gemilang

Malang, Jawa Timur

1.000 orang

13

PT Gunawan Dianjaya Steel

Surabaya, Jawa Timur

500 orang

14

PT Ungaran Sari Garment

Semarang, Jawa Tengah

2.000 orang

Tebu Mas, PT Buildyet Indonesia, PT Dwi Prima

angka serapan tenaga kerja. Industri padat karya

Sentosa,PT Surabaya Autocomp Indonesia. Selain

sendiri menyerap 322.941 tenaga kerja langsung,

itu juga PT Kencana Tiara Gemilang, PT Gunawan

atau 30,5% dari total serapan tenaga kerja.

Dianjaya Steel, PT Ungaran Sari Garment.

pada periode Januari – September 2015, investasi

16 Proyek Investasi Padat
Karya Serap 100 Ribu Tenaga
Kerja Lebih

langsung menyerap tenaga kerja sebesar

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

1.059.734 tenaga kerja. Sektor industri sendiri

terus berkontribusi dalam upaya penyerapan

menyerap 661.630 tenaga kerja, 62,4% dari total

tenaga kerja di tengah kondisi pertumbuhan

Dari upaya pemerintah untuk menciptakan 2 juta
lapangan kerja per tahunnya. BKPM mencatatkan
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ekonomi yang melambat. Setelah menginisiasi

dengan jadwal waktu penyelesaian konstruksi

program pencegahan PHK melalui pembentukan

bertahap, ada yang akan selesai akhir 2015 dan

Desk Khusus Investasi sektor Tekstil dan Sepatu,

ada yang bertahap hingga selesai akhir tahun

BKPM juga mendorong program investasi padat

2019.

karya menciptakan lapangan kerja, di mana
BKPM bekerjasama dengan investasi padat karya

Peluncuran program “Investasi Padat Karya

yang berkontribusi besar terhadap penyerapan

Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia”

tenaga kerja. Kepala BKPM Franky Sibarani,

tersebut dihadiri oleh Presiden Jokowi. Franky

dalam peluncuran program di lokasi pabrik PT.

menambahkan, pada tahap pertama ini, BKPM

Adis Dimension Footwear di Balaraja Barat,

bekerjasama dengan 16 perusahaan investasi

Tangerang, Provinsi Banten, hari ini (5/10),

padat karya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa

menyatakan program ini dimaksudkan untuk

Tengah yang dapat menyerap tenaga kerja

dapat mengkomunikasikan kepada publik dan

Indonesia sedikitnya 121.285 orang dalam kurun

investor bahwa di lain pihak terdapat isu adanya

waktu 5 tahun (2015-2019).

pemutusan hubungan kerja (PHK), ternyata
banyak juga pada waktu sekarang ini perusahaan

Ke-16 perusahaan yang sedang dalam tahap

sektor padat karya yang tetap melaksanakan

konstruksi terdiri dari 11 PMA dan 5 perusahaan

(tahap konstruksi) realisasi proyek investasinya,

PMDN dengan nilai total rencana investasi sebesar
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Rp 18,9 triliun dan total realisasi investasi sebesar

untuk menyiapkan para calon tenaga kerja yang

Rp 11,4 triliun (sampai dengan September 2015)

terdidik dan terlatih, dan membantu percepatan

dengan total perkiraan nilai ekspor sebesar US$

pengurusan perizinan daerah yang terkait realisasi

1.3 milyar, adapun rincian penyerapan tenaga

investasi tersebut.

kerja ke-16 perusahaan PMA dan PMDN tersebut
adalah 73.885 orang pada tahun 2015-2016 dan

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang

47.400 orang pada tahun 2017 – 2019.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal
BKPM Azhar Lubis, sebagai pelaksana program

“Pesan dari program ini adalah investasi
padat karya yang terus berderap atau
bergeliat, dapat menyerap tenaga kerja yang
cukup besar. Terbukti sejumlah 16 (enam
belas) perusahaan pada tahap pertama ini,
sudah terdapat potensi penyerapan tenaga
kerja sejumlah 100.000 orang tenaga kerja
langsung. Jumlah tersebut tentunya dapat
menciptakan multiplier effect menggerakkan
perekonomian sekitar, misalnya dengan
tumbuhnya industri-industri pendukung
lain. Sebagai ilustrasi, setiap kehadiran
satu pabrik yang mempekerjakan 1.000
orang maka industri pendukung lainnya
seperti kontrakan, catering, laundry, dan
bisnis transportasi akan tumbuh. Jika
diasumsikan, setiap orang mengkonsumsi
1 telur setiap hari, tentu akan dibutuhkan
sekitar 1.000 telur setiap hari dan lebih jauh
mendorong industri peternakan, budidaya
sayuran, budidaya buahbuahan di sekitar
lokasi industri untuk berkembang. Bisa
kita bayangkan dampak yang terjadi jika
penyerapan tenaga kerja mencapai 5.000
atau 10.000 orang,” papar Franky dalam
laporannya kepada Presiden RI dalam acara
peluncuran program.
menyatakan, pemerintah akan terus berupaya
Franky menambahkan selain adanya dampak

untuk memperbaiki iklim investasi khususnya

langsung penyerapan tenaga kerja, program

bagi sektor industri padat karya, agar terus

investasi padat karya menciptakan lapangan

berkembang dan menyerap tenaga kerja sehingga

kerja ini juga menunjukkan wilayah Jawa Barat

dapat mengurangi angka pengangguran secara

dan Jawa Tengah masih menarik dan kompetitif

signifikan. Dia menjelaskan beberapa terobosan

untuk lokailsi investasi padat karya, termasuk

yang telah dilakukan pemerintah antara lain,

negara-negara lain. Hal ini, menurut Franky, juga

adanya usulan “formula kenaikan upah” yang

merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah

dapat berlaku untuk 5 (lima) tahun, yang
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tentunya upah tetap naik setiap tahun, namun

Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka,

formulanya yang akan diberlakukan selama 5

Kabupaten Sumedang.

tahun, jadi tidak perlu ada lagi pembahasan
formula setiap tahun. Hal ini akan memberi

Sementara itu, di Provinsi Jawa Tengah terdapat

kepastian kenaikan upah baik kepada pekerja

8 PMA dan 3 PMDN, dengan total rencana

maupun kepada perusahaan. Ke-16 perusahaan

investasi Rp 13,1 triliun dan realisasi investasi Rp

investasi padat karya, yang terlibat dalam

9,6 triliun dengan rencana penyerapan tenaga

tahap pertama “Program Investasi Padat Karya

kerja 91.705 orang, dengan perincian 53.305
orang pada tahun 2015 – 2016 dan
38.400 orang pada tahun 2017 – 2019,
yang berada di Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen,
Kota Salatiga dan Kota Semarang. Dari 16
(enam belas) perusahaan investasi padat
karya tersebut terdiri atas Industri Kulit
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Sepatu
sebanyak 7 (tujuh) perusahan dengan
total rencana investasi Rp 2,2 triliun dan
realisasi investasi Rp 2,7 triliun dengan
rencana penyerapan tenaga kerja 58.300
orang dalam kurun waktu 2015 - 2019.
Perusahaan tersebut antara lain PT.
Pou Yuen Indonesia, PT. Chang Shin
Reksa Jaya, PT. Adis Dinamika Sentosa,
PT. Feng Tay Indonesia Enterprises, PT.
Parkland World Indonesia, PT. Selalu Cinta
Indonesia, dan PT. Seng Dam Jaya Abadi.
Industri tekstil sebanyak 8 (delapan)
perusahaan dengan rencana investasi Rp
12,1 triliun dan realisasi investasi Rp 8,5
triliun dengan rencana penyerapan tenaga
kerja 57.705 orang dalam kurun waktu
2015 - 2019. Perusahaan tersebut adalah

Menciptakan Lapangan Kerja” tersebut, terdiri

PT. Sri Rejeki Isman, PT. Jaya Perkasa Textile,

3 PMA dan 2 PMDN yang berlokasi di Provinsi

PT. Rayon Utama Makmur, PT. Nesia Pan Pacific

Jawa Barat, dengan total rencana investasi Rp

Clothing, PT. Eco Smart Garment Indonesia,

5,8 triliun dan realisasi investasi Rp 1,8 triliun dan

PT. Delta Merlin Dunia Textile, PT. Delta Merlin

rencana penyerapan tenaga kerja 29.580 orang,

Sandang Textile, PT. Apparel One Indonesia dan

dengan perincian 20.580 orang pada tahun

PT. Jaya Perkasa Textile. Untuk Industri makanan

2015 -2016 dan 9.000 orang pada tahun 2017

dan minuman sebanyak 1 (satu) perusahaan yaitu

- 2019. Perusahan padat karya tersebut berada

PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.

di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur,
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T

TheWorld

Belajar
dari Negeri
Bollywood
INVESTASI, khususnya investasi di pasar modal
India telah berkembang sangat pesat. Mei 2014
bersamaan dengan terpilihnya Perdana Menteri
Narendra Modi, sebuah rezim baru pemerintahan
India yang ramah bisnis mulai dikenal dunia.
Hingga kini investor global telah menikmati buah
dari perubahan dalam negeri yang terjadi.
Pemerintahan baru mengeluarkan kebijakan yang
terbukti mendatangkan investasi global ke dalam
pasar modal India. Saat ini, pasar modal India
telah mencatat level tertinggi dari mengalirnya
modal internasional.
Apakah yang menyebabkan investasi global
banyak bergerak ke pasar India? Formula seperti
apa yang menyebabkan minat investor ke
dalam pasar India meningkat pesat? Kebijakan
apa dalam waktu dekat yang terkait dengan
meningkatnya investasi internasional ke
pasar modal India? Tulisan ini ingin mencoba
menelusuri berbagai perkembangan yang terjadi.

Kebijakan Satu Pintu
Satu kebijakan baru terbukti mampu berperan
penting dalam perubahan di India. Kebijakan
untuk menempatkan para investor global
ke dalam satu badan yang bernama Foreign
Portofolio Investors (FPI) terbukti telah mampu
menyederhanakan jalur bagi para investor untuk

76 INVESTASI

berinvestasi di bursa efek India.

Keberadaan DDP adalah sebuah peran baru
bagi Bank. Peran yang menjadikan investor yang

Penyederhaan itu terbukti telah membuat

berada di dalam FPI menjadi bagian dari SEBI.

investasi asing mengalir ke pasar saham dan

Terbukti secara efektif telah mengurangi waktu

obligasi India hingga mencapai 40 miliar dolar

pendaftaran dan memudahkan dialog dalam

AS terhitung sejak 1 Juni 2014 hingga 1 Juni

proses pendaftaran. SEBI telah mengebulkan 18

2015. Derasnya investasi asing telah membuat

DDPS, termasuk di dalamnya lembaga bank dan

pergerakan saham dan obligasi di India menjadi

non-bank India tingkat nasional, regional dan

lebih dinamis.

global.

FPI adalah pusat dari berbagai perubahan yang

Berbagai perubahan peraturaan lain telah dibuat

terjadi di pasar modal India. Sebelum adanya

semata-mata agar menarik investasi internasional.

perubahan ini, investor asing harus menempatkan

Seperti Reserve Bank India (RBI-bank sentral India)

investasinya secara tidak langsung melalui

telah memperpanjang waktu penetapan setlemen

participary notes atau instrumen derivatif

surat berharga untuk efek hutang pada bulan

keuangan yang lain.

Maret 2015 dari T+1 menjadi T+2, memberikan
waktu lebih bagi perusahaan untuk melakukan

Melalui FPI pemerintah India telah memudahkan

penetapan melalui kustodian global untuk

investor asing untuk berinvestasi secara langsung

kemudian memberikan lebih banyak waktu juga

ke dalam sekuritas India. The Securities and

bagi lokal sub-kustodian.

Exchange Board of India (SEBI-Dewan Sekuritas
dan Bursa India) telah merancang FPI untuk

RBI pada bulan April melonggarkan batas

memudahkan masuk ke dalam pasar modal

kepemiikan asing pada surat berharga

India dengan mengelompokkan investor asing

pemerintah. Ketika limitasi sebesar 30 miliar dolar

ke dalam satu kategori. Selanjutnya dilakukan

masih diterapkan bagi investasi yang orisinal,

delegasi otoritas pendaftaran para investor untuk

kupon obligasi dapat diinvestasikan kembali.

menjadi Designated Depository Participants (DDP-

Selain itu jika investor asing menjual holding

peserta depository yang ditetapkan), sekaligus

dalam surag berharga pemerintah mereka dapat

dengan merampingkan pendekatan berbasis

menginvestasikan kembali uangnya ke dalam

risiko “kenali klien anda” yang diperlukan.

nilai yang sama dari sekuritas pemerintah pada
hari yang sama atau pada hari berikutnya, hal ini

FPI telah mengganti dua model berinvestasi di

terjadi jika dana diterima pada hari Sabtu atau

pasar modal India menjadi satu skema Portofolio

pada hari libur.

Investor. Dua model yang diganti adalah
skema Foreign Institutional Investor (Institusi

Tetapi perkembangan yang positif ini juga

Investor Asing) dan skema Qualified Foreign

belum sepenuhnya sempurna. Kantor pajak

Investor (Investor Asing Terseleksi). FPI juga

India baru-baru ini mengejutkan investor asing

menyederhanakan dokumentasi “kenali klien

dengan mengirimkan assesmen pajak (MAT-

anda” dengan mengadopsi pendekatan berbasis

minimum alternate tax)ke 68 asset manajer untuk

risiko. Pendekatan ini mengelompokkan investor

mengklaim pajak alternatif minimum. Menteri

menjadi 3 bagian berbeda dengan kebijakan

Keuangan India ARun Jaitley mengatakan bahwa

sebelumnya yang mengandalkan satu pencatatan

MAT tidak berlaku bagiFPI sejak bulan 1 April

dokumen untuk semua hal.

2015, walaupun demikian tagihan pajak sebelum
tanggal itu masih berlaku dan menggelisahkan

INVESTASI 77

para investor. Melanjuti persoalan ini beberapa
investor asing mencari penyelesaian hukum atas
sengketa ini. Hal ini yang menyebabkan pasar
saham India mengalami koreksi di bulan Mei
2015 bersamaan dengan ketidak pastian di pasar
obligasi global. Banyak yang optimis bahwa
sengketa tersebut segera diselesaikan
.

Pesatnya Pasar Modal India
Menjadi bagian dari berkembangnya kelimpahan
rejeki negeri yang termasuk paling cepat
pertumbuhan ekonominya adalah tawaran yang
harus disikapi dengan segera. Rejim FPI di India
telah mempermudah jalan masuk ke pasar modal
india dengan kebijakan satu pintu bagi investor
asing yang ingin masuk melalui skema investasi
portofolio. Caranya dengan melebur skema
Foreign Institutional Investor (FII) dengan skema
Quaified Foreign Investor ke dalam FPI. Peleburan
itu berarti merampingkan proses dengan cara
mendelegasikan otoritas untuk menjamin
registrasi FPI ke dalam Designated Depository
Participants (DDPs) dengan menawarkan
pendekatan berbasis risiko ke dalam pendekatan
“kenali klien anda” Know Your Client (KYC).
“Sejumlah grup investor baru telah memulai
investasi di India,” papar Rajesh M. Sharma,
Kepala Bidang Produksi, Pelayanan Sekuritas,
Agensi Keuangan dan Korporasi dari Standard
Charter untuk wilayah India dan Asia Selatan
kepada wartawan The Economist (A new dawn
for India’s capital markets, The Economist June
2015). “Kemudahan untuk berinvestasi sebagai
bagian dari FPI telah mendorong minat orang
yang selama ini berada di pinggiran,” lanjutnya.
“Telah ada peningkatan investasi yang pesat dari
investor dana pensiun Eropa dan Amerika, yang
merupakan sovereign asset dan manajemen
portofolio. Banyak orang memilih untuk fokus ke
India karena tertarik oleh cerita-cerita kesuksesan
investasi dan peluang untuk difersifikasi
portofolio.”
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Investor-investor asing telah masuk dengan
cepat demi melihat peluang yang muncul dari
rejim yang baru. Sekitar 720 entitas investasi,
investment fund dan lain-lain telah mendaftar
ke FPI sebagai tambahan dari 1079 entitas dari
rejim sebelumnya. Aset FPI sekarang ini telah
mencapai 380 milyar AS. Ada juga, kelompokkelompok investor baru yang mulai berinvestasi
di sekuritas India. Reformasi yang telah dilakukan
memperlihatkan kemauan India untuk menarik
perhatian investor asing. Upaya itu dilakukan
terus dengan terus menerus mengupayakan
perubahan dari pemerintah baru.

ekonomi global. Untuk itu, India harus fokus pada
kebijakan yang sehat dan lembaga inklusif. Di
sinilah kerangka ekonomi yang lebih kuat dimulai,
untuk membuat perekonomian India lebih
tangguh, lincah, dan mendukung pertumbuhan,”
kata Christine Lagarde ketika berbicara di Lady
Shri Ram College, New Delhi, India
Sebagai antisipasi akan adanya liberalisasi
ekonomi di bawah pemerintah India yang pro
bisnis, pasar modal, baik itu pasar saham maupun
obligasi telah bergerak pesat. Awal Mei 2015
pasar saham domestik telah menghasilkan
pertumbuhan hampir mencapai 19% (sudah
termasuk deviden) dan yields obligasi untuk kurun
waktu 10 tahun telah turun dari 8,54% dari 12
Juni 2014 menjadi 7,88% pada 12 Juni 2015.
Perubahan ini tentu menyebabkan perubahan
harga dan valuasi.
Pertumbuhan GDP telah mencapai 7% tahun
lalu, kemudian inflasi telah turun menjadi 5%
dari angka 8%. Reserve Bank of India (RBI)
bank sentral India telah memotong suku bunga
sebesar 75 basis poin menjadi 7,25%. Angkaangka itu tentu menyebabkan daya beli beli India
meningkat. Pendapatan Nasional Bruto telah
meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2000, dari
Ekonomi India diperkirakan mencapai terobosan

460 dolar AS menjadi 1570 dolar AS per kapita.

yang signifikan. Pertumbuhan GDP diperkirakan
akan melampaui China tahun ini. Perkembangan
ini menjadikan India sebagai negara yang
paling cepat pertumbuhan ekonominya. IMF
meramalkan pertumbuhannya akan mencapai
7,5% di tahun 2015 yang merupakan buah dari,
reformasi yang dilakukan pemerintahan Narendra
Modi, meningkatnya investasi dan turunnya harga
minyak.
Direktur Pelaksana IMF pada pertengahan Maret
lalu pernah mengatakan, “Apakah India bisa
terbang tinggi? Saya yakin bisa. India tumbuh
dan mengambil tempat sepantasnya dalam

Benarkah India Menyalip
China
Perubahan kebijakan yang baru dari
pemerintahan yang pro bisnis, meningkatnya
kepercayaan investor adalah kekuatan baru di
dalam perekonomian India. IMF memperkirakan
pada tahun 2019 Produk Domestik Bruto India
akan melebihi gabungan Jepang dan Jerman,
bahkan akan melebihi gabungan PDB Rusia,
Brazil dan Indonesia. Pada saat itu lebih dari
50% populasi India berada di bawah umur 25
tahun sebagai konskwensinya pada tahun 2030,
India akan memiliki jumlah tenaga kerja terbesar
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di dunia. Dengan lebih dari satu miliar orang

mengatakan bahwa banyak hal harus dibenahi

menjadi tenaga kerja, angkatan kerja India akan

di India berkaitan dengan akses mendapatkan

lebih besar dari angkatan kerja gabungan dari

air bersih dan pendidikan dasar. “ Dalam hal

Amerika Serikat, Kawasan Eropa dan Indonesia.

pendidikan, pengembangan berbagai sumber
daya, dan penciptaan lapangan kerja, China telah

Namun apakah angka-angka prediksi ini akan

mencapainya dengan baik. Kemajuan China jauh

menunjukkan bahwa India akan menyalip China

lebih baik jika dibandingkan dengan India,” kata

dalam waktu dekat. Robert Adhi KSP dari harian

Rangarajan.

kompas Digital pada bulan April 2015 lalu pernah
menulis bahwa India tidak akan menyalip China

(“Can Indian elephant take on Chinese dragon?

bahkan dalam 20 tahun ke depan. Pertumbuhan

‘Not in the next 20 years’”, CNN, 23 April 2015).

ekonomi China melambat bukan berarti
menunjukkan bahwa China telah tertinggal. India
tantangan dan hambatan. Di antaranya adalah

Pulau yang Tenang di Tengah
Badai Samudera

angka pengangguran yang tinggi, tingkat inflasi

Gubernur Bank Sentral India (RBI) Raghuram

yang kronis, dan masih kurangnya pembangunan

Rajan, 18 September 2015 lalu mengatakan

infrastruktur.

bahwa dia lebih memilih pertumbuhan

sendiri pada saat ini masih menghadapi berbagai

ekonomi yang lebih lambat tetapi dengan dasar
Banyak persoalan dasar di India yang harus

pertumbuhan yang sehat ketimbang tumbuh

segera dibenahi. Rangarajan R Vellamore, CEO

pesat tetapi tidak bisa dikendalikan dalam

Infosys China yang diwawancarai CNN pernah

jangka panjang. “Dalam lingkungan yang sulit,
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pertumbuhan harus dicapai dengan cara yang

inisiatif pemerintah Narendra Modi yang sangat

benar,” kata Rajan di Mumbai. “Kami harus

memperhatikan kepentingan bisnis, kiprah RBI

bekerja lebih keras lagi untuk memperkuat

sebagai kopling sekaligus rem ekonomi India akan

pemulihan ekonomi yang ada selama ini dan

menentukan perjalanan ke depan.

meletakkannya di dalam pijakan yang lebih
berkelanjutan,”

Walaupun demikian banyak juga pendapat
yang skeptik terhadap pesatnya pertumbuhan

Raghuram Rajan menggambarkan India sebagai

ekonomi India. Dasarnya adalah pertumbuhan

“Pulau yang Tenang di tengah Badai Samudera,”

ekonomi India melonjak sebesar 7% dari

untuk menggambarkan keadaan ekonomi pada

sebelumnya 5% terjadi bukan karena adanya

saat sekarang ini. Negara-negara “emerging

pertumbuhan ekonomi yang berasal dari

countries” seperti Brazil, Russia, China, dan Afrika

meningkatnya produksi agregat melainkan hanya

Selatan yang sering disebut sebagai grup Bric

karena metode penghitungan statistik baru yang

memiliki berbagai persoalan ekonomi yang cukup

menghitung berbagai unit produksi yang selama

mendalam, sedangkan negara-negara maju selalu

ini tidak termasuk di dalam hitung-hitungan

ada persoalan dengan pertumbuhan ekonomi.

formula pertumbuhan ekonomi. Bukti terakhir
menunjukkan badai perlambatan ekonomi

Dengan pelambatan ekonomi di China, India

di berbagai negara juga menimpa India yang

telah menjadi negara yang tumbuh paling

berakibat pada menurunnya nilai tukar Rupee dan

cepat di dunia. Posisi yang sangat strategis bagi

merosotnya indeks saham gabungan.

pemegang kendali strategis di Bank Sentral. Saat
inflasi sedang dalam kondisi menurun dengan
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PTSP Tingkat Provinsi
PROVINSI

NAMA BADAN

ALAMAT

1.

Provinsi Aceh

Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu

Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda
Aceh, Aceh

2.

Provinsi Sumatera Utara

Badan Penanaman Modal dan
Promosi

Jl. Imam Bonjol No. 11, Medan

3.

Provinsi Sumatera Barat

Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu

Jl. Setia Budi No. 15, Padang.

4.

Provinsi Riau

Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu

Gedung Menara Lancang Kuning
Lt. 1-2, Komplek Perkantoran
Gubernur Riau, Jl. Jenderal
Sudirman No. 460, Pekanbaru,
Riau

5.

Provinsi Kepulauan Riau

Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Gubernur
Kepulauan Riau, Jl. Engku Putri
No.3-4 Tanjung Pinang

6.

Provinsi Jambi

Badan Penanaman Modal Daerah
dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Jl. RM. Noor Atmadibrata No. 5,
Kecamatan Telanai Pura, Kota
Jambi

7.

Provinsi Bengkulu

Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu

Jl. Pembangunan No. 01, Padang
Harapan, Bengkulu

8.

Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal

Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air
Itam, Pangkalpinang, Komplek
Perkantoran dan Pemukiman
Terpadu, Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
33148

9.

Provinsi Lampung

Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu

Jl. Cut Mutiah No. 25, Teluk
Betung, Lampung

10. Provinsi Sumatera Selatan

Badan Promosi dan Perizinan
Penanaman Modal Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 90 KM
4,5 Palembang 30128

11. Provinsi Bali

Badan Penanaman Modal Dan
Perijinan

Jl. Raya Puputan Niti Mandala
Renon, Denpasar, Bali

12. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu

Jl. Udayana No. 4, Mataram

13. Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai No. 10 Kupang, Prov.
NTT

14. Provinsi Kalimantan Barat

Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Sood No. 1, Pontianak

15. Provinsi Kalimantan Selatan

Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu

Jl. Jenderal Sudirman No. 14

16. Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Penanaman Modal Daerah
dan Perizinan

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5
Palangkaraya

17. Provinsi Kalimantan Timur

Badan Perijinan dan Penanaman
Modal Daerah

Jl. Basuki Rahmat No. 56,
Samarinda
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18. Provinsi Kalimantan Utara

Badan Penanaman Modal Daerah
dan Perijinan Terpadu

Jl. K.H Soetadji No. 1

19. Provinsi Sulawesi Barat

Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah dan Pelayanan
Perizinan Terpadu

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng,
Mamuju

20. Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Kordinasi Penanaman
Modal Daerah (Unit Pelaksana
Teknis Pelayanan Perizinan
Terpadu)

Jl. Bougenville No. 5

21. Provinsi Sulawesi Tengah

Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Daerah

Jl. CIk Ditiro No. 29

22. Provinsi Sulawesi Tenggara

Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend S. Parman No. 2,
Kendari

23. Provinsi Sulawesi Utara

Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu

Jl. Diponegoro No.51, Lantai 2

24. Provinsi Gorontalo

Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Tengah Desa Toto Selatan No.
10 Kec. Kabila Kab. Bone Bolango

25. Provinsi Banten

Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu

Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten ( KP3B ) Jl. Syekh
Nawawi Al Bantani Curug Palima
Serang

26. Provinsi DKI Jakarta

Badan Penanaman Modal dan
Promosi

Jl. Letjen MT Haryono Kav. 45-46

27. Provinsi Jawa Barat

Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu

Jl. PHH Mustopa No 22
Kecamatan Cibeunying Kidul
Bandung, Jawa Barat

28. Provinsi Jawa Tengah

Badan Penanaman Modal Daerah
Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Jl. MGR. Soegiopranoto No.1,
Semarang, Jawa Tengah

29. Provinsi D.I. Yogyakarta

Badan Kerjasama dan Penanaman
Modal (Gerai Pelayanan Perizinan
Terpadu)

Jl. Brigjen Katamso, Komplek
THR, Yogyakarta

30. Provinsi Jawa Timur

Badan Penanaman Modal Provinsi
Jawa Timur

Jl.Pahlawan No. 116

31. Provinsi Maluku

Badan Penanaman Modal Daerah

Jl. Pengeringan Pantai WaihaongTHR

32. Provinsi Maluku Utara

Badan Koordinasi Penanaman
Modal

Jl. Raya Lintas Halmahera
Gosale Puncak(lantai III -Kantor
Gubernur) Sofifi

33. Provinsi Papua

Badan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal

Jl. Dr.Sam Ratulangi No. 32,
Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu

Jl. Merdeka No. 8, Manokwari
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Indonesia Investment Promotion Center
city

office

phone

Tokyo

Fukoku Seimei Building 23F 2-2-2,
Uchisaiwai-cho, Chiyodaku, Tokyo
100-0011 Japan

P: +81-3-3500 3878
F: +81-3-3500 3879

Taipei

G F No. 550, Rui Guang Road,
Neiho District, Taipei 114

P: +886-2-8752-6170 (ext 31);
+886-2-8752-6084
F: +886-2-8752-3706

Abu Dhabi

Level 4B Al Mamoura, 15th
Street, Muroor Abu Dhabi, UAE

P: +971-26594274; 26594275
F: +971-26594150

London

3rd Floor, St. Martin’s House, 16
St. Martin’s le Grand, London
EC1A 4EN

P: +44-2073978564
F: +44-2073978565

Sydney

Suite 903, Gold Field House, 1
Alfred Street, Sydney 2000

P: +61292520092
F: +61292520091

Singapore

8 Temasek Boulevard, Suntec
Tower 3 #33-03 Singapore

P: +65-63344410
F: +65-63344891

Batam

Gedung Sumatera Promotion
Center Lt. 3 Jl. Engku Putri, Batam
Center, Batam

P: 0778-470048
F: 0778-470048

New York

370 Lexington Avenue Suite
1903, New York, NY 10017 USA

P/F: +1-6468856600

Seoul

Two IFC, 15 Fl. 10
Gukjegeumyung-ro,
Yeoungdeungpo-Gu, Seoul 150945

P: +82 2 6137 9455
F: +82 2 6137 9456
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www.bkpm.go.id
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