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ABSTRAK 

 

 

Persoalan utama yang pada umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia dalam pembangunan ekonominya adalah kurang tersedianya modal 

(capital) sebagai “bahan bakar” perekonomian. Padahal modal memiliki peranan yang 

sangat penting bagi tumbuhnya perekonomian suatu negara. Minimnya modal tersebut 

disiasati dengan membuka perekonomian bagi masuknya investasi asing maupun dalam 

negeri (domestik). Sistem perekonomian terbuka yang dianut Indonesia di era Orde Baru 

secara empirik mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berhasil 

menempatkan Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang dijuluki sebagai “the 

Asian miracle” bersama-sama Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia 

Tingginya pertumbuhan ekonomi yang dinikmati Indonesia selama beberapa 

dekade akhirnya terhempas ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 1997/1998 sehingga 

menimbulkan gejolak ekonomi yang cukup parah. Krisis ekonomi ini kemudian berlanjut 

menjadi krisis politik dan pada akhirnya menumbangkan rejim Orde Baru. Perekonomian 

nasional saat itu mengalami kontraksi yang sangat hebat. Hal ini ditandai dengan tingginya 

inflasi, melambungnya tingkat suku bunga, divestasi (capital flight) yang cukup besar—

khususnya Penanaman Modal Asing (PMA)—sehingga hal tersebut berpengaruh negatif 

pada sektor riil dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, meluasnya jumlah 

pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan.  

Saat ini, meskipun belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi, upaya pemerintah 

dalam memperbaiki kondisi makro perekonomian Indonesia telah menunjukkan hasil yang 

positif. Laju inflasi pada tahun 2006 mampu ditekan hingga 6,6%, jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan tahun 2005 (17,11%). Angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2006 

tercatat 5,5%. Suku bunga perbankan juga memperlihatkan penurunan yang signifikan 

(9,5%) pada tahun 2006. Lebih lanjut, meskipun masih banyak diperdebatkan banyak 

pihak, angka kemiskinan di Indonesia menurun di bawah 16% pada tahun 2006. Hal ini 

jauh berkurang dibandingkan ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 

23,4%.  

Pada tahun 2007, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% 

dan inflasi sebesar 6% guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah 

pengangguran. Sebagai konsekuensi dari sistem perekonomian yang terbuka, maka 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya mampu didorong oleh investasi dan ekspor. Oleh 

karena itu berbagai upaya perbaikan di kedua hal tersebut terus menerus dilakukan oleh 

pemerintah. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan bahwa untuk mencapai 

target di atas diperlukan nilai investasi sebesar Rp 989 triliun baik oleh pemerintah, BUMN, 

maupun swasta (asing dan domestik). Dengan adanya investasi maka diharapkan terjadi 

penyerapan tenaga kerja yang besar dan pembentukan nilai tambah (added value) di 

sektor manufaktur dan pada akhirnya diharapkan akan mampu menggenjot ekspor.  

Upaya pemerintah dalam menarik investor asing maupun domestik tercermin pada 

deregulasi investasi seperti dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang 
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Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal. Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut 

diharapkan akan lebih memperjelas prosedur dan tata cara investasi serta bidang-bidang 

yang mana yang terbuka dan tertutup bagi investasi. Selama ini, prosedur yang berbelit-

belit, proses administrasi yang mahal, proses perijinan yang lama merupakan hal yang 

paling sering dikeluhkan oleh para investor ketika melakukan investasi di Indonesia. Oleh 

karena itu penyederhanaan aturan dan debirokratisasi sistem insentif di bidang investasi 

mutlak diperlukan guna meningkatkan daya tarik bagi calon investor asing maupun 

domestik.  

Namun demikian di sisi lain, kendala bagi masuknya investasi justru datang dari 

pemerintahan daerah. Padahal insentif investasi yang difasilitasi pemerintah pusat pada 

dasarnya sudah cukup menarik. Mulai dari pembebasan atau pengurangan bea masuk 

barang modal tertentu, pengenaan tax holiday, hingga kemudahan-kemudahan dalam 

memperoleh kredit usaha sudah diberikan pemerintah kepada investor. Akan tetapi, sejak 

otonomi daerah mulai diimplementasikan ternyata justru terjadi kontraproduktif dengan 

kebijakan investasi nasional. Daerah-daerah pada umumnya kurang memahami pentingnya 

peranan investasi bagi pertumbuhan ekonomi dan perlunya memberikan investasi bagi 

para investor. Para pejabat eksekutif maupun legislatif daerah cenderung masih melakukan 

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, sehingga berdampak pada 

meningkatnya biaya investasi di daerah sebagai akibat dari kenaikan pajak, retribusi 

maupun meluasnya obyek pajak. Lebih lanjut, pengenaannya cenderung tumpang tindih 

dengan perpajakan dan bea yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat. 

Kondisi di atas selain menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) juga 

menjadikan daya saing investasi Indonesia di tingkat global menjadi rendah. Berdasarkan 

survey yang dilakukan IFC/World Bank mengenai iklim investasi atau kemudahan berbisnis 

di sejumlah negara, menunjukkan peringkat Indonesia sangat rendah bila dibandingkan 

dengan negara-negara lain. Pada tahun 2006, dari 175 negara tujuan investasi yang 

disurvey, Indonesia menduduki peringkat ke-135. Posisi ini lebih rendah dibandingkan 

tahun sebelumnya yang berada pada peringkat ke-131 (2005). Posisi Indonesia berada di 

bawah India (134), Vietnam (104), Cina (98), dan bahkan berada jauh di bawah Malaysia 

(25) dan Thailand (18). Peringkat investasi tersebut didasarkan pada penilaian menurut 

persepsi investor atas 7 (tujuh) aspek kemudahan investasi, yaitu: Starting a Business, 

Dealing with Licences, Registering Property, Paying Taxes, Trading Across Borders, 

Enforcing Contract, dan Ease of Doing Business. Berdasarkan survey IFC/World Bank 

tersebut, keseluruhan langkah prosedur investasi di Indonesia mulai pada saat pendaftaran 

usaha hingga siap beroperasinya kegiatan usaha seluruhnya mencakup sekitar 31 langkah 

kegiatan, memakan waktu selama 97 hari pada masa persiapan dan total 224 hari pada 

saat mulai konstruksi hingga siap beroperasi. Seluruhnya membutuhkan biaya rata-rata 

sebesar US$ 1.109,7 pada tahap “Starting Business” dan sebesar US$ 3.908,9 pada saat 

konstruksi hingga siap beroperasi. 

Optimisme pemerintah untuk meningkatkan peringkat daya saing investasi 

Indonesia tampaknya bukan suatu hal yang mudah dilakukan apabila memperhatikan hasil 

survey yang dilakukan IFC/World Bank di atas. Berbagai aspek strategis yang terkait 

dengan investasi harus diperbaiki dalam waktu cepat jika tidak ingin tertinggal dari negara-

negara lain dalam menarik investasi asing maupun domestik. Beberapa aspek yang perlu 

dicermati dan disempurnakan antara lain adalah reformasi di bidang hukum dan peraturan 

perundang-undangan, sistem insentif ekonomi dan administratif, sistem 

ketenagakerjaan/hubungan industrial, infrastruktur, ketersediaan sumber daya dan 
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teknologi, sistem dan struktur kelembagaan pengelolaan investasi serta perbaikan perilaku 

birokrasi. 

Investasi merupakan instrumen penting bagi keluar masuknya arus modal dari 

dalam maupun luar negeri untuk ditanamkan pada sektor-sektor yang berpotensi 

menghasilkan keuntungan ekonomis. Peran ganda dari investasi adalah selain untuk 

enggerakan perekonomian, juga untuk membantu menyerap tenaga kerja, sehingga akan 

menekan angka pengangguran. 

 Sayangnya beberapa persoalan yang menghadang dunia investasi di Indonesia 

bermula dari tidak harmonisnya peraturan perundangan daerah dan pusat. Dalam hal ini, 

pemerintah pusat dan daerah mempunyai kepentingan masing-masing sehingga 

cenderung terjadi tarik-menarik di antara keduanya. Walaupun statistik investasi nasional 

dan derah menunjukkan dinamika yang menjanjikan, beberapa studi menunjukkan 

banyaknya kelemahan, terutama di sektor kebijakan yang cenderung menghambat iklim 

investasi di daerah. 

 Sistem insentif dapat mengurangi hambatan-hambatan ini dan bahkan menciptakan 

daya tarik bagi investor untuk datang dan menanamkan modalnya. Dalam hal ini 

pemerintah daerah harus mempunyai kapasitas yang memadai serta mampu mengimbangi 

dinamika dan tuntutan dunia investasi, agar modal yang ditanam maupun yang akan 

ditanamkan di daerahnya dapat terjaga. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan 

bahwa investor merasa aman untuk datang menanamkan modalnya, serta mengoptimalkan 

sumber daya yang ada untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik. 

 Modul pengembangan kapasitas ini disusun dengan sasaran adalah para pelaku 

dan perumus kebijakan di daerah serta stakeholder lainnya yang terkait, khususnya 

mengenai kebijakan sistem insentif penanaman modal.  

Tujuan utama dari penyusunan modul ini agar tersedia bahan pembelajaran yang dapat 

dimanfaatkan dalam mengembangkan kapasitas para pelaku dan perumus kebijakan di 

daerah serta stakeholder lainnya yang terkait, melalui seminar, bimtek dan atau diklat 

teknis. 

 Berdasarkan hasil temuan dalam kajian ini, maka beberapa strategi yang perlu 

dilakukan adalah : 

1. Perlu dilakukannya harmonisasi peraturan perundangan daerah dan pusat, 

sehingga tidak terjadi kebingungan dari investor dan stakeholder lainnya. 

2. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan menetapkan sektor-sektor unggulan 

yang dapat menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. 

3. Selain sektor unggulan, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan 

mengembangkan sektor-sektor potensial lainnya yang selanjutnya atau di masa 

yang akan datang akan menjadi sumber-sumber daya baru bagi pembangunan 

ekonomi daerahnya. 

4. Dalam hal perumusan kebijakan, kolaborasi tim perumus kebijakan dengan 

stakeholder terkait menjadi penting untuk mensinergikan kebijakan dengan 

kebutuhan riil. 

5. Promosi dan membangun jaringan komunikasi yang baik dengan investor perlu 

dupayakan secara terus menerus untuk memperkenalkan potensi daerah  

6. Membangun dan meningkatkan  kompetensi SDM Aparatur 

 

 Adapun strategi Insentif yang dapat dikembangkan guna mendukung iklim investasi 

yang lebih baik lagi antara lain dalam bentuk insentif fiskal seperti pembebasan, 

penangguhan atau keringanan pajak yang kompetitif, yang disesuaikan dengan dinamika 
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pasar yang terjadi. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu secara intensif memantau kondisi 

perekonomian regional dan global untuk menangkat gejala dan peluang yang terjadi.  

 Sedangkan insentif non fiskal yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah 

adalah melalui  

1. Penyederhanaan perijinan melalui OSS. Penyederhanaan ini akan membantu 

mempersingkat perijinan 

2. Perbaikan dan peningkatan kualitas daya dukung infrastruktur, baik fisik maupun 

non fisik. 

 Dalam pembelajaran melalui seminar, Bimbingan Teknis (bimtek) atau Diklat teknis, 

para pengguna modul ini diharapkan untuk memperhatikan petunjuk teknis yang 

disarankan terkait media pembelajaran yang dipilih.  

 Untuk pembelajaran self access learning atau otodidak, para pengguna dapat 

melakukan pembelajaran dengan tidak terikat waktu. Modul-modul ini sebaiknya dipelajari 

secara berurutan dari mulai modul I sampai dengan modul V. Namun bagi penguna yang 

hendak mendapatkan keterampilan analisis kebijakan, dapat langsung mempelajari modul 

IV. Para pengguna modul dapat berasal dari akademisi, praktisi, atau elemen masyarakat 

umum. Tujuan dari pembelajaran otodidak ini lebih diarahkan pada membangun 

kesadaran, pemahaman, pengetahuan mengenai kebijakan sistem insentif investasi 

 Adapun bagi pengguna yang memilih strategi pembelajaran bimtek, para pengguna 

disarankan untuk berkoordinasi dengan Pusat Kajian Administrasi Internasional (PKAI 

LAN). 

 Sedangkan bagi pengguna yang berminat untuk mempelajari secara utuh dapat 

memilih media Diklat teknis, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PKAI LAN dan 

Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN (Dir. P3A LAN). 

 Para pengguna modul dengan media pembelajaran apapun sangat disarankan 

untuk menyelesaikan proses pembelajaran sampai selesai. Para pengguna diharapkan 

dapat menguji kompetensi yang didapatkan setelah pembelajaran dengan memanfaatkan 

soal latihan atau uji kompetensi yang tersedia di setiap modul yang dipelajarinya. 


