
 



UU Cipta Kerja dalam Upaya Reformasi  
Kebijakan Ekonomi Indonesia:  

Studi Terkait Industri Otomotif Indonesia 
 

LATAR BELAKANG 
 
Pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah Indonesia mengundangkan UU Cipta Kerja dengan 
tujuan mereformasi kebijakan ekonomi demi meningkatkan arus investasi yang masuk ke 
Indonesia serta membuka lapangan kerja baru. Dengan mengusung asas kemudahan berusaha serta 
kepastian hukum, UU Cipta Kerja kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa peraturan 
pelaksana yaitu berupa Peraturan Pemerintah dan juga Perpres yang secara total berjumlah 51 
peraturan. Keseluruhan peraturan pelaksana tersebut telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 
2021. Regulasi turunan tersebut bertujuan untuk memperjelas amanat dari UU Cipta Kerja dalam 
proses implementasi kebijakan, dari mulai isu perizinan berusaha, kebijakan ketenagakerjaan, 
kebijakan perdagangan dan industri, kebijakan perencanaan, pemetaan dan koordinasi wilayah, 
dan lain-lain. 
 
Reformasi kebijakan ekonomi dirasa penting bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi sehingga tidak kehilangan momentum dari bonus demografi. Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia sebelum masa Pandemi COVID-19 dianggap cukup stabil, yaitu pada kisaran 
rata-rata pertumbuhan per tahun 5,03% (periode 2015-2019). Namun, beberapa pengamat 
menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi (pada 
kisaran 7% yoy), sehingga bonus demografi atau kondisi di mana proporsi pekerja usia muda yang 
lebih besar daripada usia tua dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pemanfaatan bonus 
demografi tersebut, diharapkan dapat membuat Indonesia naik kelas menjadi negara maju. 
 
Secara struktur, perekonomian Indonesia memang sangat bertumpu pada konsumsi rumah tangga. 
Ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat menarik bagi para pengusaha dan investor, 
baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sementara melihat dari indikator 
investasi (pembentukan modal tetap bruto) memiliki kontribusi terhadap ekonomi nasional sebesar 
32,3% di tahun 2019. Meskipun demikian, pertumbuhan dari PMTB pun juga secara relatif dapat 
dikatakan stagnan di kisaran rata-rata 5,35% dalam periode tahun 2015-2019. Artinya, 
pertumbuhan dari investasi yang diharapkan cukup besar demi mendorong penciptaan lapangan 
kerja baru ini juga hanya sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Indonesia. Ditambah lagi, 
penanaman modal asing Indonesia juga tidak tumbuh secara signifikan. Padahal, PMA dapat 
menjadi motor dari investasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan formal serta meningkatkan 
produktivitas pekerja. 
 
Tentu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya beberapa indikator 
tersebut. Salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi global yang membuat arus modal keluar 
dari Indonesia lebih besar dari arus modal masuk. Hal yang kemudian juga mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, masa commodity boom yang sebelumnya sangat dimanfaatkan 
oleh Indonesia untuk meraup pertumbuhan ekonomi tinggi juga telah berakhir.  
 



Di sisi lain, melihat pada isu di dalam negeri, iklim usaha di Indonesia juga dinilai belum terlalu 
mendukung penciptaan lapangan kerja serta ekspansi usaha. Berdasarkan Global Competitiveness 
report tahun 2019 yang dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia mendapatkan nilai 58/100 
terkait dengan isu kelembagaan. Peringkat kemudahan berusaha (EODB) di Indonesia juga tidak 
mengalami peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2018, hanya berada di peringkat 73, jauh 
tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sebagai contoh, 
Indonesia membutuhkan waktu 10 hari untuk pertama kali membuka usaha dengan biaya 5,7% 
dari rata-rata pendapatan per kapita. Sementara di Thailand membutuhkan waktu 6 hari dengan 
biaya 3% dari rata-rata pendapatan per kapita. Indikator yang diukur dalam EODB ini pun hanya 
pada area Jakarta. Pada praktiknya, persyaratan untuk perizinan usaha untuk sektor yang sama di 
tiap daerah berbeda-beda, dengan standar dan biaya yang beragam pula.  
 

Gambar 1. Ekspektasi Bisnis di Indonesia berdasarkan World Governance Indicators 

 
Sumber: CEIC 

 
World Bank, melalui data worldwide governance indicators, juga memaparkan hasil yang kurang 
lebih sama. Dengan pengukuran melalui survey terhadap pelaku usaha dan melihat skor dalam 
distribusi normal, terlihat bahwa Indonesia masih memiliki isu terkait dengan kepastian hukum 
(rule of law). Mayoritas pelaku usaha masih memandang negatif persoalan pelaksanaan kontrak, 
property rights, serta isu kepastian dan penetapan hukum di Indonesia. Secara tren, persepsi seperti 
ini hampir selalu sama dari tahun ke tahun, atau belum terlihat perbaikan yang signifikan. Persepsi 
negatif juga dimiliki oleh mayoritas pelaku usaha terkait dengan kualitas regulasi yang dibuat oleh 
Pemerintah. Belum ada keyakinan bahwa setiap kebijakan yang dibuat demi kepentingan dan 
pengembangan industri. Malahan, seringkali regulasi yang ada bersifat tumpang tindih dan 
kontradiktif antar satu dan yang lain. 
 
Tidak dapat dipungkiri bahwa regulasi dan aspek pemerintahan atau kelembagaan menjadi salah 
satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kompetitif industri di Indonesia. Melihat dari 



peringkat kemudahan berusaha yang ada saat ini serta persepsi dari pelaku usaha, diperlukan suatu 
reformasi kebijakan yang konkrit yang dibutuhkan demi meningkatkan level kompetitif industri. 
Penyerataan standar dan prosedur perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah turunan dari 
UU Cipta Kerja diharapkan dapat mengurangi prosedur informal yang dapat memakan waktu serta 
biaya yang tidak perlu, sehingga dapat meningkatkan investasi Indonesia. Meskipun demikian, 
dirasa masih banyak hal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan dimasukkan ke dalam 
agenda reformasi kebijakan ekonomi untuk mendukung pengembangan industri lebih lanjut. 
 
Laporan ini akan membahas isu reformasi kebijakan ekonomi Indonesia melalui UU Cipta Kerja 
dan aturan turunannya berupa PP dan Perpres, baik melihat dampaknya secara umum maupun 
spesifik terhadap industri otomotif di Indonesia. Sebelum masuk pada pembahasan khusus, laporan 
ini juga sedikit mengulas terkait perkembangan industri otomotif di Indonesia serta perannya 
dalam perekonomian secara makro. Selanjutnya, laporan ini akan membahas secara lebih spesifik 
isu terkait dengan perdagangan dan industri, isu kebijakan logistik, serta kebijakan 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam konteks UU Cipta Kerja. Pembahasan isu spesifik juga 
termasuk isu lain di luar UU Cipta Kerja yang dianggap penting untuk bisa meningkatkan level 
kompetitif dari industri. Analisis yang dibahas pada laporan ini dibuat setelah melalui serangkaian 
FGD yang melibatkan peneliti CSIS dan beberapa pihak dari PT Toyota Motor Manufacturing 
Indonesia. 
 
‘Snapshot’ Industri Otomotif di Indonesia 
 
Industri otomotif merupakan salah satu industri dengan kontribusi yang besar bagi perekonomian 
Indonesia. Meskipun secara skala global masih relatif rendah, atau hanya berada di peringkat 17 
dunia dengan kontribusi 1,4% dari keseluruhan produksi global, Indonesia merupakan negara 
dengan produksi mobil terbesar nomor 2 di ASEAN. Nilai produksi dari industri otomotif 
Indonesia mencapai 1,2 juta unit, mencatatkan peningkatan rata-rata produksi sekitar 4,2% tiap 
tahunnya (2016-2019). Meskipun sempat mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat 
pandemi COVID-19, produksi dan penjualan kendaraan mulai kembali bergejolak semenjak 
pertengahan tahun 2020 dan diekspektasikan untuk terus tumbuh pada periode-periode berikutnya. 
Sementara terkait dengan investasi, realisasi investasi di sektor otomotif di Indonesia mencapai 
USD 1,1 miliar di tahun 2020. Tentu ini merupakan pencapaian yang baik meskipun nilai realisasi 
investasi di industri terus mengalami penurunan. PMA yang merupakan mayoritas dari realisasi 
invesatsi di sektor otomotif cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2. Nilai Unit Produksi dan Penjualan Kendaraan di Indonesia 

 
Sumber: CEIC 

 
Industri otomotif juga menjadi penopang ekonomi dengan kemampuannya untuk menyerap lebih 
dari 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri. Memiliki beberapa tier atau lini 
produksi, industri besar otomotif diharapkan dapat membantu menjembatani pelaku usaha rumah 
tangga atau level mikro dan kecil untuk bisa bergabung ke dalam rantai nilai global. Tentu, setiap 
kebijakan ataupun insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah di tiap tier produksi ini akan 
berpengaruh pada industri otomotif secara umum.  
 
Nilai tambah dari industri otomotif juga masih terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018, 
tercatat nilai tambah kotor dari industri otomotif sebesar Rp261 triliun, meningkat 5,7% dari 
pencapaian di tahun berikutnya. Meskipun demikian, proporsi dari nilai tambah tersebut mulai 
terlihat mengalami penurunan, baik secara persentase terhadap keseluruhan PDB Indonesia 
maupun total industri manufaktur. Salah satu faktornya adalah perkembangan sektor jasa yang 
lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan sektor manufaktur. Namun, tentu saja hal tersebut 
tidak dapat menjelaskan alasan penurunan nilai tambah dari total manufaktur itu sendiri. Tensi 
tinggi yang terjadi pada perekonomian global beberapa tahun belakangan ini serta restriksi yang 
diberlakukan terhadap barang-barang impor menjadi suatu faktor yang dapat menghambat 
pertumbuhan industri otomotif di masa mendatang. Selain itu, perkembangan teknologi digital 
juga perlu dimanfaatkan oleh industri untuk efisiensi lini produksi serta peningkatan produktivitas 
industri. 
 
 
 
 
 



 
Tabel 1. Indikator Nilai Tambah Industri Otomotif Indonesia 

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 
Gross value added transport equipment 
manufacturing (IDR tn) 

220,5 236,6 246,9 261 258,3 

Gross value added transport equipment 
manufacturing (% of GDP) 

1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 

Gross value added transport equipment 
manufacturing (% of total manufacturing 
GVA) 

9,1 9,3 9,0 8,9 8,3 

Sumber: CEIC, EMIS industry report 
 
Melihat pentingnya peran industri otomotif di Indonesia serta tantangannya selama ini, tentu 
penulis merasa perlu membuat suatu analisis singkat terkait dengan dampak dari UU Cipta Kerja 
serta aturan turunannya terhadap perekonomian secara umum dan industri otomotif secara lebih 
spesifik yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya dari laporan ini. Isu lain di luar UU Cipta Kerja 
juga dibahas dalam laporan ini untuk memberikan langkah yang lebih konkrit untuk 
mengupayakan industri otomotif lebih kompetitif lagi.



PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
 
Identifikasi Isu dalam UU Cipta Kerja dan PP Bidang Perindustrian dan 
Perdagangan 
 
Menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang disokong oleh industri dengan teknologi maju 
selalu menjadi cita-cita nasional di semua rezim pemerintahan. Namun ekosistem industri yang 
bisa mendukung produksi teknologi tinggi belum juga bisa terbangun secaraa maksimal pasca 
Reformasi. Sektor manufaktur yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di akhir 
masa Orde Baru mengalami pelemahan di masa Reformasi dan belum bisa kembali pada posisinya 
sebelum krisis ekonomi tahun 1997-1998.  
 
Tren secara umum menunjukkan bahwa sektor manufaktur mengalami penurunan terus-menerus 
terhadap GDP. Pada 2019, nilai tambah manufaktur hanya menyumbang 19% dari PDB. Puncak 
kontribusinya terjadi pada tahun 2002, menyumbang 32% dari PDB, namun terus menurun sejak 
saat itu. Sementara industri manufaktur mengalami penurunan, industri jasa mengalami 
pertumbuhan yang pesat dalam dua dekade terakhir. Jasa menghasilkan 33% dari PDB Indonesia 
pada tahun 2000, stabil menjadi sekitar 43% antara 2015-2019. Ini memiliki pertumbuhan rata-
rata 6,5 persen per tahun, berbeda dengan 5% di bidang manufaktur. Selain faktor disinsentif dari 
pasar yang tersedia di dalam negeri, masalah lain ialah kondisi Indonesia yang tidak terlalu 
terintegrasi pada international production network. Hasilnya ialah orientasi bisnis dan 
industrialisasi yang tidak mengalami kenaikan kelas dibandingkan masa pra krisis.  

 
Gambar 3. Nilai Tambah (Value Added) Industri Manufaktur Indonesia, 1983 – 2018  

(% of PDB) 
 

 
                   Sumber: World Bank, World Development Indicators (2021) 
 
Kualitas perkembangan teknologi di Indonesia juga masih cenderung minim. Indonesia belum 
berhasil mentransformasikan industri ke arah produksi barang yang kompetitif secara internasional 
dan membutuhkan keahlian yang khusus dan kompleks. Data menunjukkan bahwa ekspor 
manufaktur Indonesia yang menggunakan teknologi menengah hingga tinggi terhitung masih 
rendah. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa Indonesia hanya mampu mengekspor 
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7,6% barang berteknologi tinggi dari total keseluruhan ekspor. Indonesia tertinggal jauh dari 
Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Brunei Darussalam dengan posisi terdekat 
memiliki proporsi di angka 8,5% dari proporsi ekspor mereka (World Bank, 2021). Untuk itu maka 
diperlukan semacam strategi yang komprehensif dari negara untuk bisa menavigasi perindustrian 
Indonesia, terutama di sektor manufaktur, untuk bisa menggenjot perekonomian yang berkualitas.  

 
Gambar 4. Ekspor Barang Berteknologi Tinggi (%)  

 

 
             Sumber: World Bank, World Development Indicators (2021) 
 
Mendorong industri Indonesia menuju industri teknologi tinggi tentunya bukan hanya menjadi 
persoalan sektor perindustrian, melainkan juga berhubungan langsung dengan kebijakan 
perdagangan. Sektor perindustrian dan sektor perdagangan perlu untuk dikawal agar masing-
masing tidak mengeluaarkan kebijakan yang justru menjadi disinsentif bagi masing-masing untuk 
berkembang.  

 
Berkaca pada data BPS, sepanjang tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. 
Akan tetapi apabila dilihat dari struktur impor dan ekspornya, ditemukan tradeoff yang antar 
keduanya. Impor Indonesia faktanya didominasi oleh impor bahan baku atau pun bahan penolong 
di angka 72,91%, diikuti dengan barang modal 16,74%, dan barang konsumsi di 10,35%. Data 
tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan terkait impor akan sangat berpengaruh pada produksi 
dalam negeri, khususnya untuk yang produksi yang memiliki orientasi ekspor. Hal ini disebabkan 
untuk memproduksi manufaktur, banyak bahan baku dan bahan penolong yang masih memerlukan 
produksi luar negeri sebelum semuanya bisa diproduksi dalam negeri. 

 
Akan tetapi perlu juga dipertimbangkan mindset yang berorientasi pada rantai produksi global 
(global value chain) yang menjadi ciri khas perekonomian internasional saat ini. Sulit bagi satu 
negara untuk menjadi produsen teknologi tinggi, seperti halnya kendaraan bermotor, tanpa 
memiliki keterikatan yang kuat dengan rantai produksi global. Untuk memproduksi satu kendaraan 
tentu memerlukan komponen-komponen dasar yang tersebar dari berbagai negara yang mampu 
menyediakannya dengan lebih efisien dan terjangkau. Dengan demikian, peningkatan impor, 
apabila berorientasi pada penyediaan bahan baku untuk kebutuhan ekspor, akan dengan sendirinya 
mendorong kedalaman industri di Indonesia (industrial deepening).  



 
Selain itu, terikatnya ekonomi sebuah negara dalam rantai global juga akan semakin mengingat 
kolaborasi ekonomi antar negara. Keterikatan komponen produksi akan membuka relasi yang 
positif dan pada akhirnya juga membuka pasar yang tersebar dengan banyak negara. Dalam 
konteks ini, strategi ekonomi juga perlu diseimbangkan dengan strategi politik dan diplomasi. 
Tantangan yang akan langsung dihadapi kemudian adalah bagaimana menyeimbangkan 
kepentingan nasional dalam negeri dengan kepentingan untuk memastikan kerjasama ekonomi 
antar negara bisa tetap saling menguntungkan.  
 
Perlambatan ekonomi global yang sudah terjadi sejak pertengahan 2018 dan ditambah dengan 
dampak yang diakibatkan pandemi COVID-19 telah membuat kinerja ekonomi nasional terpuruk. 
Hampir seluruh sektor ekonomi di Indonesia pada akhirnya mengalami kontraksi dan mencapai 
puncaknya ketika secara dua triwulan berturut-turut, yaitu Q2 dan Q3 2020, mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang negatif. Krisis ini juga melanda hampir semua negara. Bisa dikatakan 
hanya Cina yang masih mamu untuk tumbuh positif di masa pandemi. Kondisi krisis tersebut 
berimplikasi pada banyaknya negara yang semakin menekankan paradigma inward-looking karena 
ingin mengutamakan negara masing-masing. Hal ini menjadi tantangan bagi sektor industri dan 
perdagangan yang sangat bergantung pada kerjasama ekonomi antar negara.  
 
Masih dalam pembahasan terkait tren dan perubahan, negara-negara di ASEAN memang sedang 
gencar dalam meningkatkan kinerja ekspor. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mendorong 
industri untuk meningkatkan kinerja ekspornya dengan memberikan insentif dengan skema 
kebijakan yang lebih kompetitif. Sementara itu, dalam jangka menengah, kebutuhan industri untuk 
menyesuaikan dengan pentingnya penerapakan teknologi yang lebih hijau (green technology) 
memerlukan kebijakan yang konsisten dan pasti dari pemerintah. Selain itu, optimlisasi konten 
lokal dalam industri otomotif seharusnya disertai dengan kebijakan yang lebih konsisten dalam 
mendorong sumber daya ekonomi dalam negeri, khususnya terkait dengan peran UMKM. 
 
Selanjutnya, terkait dengan maraknya skema perdagangan internasional, industri harus siap 
sebelum mendapatkan insentif dalam berpartisipasi di skema perdagangan internasional, baik itu 
dalam bentuk FTA, CEPA, atau skema perdagangan lainnya. Kesiapan semua pihak, khususnya 
pemerintah dan swasta, juga menjadi penting agar skema perdagangan internasional akan lebih 
efektif dalam implementasinya. Satu hal yang penting juga adalah bagaimana memastikan semua 
sektor, mulai dari hulu hingga hilir, dapat terjamin sehingga proses produksi akan lebih terjamin 
dan efisien. 

 
Kondisi ini pada akhirnya juga mendorong pemerintah Indonesia untuk berbenah dan 
mempercepat reformasi struktural yang salah satunya tercermin dari reformasi regulasi dengan 
mendorong pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mendesaknya reformasi regulasi untuk 
mendorong daya saing dan produktivitas industri di Indonesia, masih kurangnya realisasi investasi, 
serta peningkatan kualitas penciptaan lapangan kerja menjadi latar belakang dibentuknya UU 
tersebut. Presiden Jokowi menginisiasi ide membuat sebuah omnibus law sebagai solusi untuk 
merevisi banyak sekali pasal dalam UU yang berkaitan tanpa perlu merevisi satu per satu UU 
tersebut. Total terdapat 79 UU yang terdampak dari UU Cipta Kerja dengan dilakukannya 
perubahan pada sekurangnya 1.244 pasal. Dari cakupan isu yang sangat banyak ini, omnibus law 



Cipta Kerja menjadi sebuah cross-issue bargains terbesar dalam sejarah politik Indonesia pasca 
Reformasi.  

 
Dari dalam kluster pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja, klister soal perindustrian dan 
perdagangan merupakan salah satu yang mendapat sorotan bagi para pelaku usaha. Beberapa pasal 
dirasa telah menyerap aspirasi dari pelaku industri, namun juga beberapa pasal tetap membuka 
peluang munculnya regulasi yang kontradiktif dengan semangat untuk menyederhanakan regulasi. 
Reformasi regulasi sendiri perlu juga dibarengi dengan semangat untuk mentransformasi ekonomi 
menuju ekonomi yang berbasis pada teknologi dan inovasi. Paradigma ekonomi Indonesia yang 
masih sangat mengedepankan kekayaan sumber daya alam yang berkelindan dengan nasionalisme 
ekonomi perlu untuk lebih didorong menuju peningkatan daya saing dan keterbukaan pada rantai 
produksi global. Bagian ini akan membahas Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan dari UU 
Cipta Kerja pada klaster perindustrian dan perdagangan untuk melacak potensi maupun tantangan 
mentransformasi ekonomi Indonesia ke depannya. 

 
Bagian berikut akan mengelaborasi beberapa catatan penting dari aturan turunan dari UU Cipta 
Kerja di bidang perindustrian dan perdagangan, khususnya dalam hubungannya dengan konteks 
transformasi ekonomi. Beberapa topik yang dibahas meliputi pengendalian ekspor dan impor, 
bahan baku dan bahan penolong industri, industri strategis, standarisasi, produk invensi dan 
inovasi nasional, serta kewenangan dan koordinasi antar level pemerintahan.  

  
Catatan Terhadap PP Turunan UU Cipta Kerja di Bidang Perindustrian dan 
Perdagangan 
 
Terkait dengan peluang dan tantangan yang dihadapi industri otomotif terkait dengan regulasi 
turunan atau pelaksana UU Cipta Kerja, omnibus law perlu dikawal agar jangan sampai justru 
membuat industri mengalami kesulitan dalam proses produksinya, khususnya terkait dengan 
bahan-bahan yang perlu diimpor, yang berujung pada peningkatan biaya produksi. Peningkatan 
permintaan dan daya saing perlu menjadi fokus utama implementasi dari UU Cipta Kerja.  
 
Kebijakan pengendalian ekspor dan impor 

 
Dalam PP Perdagangan, terdapat peraturan terkait dengan pembatasan ekspor/impor dalam rangka 
peningkatan nilai tambah industri guna pendalaman dan penguatan struktur industri dalam negeri. 
Ada beberapa hal yang dapat dikritisi terkait peraturan ini. Yang pertama, aturan ini tidak sesuai 
dengan amanat dari UU Cipta Kerja yang lebih bersifat fasilitatif bukan untuk meningkatkan 
kebijakan pembatasan ekspor/impor yang merupakan kebijakan proteksionisme. Khususnya pada 
Pasal 46 yang berbunyi “Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: a. 
peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor.” 
 
Yang kedua, hal ini juga bertentangan dengan tren rantai nilai global (global value chain). Dalam 
laporan yang diterbitkan pada tahun 2019, ADB melihat posisi Indonesia pada GVC selama 
periode 2000-2017 dan menemukan bahwa partisipasi Indonesia dalam GVC masih rendah 
dibandingkan negara lain. Selain itu, ada beberapa hal utama yang dikemukakan oleh laporan 
tersebut berdasarkan analisis perdagangan nilai tambah. Pertama adalah produksi di Indonesia 
lebih berorientasi pada pasar domestik, dengan menggunakan input yang juga didapat dari 



perekonomian domestik, seperti yang dibahas di atas. Kedua, Indonesia juga cenderung mengarah 
ke produksi “downstream”, berbeda dengan negara yang terkait erat dengan GVC, dimana 
cenderung untuk mengarah pada produksi “upstream”. Tetapi Indonesia mempunyai link yang 
semakin kuat dengan negara-negara Asia, sehingga dapat membantu meningkatkan partisipasi 
dalam GVC di masa mendatang.  

 
Selanjutnya, pendalaman dan penguatan industri bukan hanya wewenang dari Kementerian 
Perdagangan namun juga Kementerian Perindustrian. Sehingga pembatasan ekspor/impor dengan 
tujuan tersebut paling tidak harus diputuskan pada rapat koordinasi di Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian. Selanjutnya, pembatasan ekspor/impor harus juga mempertimbangkan 
aturan-aturan yang sudah disepakati oleh Indonesia melalui perjanjian perdagangan baik tingkat 
bilateral, regional dan multilateral. Dalam studi-studi terdahulu, belum ada bukti empiris yang 
mendukung bahwa pembatasan ekspor dan impor dapat meningkatkan nilai tambah industri dalam 
negeri. 
 
Kebijakan industri terkait bahan baku dan/atau bahan penolong industri 
 
Semangat yang muncul dalam PP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian memiliki kecenderungan 
mendorong lokalisasi bahan baku dan/atau bahan penolong. Pelarangan dan pembatasan ekspor 
serta kemudahan impor bahan baku seluruhnya diatur dengan mempertimbangkan pasokan dalam 
negeri. Hal ini masih belum berubah dari yang tercantum dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Industri. 

  
Dalam PP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, pemberian usulan pelarangan dan pembatasan 
ekspor dikoordinasikan antara Menteri yang membawahi bidang Perindustrian dan Menteri yang 
membawahi bidang perdagangan. Sedangkan terkait fiskal, usulan disampaikan kepada Menteri di 
bidang keuangan. Harapannya dengan telah dicantumkannya koordinasi dalam PP ini, tidak ada 
lagi pengambilan kebijakan yang parsial antar Menteri yang bidangnya terkait. Meski demikian, 
ayat 4 dari Pasal 9 yang mencantumkan usulan larangan ekspor bahan baku berdasarkan 
kepentingan nasional perlu dikawal agar tidak dipergunakan secara sepihak oleh oknum yang 
berkepentingan.   

  
Salah satu persoalan teknis dari PP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ini ada pada 
kategorisasi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk industri yang belum dilakukan 
pengkategorisasian antara bahan baku dan barang jadi. Lampiran yang dibuat bersamaan dengan 
PP ini juga tidak memberikan informasi terkait pengkategorisasian ini. Karena itu pengecekan HS 
code menjadi penting. 

  
Melalui PP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, neraca komoditas digunakan sebagai acuan 
untuk pemberian rekomendasi pembatasan ekspor maupun impor dalam periodisasi per satu tahun. 
Efektif tidaknya neraca komoditas ini sangat bergantung pada ketersediaan data dan implementasi 
kedisiplinan input data secara periodik. Hal ini disebabkan neraca sangat bergantung pada rencana 
kebutuhan industri yang berisi usulan kebutuhan bahan baku dari setiap perusahaan industri. 
Dengan demikian rencana kebutuhan industri memerlukan partisipasi yang tinggi dari tiap pelaku 
industri. Dalam PP ini rencana kebutuhan industri disampaikan per triwulan. Resiko yang bisa 
terjadi ialah ketimpangan informasi yang diberikan oleh satu pihak dan pihak lainnya. Selain itu 



diatur juga verifikasi dari tiap usulan oleh lembaga verifikasi. Kunci dari kesuksesan berbagi pakai 
data kebutuhan industri ini ialah pada kepercayaan yang bisa dihasilkan oleh tiap sektor dan pelaku 
industri. Dalam PP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sendiri dicantumkan bahwa rencana 
kebutuhan industri dikomandoi oleh Menteri Koordinator. 

  
Penggunaan neraca sendiri patut diuji efektivitasnya untuk pengambilan sebuah kebijakan ekspor 
impor. Poin utama dari neraca komoditas sebaiknya ada pada konteks monitoring. Terlebih ketika 
membangun sistem data yang terintegrasi bukan persoalan yang mudah. Indonesia sendiri saat ini 
masih kesulitan membangun infrastruktur satu data yang bisa digunakan di berbagai sektor, tidak 
hanya di bidang industri. BPS sebagai lembaga pembina data statistik nasional perlu dilibatkan 
secara mendalam untuk memastikan adanya standarisasi metodologis. Selain itu, baik neraca 
komoditas dan juga rencana kebutuhan industri harus sama-sama diberikan akses ke publik agar 
bisa dilakukan evaluasi dan pemantauan secara partisipatif. Kedua indikator tersebut harus 
berjalan selaras agar tidak justru menghasilkan konflik. PP mencantumkan bahwa neraca 
komoditas dapat dievaluasi sewaktu-waktu. Konflik kepentingan terhadap neraca ini perlu 
pengawasan yang ketat agar tidak menjadi alat pemburu rente. 

  
Belajar dari pengalaman industri manufaktur, khususnya otomotif, masih banyak bahan produksi 
yang membutuhkan barang impor. Bahan baku yang dibutuhkan tersebut seringkali dalam bentuk 
bahan setengah jadi. Karena itu, kemudahan impor yang berlandaskan ketersediaan bahan baku 
dalam negeri perlu ditinjau Kembali kemanfaatannya dan apabila perlu dihapuskan. 

  
Meskipun nuansanya ialah proteksionisme, masih terdapat peluang bagi UMKM sebagai pemasok 
bahan baku/bahan penolong apabila tercipta ekosistem yang baik. Industri kecil dan industri 
menengah yang belum dapat melaksanakan importasi sendiri difasilitasi untuk bisa bekerja sama 
dengan penyedia bahan baku dan/atau bahan penolong. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk 
membangun ekosistem yang lebih baik dalam rantai produksi dalam negeri. TMMIN dapat 
berperan sebagai promotor dengan percontohan ekosistem yang sudah tercipta di dalam negeri 
dengan UMKM. Fasilitas model ekosistem ini lebih menjanjikan dibandingkan dengan sentralisasi 
pada lembaga penjamin bahan baku seperti yang tercantum dalam PP. Sentralisasi impor bahan 
baku juga beresiko pada ruang bagi pemburu rente dan pengusaha importir. 

  
Di samping itu semua, PP ini sangat menekankan pola koordinasi yang terukur antar Kementerian. 
Menteri Koordinator memiliki peran yang besar dalam memastikan ketersediaan bahan baku dan 
penyalurannya. Ini menjadi misi besar ke depan bagi siapapun yang menjabat dalam posisi itu. 
Pengalaman teknokratis terkait industri dan perdagangan sangat dibutuhkan. SIINas juga diberikan 
ruang besar sebagai sistem yang memonitor arus kebutuhan industri. Pembangunan sistemnya 
harus mendapatkan masukan dari setiap stakeholder yang berkepentingan dalam industri. Karena 
itu SIINas perlu dipastikan juga terbuka untuk akses publik. Apabila SIINas diberikan akses yang 
terbuka kepada publik, maka mekanisme monitoring dan evaluasi dapat lebih 
dipertanggungjawabkan. Namun di luar hal tersebut, masyarakat juga dapat dilibatkan lebih dalam 
kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menunjang inovasi.   
  
 
 



Industri strategis 
  
Permasalahan utama dari PP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ialah masih belum 
disertakannya aturan terkait industri prioritas sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan 
Industri Nasional (RIPIN) yang telah disusun oleh pemerintah. Lebih dari itu, hanya disertakannya 
industri strategis dalam PP berpotensi menyebabkan konflik karena misinterpretasi dari kalangan 
industri sendiri. Persoalan ini cukup mendasar mengingat terlalu banyak kategorisasi industri 
dalam aturan perundangan, mulai dari industri strategis, industri prioritas, industri andalan, hingga 
industri pionir. Penggunaan konsep yang terlalu banyak menyebabkan ambiguitas. 

  
Industri prioritas yang di dalamnya memuat industri manufaktur tertentu perlu dimasukkan dalam 
PP turunan dari UU Cipta kerja, khususnya dalam PP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. 
Persoalannya ialah bahwa sektor industri yang memerlukan kemudahan banyak bergerak di 
industri prioritas. Dalam hal kemudahan impor bahan baku, industri prioritas memerlukan 
perangkat aturan yang dapat menjamin kemudahan produksi, terutama untuk barang yang 
memiliki orientasi ekspor. Insentif pada dunia industri diperlukan bukan hanya untuk menarik 
banyak investasi, tetapi juga yang terpenting ialah menekan harga dengan kemudahan akses bahan 
baku produksi. Sehingga yang dapat diuntungkan adalah konsumen.  
  
Standardisasi 
  
Seperti yang diketahui, hambatan tarif yang semakin menurun secara signifikan dalam sepuluh 
tahun terakhir diikuti oleh peningkatan hambatan non-tarif. Negara-negara menggunakan berbagai 
macam kebijakan terutama kebijakan inspeksi, standard, sertifikasi serta beberapa persyaratan 
lainnya. Hal ini juga dibarengi dengan tidak berfungsinya WTO sebagai platform multilateral yang 
menegakan aturan-aturan perdagangan yang non-diskriminatif. 

 
Standard Nasional Indonesia (SNI) merupakan salah satu non-tariff measures (NTM) yang 
digunakan oleh Indonesia untuk memberikan kepastian kualitas dan melindungi konsumen. 
Namun tidak dapat dipungkiri, SNI juga digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi 
industri dalam negeri dari produk-produk impor. Dalam PP Perdagangan, terdapat aturan terkait 
dengan pemberlakuan SNI secara universal di Indonesia. Salah satu regulasi mengamanatkan 
pemberlakuan SNI dan persyaratan teknis terkait dengan barang ekspor. Hal ini harus dikaji 
kembali mengingat syarat teknis masing-masing negara memiliki perbedaan yang cukup signifikan 
sehingga apabila SNI juga diwajibkan untuk barang ekspor, hal ini akan meningkatkan biaya dari 
produsen dalam negeri. 

 
Selain itu dalam hal kepastian kualitas hasil industri, PP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian 
mengatur terkait standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Persoalannya kemudian adalah PP 
tersebut tidak mengatur secara mendetail terkait level pekerjaan yang harus memiliki standar 
kompotensi tersebut. Pasal 53 PP Perindustrian hanya menempatkan jenis pekerjaan yang 
mengandung resiko tinggi. Penjelasan terkait tingkat resiko ini perlu diperjelas agar tidak menjadi 
konflik ketenagakerjaan ke depannya.  

 
Selanjutnya, PP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian juga mengatur sertifikasi Industri Hijau 
yang diberlakukan secara wajib, serta pencantuman logo Industri Hijau. Terdapat lima standar 



Industri Hijau yang perlu diikuti mulai dari bahan baku, proses produksi, produk, manajemen 
perusahaan, hingga pengelolaan lingkungan. Sejatinya pengaturan ini baik untuk mendorong 
pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Standardisasinya 
belum secara spesifik dijelaskan dalam PP dan akan disusun oleh Menteri. Sehingga masih perlu 
diperjelas pada Kementerian apakah standar akan dibuat, ataupun dalam mekanisme seperti apa. 
Pasalnya apabila diberlakukan sama rata kepada seluruh industri, terlepas dari skalanya, akan 
memberatkan UMKM. Terkait dengan industri manufaktur, UMKM perlu juga dimaknai sebagai 
pemasok komponen maupun bahan penolong untuk industri manufaktur. Oleh karena itu perlu 
dilakukan penjelasan terkait skala industri dan sektor lapangan usaha dalam pemenuhan standar 
Industri Hijau. 
  
Produk invensi dan inovasi nasional 
  
Berdasarkan data Bank Dunia (2019), Indonesia hanya mengekspor 8% barang berteknologi tinggi 
dari total keseluruhan ekspor manufaktur. Di antara negara-negara tetangga, Indonesia tertinggal 
dari Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Oleh sebab itu, komitmen pemerintah 
untuk memberikan fasilitas kepada produk inovatif merupakan hal yang patut diapresiasi. Menurut 
studi CSIS (2020), industri otomotif merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat teknologi 
yang tinggi. Berdasarkan data International Federation of Robotics (IFR), 1 dari 4 perusahaan yang 
menggunakan teknologi robot adalah perusahaan di sektor otomotif. Oleh sebab itu, industri 
otomotif berpotensi untuk menjadi produk invensi dan inovasi nasional. Selanjutnya, perlu 
penjelasan lebih lanjut terkait dengan definisi dari produk invensi dan inovasi nasional yang 
diekspor ke luar negeri. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah kandungan komponen 
biaya riset dan pengembangan dalam produk tersebut/perusahaan atau penggunaan teknologi 
tinggi industri 4.0 seperti artificial intelligence, 3D printing, robot, dan lain-lain. 
 
Kewenangan dan koordinasi antar level pemerintahan  
  
Nuansa sentralisasi yang cukup kental dalam UU Cipta Kerja terartikulasi juga dalam PP 
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah Pusat memegang kendali 
dalam penyelenggaraan perindustrian di mana keputusan banyak berada di tangan Menteri. 
Perizinan kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri misalnya wajib memenuhi 
perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri. Peran pemerintah daerah ada pada bagian pengawasan 
yang detailnya nantinya akan diatur juga dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri terkait. 
Selain itu Pemerintah Daerah juga dilibatkan dalam pemberian fasilitas non fiskal kepada industri 
dan kawasan industri. Sebagai contoh, Pemda dapat memfasilitasi atau membantu industri dalam 
mendapat SNI. 
 
Isu sentralisasi ini punya implikasi riil pada sektor otomotif. Sebagai contoh, proses izin dalam 
membuka dealer atau bengkel baru harus memperoleh izin yang berasal dari pusat. Pemerintah 
daerah dalam hal ini hanya bertindak sebagai auditor atau penilai saja. Selain itu, peran swasta 
yang semakin luas, khususnya dalam hal pengujian berkala (uji KIR) tampaknya juga menjadi 
semangat dari UU Cipta Kerja. Apakah semangat sentralisasi dan pembukaan kesempatan pada 
sektor swasta mampu menguntungkan industri masih perlu diuji ke depannya. 

 
 



Kesimpulan 
 
Mengacu pada beberapa catatan yang di ulas pada bagian sebelumya, UU Cipta Kerja ini perlu 
didorong tidak hanya dalam konteks relaksasi, akan tetapi juga pada mendorong transformasi 
ekonomi. Kementerian terkait perlu mendefinisikan semangat UU Cipta Kerja, khususnya yang 
terkait dengan tranformasi ekonomi secara lebih mendalam dan menyeluruh. Semakin 
tersentralisasinya administrasi perizinan dan semakin terbukanya peran swasta dalam konteks UU 
Cipta Kerja diharapkan mampu mengurangi biaya (cost) dan meningkatkan daya saing. 
Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap unit usaha, termasuk UMKM, dalam peningkatan 
kapasitas teknologi, partisipasi dalam rantai suplai global, dan kegiatan penelitan dan 
pengembangan (R&D). Kolaborasi dengan pihak non-state, seperti Universitas dan Lembaga 
Penelitian, dalam melakukan asesmen terhadap UMKM  yang mampu berpartisipasi dalam 
ekosistem bisnis dengan perusahaan-perusahaan besar agar lebih berdaya saing, tangkas, dan 
berketahanan. 
 
Pembahasan-pembatasan di sektor perdagangan yang mencakup technical barriers (tariff) dan non-
tariff barrier sekiranya perlu menjadi masukan bagi pemerintah. Omnibus law seharusnya 
berkorelasi dengan prinsip-prinsip strategis bagaimana negara mendorong kinerja sektor 
perdagangan, khususnya ekspor. Selain itu, Omnibus Law perlu juga mendorong kinerja sektor 
perindustrian yang fokus dalam peningkatan nilai tambah dan mendorong pemberian insentif bagi 
industri yang berorientasi pada ekspor. 
 
Harmonisasi dan komunikasi antara Kementerian teknis dan peraturan yang tidak tumpang tindih 
tampaknya menjadi harapan dunia industri ke depannya terkait UU Cipta Kerja. Penting untuk 
melakukan koordinasi yang konsisten antara sektor perindustrian dan perdagangan di level 
pemangku kebijakan untuk memastikan tidak ada kerancuan antara barang jadi (konsumsi) dengan 
bahan baku yang menjadi komponen utama dalam industri otomotif. 
 
 
 
  



TRANSPORTASI DAN LOGISTIK 
 
Identifikasi Isu dalam UU Cipta Kerja dan PP Bidang Transportasi dan 
Logistik 
 
Salah satu persoalan yang sangat membebani perekonomian Indonesia ialah inefisiensi dari sektor 
logistik. Besaran biaya logistik Indonesia pada tahun 2019 misalnya mencapai 24% dari Produk 
Domestik Bruto (PDB). Angka itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan beban biaya 
logistik terbesar di kawasan Asia. Untuk itulah maka persoalan logistik dan transportasi menjadi 
salah satu klaster yang krusial dari bagian UU Cipta Kerja. Pembenahan aturan turunan dari sektor 
logistik dan transportasi sangat berhubungan dengan efisiensi produksi dalam mendorong industri 
manufaktur di Indonesia. 
  
Reformulasi regulasi bidang logistik dan transportasi dibutuhkan untuk mendorong daya saing dan 
daya tarik investasi bagi Indonesia. Sektor manufaktur, khususnya industri otomotif, memerlukan 
efisiensi dalam hal produksi maupun distribusi. Pada akhirnya efisiensi tersebut akan 
menguntungkan para konsumen karena biaya yang selama ini tinggi untuk logistik bisa ditekan 
dan dapat membuat harga lebih bersaing. 
 
Sektor transportasi dan logistik adalah tumpuan bagi sektor perindustrian dan perdagangan. Sistem 
logistik yang baik dapat menurunkan biaya perdagangan dan mendorong suatu negara untuk 
memiliki daya saing di pasar global. Logistik yang baik juga diperlukan untuk mendukung rantai 
pasok yang lebih efisien. Bagi negara berkembang, perbaikan sistem logistik berarti meningkatkan 
kualitas infrastruktur, kepabeanan, kapasitas SDM, dan regulasi. 

 
Gambar 5. Komponen Utama Sektor Logistik 

 
                                    Sumber: World Bank 
 
Berdasarkan data Logistics Performance Index (LPI) 2018, Jepang merupakan satu-satunya negara 
di Asia yang memiliki kinerja sangat baik dalam sistem logistiknya. Posisi Jepang di bawah 
negara-negara di Benua Eropa, seperti Jerman, Swedia, Belgia, dan Austria, yang memang 
memiliki keunggulan di beberapa komponen logistik seperti yang telah dijelaskan di Gambar 5 di 



atas. Dari beberapa negara berpendapatan menengah ke bawah, Indonesia sebenarnya menjadi 
salah satu negara yang memiliki perkembangan positif dalam sistem logistiknya meskipun masih 
di bawah Vietnam dan India. Untuk menyongsong semakin tingginya peran teknologi dan 
pembangunan berkelanjutan, tiga (3) hal utama yang perlu menjadi perhatian bagi negara 
berkembang ke depan, antara lain kapasitas SDM (labor skills), logistik yang ramah lingkungan, 
serta antisipasi ancaman siber. 
 
Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sebenarnya menunjukkan perkembangan yang positif dari 
tahun ke tahun terkait kinerja logistiknya. Nilai indeks LPI Indonesia terus mengalami peningkatan 
sejak tahun 2010 (Tabel 2). Meskipun begitu, posisi Indonesia masih di bawah beberapa negara 
tetangganya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dengan semakin masifnya 
pembangunan infrastruktur di Indonesia sejak 2015, diharapkan sistem logistik di Indonesia terus 
membaik sehingga biaya logistik menjadi lebih kompetitif. 
 

Tabel 2. Nilai LPI Beberapa Negara di ASEAN 

 
             Sumber: World Bank 
 
Sistem logistik yang masih dalam proses perbaikan, khususnya dari sisi infrastruktur, secara 
otomotis juga memengaruhi kinerja daya saing suatu negara. Infrastruktur sebagai pilar penting 
dalam sistem logistik dan penilaian daya saing suatu negara, tampaknya masih terus digenjot 
pembangunannya oleh negara-negara yang masih memiliki kekurangan dalam hal konektivitas, 
khususnya Indonesia sebagai negara Kepulauan. Data dari World Economic Forum (WEF) 
menunjukkan peringkat daya saing Indonesia turun dari peringkat 45 di 2018 menjadi peringkat 
50 di 2019. Posisi tersebut masih di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Data yang berasal 
dari IMD juga menunjukkan komposisi empat besar yang hampir sama dalam hal daya saing di 
kawasan Asia Tenggara. Indonesia pun mengalami penurunan peringkat dari 32 di tahun 2019 
menjadi 40 di tahun 2020. Secara lebih rinci lihat Tabel 3 dan 4 di bawah ini. 
 
 
 
 

No Country 
2010 2014 2018 

LPI 
Score Infrastructure LPI 

Score Infrastructure LPI 
Score Infrastructure 

1 Brunei N/A N/A N/A N/A 2.71 2.46 

2 Cambodia 2.37 2.12 2.74 2.58 2.58 2.14 

3 Indonesia 2.76 2.54 3.08 2.92 3.15 2.89 

4 Laos 2.46 1.95 2.39 2.21 2.7 2.44 

5 Malaysia 3.44 3.5 3.59 3.56 3.22 3.15 

6 Myanmar 2.33 1.92 2.25 2.14 2.3 1.99 

7 Philippines 3.14 2.57 3 2.6 2.9 2.73 

8 Singapore 4.09 4.22 4 4.28 4 4.06 

9 Thailand 3.29 3.16 3.43 3.4 3.41 3.14 

10 Vietnam 2.96 2.56 3.15 3.11 3.27 3.01 

 



Tabel 3. Peringkat Daya Saing Versi WEF Beberapa Negara di ASEAN 

 
                                   Sumber: WEF 

 
Tabel 4. Peringkat Daya Saing Versi IMD Beberapa Negara di ASEAN 

 
                                    Sumber: IMD  

 
 
 

Catatan Terhadap PP Turunan UU Cipta Kerja di Bidang Transportasi dan 
Logistik 
 
Pembangunan infrastruktur dengan perspektif logistik terintegrasi 
 
Sebagai faktor penting dalam mendukung sektor perindustrian dan perdagangan, infrastruktur 
memang menjadi bagian yang perlu terus dikawal realisasi pembangunannya. Pembangunan 
infrastruktur pun perlu menggunakan perspektif logistik yang terukur dan terintegrasi agar mampu 
mencapai tujuannya, yaitu menurunkan biaya perdagangan dan meningkatkan daya saing. Logistik 
sendiri adalah “backbone” di dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan, khususnya dalam 
kaitannya dengan rantai pasok. Ketepatan waktu, kualitas jasa logistik, kemudahan pengiriman 
domestik/internasional, pelacakan dan penelusuran, infrastruktur, dan kepabeanan merupakan 
beberapa faktor kunci untuk menilai kerja logistik di suatu negara. 



 
Dalam kasus Indonesia, masih mahalnya biaya logistik pada umumnya disebabkan karena kualitas 
infrastruktur dan kapasitas SDM yang kurang memadai, kepabeanan yang belum efisien, serta 
regulasi yang kaku dan menghambat. Terkait dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur 
tampaknya memang perlu menjadi prioritas Pemerintah agar lalu lintas perdagangan menjadi lebih 
lancar dan efisien. Pemerintah perlu memiliki visi atau konsep pembangunan infrastruktur dengan 
perspektif logistik terintegrasi, mulai dari aktivitas jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, bandara, 
serta moda transportasi lainnya.  
 
Belum adanya konsep pembangunan infrastruktur dengan perspektif logistik terintegrasi selama 
ini menyebabkan biaya dan waktu lalu lintas perdagangan dan pengangkutan barang menjadi tidak 
efisien. Selain itu pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya asal membangun akan tetapi 
perlu mempertimbangkan akses mulai dari hulu hingga hilir dengan karakteristik yang sesuai 
dengan kebutuhan (misalnya lebar dan kualitas jalan). Salah satu Kawasan Industri Pulau Jawa 
yang telah lama dibangun yang mencakup Bekasi dan Karawang saja baru direncanakan untuk 
memiliki jalan antar kawasan yang menghubungkan 22 Kawasan Industri dan diintegrasikan ke 
beberapa moda transportasi sehingga konektivitas terbangun dan mampu mendorong penurunan 
biaya perdagangan dan peningkatan daya saing. 
 
Analisis dampak lalu lintas dalam perizinan berusaha 
  
UU Cipta Kerja serta aturan turunannya mewajibkan kegiatan pembangunan untuk melakukan 
Analisis Dampak Lalu Lintas. Analisis ini menjadi satu kesatuan atau terintegrasi dalam 
pembuatan dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan agar setiap 
pembangunan infrastruktur memperhitungkan dampak dari hadirnya infrastruktur tersebut 
terhadap kondisi lalu lintas.  Sehingga, kemungkinan terjadinya kepadatan lalu lintas dapat segera 
diatasi. 
 
Namun, ada beberapa ketentuan yang patut dikritisi dan dikawal terkait dengan regulasi ini. 
Pertama adalah pemberian klasifikasi terkait rencana pembangunan yang wajib melakukan analisis 
dampak lalu lintas. Walau bagaimanapun, azas dari UU Cipta Kerja adalah untuk memberikan 
kemudahan dan kepastian berusaha. Tanpa adanya klasifikasi yang jelas, memungkinkan setiap 
pembangunan memerlukan tambahan analisis dampak lalu lintas dalam dokumen AMDAL-nya, 
sehingga menambah prosedur dalam pengurusan perizinan berusaha. Hal ini malah bertentangan 
dengan semangat UU Cipta Kerja. Klasifikasi yang jelas diperlukan untuk memastikan rencana-
rencana pembangunan yang tidak berdampak buruk pada kondisi lalu lintas tidak perlu untuk 
membuat analisis dampak lalu lintas.  
 
Poin kedua yang patut untuk dikritisi adalah terkait dengan pembagian tanggung jawab antara 
Pemerintah dan pelaku usaha atau pihak pengembang. Perlu ada kejelasan serta standar yang 
ditetapkan dalam perincian tanggung jawab ini. Jangan sampai upaya penanggulangan untuk 
mengatasi dampak lalu lintas tersebut seluruhnya dibebankan kepada pengembang. Seperti 
misalnya dalam pembangunan Kawasan Industri yang memungkinkan dapat menyebabkan 
penumpukan kendaraan di jalan tol yang menuju atau dari Kawasan. Dalam hal ini, Pemerintah 
perlu mengambil inisiatif untuk membantu membangun jalan antar Kawasan atau jalan khusus dari 
Kawasan ke Pelabuhan. Peran Pemerintah disini menjadi krusial dikarenakan pembangunan jalan 



antar kawasan tersebut diperlukan untuk bisa meningkatkan level kompetitif industri Indonesia. 
Tanpa upaya penanggulangan tersebut, kemacetan yang terjadi di jalan tol menuju/dari Kawasan 
dapat menjadi salah satu faktor yang mengurangi level kompetitif industri di Indonesia. 
 
Kerjasama dalam uji tipe dan MRA 
 
Salah satu hambatan yang dirasakan pada sektor transportasi adalah minimnya fasilitas uji tipe dan 
uji berkala. Dengan terbatasnya fasilitas tersebut, seringkali terjadi penumpukan antrian untuk 
melakukan tes pengujian tersebut. 
 
Untuk mengatasi hal tersebut, UU Cipta Kerja mengamanatkan Pemerintah Pusat dalam 
menyelenggarakan uji tipe untuk dapat bekerja sama dengan pihak Swasta, BUMN, BUMD, dan 
BUMDes. Dengan ketentuan tersebut, tempat pengujian tipe di Indonesia menjadi lebih banyak 
secara jumlah. Hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat adalah cukup dengan 
menetapkan standar dan melaksanakan pengawasan saja. Sehingga, setiap daerah dan lab uji 
memiliki standar peralatan, tata cara pengujian, dan waktu pengujian yang jelas dan seragam di 
setiap wilayah di Indonesia. Hal terkait tata cara pengujian ini baru akan dijelaskan lebih lanjut 
dalam Peraturan Menteri, sehingga penting untuk menjaga standar yang ditetapkan untuk dipatuhi 
oleh setiap badan yang melakukan pengujian. 
  
Namun, Pemerintah sendiri tidak bisa menetapkan standar tanpa adanya suatu basis yang jelas. 
Standar yang ditetapkan perlu mengacu pada aturan ketentuan internasional, seperti misalnya 
mengacu pada benchmark dari regulasi UN terhadap sektor transportasi. Dengan standar yang 
sudah mengacu pada ketentuan internasional, kendaraan yang sudah lolos uji di Indonesia akan 
lebih mudah untuk lolos uji di pasar internasional. Sehingga ekspor otomotif Indonesia dapat 
meningkat lebih pesat lagi. Tanpa mengikuti acuan yang jelas, industri otomotif yang juga 
beriorientasi ekspor akan dibebankan untuk mematuhi dua jenis standar aturan, yaitu standar uji 
tipe di Indonesia dan di luar negeri. Hal ini secara tidak langsung menjadi beban tersendiri bagi 
industri untuk melakukan ekspor. Ditambah lagi, dalam ASEAN sudah disepakati Mutual 
Recognition Arrangements (MRA) terkait dengan standar kendaraan. Tanpa standar lab uji yang 
memadai, Indonesia akan kesulitan untuk bisa bersaing dengan kompetitor di ASEAN.  
 
Kesesuaian infrastruktur jalan dengan dimensi dan muatan kendaraan 
 
Salah satu kunci pemeliharaan infrastruktur jalan adalah dengan memastikan kendaraan yang 
melintasi jalan tersebut tidak melebihi batas ketentuan. Dalam aturannya, dimensi serta berat 
kendaraan dibatasi hanya dapat melintasi kategori jalan tertentu. Seperti misalnya, kendaraan 
dengan muatan 10 ton hanya boleh melintasi jalan kelas I, atau tidak boleh melintasi jalan kategori 
kelas II dan III. 
 
Namun, pengawasan terhadap ketentuan ini masih dirasa sangat kurang. Seringkali ditemukan 
kendaraan dengan muatan lebih melintasi ruas jalan yang tidak seharusnya. Oleh karena itu, perlu 
dibuatkan suatu sistem yang dapat memudahkan sistem pengawasan. Salah satunya yang bisa 
dilakukan adalah dengan memberikan informasi tanda terkait kategori jalan dan jenis kendaraan 
yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan melintas berdasarkan dimensi dan beratnya di setiap 
jalan. Selain itu, dapat juga dibuatkan tanda (stiker) informasi mengenai dimensi dan berat 



kendaraan yang dibuat oleh petugas penimbangan. Hal ini untuk memudahkan petugas di lapangan 
untuk melakukan penindakan sehingga pemeliharaan jalan darat menjadi lebih baik. 
 
Optimalisasi kawasan ekonomi 
 
Dengan telah diterbitkannya PP terkait penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (PP 
40/2021) dan penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) (PP 
41/2021) diharapkan segala bentuk fasilitas/insentif yang disediakan oleh Pemerintah dapat 
mendorong kegiatan perindustrian dan perdagangan yang lebih efisien. Efisiensi dan efektivitas 
dari dua kegiatan utama tersebut tak lepas dari seberapa optimal implementasi dari fasilitas/insentif 
yang diberikan oleh Pemerintah di kawasan ekonomi yang telah disiapkan, termasuk KEK dan 
KPBPB. 
 
Dari segi cakupan usaha atau kegiatan, di dalam PP 40/2021 dicantumkan beberapa sektor atau 
bidang usaha yang menjadi bagian dari KEK, mulai dari produksi dan pengolahan, logistik dan 
distribusi, pengembangan teknologi, dan beberapa usaha lainnya. Namun, sepertinya akan lebih 
baik jika setiap KEK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menyesuaikan cakupan kegiatan usaha 
atau bidangnya dengan potensi daerah yang bersangkutan.  
 
Sementara itu dari sisi pengawasan dan pengendalian kegiatan di kawasan ekonomi, baik itu KEK, 
KPBPB, atau bahkan Kawasan Industri Terpadu (KIT), perlu ada peran yang proporsional antara 
beberapa pemangku kepentingan, khususnya pemerinth dan sektor swasta. Hal ini penting agar 
segala bentuk ketidakefisienan dan ketidakefektifan kawasan ekonomi dapat segera dibenahi dan 
dicari jalan keluarnya agar tujuan utama pembentukan kawasan ekonomi dapat tetap tercapai, yaitu 
menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing.    
 
Penerapan sistem outsourcing 
 
Isu terkait sektor ketenagakerjaan memang selalu menjadi hambatan dan tantangan dalam 
meningkatkan kinerja di sektor industri. Permasalahan yang seringkali muncul dalam hal ini adalah 
kurang fleksibelnya pasar tenaga kerja, kurang terampilnya tenaga kerja yang ada, mahalnya biaya 
purna kerja (pesangon), dan lainnya yang akhirnya berdampak pada kurang kompetitifnya pasar 
tenaga kerja di Indonesia. UU Cipta Kerja memang bertujuan untuk memperbaiki segala 
permasalahan yang sering muncul tersebut yang berdampak langsung pada kinerja sektor industri. 
 
Meskipun diamanatkan agar sektor industri dapat mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari 
penyedia jasa pekerja atau buruh (outsourcing) untuk kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak 
berhubungan langsung dengan proses produksi, namun khusus untuk sektor logistik, pekerja 
sepertinya perlu memiliki keahlian secara spesifik. Sistem outsourcing pada dasarnga hanya 
menawarkan pekerja dengan keahlian dasar yang tidak bersifat teknis. Maka dari itu, perlu ada 
strategi khusus dalam penerapan sistem outsourcing di sektor logistik karena sektor ini 
membutuhkan pekerja dengan keahlian yang sangat teknikal.  
 
Skema kemitraan antara sektor swasta dan penyedia pekerja untuk beberapa jenis kegiatan, 
khususnya logistik, dapat menjadi solusi agar pekerja memiliki keahlian yang spesifik di sektor 
tertentu sehingga dapat mengurangi beban perusahaan yang mempekerjakannya. Selain itu, 



perusahaan atau sektor swasta didorong untuk membuat suatu akademi atau pusat pelatihan yang 
berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi pekerja-pekerja yang perlu dberikan pengetahuan dan 
pelatihan khusus dengan harapan ke depannya pekerja tersebut dapat menjadi bagian dari 
perusahaan. Dalam penerapan sistem ini, Pemerintah perlu memberikan insentif ekstra sebagai 
bagian dari kegiatan perusahaan yang terkait dengan riset dan pengembangan (research and 
development (R&D)). 
 
Kesimpulan 
 
Melihat tantangan ke depan, UU Cipta Kerja sejatinya tidak hanya fokus pada relaksasi melainkan 
juga transformasi ekonomi. Tantangan ke depan bagi sektor manufaktur, khususnya di industri 
otomotif, ialah bagaimana mendorong daya saing. Dalam hal itu, pembangunan infrastruktur baik 
fisik maupun digital untuk sektor logistik sangat diperlukan untuk memicu daya saing. Tidak 
hanya itu, kolaborasi antar level industri diperlukan untuk menunjang daya saing tersebut. Perlu 
dicatat pula bahwa untuk menunjang konektivitas logistik diperlukan sinkronisasi dan keterbukaan 
data antar sektor swasta.  
 
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting yang harus menjadi 
prioritas untuk memajukan sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Penekanan pada 
transformasi ekonomi diperlukan untuk sektor transportasi dan logistik, sehingga apa yang 
diimplementasikan bukan hanya pada tatanan insentif atau relaksasi. Maka dari itu, diperlukan 
banyak pembenahan dalam pengelolaan jalur transportasi dan logistik, seperti pelabuhan, untuk 
bisa menekan biaya karena saat ini masih terlalu mahal apabila dibandingkan dengan jalur darat. 
Selain itu, digitalisasi menjadi komponen penting untuk menunjang efisiensi logistik. Terkait 
dengan peran pemerintah, sejatinya pemerintah harus kuat sebagai regulator karena terlalu banyak 
kepentingan di sektor logistik yang selama ini membuat biaya menjadi mahal. Untuk 
meminimalisir biaya dan menunjang daya saing industry, peta jalan (roadmap) terkait logistik di 
Indonesia perlu untuk dibangun dengan melibatkan sektor swasta. 
 
 

  



KETENAGAKERJAAN 
 
Identifikasi Isu dalam UU Cipta Kerja dan PP Bidang Ketenagakerjaan 
 
Sektor ketenagakerjaan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis khususnya 
periode setelah Krisis Finansial Asia di tahun 1997-1998 dan babak baru hubungan industrial di 
Indonesia melalui UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan ini 
memberikan perubahan yang signifikan dalam pasar tenaga kerja Indonesia setelah krisis terutama 
terkait dengan ketentuan terkait mempekerjakan dan memecat pekerja (khususnya pembayaran 
pesangon), kontrak sub-kontrak dan kontrak jangka waktu tetap dan pengaturan upah minimum 
(Manning & Roesad, 2007). Hingga sekarang, banyak studi yang menjelaskan bahwa sektor 
ketenagakerjaan Indonesia merupakan hal yang menjadi batu sandungan bagi daya saing ekonomi 
Indonesia. 
 
Permasalahan juga terjadi pada sisi permintaan tenaga kerja. Lapangan kerja di Indonesia masih 
dapat dikatakan kurang berkualitas yang terlihat dari proporsi pekerja dalam sektor informal yang 
mencapai hampir 75%. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Vietnam. Sektor 
informal tidak memberikan jaminan sosial yang baik serta cenderung memiliki upah yang lebih 
rendah dibanding sektor informal. Apabila dilihat berdasarkan tren dari tahun 2010 hingga 2019, 
penurunan pekerja informal sektor non-pertanian cenderung stagnan. Selain itu, struktur usaha di 
Indonesia yang didominasi oleh UMKM juga berperan mengingat peranan UMKM yang masih 
mendominasi perekonomian Indonesia atau setara dengan 99% unit usaha dan 97% tenaga kerja 
di Indonesia. 
 
Yang perlu digaris bawahi adalah permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang berlarut-larut 
memberikan efek negatif terhadap daya saing serta iklim investasi Indonesia secara relatif 
dibandingkan negara lain. Masing-masing pemangku kepentingan merasa dirugikan dengan 
kondisi ketenagakerjaan Indonesia sekarang. Dari sisi pemberi kerja, produktivitas tidak sesuai 
dengan upah, hiring dan firing cost yang tinggi. Sementara itu, pekerja merasa belum 
mencukupinya sistem perlindungan sosial, kurangnya pengembangan/pelatihan. Dan terakhir 
pencari kerja yang mengeluhkan terbatasnya lapangan kerja yang berkualitas, tidak terhubungnya 
industri dan sistem pendidikan. 
 
UU Cipta Kerja khususnya sektor ketenagakerjaan diharapkan dapat memperbaiki kondisi 
ketenagakerjaan Indonesia, meningkatkan daya saing dan pada akhirnya dapat menangkap 
investasi langsung luar negeri yang menjadi tujuan utama UU tersebut. Terdapat empat Peraturan 
Pemerintah (PP) yang telah disahkan yaitu PP No 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing, PP No 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja & 
Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP No 36/2021 tentang Pengupahan dan PP No 37/2021 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Isu yang dibahas dalam bagian 
ini merupakan isu-isu yang mendesak dan paling penting dalam perbaikan kondisi sektor 
ketenagakerjaan di Indonesia. 
 
 
 



Catatan Terhadap PP Turunan UU Cipta Kerja di Bidang Ketenagakerjaan 
 
Pesangon 
 
Kebijakan pesangon yang diterapkan di Indonesia pada saat ini menyebabkan biaya pemutusan 
kontrak kerja di Indonesia menjadi sangat tinggi. Oleh sebab itu PP 35/2021 yang mengatur 
tentang pesangon merupakan salah satu isu yang paling sering diperdebatkan. Peraturan ini 
mengamanatkan perubahan sistem pesangon berdasarkan alasan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) yang sebelumnya tidak digunakan dalam UU Ketenagakerjaan. Salah satu yang cukup 
kontroversial adalah efisiensi dan penutupan perusahaan yang disebabkan oleh kerugian 
perusahaan yang mengamanatkan setengah kali pesangon. Namun, hal ini dinilai lebih jelas dan 
seimbang bagi perusahaan dan pekerja untuk memiliki guideline yang sama dalam menentukan 
pesangon nantinya. Adapun Tabel 5 dibawah memperlihatkan rangkuman dari jumlah pesangon 
dan alasan PHK. 
 

Tabel 5. Gambaran Jumlah Pesangon dan Alasan PHK 

 
Sumber: PP No. 35/2021 
 
Menurut data Bank Dunia (2018) pada Gambar 6 dibawah menunjukan secara rata-rata, 
perusahaan di Indonesia perlu membayarkan 58 minggu gaji tenaga kerja ketika terjadi pemutusan 
kontrak, sedangkan di perusahaan di Tiongkok atau Vietnam hanya membayar 23-24 minggu gaji. 
Kebijakan pesangon yang restriktif tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan biaya yang 
dibebankan kepada perusahaan, tetapi juga menimbulkan kesulitan bagi perusahaan dalam 
melakukan penyesuaian/pemindahan tenaga kerja. Hal inilah berkontribusi pada tingginya biaya 
hiring dan firing di Indonesia. 
 
 
 
 
 



Gambar 6. Perbandingan Severance Payment Antar Negara (Minggu Gaji) 

 
            Sumber: World Bank (2018) 

 
 
Alih daya dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
 
Selanjutnya kebijakan alih daya dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang cenderung 
restriktif juga memberikan dampak negatif terhadap fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia. 
PP 35/2021 memperjelas adanya batas waktu perpanjangan PKWT menjadi lima tahun dan 
diperpanjang satu kali. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih bagi perusahaan dibandingkan batas 
waktu empat tahun dalam peraturan sebelumnya. Selain itu, peraturan turunan ini juga 
menghilangkan batasan lapangan usaha yang diperbolehkan melakukan alih daya. 
 
Contohnya, outsourcing hanya dibatasi untuk beberapa jenis pekerjaan agar perusahaan mau 
mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja tetap. Kebijakan ini mengurangi penyerapan 
ketersediaan tenaga kerja yang seharusnya dapat dipekerjakan melalui usaha outsourcing dan 
mencegah pengembangan usaha yang padat karya termasuk usaha alih-daya itu sendiri, yang 
banyak mempekerjakan tenaga kerja. Hal ini menutup kesempatan penyerapan tenaga kerja 
terutama bagi usaha kecil dan menengah. Catatan yang perlu diperhatikan adalah bahwa relaksasi 
kebijakan alih daya dan PKWT ini harus diikuti dengan penguatan sistem jaminan sosial dan 
pengawasan hubungan industrial. 
 
Terkait dengan kebijakan upah minimum (UM) yang dibahas dalam PP 36/2021. Terjadi dua 
perubahan yang cukup signifikan yaitu pertama terkait dengan formula pengupahan yang baru dan 
serta dihapuskannya Upah Minimum Sektoral. Beberapa implikasi yang adalah memberikan 
kejelasan kenaikan upah serta pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan dengan rumus upah 
minimum sebelumnya. Implementasi dari formula baru ini pastinya akan menimbulkan pro dan 
kontra di masyarakat. 
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Tabel 6. Perbandingan Formula Perhitungan Upah Minimum 
Formula Lama Formula Baru 

  

Sumber: Peraturan Pemerintah 
 
Adapun beberapa hal yang harus digarisbawahi terkait dengan Upah Minimum. Pertama, terdapat 
salah kaprah dalam mengartikan kebijakan UM. Harus disadari bahwa UM merupakan sarana 
perlindungan sosial dan bukan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan. Mengapa? Karena 
fungsi dari pendapatan buruh tidak bisa terlepas dari indikator tingkat produktivitas dari pihak 
pemberi kerja. Kedua, kebijakan upah minimum meningkatkan upah di kota-kota besar yang 
semakin memperlebar jurang perbedaan tingkat upah antar daerah. Terakhir, manfaat dari 
kebijakan ini juga dipertanyakan karena pertumbuhan upah minimum tidak berkorelasi dengan 
pertumbuhan tingkat harga dan juga pertumbuhan produktivitas. Hal-hal diatas menunjukan 
bahwa kebijakan ini belum dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan juga 
kepastian bisnis bagi perusahaan. 
 
Dari sisi perusahaan, perlu adanya peningkatan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan 
upah minimum. Untuk perusahaan besar dan multinasional, hal ini bukanlah masalah serius. 
Namun untuk perusahaan menengah, tekanan biaya kepatuhan ini cukup tinggi melihat 
pertumbuhan upah minimum di tengah skala ekonomi perusahaan yang masih terbatas. Pada tahun 
2015, pemerintah melalui PP 78 tahun 2015 melakukan revisi terhadap rumus dari upah minimum. 
Walau tidak sempurna, namun peraturan ini meningkatkan kepastian bisnis yang selama ini 
dikeluhkan perusahaan akibat peningkatan upah minimum yang sangat signifikan.  
 
Survei tahunan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang di beberapa negara di Asia 
memperlihatkan bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia memang kurang kompetitif (Gambar 
7). Sekitar 56% perusahaan menganggap bahwa upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah 
tidak mencerminkan produktivitas yang diterima oleh perusahaan. Dari 18 negara, Indonesia 
merupakan negara dengan ranking paling bawah terkait dengan hal ini. Gambar 8 juga 
memperlihatkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan upah dalam beberapa tahun terakhir dari 
sekitar 25% di tahun 2013 menjadi 7% di tahun 2020 (prediksi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gambar 7. Survei Perusahaan Jepang di Asia JETRO (2020) 

  
            Sumber: JETRO (2020) 
  
Tenaga Kerja Asing 
 
Pengelolaan tenaga kerja asing juga merupakan salah satu yang menjadi sorotan dalam sektor 
ketenagakerjaan.  Perubahan signifikan dari PP No 34/2021 adalah menghapus Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai salah satu dokumen inti dalam perizinan 
penggunaan TKA. PP ini memperjelas fungsi Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) sebagai 
dokumen penilaian kelayakan penggunaan TKA. Selain itu, peraturan ini juga mengecualikan 
vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi dan penelitian untuk jangka waktu 
tertentu. Adapun pemberi kerja TKA dapat menyampaikan data calon TKA secara daring kepada 
Kementerian Ketenagakerjaan. 
 
TKA memiliki dampak yang baik bagi perekonomian karena berhubungan positif dengan 
kolaborasi dan inovasi. Selain itu, TKA juga meningkatkan kemungkinan terjadi difusi teknologi, 
exchange of knowledge dan keahlian yang sangat penting khususnya dalam era ekonomi digital. 
Harus diakui bahwa Indonesia masih menjadi negara pengimpor teknologi/knowledge sehingga 
sangat membutuhkan hal ini untuk melakukan transformasi teknologi dan digitalisasi. Sektor 
swasta juga mengeluhkan masih minimnya digital talent di Indonesia dan hal ini juga sudah 
disadari oleh pemerintah Indonesia. Beberapa program telah disiapkan untuk mempersiapkan 
tenaga kerja Indonesia dengan skil-skill yang lebih relevan. 
 
Pada Gambar 8 dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memiliki kebijakan mobilitas pekerja 
asing yang restriktif khususnya di bidang jasa serta dalam konteks investasi langsung luar negeri. 
Kedua hal berkaitan satu sama lain dan berperan penting dalam hal kreasi dan difusi inovasi dalam 
perekonomian. Indonesia memiliki aturan yang paling restriktif terkait dengan pekerja asing, di 



atas Tiongkok khususnya di sektor jasa bisnis, hukum dan akuntansi & audit.Dibandingkan dengan 
negara-negara lain di Asia, migran dari luar negeri sangat kecil hanya sekitar 0,13% dengan tren 
yang cenderung menurun dibandingkan 1990. Bahkan Vietnam mengalami pertumbuhan yang 
signifikan dalam beberapa tahun terakhir (IOM, 2019). Oleh sebab itu, reformasi kebijakan 
mobilitas tenaga kerja asing diharapkan dapat berdampak pada peningkatan arus investasi 
langsung luar negeri dan perbaikan iklim inovasi. 

 
Gambar 8. Tingkat Restriksi Mobilitas Pekerja di Sektor Jasa dan Restriksi Pekerja Asing dalam 

Investasi Luar Negeri (OECD, 2019) 

 
                          Sumber: OECD (2019) 
 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
 
Terakhir, Program JKP yang diamanatkan oleh PP No 37/2021 sebagai niat baik pemerintah untuk 
dapat meningkatkan anggaran perlindungan sosial Indonesia khususnya bagi tenaga kerja. 
Dibandingkan negara di kawasan, Indonesia masih memerlukan peningkatan/realokasi 2-3% dari 
PDB untuk kebijakan proteksi sosial untuk dapat menutup gap khususnya dalam untuk proteksi 
kesehatan. Untuk membiayai gap dalam proteksi sosial tersebut, Indonesia membutuhkan 
pembiayaan setara dengan 15-20% dari total penerimaan negara. 
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Gambar 9. Social Protection Floor Index (% dari PDB) & Fiscal Challenge  
(% dari Penerimaaan Negara) 

 
Sumber: Friedrich-Ebert-Stiftung (2020) 

 
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain kapasitas dan keberlanjutan fiskal 
pemerintah dalam mengelola JKP. Seperti yang kita ketahui, BPJS sampai saat ini masih mencari 
bentuk untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan pengelolaan dana. Selain itu, hal ini juga terkait 
dengan kecenderungan replacement rate yang tinggi di pasar tenaga kerja di Indonesia. Oleh sebab 
itu, pengawasan pencarian kerja dan koordinasi untuk pemberian manfaat akses informasi dan 
pelatihan merupakan aspek yang penting sebagai hal yang tidak terlepas dari JKP. 

 
Kesimpulan 
 
Namun harus disadari bahwa masalah dalam sektor ketenagakerjaan merupakan masalah yang 
kompleks. Hal ini karena terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang berarti peranan faktor 
kesehatan, pendidikan, skill formation dan kualitas institusi pendidikan hingga kebijakan jaminan 
sosial termasuk pension system harus mendapatkan perhatian. Situasi ini diperparah dengan 
pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial. 
Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia (2020) menyebutkan 1 dari 4 pencari nafkah dalam rumah 
tangga berhenti bekerja pada awal Mei 2020. Penyebab utama dari kehilangan pekerjaan tersebut 
adalah usaha/kantor yang ditutup akibat aturan terkait COVID-19 seperti PSBB. UU Cipta Kerja 
dan peraturan turunannya bukanlah silver bullet melainkan tahap awal dari reformasi sektor 
ketenagakerjaan yang harus terus dikawal. 
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