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Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih 2014–2019 Joko Widodo dan
Jusuf Kalla telah diberi amanat untuk memimpin Indonesia hingga 2019
mendatang. Bangsa Indonesia tentunya meletakkan harapan besar kepada
kedua pemimpin ini untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di
bidang hukum, sosial, dan ekonomi agar Indonesia dapat bergerak maju,
tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi.
Dalam bidang ekonomi, isu-isu terpenting dari kebijakan pemerintah yang
harus diemban Jokowi dan Jusuf Kalla dalam masa kepemimpinannya kini
telah melewati masa 100 hari, termasuk di dalamnya mengenai reformasi
birokrasi, pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur secara masif,
pengurangan subsidi energi, penciptaan 3 juta lapangan kerja berkualitas per
tahun, serta secara keseluruhan agar Indonesia dapat mencapai
pertumbuhan ekonomi di atas 7,0%.
Persepsi dan sentimen bisnis yang telah diperoleh memiliki daya komunikatif
yang menyeluruh dan berperan besar terhadap pengembangan strategi
kebijakan bagi advokasi yang nyata terhadap peran pemerintah. Dengan
demikian, strategi kebijakan pemerintahan baru 2014-2019 yang tepat
sasaran akan berperan lebih luas dan berpihak kepada kepentingan sektor
swasta Indonesia.
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Isu Utama
Dampak positif
program / kebijakan
reformasi Presiden
Joko Widodo
terhadap bisnis /
sektor usaha





Sekitar lebih dari 50% pelaku
usaha memandang peran
suportif Pemerintahan baru
2014-2019 terhadap
kebutuhan sektor swasta
telah terealisasi. Sedangkan
selebihnya (47%) masih
belum meyakini adanya
peran suportif tersebut.
Dua per tiga (2/3) dari
perusahaan menyatakan
penilaiannya bahwa
Pemerintahan baru telah
memberi ruang dan waktu
yang cukup bagi konsultasi
dan advokasi dengan dunia
usaha.

Temuan Survei








Lebih dari 50% perusahaan menilai
kebijakan reformasi Pemerintahan baru
2014-2019 telah memberikan dampak
positif terhadap kegiatan pengembangan
usaha mereka
Dan dari 70% yang menilai adanya dampak
positif dari reformasi tersebut, lebih dari
55% menyatakan Reformasi Birokrasi dan
Reformasi Perizinan Usaha menjadi dua
program reformasi terpenting yang harus
dilakukan pemerintahan baru 2014-2019
Untuk waktu mendatang hingga akhir 2015,
83% perusahaan menilai mereka akan
memiliki prospek yang sama dan atau
bahkan lebih baik, dan 61% meyakini
bahwa perekonomian Indonesia akan terus
tumbuh hingga 2019
Lebih jauh, kendala yang paling penting
untuk segera ditangani pemerintah adalah :
 Korupsi
 Peraturan bisnis dan birokrasi yang
kompleks
 Pembangunan infrastruktur

Temuan Survei


18% dari perusahaan
menilai pemerintah telah
bertindak secara efektif,
cepat dan terarah dalam
hal pelaksanaan kebijakan
ekonomi yang berpihak
pada pengembangan dunia
usaha



Namun sekitar 38%
menyatakan pemerintah
belum bertindak secara
efektif, cepat dan terarah



Dan selebihnya
menyatakan keraguan dan
sikap ambivalensi dalam
hal penilaian terhadap
pelaksanaan kebijakan
ekonomi pemerintah yang
mendukung
pengembangan dunia
usaha.

Keterlibatan pemerintah dinilai pelaku usaha cukup baik (sedikit di atas 50%) sedangkan
47% masih belum meyakini adanya keterlibatan aktif pemerintah. Kebijakan reformasi
birokrasi diantaranya birokrasi perijinan dan lain-lain juga dinilai pelaku usaha cukup baik
dan cukup efektif, namun masih dianggap belum se-efektif / secepat yang diharapkan
pelaku usaha. Dengan demikian, apabila dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap
sistem birokrasi yang ada saat ini, akan mempercepat perbaikan efektivitas kerja
pemerintah dalam meningkatkan pelayanan seperti yang diharapkan para pelaku usaha.
Lebih lanjut peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur diyakini akan mempercepat
peningkatan daya saing ekonomi.
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Pelaksanaan kebijakan
ekonomi pemerintah
yang berpihak pada
pertumbuhan ekonomi
dan pengembangan
dunia usaha
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Peran konsultatif dan
support yang diberikan
pemerintahan baru
2014-2019 kepada
dunia usaha

Peran konsultatif dan support yang diberikan pemerintahan baru
Dalam rentang waktu 100-hari yang belum dapat menjadi indikator signifikan dari kepemimpinan
Pemerintahan baru 2014-2019, nampaknya menjadi landasan bagi masih besarnya ketidakyakinan
pengusaha terhadap peran suportif pemerintah terhadap kebutuhan sektor swasta, yang hampir
mendekati 50%.
Namun walaupun demikian, hampir 70% dari pengusaha yakin pemerintahan baru lebih bersifat
terbuka bagi kegiatan konsultatif dengan sektor swasta dalam upaya menyelesaikan berbagai
permasalahan ekonomi yang ada.
Gambar 1.

Gambar 2.
Pemerintahan
baru lebih
suportif terhadap
kebutuhan sektor
swasta?
Pemerintahan baru
sekarang lebih
membuka konsultasi
terhadap kebutuhan
sektor swasta?

Pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi
dan pengembangan usaha
Hanya sekitar kurang dari 20% pengusaha yang meyakini bahwa masa 100-hari pemerintahan
Jokowi – Jusuf Kalla telah melaksanakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan
ekonomi dan pengembangan usaha.
Dan sekitar separuh (51%) pengusaha lebih melihat keberpihakan kebijakan ekonomi tersebut masih
dalam kisaran rata-rata, bahkan masih belum menonjol dan belum cukup kuat.
Gambar 3.
Efektif, cepat dan terarah

18%

20%

Rata-Rata
Tidak menonjol dan belum
cukup kuat

10%
23%

Lamban, antipengembangan sektor
Tidak terdapat perubahan
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Tidak Tahu / Tidak Jawab
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28%

Kebijakan Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla yang semestinya dapat
diimplementasikan secara lebih baik dan lebih maksimal
Upaya memangkas alur birokrasi serta percepatan pembangunan infrastruktur secara masif
menjadi dua harapan terbesar dari pengusaha, yang semestinya dapat dilaksanakan secara lebih
sungguh-sungguh lagi oleh pemerintahan baru dalam 100-hari kepemimpinan awal tersebut.
Gambar 4.
Kebijakan yang lebih progresif dalam memangkas alur
birokrasi

23%

Percepatan pengembangan infrastruktur

76%

35%

Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan
Menjamin kepastian hukum tentang pengadaan lahan
bagi perusahaan dan kawasan industri

54%

Menciptakan ruang fiskal yang lebih besar dengan
pengurangan subsidi BBM

70%

Tidak Tahu / Tidak Jawab

Kebijakan Reformasi Terpenting Pemerintah Yang Dinantikan Pengusaha
Reformasi birokrasi dan perijinan usaha yang menjadi dominasi harapan pengusaha memang
menjadi kebijakan terpenting untuk memberi ruang berusaha yang lebih luas bagi sektor usaha
Indonesia.
Gambar 5.
Reformasi Birokrasi

8.8%
Reformasi Perijinan Usaha

14.7%

32.4%
Reformasi Fiskal

Reformasi Ketenagakerjaan dan
Pengupahan

17.6%

Reformasi Percepatan Kebijakan Sektor
Riil
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Reformasi Kebijakan Dukungan
Langsung kepada petani
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26.5%

Hambatan utama yang masih dihadapi para pengusaha di Indonesia
Korupsi, kompleksitas peraturan (tumpang tindih), birokrasi, serta tingkat daya dukung infrastruktur
yang rendah menjadi 4 hambatan utama yang dikemukakan pengusaha terkait dengan kelancaran
aktivitas bisnis yang mereka lakukan.
Gambar 6.
Korupsi

24%

Peraturan yang kompleks

14%

Birokrasi

9%

Infrastruktur
Perijinan usaha

66%
31%

54%

7%

36%

12%

32%

18%

Saing yang

47%
50%

36%

22%

Upah minimum

9%

36%

20%

Lingkungan bisnis

43%

23%

31%

Keterampilan

7%

29%

27%

28%

18%
10%

35%

37%

28%

0%

46%

25%

Perpajakan
Low Demand

37%

34%

37%
20%

Least critical

30%

Less critical

40%

Critical

19%
50%

60%

More critical

70%

21%
80%

Most critical

90%

100%

Kesimpulan dan Rekomendasi

*************
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 Sudah saatnya pemerintahan baru 2014-2019 lebih mempercepat program kebijakan
reformasinya, dengan fokus penekanan pada alur birokrasi, penyederhanaan regulasi
bisnis, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
 Terkait dengan alur penyederhanaan regulasi bisnis dan menekan alur birokrasi,
Roadmap Ekonomi 2014-2019 APINDO telah memberikan langkah koordinasi yang
diperlukan, pemangkasan tahapan administratif bagi minimalisasi biaya, serta
memperkenalkan lebih banyak layanan satu atap untuk mempermudah dan
mempercepat izin usaha pengolahan.
 Ditengah stagnasi pengembangan infrastruktur, Roadmap Ekonomi 2014-2019
APINDO juga telah merekomendasikan penguatan kemitraan dan insentif untuk
investasi publik-swasta yang relevan (ditengah kendala ruang fiskal pemerintah yang
terbatas) serta meningkatkan akuntabilitas di tingkat pemerintah nasional dan daerah
tentang pemberian perizinan yang diperlukan.
 Pemerintah baru 2014-2019 diharapkan untuk memprioritaskan penanganan isu-isu
lintas sektor, diantaranya isu korupsi dan isu permasalahan lintas sektoral lainnya -untuk membantu memenuhi kebutuhan sektor swasta yang paling mendesak dan
mendorong peningkatan jumlah lapangan kerja bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia
2014-2019 yang lebih tinggi.

