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Pendahuluan
Meski banyak upaya telah dilakukan untuk mengarusutamakannya, perizinan usaha tetap
menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu di Indonesia. Baik perusahaan lokal
maupun asing menyebutkan peraturan perizinan yang tidak tegas dan tumpang tindih, biaya
mengurus perizinan yang tinggi, dan banyaknya permintaan pungutan liar merupakan
tantangan utama ketika melakukan usaha di nusantara ini. Survei Melakukan Usaha dari Bank
Dunia di tahun 2015 menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dari 189 negara dalam hal
kemudahan melakukan usaha, di bawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara lainnya,
seperti Vietnam (peringkat 78) dan Thailand (peringkat 26). Survei ini juga mengungkapkan
bahwa jauh lebih sulit untuk memulai usaha baru di Indonesia (peringkat 155), dibandingkan di
Vietnam (peringkat 125) dan Thailand (peringkat 75).
Studi kasus ini menganalisis pengalaman sebuah produsen multinasional furnitur, yang akan
kami sebut dengan Perusahaan Furnitur.1 Perusahaan Furnitur memiliki fasilitas produksi di
Indonesia dan Vietnam, sehingga dapat membuat perbandingan langsung terkait pengalaman
perusahaan di kedua negara tersebut. Secara khusus, studi kasus ini membandingkan proses
memperoleh perizinan usaha di Indonesia dan Vietnam, dan menawarkan rekomendasi
kebijakan berdasarkan analisis tersebut.
Kesimpulan utama kami adalah Perusahaan Furnitur diuntungkan dari peraturan perizinan
Vietnam yang tersentralisasi, prosedurnya yang sederhana, dan otoritas yang membantu.
Namun di Indonesia, mereka dirugikan oleh kurangnya transparansi, pemerintahan yang
terdesentralisasi, dan banyaknya jumlah izin yang dibutuhkan. Perusahaan Furnitur harus
mendapatkan 80 izin, dimana proses untuk memperoleh semua izin tersebut memakan waktu
tiga tahun. Kami juga menemukan bahwa seringnya permintaan suap merupakan
permasalahan serius bagi perusahaan tersebut.
Berdasarkan temuan ini, kami mengusulkan rekomendasi kebijakan berikut ini:
(1) mengurangi jumlah izin untuk menyederhanakan proses perizinan;
(2) menciptakan sistem aplikasi dan pembayaran online yang berfungsi dengan baik untuk
mengurangi peluang terjadinya suap;
(3) memastikan transisi yang mulus dari sistem yang lama ke sistem yang baru;
(4) mengurangi ketidaknyamanan bagi investor dengan mengintegrasikan proses di tingkat
nasional dan daerah, dan
(5) memberikan wewenang terkait perizinan yang lebih luas kepada Kawasan Ekonomi Khusus.

1

Nama perusahaan telah diubah untuk menghormati kerahasiaan informasi yang mereka berikan.
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Mengarusutamakan Perizinan Usaha:
Kebijakan dan Permasalahan
Di masa lalu, prosedur yang menyulitkan, aturan yang saling
tumpang tindih, dan biaya peluang yang signifikan telah
menyebabkan perusahaan-perusahaan memilih untuk tetap
tidak terdaftar.
Menurut Rustiani (2003), data dari Badan Pusat Statistik (BPS)
memperkirakan bahwa di tahun 1996, hanya 20 persen usaha kecil
di Indonesia yang memiliki izin usaha.

Kesulitan memperoleh
izin usaha di Indonesia
telah menyebabkan
banyak perusahaan
memilih untuk tetap
tidak terdaftar.

Untuk memecahkan masalah usaha yang tidak terdaftar, di tahun
1997 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat
edaran tentang dibentuknya Pelayanan Terpadu “Satu Atap,” diikuti
dengan Instruksi Menteri No. 25 / 1998 untuk melaksanakan konsep
tersebut. Di bawah layanan “satu atap,” pemohon izin hanya akan
berurusan dengan satu petugas, dan kantor satu atap ini yang akan
berhubungan dengan kantor lain yang terlibat. Namun, dalam
waktu singkat telah ditemukan banyak kekurangan dalam kerangka
ini. Di dalam pelaksanaannya, otoritas pemberian izin tidak
dialihkan dari kementerian di tingkat pusat ke Kantor Layanan Satu
Atap (atau One Stop Shop, OSS), sehingga kantor tersebut dapat
menerima aplikasi tapi tidak dapat memrosesnya atau
mengeluarkan izin (Rustiani, Rahman dan Mustafa, 2012).
Akibatnya, kebijakan ini tidak mencapai tujuannya, yaitu secara
signifikan mengurangi jumlah usaha yang memilih untuk tetap
tidak terdaftar. Di tahun 2009, ditemukan bahwa hanya 30 persen
dari usaha kecil telah terdaftar, dibandingkan dengan 20 persen di
tahun 1996 (Bank Dunia, 2013).

Pembentukan
Pelayanan Terpadu
“Satu Atap”
merupakan awal dari
upaya-upaya
selanjutnya untuk
mengarusutamakan
perizinan usaha. Tapi,
tidak ada pengalihan
kewenangan
pemberian izin dari
Kementerian ke Kantor
Layanan Satu Atap
(OSS) tersebut.

Lebih jauh lagi, desentralisasi menciptakan arus
undang-undang dan peraturan daerah baru, yang terus
menambah kerumitan proses perizinan. Kurangnya informasi
tentang prosedur perizinan, dan potensi peraturan yang saling
bertentangan dan duplikatif menciptakan situasi yang rawan
korupsi. Setelah diperkenalkannya undang-undang desentralisasi
di tahun 2001, sebagian besar kewenangan atas perizinan usaha
diserahkan ke pemerintah daerah. Reformasi terkait desentralisasi
di pasca era Soeharto di tahun 1999 memberikan pemerintah
daerah kekuasaan dan wewenang untuk mengenakan pajak daerah
dan biaya pengguna. Di tahun pertama saja, pemerintah daerah
berhasil menciptakan sekitar 1.000 pajak retribusi baru. Selama
tahun 1999 – 2005, angka ini mencapai 6.000 (Butt dan Parsons,
2012). Dengan asumsi tren tersebut terus berlanjut, Butt dan
Parsons (2012) memperkirakan pemerintah daerah telah
memperkenalkan lebih dari 10.000 pajak daerah atau biaya
pengguna baru hingga 2012.

Desentralisasi semakin
memperumit proses
perizinan usaha,
terutama dengan
menjamurnya pajak
daerah dan biaya
pengguna.

Selain itu, kurangnya informasi mengenai proses perizinan
menciptakan peran bagi “broker” yang bertindak sebagai perantara
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antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Sebagian besar
perantara ini adalah staf pemerintah daerah (48 persen), yang
menunjukkan bahwa praktik suap banyak terjadi di kalangan
otoritas pemberi izin (Steer, 2006). Bahkan lebih mengejutkan lagi
adalah rasio antara suap dan pajak. Kuncoro (2004) menemukan
bahwa tingkat suap yang dibayar oleh perusahaan mencakup
sekitar 40 persen dari pajak yang mereka bayarkan.

Ketimpangan
informasi antara
pemerintah dan
investor juga
menyebabkan
munculnya “broker”
dan maraknya praktik
suap.

Pemerintah berupaya mengatasi isu-isu ini dengan
menasionalisasikan sistem Kantor Satu Pintu dan berusaha
membatasi wewenang pemerintah daerah. Di tahun 2003,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan SK No. 63 / 2003 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik, yang memberikan
wewenang pada OSS untuk menerima, memroses, dan
mengeluarkan izin. Sistem ini disentralisasi lebih jauh di tahun
2006, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 / 2006, dan
diperkuat dengan UU No. 25 / 2007 tentang Investasi dan Peraturan
Pemerintah No. 27 / 2009.2 Lebih jauh lagi, di tahun 2009, DPR
mengundangkan UU No. 28 / 2009 tentang Pajak Daerah dan Biaya
Pengguna untuk mengatasi ekonomi ‘berbiaya tinggi’ yang
disebabkan oleh berkembangnya retribusi daerah. UU ini
memberikan daftar tetap kategori perpajakan dan membatasi
tingkat pajak yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah.

Dampak pelaksanaan
desentralisasi dan
praktik suap yang
meluas memicu
pemerintah untuk
menasionalisasikan
OSS di tingkat daerah,
dan membatasi pajak
daerah dan biaya
pengguna yang dapat
dikenakan oleh
pemerintah daerah.

Menasionalisasikan OSS relatif berhasil di tingkat daerah, dan hal
ini menghasilkan persepsi umum yang positif. Di tahun 2006, 75
persen usaha yang disurvei oleh The Asia Foundation mengatakan
bahwa terdapat kekurangan informasi tentang proses perizinan di
daerah mereka. Hingga 2010-2011, 75 persen responden
melaporkan bahwa perizinan usaha telah menjadi efisien (Rustiani,
Rahman dan Mustafa, 2012).

Berbagai catatan dan
survei menunjukkan
bahwa telah terjadi
peningkatan . . .

Namun, bahkan dengan kemajuan tersebut, masih terdapat
banyak hal yang dapat ditingkatkan.
Isu-isu terkait proses perizinan di Indonesia, seperti lembaga yang
tumpang tindih, jumlah izin yang terlalu banyak, dan kurangnya
informasi tentang proses perizinan tetap menjadi tantangan besar
di dalam bidang kemudahan melakukan usaha di negara ini. Di
dalam konteks inilah Perusahaan Furnitur pertama masuk
Indonesia di tahun 2011.

. . .tapi masih terdapat
isu-isu yang belum
dapat diselesaikan:
lembaga-lembaga yang
tumpang tindih,
jumlah izin yang
terlalu banyak, dan
kurangnya informasi
mengenai proses
pemberian izin.

Studi Kasus: Perusahaan Furnitur
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?
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Perbandingan pengalaman Perusahaan Furnitur dalam
memperoleh izin di Vietnam dan Indonesia cukup
mencerahkan karena beberapa alasan.
Ilustrasi : freepik.com

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi mewajibkan pemerintah untuk mendirikan OSS. Peraturan Pemerintah
No. 27 / 2009 tentang Pelayanan Satu Pintu di Sektor Investasi mengoperasikan undang-undang tersebut.
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Pertama, Vietnam adalah pesaing langsung Indonesia untuk
mendapatkan invetasi asing dalam sektor manufaktur padat karya,
dimana beberapa investasi asing sedang berpindah dari Tiongkok
karena meningkatnya upah di negara tersebut. Karena itu menarik
untuk membandingkan keuntungan dan kerugian memulai usaha
baru di kedua negara ini, sebagai cara mengukur tingkat daya saing
usaha mereka.
Kedua, para pemain di industri furnitur telah mengaitkan
penurunan ekspor furnitur Indonesia dengan berkurangnya
pesanan dengan tajam dari negara-negara Barat setelah terjadinya
krisis finansial global pada tahun 2007-2008. Namun, ini tidak
menjelaskan mengapa pangsa pasar Vietnam dalam industri
furnitur global bertumbuh dari kurang dari 1 persen di tahun 1999
menjadi 7 persen di tahun 2009, sementara Indonesia hanya
berhasil menangkap 4,4 persen pasar di tahun 2009. Selain itu, di
tahun 2007, Vietnam melampaui Indonesia dan menjadi negara
eksportir furnitur terbesar kedua di ASEAN setelah Malaysia
(Schaumburg-Müller dan Chuong, 2008). Meskipun belum tentu
pertumbuhan ekonomi Vietnam yang tinggi dapat dikaitkan dengan
proses perizinan yang lebih mudah, survei Bank Dunia
menunjukkan bahwa mengurangi birokrasi dan penundaan dapat
menjadi faktor penyebab yang penting (Bank Dunia, 2014).

Proses Perizinan Usaha Perusahaan Furnitur di
Vietnam

Vietnam merupakan
studi kasus komparatif
yang menarik karena
posisinya sebagai
pesaing langsung
Indonesia dalam
sektor manufaktur
berbiaya rendah.
Meskipun permintaan
global menurun,
industri furnitur
Vietnam telah
bertumbuh, sementara
industri yang sama di
Indonesia tertinggal.

Perusahaan Furnitur membangun pabrik di selatan Vietnam di
tahun 2002 karena luasnya lahan, banyak dan murahnya tenaga
kerja, dan sejumlah besar peluang investasi. Bahkan dengan segala
kekurangannya, Perusahaan Furnitur menganggap prosedur
perizinan di Vietnam lebih terbuka dibandingkan yang mereka
alami di Indonesia.

Vietnam merupakan
tempat berinvestasi
yang menarik pada
tahun 2002, dengan
proses perizinan yang
relatif sederhana.

Perusahaan memperkirakan, di tahun 2002, proses perizinan di
Vietnam menghabiskan total waktu sekitar 6 bulan hingga satu
tahun. Secara keseluruhan, proses perizinan bagi produsen furnitur
di tahun 2002 membutuhkan penerbitan 20 izin.

Keseluruhan proses
perizinan
membutuhkan waktu 6
bulan dan melibatkan
20 izin.

Beberapa aspek terkait perizinan di Vietnam telah dijadikan sorotan
dalam wawancara dengan Perusahaan Furnitur: peraturan
perizinan tersentralisasi, prosedur yang lebih sederhana, serta kerja
sama dari pejabat pemerintah.
Peraturan perizinan yang tersentralisasi. Salah satu aspek penting
dari pengalaman perizinan Perusahaan Furnitur di Vietnam pada
tahun 2002 adalah peraturan relatif terarusutamakan, sehingga
mengurangi perlunya berinteraksi dengan berbagai badan yang
berbeda. Perusahaan Furnitur tersebut masuk ke Vietnam di masa
awal penerapan UU Perusahaan yang disahkan pada tahun 2000,
yang menandai awal reformasi hukum di negara tersebut. Hingga
1999, perizinan usaha umumnya dikendalikan oleh birokrat

Perusahaan Furnitur
masuk ke Vietnam di
tahun-tahun awal
pelaksanaan UU
tentang Perusahaan
(Enterprise Law) Tahun
2000.
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Proses Perizinan Usaha Produsen Furnitur
di Vietnam (dalam bulan)
Izin Lingkungan
Registrasi Pajak

3
1

Sertifikat Tanah

6

Izin Bangunan

1

Sertifikat Registrasi Perusahaan

0.75

Sertifikat Investasi

3
Sumber: Perusahaan A3
Ilustrasi : freepik.com

pemerintah pusat, yang menggunakan kekuasaan diskresional
mereka yang luas untuk meminta suap, sehingga menimbulkan
biaya substansial dalam waktu dan uang bagi pengusaha yang ingin
mendirikan usaha di Vietnam. UU Perusahaan membatasi kapasitas
birokrat pemerintah untuk mengendalikan perizinan usaha, dengan
mengizinkan perusahaan untuk beroperasi di wilayah manapun
yang tidak secara khusus dianggap ilegal, dan mengalihkan
kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan perizinan usaha ke
Dewan Perwakilan Nasional mereka (Ho, 2015).

Perusahaan Furnitur
masuk ke Vietnam
dalam tahun-tahun
awal pelaksanaan UU
Perusahaan Tahun
2000.

UU Perusahaan Tahun 2000 menghasilkan sebagian proses
perizinan usaha menjadi tersentralisasi. Selain itu, otoritas pemberi
izin di Vietnam dibatasi ke hanya Perdana Menteri, Komite Rakyat
(pemerintah tingkat provinsi), otortias pengelola kawasan industri,
kawasan pemrosesan ekspor, kawasan teknologi tinggi dan
kawasan ekonomi, serta otoritas pusat (kementerian) untuk
sektor-sektor tertentu. Karena pabrik Perusahaan Furnitur tidak
terletak di kawasan khusus, perusahaan tersebut kebanyakan
berurusan dengan Komite Rakyat setempat melalui pelayanan satu
atap yang ditunjuk untuk menangani isu-isu teknis (PWC, 2013).

Salah satu fitur utama
proses perizinan di
Vietnam adalah
otoritas yang terpusat.

Tak dapat dipungkiri, fitur penting perizinan di Vietnam adalah
“Departemen Satu Pintu”, yang hadir di semua distrik di seluruh
negeri itu. “Departemen Satu Pintu” dimulai sebagai proyek
percontohan di provinsi Binh Duong dan Kota Ho Chi Minh untuk
mengarusutamakan registrasi dan perizinan usaha, sebelum
disahkan di Kota Ho Chi Minh pada tahun 1994 dan meluas ke
provinsi lain di seluruh negeri. Di departemen ini, publik dapat
menyerahkan berbagai macam pengajuan kepada
departemen-departemen di pemerintahan. “Departemen Satu
Pintu” mengumpulkan berkas-berkasnya, lalu membagikannya ke
badan yang relevan. Ketika izin diberikan, ditolak, atau dibutuhkan
dokumen tambahan, publik akan kembali ke departemen “satu
pintu” ini untuk mengambil berkas mereka. Dengan metode ini,
Perusahaan Furnitur tidak langsung berhubungan dengan badan
pemerintah.

Fitur lain yang
membantu
mengarusutamakan
perizinan di Vietnam
adalah “Departemen
Satu Pintu”, yang
menjamin investor
tidak langsung
berhubungan dengan
lembaga pemerintah.

3
Karena keterbatasan data dari Perusahaan Furnitur di Vietnam, kami telah mencari dan memperoleh data perizinan usaha dari
produsen furnitur lain yang telah mendirikan usahanya di Vietnam di tahun yang sama, yaitu 2002.
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Upaya signifikan telah dilakukan untuk meringankan hambatan
birokrasi bagi investor. Proses yang terarusutamakan di Vietnam
terutama tertolong oleh bantuan dari otoritas serta efektifnya
penerapan standar prosedur. Ini mungkin berakar dari UU tahun
1996 tentang Investasi Asing, yang mendorong investor asing ke
sektor industri ekspor padat karya, pengolahan bahan mentah, dan
sumber daya alam. Saat ini, Perusahaan Furnitur mempekerjakan
sekitar 3.500 pegawai dan mengekspor 75 persen dari produksi
furniturnya di Vietnam.

Peraturan lain dibuat
untuk mendukung
upaya
pengarusutamaan
proses perizinan usaha,
termasuk UU tentang
Investasi Asing (Law on
Foreign Investment)
Tahun 1996.

Perusahaan Furnitur mengungkapkan tiga contoh yang
menunjukkan tingginya bantuan yang diterima mereka. Pertama,
Perusahaan Furnitur menyebutkan bahwa mereka menerima
banyak bantuan dari Komite Rakyat, yang membuat mereka dapat
berhubungan dengan lembaga yang relevan, sesuai kebutuhan.
Kedua, ada opsi lain untuk menugaskan “Departemen Satu Pintu”
untuk mengurus seluruh proses perizinan atas nama perusahaan.
Ketiga, untuk mengurangi kerepotan terkait berkas tambahan,
Vietnam juga memberikan fasilitas pembaruan otomatis untuk izin
yang habis masa berlakunya.

Otoritas memberikan
bantuan besar melalui
Komite Rakyat,
“Departemen Satu
Pintu”, dan fasilitas
perpanjangan otomatis
untuk izin yang
kedaluwarsa.

Kerja sama dari pejabat pemerintah. Satu hal yang sama
pentingnya adalah kerja sama dari pejabat pemerintah. Menurut
pejabat eksekutif di Perusahaan Furnitur, proses perizinan pada
umumnya berjalan lancar dan efisien setelah urusan penyewaan
lahan telah diselesaikan, dan mereka tidak perlu meminta bantuan
dari otoritas yang lebih tinggi selama proses berlangsung. Meskipun
pungutan liar memang diminta pada beberapa titik dalam proses
ini, nilai dan sifat pungutan ini dianggap “wajar” oleh perusahaan.

Pejabat pemerintah di
Vietnam bersikap
akomodatif
menyangkut proses
perizinan usaha.

Proses Perizinan Usaha Perusahaan Furnitur di
Indonesia

Di tahun 2011, Perusahaan Furnitur memperluas kegiatan
manufaktur mereka ke Indonesia. Mereka menyasar pasar ekspor
furnitur yang utama, seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika
Serikat. Sementara sedang dalam proses mendirikan pabrik di
dalam suatu kawasan industri, Perusahaan Furnitur menyadari
bahwa proses perizinan di Indonesia menyulitkan dan
berbelit-belit. Meski proses perizinan awalnya hingga memperoleh
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan registrasi dengan Kementerian
Tenaga Kerja hanya membutuhkan 2 bulan – sedikit lebih lama dari
waktu 49 hari yang dilaporkan oleh Bank Dunia – di tahun 2011,
skema perizinan secara keseluruhan untuk produsen furnitur
melibatkan total 80 izin dan membutuhkan waktu 3 tahun agar
dapat diselesaikan.
Sebaran geografis otoritas perizinan, jumlah lisensi/izin yang terlalu
banyak dan kurangnya transparansi merupakan isu-isu yang
diungkapkan Perusahaan Furnitur sebagai beban signifikan bagi
perusahaan.

Pada tahun 2011,
Perusahaan Furnitur
mendirikan fasilitas
produksi di dalam
sebuah Kawasan
Industri di Indonesia.
Meskipun ada OSS di
tingkat daerah, proses
perizinan masih
melibatkan total 80 izin
dan membutuhkan
waktu sekitar 3 tahun
untuk dapat
diselesaikan.
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Proses Perizinan Usaha Perusahaan Furnitur di Indonesia (dalam Bulan)
Izin Kementerian Ketenagakerjaan

30

Izin Penggergajian Kayu

8

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK)

6

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3

Sertifikat Tanah

36

Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

3

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2

Sertifikat Investasi

2

Sumber: Perusahaan Furnitur

Otoritas perizinan tersebar-sebar di seluruh penjuru negeri.
Otoritas perizinan di Indonesia tersebar-sebar, sehingga
Perusahaan Furnitur harus bolak-balik antar institusi yang
berbeda-beda untuk mengurus lisensi dan izin yang jumlahnya
sangat banyak. Langkah atau izin pertama dalam mendirikan dan
melegalisasikan perusahaan asing di Indonesia dikeluarkan oleh
notaris dan pemerintah pusat.4 Langkah selanjutnya, melibatkan
pemrosesan izin fisik, lisensi sektoral, dan registrasi usaha,
terutama dikeluarkan oleh pemerintah daerah, serta kecamatan,
desa, dan lingkungan sekitar. Seringkali, lisensi yang ditangani oleh
kabupaten juga memerlukan surat rekomendasi dari otoritas
tingkat kecamatan atau lingkungan. Hal ini menambah satu
langkah lagi dalam proses perizinan (Steer, 2006).5

Otoritas perizinan di
Indonesia
terdesentralisasi.
Izin-izin dikelola dan
dikeluarkan oleh
berbagai lembaga yang
berbeda pada
tingkatan pemerintah
yang berbeda-beda
pula.

Bagian terakhir dari proses perizinan secara keseluruhan, yang
terdiri dari memperoleh izin teknis seperti izin khusus terkait
produk dan kegiatan, dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan
daerah, serta berbagai asosiasi bisnis (Steer, 2006).6 Sebagai
produsen furnitur, Perusahaan Furnitur diharuskan untuk
memperoleh izin sektoral khusus dari berbagai badan di tingkat
nasional. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
misalnya, dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, sementara
Sistem Verifikasi dan Legalitas Furnitur (SVLK) berada di bawah
wilayah hukum Kementerian Kehutanan.7

Izin teknis yang harus
diperoleh Perusahaan
Furnitur dikeluarkan
oleh berbagai lembaga
di tingkat nasional,
dimana Perusahaan
Furnitur harus
berinteraksi dengan
semua lembaga
tersebut.

Jumlah lisensi/izin yang terlalu banyak. Jumlah lisensi dan izin
yang terlalu banyak juga menambah biaya yang diukur dalam uang
dan waktu. Untuk secara legal mengoperasikan usaha manufaktur
furnitur di Indonesia, Perusahaan Furnitur diharuskan untuk
memperoleh total 80 izin, dari mulai izin perusahaan, tanah, dan
bangunan, hingga izin perdagangan dan manufaktur.

Perusahaan Furnitur
harus memperoleh
total 80 izin agar dapat
mengoperasikan usaha
pembuatan furnitur
secara legal di
Indonesia.

4
Langkah pertama untuk mendaftarkan perusahaan asing di Indonesia adalah mengajukan nama perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM,
diikuti dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Prinsip, yang harus disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Izin Prinsip berfungsi sebagai Izin Investasi Sementara. Kemudian, perusahaan diperbolehkan untuk mendirikan Perusahaan Terbatas
Penanaman Modal Asing (PT PMA) dengan membuat Anggaran Dasar melalui notaris, yang kemudian diserahkan ke Kementerian Hukum
dan HAM untuk disahkan (Agustina, 2015).
5
Surat Keterangan Domisili diperoleh dari otoritas kabupaten lokal, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
diperoleh dari kantor pajak kecamatan lokal. Pengajuan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Kantor Pemerintah Daerah
dibutuhkan untuk secara resmi mendaftarkan perusahaan di wilayah dimana ia beroperasi (Bank Dunia, 2015).
6
Setelah izin yang dijelaskan di tahap-tahap sebelumnya serta izin fisik dan sektoral lain telah diperoleh, perusahaan dapat melanjutkan dengan
mengajukan diri untuk memperoleh Izin Usaha Tetap di BKPM, dan mendaftar (registrasi) di Kementerian Ketenagakerjaan (Bank Dunia, 2015).
7
SVLK memverifikasi legalitas kayu dari hutan sampai pada titik ekspor menggunakan auditor independen.
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Tiga isu utama muncul dalam kaitannya dengan struktur sistem
yang ada saat ini: pertama, berbagai jenis izin usaha berbeda yang
memiliki fungsi hampir sama, seperti ETPIK dan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Furnitur (IUPHHK)8. Hal ini menimbulkan
pertanyaan tentang penghapusan sekitar 80 izin dengan fungsi
hampir sama tersebut. Kedua, banyaknya izin usaha berarti
perusahaan harus membayar lebih banyak suap. Dalam kasus
Perusahaan Furnitur, pungutan liar diminta pada hampir setiap
tahapan, untuk mempercepat proses perizinan atau menjamin
dikeluarkannya izin. Ketika dan yang paling sering tidak
diperhatikan, adalah masa berlakunya sebagian besar izin yang
berbeda-beda dan tidak adanya sistem perpanjangan izin yang
otomatis. Hal ini menambah biaya bagi perusahaan dalam hal
sumber daya manusia dan waktu yang dibutuhkan untuk
memperpanjang setiap izin yang telah diperolehnya satu persatu.

Isu-isu yang terkait
jumlah izin/lisensi
yang terlalu banyak
adalah: alasan
diperlukannya izin-izin
tertentu, frekuensi
suap, dan biaya-biaya
yang berhubungan
dengan tidak adanya
sistem perpanjangan
otomatis.

Kurangnya transparansi. Keluhan terbesar terhadap proses
perizinan usaha bagi Perusahaan Furnitur adalah kurangnya
transparansi, terutama terkait dengan dokumen pendukung yang
dibutuhkan. Sebagian besar izin di Indonesia membutuhkan
sejumlah besar dokumen pendukung, seperti KTP, NPWP, dan surat
rekomendasi dari ketua RT/RW (Steer, 2006). Namun, deskripsi
dokumen yang dibutuhkan seringkali tidak jelas. Contohnya, di
dalam daftar dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk
memperoleh izin ekspatriat tercantum fotokopi paspor pemohon.
Dalam proses pengajuan aktualnya, fotokopi hitam putih yang telah
disiapkan perusahaan ditolak, dengan alasan itu bukan fotokopi
paspor berwarna.

Persyaratan dokumen
yang tidak jelas
menyebabkan
terjadinya
inkonsistensi
prosedural, dimana
pengajuan izin dapat
secara
sewenang-wenang
ditolak oleh pejabat
pemberi izin.

Selain itu, terdapat juga kekurangan informasi terkait lisensi dan
izin, keduanya terkait hal-hal khusus yang harus dimiliki
perusahaan, serta alasan dibalik diperlukannya hal-hal tersebut.
Salah satu contoh penting adalah sistem izin gangguan, yang
ditujukan untuk mengatasi gangguan dan hambatan yang
dihasilkan oleh kegiatan usaha. Sejarah sistem izin usaha dimulai
pada tahun 1926, ketika pemerintah Kolonial Belanda
mengeluarkan UU Gangguan di bawah legislasi Hinderordonnatie
awal, dan “Izin H.O”9 yang menyertai UU tersebut. Dikeluarkannya
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang membuat
sistem zonasi diperkenalkan pada tahun 2010. Sistem ini ditujukan
untuk secara efektif memandu usaha ke lokasi yang lebih tepat dan
menghapus penilaian individu terhadap setiap usaha di setiap
lokasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan izin gangguan.
Namun, pada praktiknya, upaya untuk menderegulasi sistem
izin gangguan menemui hambatan dari desentralisasi
kekuasaan pemerintah, yang menyebabkan pemerintah
daerah menggunakan wewenang mereka untuk menyoroti
isu gangguan yang ditimbulkan usaha (Elliott, 2008).

Meskipun terdapat
jumlah izin yang
terlalu banyak, masih
ada kekurangan
informasi pada
izin-izin tertentu yang
harus dimiliki
perusahaan, serta
alasan diperlukannya
izin-izin tersebut.

Ilustrasi : freepik.com

8
9

ETPIK adalah izin ekspor untuk semua eksportir hasil hutan. IUPHHK memberikan konsesi penebangan hutan pada perusahaan.
Izin gangguan (HO) secara formal mengakui bahwa sebuah usaha tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan di sekitarnya.
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Dalam kasus Perusahaan Furnitur, terdapat pula kebingungan
terkait legalitas izin gangguan, karena pabrik perusahaan ini
terletak di dalam Kawasan Industri. Peraturan Menteri
Perindustrian No. 5 Tahun 2014 menyebutkan secara rinci bahwa
izin gangguan tidak diperlukan untuk pabrik-pabrik yang terletak di
dalam kawasan industri, atau mereka yang telah melakukan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, informasi
tersebut tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada perusahaan
oleh pihak berwenang, dan pada akhirnya, perusahaan harus
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperoleh izin yang
tidak diperlukan tersebut. Selain itu, Perusahaan Furnitur
mempertanyakan alasan umum diperlukannya izin gangguan, dan
ini tidak pernah dijelaskan kepada perusahaan.

Biasanya, apabila suatu
pabrik berada di dalam
sebuah kawasan
industri, pabrik tersebut
tidak perlu memperoleh
izin gangguan. Namun,
hal ini tidak dikomunikasikan dengan jelas
kepada Perusahaan
Furnitur, sehingga
mereka harus mengeluarkan biaya besar
untuk mendapatkan izin
gangguan tersebut.

Hampir sama dengan pengalaman mereka di Vietnam, Perusahaan
Furnitur meyakini mereka telah membayar biaya perizinan yang
lebih tinggi dibandingkan produsen lokal di Indonesia. Karena
hambatan bahasa dan kurangnya informasi, para ekspatriat yang
dipekerjakan perusahaan ini bersedia untuk membayar biaya ilegal
yang lebih tinggi untuk menjamin izin yang relevan akan
diterbitkan.

Permasalahan seperti
kendala bahasa dan
kurangnya informasi
yang tersedia juga
menimbulkan biaya
perizinan yang lebih
tinggi bagi Perusahaan
Furnitur.

Perbandingan dan Evaluasi
Lebih banyak bantuan diberikan di Vietnam. Komitmen Vietnam
dalam menarik investasi sektor swasta memicu kemauan negara
tersebut untuk mereformasi kerangka perizinan legalnya dan
menciptakan lingkungan ramah usaha bagi investor. Pengalaman
positif Perusahaan Furnitur di Vietnam mengkonfirmasi bahwa
sikap ramah ini telah diterapkan sampai di tingkat praktiknya.
Pejabat perizinan secara umum sangat membantu, dan perusahaan
tidak perlu mengandalkan hubungan dengan pejabat tinggi untuk
mengatasi rintangan. Di pihak lain, di Indonesia, hubungan baik
dengan pejabat tinggi sangatlah penting, dan pejabat perizinan
dianggap tidak membantu dan tidak efisien.

Hubungan baik dengan
pejabat tinggi tidak
terlalu berpengaruh di
Vietnam, tidak seperti di
Indonesia.

Perbandingan Proses Perizinan Usaha Produsen Furnitur di Vietnam dan Indonesia (dalam Bulan)
Registrasi Pajak

1

2
6

Sertifikat Tanah

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

1

36

3

0.75
2
Vietnam

Sertifikat Investasi

3
2

Indonesia

Sumber: Data Perusahaan Furnitur, data Perusahaan A
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Aspek penting lain yang membedakan proses perizinan Perusahaan
Furnitur di Vietnam dan Indonesia dalam hal tingkat bantuan yang
diberikan kepada usaha adalah sistem perpanjangan untuk izin-izin
yang kedaluwarsa. Di Vietnam, perusahaan dapat memanfaatkan
sistem perpanjangan otomatis, sedangkan di Indonesia,
perpanjangan izin harus dilakukan secara manual. Selain itu, izin di
Indonesia mempunyai masa berlaku yang berbeda-beda. Ini berarti
perusahaan senantiasa menjalankan proses memperpanjang izin.

Tidak seperti di Vietnam,
Indonesia tidak memiliki
sistem perpanjangan
otomatis untuk izin yang
kedaluwarsa. Ini berarti
perusahaan harus terus
memperpanjang izinnya.

Terakhir, patut dicatat bahwa pabrik Perusahaan Furnitur di
Indonesia terletak di dalam kawasan industri, yang secara teori
berarti proses perizinan akan menjadi lebih cepat dan efisien,
sebagai cara untuk menarik investasi sektor swasta. Namun,
menurut wawancara dengan pejabat eksekutif Perusahaan Furnitur,
meskipun di Indonesia berlokasi berada di dalam kawasan industri,
pabriknya tidak menerima dukungan sebesar pabriknya di Vietnam.
Dengan demikian, kawasan industri di Indonesia tidak berhasil
menyediakan pelayanan perizinan usaha yang lebih sederhana
kepada perusahaan manufaktur.

Pabrik Perusahaan
Furnitur di Indonesia
tidak mendapatkan
dukungan sebaik yang
diperolehnya di Vietnam.
Ini menunjukkan bahwa
proses perizinan usaha
yang terarusutamakan
belum tersedia di dalam
kawasan industri di
Indonesia.

Jumlah izin yang terlalu banyak dan penyebaran geografis
otoritas pemberi izin adalah poin negatif utama di Indonesia.
Baik pemerintah Indonesia maupun Vietnam membutuhkan
sejumlah izin agar Perusahaan Furnitur dapat beroperasi secara
sah, tapi jumlah dan jenis izin yang harus didapatkan perusahaan
tersebut di kedua negara ini sangat berbeda. Menurut Lampiran 1a
dan Lampiran 1b, sebagian besar izin yang serupa dibagi ke dalam
kategori “Izin Perusahaan” dan “Izin Lahan & Bangunan.” Meskipun
demikian, data yang diambil dari Asosiasi Produsen Furnitur dan
produsen furnitur lain di Vietnam menunjukkan bahwa tidak ada
ekuivalen yang sama untuk berbagai izin yang dibutuhkan di
Indonesia, seperti izin gangguan (HO), dan izin-izin spesifik untuk
sektor Furnitur, seperti ETPIK dan SVLK.

Perbandingan
persyaratan perizinan di
kedua negara
menunjukkan proliferasi
izin dan lisensi di
Indonesia, dimana banyak
diantara izin yang
dibutuhkan di Indonesia
tidak diperlukan di
Vietnam.

Perbandingan proses perizinan di setiap negara menunjukkan
bahwa suap bukanlah permasalahan utama, karena perusahaan
sudah menduga akan ada pungutan liar di kedua negara. Hal ini
menyiratkan bahwa bukanlah suap itu sendiri yang menjadi
masalah, tapi frekuensi permintaan suap. Seiring meningkatnya
jumlah izin yang dibutuhkan dan jumlah otoritas perizinan yang
terlibat, peluang untuk korupsi juga meningkat. Dalam wawancara
kami, Perusahaan Furnitur melaporkan telah membayar pungutan
liar untuk sebagian besar dari 80 izin yang dibutuhkan, dan dengan
demikian, jumlah izin yang terlalu banyak dapat dikatakan sebagai
kekurangan utama di Indonesia, karena jumlah izin yang harus
diperoleh perusahaan berbanding lurus dengan
terjadinya pungutan liar (Steer, 2006).

Sebelum masuk ke
Vietnam dan Indonesia,
para eksekutif di
Perusahaan Furnitur
sudah menduga akan
adanya praktik suap di
kedua negara
berkembang tersebut.
Karena itu, permasalahan
utamanya bukanlah suap
itu sendiri, tapi frekuensi
permintaan suap.

Ilustrasi : freepik.com
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Kedua negara telah menunjukkan peningkatan, tapi Indonesia
masih berada di belakang dalam hal kemudahan melakukan
usaha. Vietnam konsisten dalam menerapkan reformasinya, dan
terus membuat peningkatan besar dalam bidang perizinan usaha
sejak Perusahaan Furnitur membuka fasilitas produksinya di tahun
2002. Sistem “Departemen Satu Pintu,” yang digunakan oleh
Perusahaan Furnitur dalam mengurus proses perizinan usahanya di
tahun 2002, merupakan kunci dari Rencana Induk Reformasi
Administrasi Publik 2001-2010 di negara tersebut dan telah sangat
berkontribusi terhadap proses pengarusutamaan (Walke, 2007).
Pembentukan departemen ini merupakan kunci dari Rencana Induk
Reformasi Administrasi Publik 2001-2010 di negara tersebut dan
telah sangat berkontribusi terhadap tahap pertama dari proses
pengarusutamaan (Walke, 2007). Pada tahun 2006, pemerintah
memperkenalkan UU Perusahaan Terpadu (The Unified Enterprise
Law) Tahun 2005 untuk mengatasi beberapa permasalahan yang
timbul dari UU Perusahaan (Enterprise Law) Tahun 2000, seperti
peningkatan jumlah izin usaha baru dan diperkenalkannya kembali
banyak izin yang telah dihapuskan dalam bentuk baru (Bank Dunia,
2006).

Pada akhirnya, penentu
keberhasilan reformasi
perizinan usaha terletak
pada kemauan politik
dan komitmen dari
pemerintah. Vietnam
telah memperkenalkan
serangkaian reformasi
yang telah membantu
menyederhanakan
proses perizinan seiring
waktu.

Peningkatan kinerja Vietnam juga telah dicatat dalam survei
Melakukan Usaha Bank Dunia, dimana jumlah prosedur dan waktu
yang dibutuhkan untuk memulai usaha di negara tersebut telah
turun dari 12 prosedur dalam 62 hari di tahun 2004, menjadi 10
prosedur dalam 34 hari di tahun 2015. Selain itu, the International
Finance Corporation melaporkan bahwa sejak reformasi lanjutan
dalam prosedur perizinan usaha mulai berlaku pada 1 Juni 2010,
pemerintah telah sukses menghemat 4 juta USD per tahun untuk
sekitar 80.000 usaha di seluruh Vietnam. Salah satu contoh
reformasi ini adalah berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk
memperoleh izin registrasi usaha, dari 15 menjadi 5 hari kerja.

Peningkatan Vietnam
telah menjadi catatan di
seluruh dunia, terutama
melalui survei Melakukan
Usaha oleh Bank Dunia.

Untuk melanjutkan reformasi perizinan sebelumnya dan
menstimulasi peningkatan investasi, Vietnam baru-baru ini
mengamandemen UU tentang Investasi yang baru dan UU tentang
Perusahaan di tahun 2014. Mulai berlaku tanggal 1 Juli 2015, kedua
undang-undang tersebut berupaya terus menyederhanakan dan
mengarusutamakan proses perizinan di Vietnam, terutama dengan
mengurangi waktu dan biaya untuk mendirikan perusahaan,
memperbolehkan lebih dari satu perwakilan hukum untuk
perusahaan terbatas dan korporasi, menciptakan dan memberikan
kejelasan tentang definisi investor asing, dan menetapkan regulasi
lengkap tentang insentif investasi (Clifford Chance, 2015).

Reformasi terbaru di
Vietnam terjadi pada 1
Juli 2015, ketika UU
tentang Investasi yang
baru dan UU tentang
Perusahaan yang baru
mulai berlaku.

Peningkatan di Indonesia tidaklah terlalu konsisten. Di tahun 2004,
seorang pengusaha yang ingin memulai usaha di Ibukota Jakarta
harus melalui 12 prosedur yang memakan waktu sekitar 168 hari.
Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa iklim usaha telah
meningkat sejak Perusahaan Furnitur mulai mengajukan
permohonan untuk memperoleh izin usaha di tahun 2011, dengan

Di Indonesia, peningkatan yang terjadi kurang
konsisten. Bank Dunia
mencatat bahwa sejak
2015, jumlah prosedur
yang harus dijalani untuk
memulai usaha telah
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11 prosedur yang memakan waktu 49 hari untuk mencapai tahapan
registrasi usaha. Di tahun 2015, jumlah prosedur telah berkurang
menjadi 10, tapi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
registrasi telah meningkat menjadi 52,5 hari (Bank Dunia, 2014).

berkurang, tapi jumlah
hari yang dibutuhkan
untuk melalui
prosedur-prosedur
tersebut telah bertambah.

Perkembangan OSS di tingkat daerah untuk memfasilitasi proses
perizinan usaha dilaporkan telah berhasil mengurangi waktu, biaya,
dan jumlah persyaratan untuk memperoleh izin. Namun, hal ini
juga memunculkan dua isu bagi usaha: meningkatkan jumlah izin
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan menciptakan
diskrepansi dalam standar pemrosesan antar kabupaten.
Contohnya, dari 176 OSS di tingkat kabupaten, 15 persen (26 OSS)
memerlukan 1-2 hari untuk menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP); 44 persen (77 OSS) memenuhi standar nasional, yaitu 3 hari,
dan 41 persen sisanya (73 OSS) memerlukan waktu lebih dari 3 hari
(Rustiani, Rahman dan Mustafa, 2012).10

OSS di tingkat daerah
telah memfasilitasi proses
perizinan usaha dengan
mengurangi waktu, biaya,
dan jumlah persyaratan
yang dibutuhkan untuk
memperoleh izin – tapi hal
ini juga menimbulkan
permasalahan baru.

Meskipun kedua negara telah berhasil menyederhanakan prosedur
perizinan usaha, penting untuk mencatat bahwa waktu yang
dihabiskan Perusahaan Furnitur untuk melalui semua prosedur
sampai mendapatkan izin registrasi di Vietnam pada tahun 2002 (6
– 12 bulan) tidaklah terlalu berbeda dari Indonesia di tahun 2011 (3
tahun), walaupun dipisahkan oleh selisih sepuluh tahun. Jadi, ini
menunjukkan bahwa reformasi perizinan usaha di Indonesia terjadi
jauh lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara tetangga
lain di Asia Tenggara.

Bukti menunjukkan
bahwa reformasi
perizinan usaha di
Indonesia berjalan jauh
lebih lambat
dibandingkan dengan
Vietnam.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
Upaya Indonesia untuk mengarusutamakan proses perizinan
usahanya telah mencapai beberapa kesuksesan, termasuk
sentralisasi OSS di tingkat daerah. Selain itu, perizinan usaha di
tingkat nasional juga telah menjadi prioritas reformasi utama
bagi pemerintah yang baru. Tidak lama setelah dilantik pada
Oktober 2014, Presiden melakukan blusukan ke Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BPKM) pada bulan yang sama dan
menginstruksikan kepada BPKM dan kementerian yang relevan
untuk menerapkan OSS terpusat paling lambat Januari 2015.
Saat melakukan kunjungan tersebut, BKPM hanya memroses
empat belas izin tingkat nasional. Ini berarti investor masih harus
mengajukan permohonan memperoleh izin dari kementerian dan
badan lain, selain izin tingkat daerah yang mereka harus
dapatkan (Bank Dunia, 2015).

Sentralisasi proses
perizinan usaha di tingkat
nasional merupakan
prioritas reformasi utama
dari pemerintahan baru.
Hal ini menyebabkan
dibentuknya OSS di
tingkat pusat pada Badan
Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) di bulan
Januari 2015.

Konsolidasi seluruh kementerian tingkat nasional ke dalam
Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP/OSS) di BKPM dapat dilihat
sebagai langkah ke jalur yang benar. Ini terutama mengatasi

OSS di tingkat pusat
berupaya menangani isu
lembaga yang tumpang

Diambil dari database Dirjen Pembangunan Daerah – Kemendagri tentang Kinerja OSS (per September 2011),
diolah oleh Rustiani, Rahman dan Mustafa (2011).
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permasalahan institusi yang saling tumpang tindih dengan
memangkas jumlah kementerian dan lembaga yang harus
berinteraksi dengan perusahaan. Menurut presentasi oleh Kepala
BKPM, Franky Sibarani, saat studi kasus ini ditulis, OSS tingkat
nasional telah mengambil alih 147 izin dari 22 kementerian dan
lembaga. Untuk izin yang masih diterbitkan oleh kementerian dan
lembaga lain, perwakilan dari masing-masing akan berada di BKPM
untuk membantu investor.

tindih dengan
menyediakan sumber
informasi
terkonsolidasi di
BKPM.

Ke depannya, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat
dipertimbangkan untuk isu-isu lain yang tersisa:
Penghapusan izin-izin yang tidak perlu. Banyaknya izin yang
dikeluarkan di semua tingkat pemerintahan menunjukkan perlunya
melakukan inventarisasi persyaratan perizinan untuk menggerus
konflik dan duplikasi. Salah satu alasan utama menjamurnya
izin-izin adalah berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga
seringkali memiliki kepentingan finansial langsung dalam
menciptakan izin-izin baru dan biaya-biaya usaha (Bank Dunia,
2013). Dengan demikian, pemerintah perlu menyederhanakan
proses perizinan dengan mengevaluasi kembali dan menghapus
izin-izin yang tidak perlu atau tidak dapat dijustifikasi. Dalam
jangka pendek, mungkin sebuah solusi cepat dapat diterapkan,
yaitu memperbolehkan pemrosesan izin-izin secara paralel untuk
mengurangi waktu tunggu. Pada September 2011, terdapat 144 OSS
lokal yang memperbolehkan pemrosesan izin usaha dasar secara
bersamaan. Hal ini berhasil mengurangi waktu pemrosesan lima
izin dasar sebesar 59 persen (Rustiani, Rahman dan Mustafa, 2012).
Hal yang sama hendaknya dipertimbangkan untuk 147 izin tingkat
nasional yang kini dikelola oleh BKPM.

• Memperbolehkan
pengurusan izin
secara paralel untuk
mengurangi waktu
tunggu.
• Mengevaluasi kembali
daftar inventaris
perizinan, dan
menghapus izin-izin
yang tidak perlu atau
tidak dapat
dijustifikasi.

Sistem pengajuan dan pembayaran online yang berfungsi dengan
baik. Sistem TIK BKPM saat ini perlu dikembangkan dan
ditingkatkan lebih jauh untuk menjamin tata kelola yang baik
(akuntabilitas dan transparansi). Dalam laporan kuartalnya
mengenai Indonesia, Bank Dunia (2015) mengidentifikasi beberapa
isu di tahap awal OSS tingkat nasional. Salah satunya, sistem
pengajuan online yang kurang ramah pengguna, yang pada
akhirnya menyebabkan sebagian besar investor untuk mendatangi
BKPM secara langsung. Lebih jauh lagi, investor tetap menyerahkan
pengajuan langsung ke kementerian dan lembaga. Hal ini
mengindikasikan bahwa sebagian besar investsor tidak terlalu
mengetahui cara kerja OSS tingkat nasional. Tindakan prioritas
dalam bidang ini adalah menjamin investor merasa nyaman
menyerahkan dan memroses pengajuan secara online, dan tidak
tergantung pada interaksi dengan staf. Peningkatan TIK lain yang
dapat dibuat selain sistem pengajuan dan pembayaran adalah
mekanisme peringatan yang terdapat di dalam perangkat TIK dan
fasilitas perpanjangan otomatis untuk izin-izin yang kedaluwarsa.

• Menjamin investor
merasa nyaman
dengan menyerahkan
dan mengurus
pengajuan secara
online.
• Menyediakan
mekanisme
peringatan yang
terdapat di dalam
perangkat TIK dan
fasilitas
perpanjangan
otomatis untuk izin
yang kedaluwarsa.

Illustration : freepik.com
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Transisi yang mulus dari sistem lama ke sistem baru. Menurut
laporan, banyak investor masih menyerahkan pengajuan mereka
langsung ke kementerian dan lembaga sektoral, atau menunda
penyerahannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum terlalu
mengenal cara kerja sistem OSS nasional (Bank Dunia, 2015).
Tingkat familiaritas ini sebaiknya ditingkatkan melalui upaya
pemasaran strategis, contohnya dengan membuat dan
menyebarluaskan video langkah demi langkah, dan melaksanakan
pelatihan gratis untuk perusahaan-perusahaan mengenai proses
perizinan terbaru, atau memberikan update terkait regulasi.

• Melaksanakan upaya
pemasaran strategis
melalui video langkah
demi langkah dan
pelatihan gratis bagi
perusahaan.
• Memberikan informasi
terkini terkait regulasi
melalui berbagai jalur.

Mengintegrasikan sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah.
Sejak era desentralisasi, otoritas pemberi izin di Indonesia telah
tersebar di berbagai tingkatan pemerintah, kementerian, dan
lembaga. Sentralisasi proses perizinan usaha telah diupayakan
melalui nasionalisasi OSS tingkat daerah, dan pengintegrasiannya
ke dalam Satu Jendela Investasi Nasional (National Single Window
for Investment), yaitu Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Menurut data dari BKPM
hingga Februari 2015, seluruh 34 provinsi dan 459 dari 514
kabupaten dan kota di Indonesia telah membentuk OSS di wilayah
mereka. Dari provinsi, kabupaten, dan kota tersebut, 339 telah
diintegrasikan ke dalam sistem SPIPISE (Permana, 2015). Ke
depannya, sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah sebaiknya
disatukan untuk menghilangkan kebingungan.

• Menjamin
implementasi OSS di
tingkat daerah di
seluruh nusantara.
• Menjamin integrasi
seluruh OSS tingkat
daerah ke dalam
sistem SPIPISE.

Memperluas kewenangan pemberian izin kepada Kawasan
Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. Pengalaman Perusahaan
Furnitur dalam membuka pabrik di dalam kawasan industri di
Indonesia sangat jauh dari memuaskan, karena terbatasnya
bantuan yang diperoleh perusahaan. Kawasan industri seharusnya
bertujuan untuk mengatasi rezim regulasi yang kaku dan
menghambat, dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di
wilayah tertentu (Bank Dunia, 2015). Di Vietnam dan Tiongkok, serta
negara lain dengan prosedur perizinan satu pintu yang berhasil,
materi pengajuan diserahkan untuk ditangani oleh otoritas di
Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. Sebelum
reformasi di tahun 2015, BKPM telah memberikan kewenangan
untuk menerbitkan izin kepada Kawasan Ekonomi Khusus,
meskipun hanya terbatas pada izin-izin di bawah wilayah hukum
BKPM. Di masa mendatang, perluasan kewenangan untuk
menerbitkan izin sehingga mencakup izin-izin dari berbagai
kementerian sebaiknya juga diberikan kepada
badan administratif dari Kawasan
Ekonomi Khusus dan Kawasan
Industri. Dengan demikian, hal ini
memampukan usaha untuk
memperoleh seluruh perizinan yang
dibutuhkan untuk mendirikan
sebuah perusahaan di suatu lokasi
tertentu.

• Membuat agar
perusahaan yang
berada di dalam
Kawasan Ekonomi
Khusus dan Kawasan
Industri dapat
memperoleh izin-izin
yang mereka perlukan
dari satu tempat.

Ilustrasi : freepik.com
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Lampiran
Lampiran 1a.
Izin Legal untuk Investasi Produsen Furnitur Asing di Republik Indonesia
Perusahaan
(12)

Tanah &
Bangunan (10)

Bea & Cukai
(11)

Sertifikat
Investasi

Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)

No. Identifikasi
Importir

Anggaran Dasar/
Anggaran
Rumah Tangga
Perusahaan

Izin
Penggunaan
Tanah

Surat Keterangan
Domisili

Akta Penjualan &
Pembelian

Analisis
Registrasi Pajak
Mengenai Dampak
(NPWP, SPPK, SKT)
Lingkungan
(AMDAL)

Perdagangan &
Manufaktur (14)

Ekspatriat
(15)

Ketenagakerjaan
(16)

Eksternal
(2)

Izin Ekspor
Terdaftar Produk
Industri Kehutanan
(ETPIK)

Rencana
Penempatan
Tenaga Kerja
Asing (RPTKA)

Laporan Wajib
Perusahaan

Izin TI

Registrasi
Importir

Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu
(IUPPHK)

Persetujuan
Rekomendasi
Visa (TA 01)

Laporan Wajib
Tenaga Kerja

Izin Kalibrasi

Kawasan Berikat
Memorandum

Badan Revitalisasi
Industri Kehutanan
(BRIK)

Visa Izin Tinggal
Sementara
(VITAS)

Buku Monitoring
Ketenagakerjaan

Deklarasi
Impor

Izin Berat

Visa Izin Tinggal
Sementara
(VITAS)

Peraturan
Perusahaan

Buku Biru/POA
(Pendaftaran
Orang Asing)

Izin Mesin
Boiler

Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)

Izin Gangguan
(HO)

Deklarasi Ekspor

Izin Kulit

Surat Izin Usaha
Perdagangan
(SIUP)

Pajak Bumi &
Bangunan (PBB)

Berikat Bea Cukai

Izin Karantina

Akta Pendirian
Perusahaan

Izin Lingkungan
(UKL/UPL)

Daftar Induk
(jika tidak berikat)

Nomor Pokok
Industri Khusus
(NPIK)

Lembaran Negara
(LNRI)

Izin Lokasi (SITU)

Sertifikat
Bebas Pajak
(jika tidak berikat)

Pemeliharaan Air

Biodata Ekspatriat
(SK Pendamping)

Izin
Penangkal Petir

Izin Prinsip

Izin
Perencanaan
Nasihat

Fasilitas Impor
untuk
Tujuan Ekspor

Barang Berbahaya

Surat Keterangan
Tempat Tinggal
Warga Negara
Asing (SKTT WNA)

Izin Bi-Party

Laporan Kegiatan
Penanaman Modal
LPKM-1)

Izin Penggunaan
Lahan (IPPT)

Izin
Kawasan Berikat

CITES

Surat Keterangan
Lapor Diri (SKLD)

Izin Kesehatan &
Keselamatan

Permohonan
Daftar Putih

Izin Mesin Bekas
untuk Kawasan
Tidak Berikat

Surat Tanda
Melapor (STM)

Izin Kamar Kecil

Sistem Verifikasi
dan Legalitas
Kayu (SVLK)

Izin Kehadiran
Ekspatriat (TKA)

Izin
Kesejahteraan

Izin Kode HS

Izin Masuk/
Masuk Lebih dari
Satu Kali

Izin Forklif &
Operator

Izin
Penggergajian Kayu

Visa Bisnis

Izin Kompresor &
Operator

Sertifikat
Penerjemahan
Tersumpah untuk
Dokumen

Izin Lift

Izin Usaha
Tetap (IUT)

Izin Usaha untuk
Investor Lokal

Sumber : Perusahaan Furnitur

Surat Keterangan
Susunan Keluarga
Penduduk Warga
Negara Asing
(SKSKP WNA)

Izin Kelistrikan

Izin
Izin
Mempekerjakan
Generator Diesel
Tenaga Asing (IMTA)

Izin Hidran
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Lampiran
Lampiran 1b.
Izin Legal untuk Investasi Produsen Furnitur Asing di Republik Sosialis Vietnam

Perusahaan
(3)

Tanah & Bangunan
(4)

Bea Cukai
(2)

Pengolahan &
Manufaktur (5)

Ekspatriat
(4)

Ketenagakerjaan
(1)

Kantor Cabang/
Perwakilan (1)

Sertifikat Investasi
(Asing)

Izin Konstruksi

Izin Impor

Izin pengolahan
kayu dan
hasil hutan

Rencana
Penempatan
Ekspatriat

Rencana
Penempatan
Ekspatriat

Izin Kantor
Cabang/
Perwakilan

Registrasi Pajak

Izin
Penggunaan Tanah

Izin Ekspor

Sertifikat
Registrasi Usaha

Analisis Mengenai
Dampak terhadap
Lingkungan

Izin Beroperasi

Izin untuk
Izin Kerja
menebang kayu
bagi Orang Asing
dari hutan produksi
Izin pengangkutan
Sertifikat yang
semua jenis kayu
Menuliskan
dan Hasil Hutan
Nama-nama
Non-Kayu
Anggota Keluarga
CITIES

Visa/Izin Masuk
(bisnis; reguler;
masuk satu kali;
masuk lebih dari
satu kali, dll.

Izin untuk
mengolah
komoditas untuk
pedagang asing

Sumber: Perusahaan A, Asosiasi Produsen Furnitur Provinsi Binh Dinh, Huyen & Barbour-Lacey (2015)
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