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RINGKASAN (ABSTRACT)
Penelitian ini dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan IKM Kreatif Telematika
dengan kegiatan Industri Manufaktur khususnya di Provinsi Jawa Barat, memperhatikan fakta
atau kondisi saat ini (existing condition) bahwa antara IKM Kreatif Telematika dengan Industri
Manufaktur masih berjalan sendiri-sendiri dan belum ada hubungan yang saling menguntungkan
(simbiosis mutualisma) dan/atau orientasi kegiatan antara kedua tingkatan industri tersebut masih
belum terintegrasi sehingga diperlukan keterlibatan peran Pemerintah sebagai pihak regulator dan
fasilitator untuk mengintegrasikannya, serta memerlukan kepercayaan yang lebih besar dari Lembaga
Pembiayaan (Jasa Keuangan) untuk mendongkrak permodalannya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis – empiris
berorientasi pada kajian holistik yang dalam prosesnya disiplin ilmu hukum mendapat
bantuan disiplin ilmu terkait, misalnya : ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Analisis
terhadap obyek penelitian dilakukan melalui analisis hukum. Teknik pengumpulan data,
selain melalui studi kepustakaan, juga dilakukan survei (observasi) lapangan di lokasi
penelitian. Teknik analisis yang digunakan, diantaranya : Cost-Benefit-Analysis (CBA).
Hasil dari penelitian ini yaitu tersusunnya Model Integrasi Industri Kecil Menengah
(IKM) Kreatif Telematika Dalam Penguatan Industri Manufaktur Untuk Meningkatkan
Produktivitas Dan Daya Saing Industri Di Provinsi Jawa Barat, yang secara singkat dapat
dideskripsikan sebagai berikut : a) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dihasilkan
oleh IKM Kreatif Telematika baik berupa Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri,
dan/atau Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dihargai dan didayagunakan oleh Industri
Manufaktur tertentu, sehingga baik IKM Kreatif Telematika maupun Industri Manufaktur
tertentu mendapatkan Nilai Tambah (Added Value) untuk meningkatkan produktivitas dan
daya saing industri daerah maupun nasional, serta secara berkala IKM Kreatif Telematika
mendapatkan program bantuan teknik dan manajemen (technical and management
assistency) dari Industri Manufaktur tertentu dalam rangka memenuhi standardisasi kualitas
dan kuantitas produk yang sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Industri Manufaktur
tertentu, juga untuk mendapat kepercayaan yang lebih besar dari Lembaga Pembiayaan (Jasa
Keuangan) untuk mendongkrak permodalannya; b) Industri Manufaktur tertentu mendapat
efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan investasinya terutama terkait pemenuhan
tuntutan pasar (pengembangan Desain) maupun terkait pemenuhan kapasitas produksi
melalui simbiosis mutualisma dengan IKM Kreatif Telematika; c) Pemerintah memperoleh
kajian holistik sebagai bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan (UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah) bidang pengembangan IKM Kreatif
Telematika khususnya, pembangunan industri terintegrasi dan berkelanjutan, serta
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah;
dan d) Lembaga Pembiayaan (Jasa Keuangan) dapat menekan atau memperkecil potensi
kredit macet dari sektor IKM Kreatif Telematika.
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BAB I
PENDAHULUAN

Dalam konsideran Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
ditegaskan visi dan misi pembangunan industri nasional Indonesia, yaitu : 1) bahwa
pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur
ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak
ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh; dan 2)
bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri
yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal
dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada
kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan
nasional.
Perihal definisi industri telah ditentukan tegas dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang
No. 3 Tahun 2014, yaitu : “industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang
yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.”
Industri kreatif dan telematika pada umumnya merupakan usaha berskala kecil dan
menengah yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jadi, untuk selanjutnya yang dimaksud dengan Industri
Kecil Menengah (IKM) Kreatif Telematika dalam penelitian ini yaitu Industri Kreatif
Telematika yang memiliki skala usaha pada umumnya sebagai Usaha Kecil dan/atau Usaha
Menengah.
Definisi Industri Kreatif yang saat ini banyak digunakan oleh pihak yang
berkecimpung dalam industri kreatif yaitu definisi berdasarkan UK DCMS Task Force 1998
sebagai berikut :
“Creatives Industries as those industries which have their originin individual
creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job reation
through the generation and explanation of intellectual property and content.”
Dalam studi pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen
Perdagangan RI tahun 2007 pun menggunakan acuan definisi industri kreatif tersebut,
sehingga industri kreatif di Indonesia dapat didefinisikan sebagai berikut :
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“Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu
untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan
pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.”
Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 26 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk
sekitar 41.483.729 jiwa (hasil survey sosial ekonomi daerah tahun 2007) memiliki banyak
Industri Manufaktur serta IKM Kreatif dan Telematika, kondisi masyarakatnya yang
berkarakter khusus dengan beragam kreativitasnya yang bernilai ekonomi, prosfektif, dan
terbukti memiliki daya tahan yang dapat diandalkan dari dampak tekanan krisis ekonomi
global, yang secara geografis memikul peranan yang besar dan berat sebagai Daerah
Penyangga ibu kota Republik Indonesia (Jakarta).
Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2005
sebesar 5,4 persen. Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 7,13 persen, masih dibawah
sektor bangunan/konstruksi yang tumbuh sebesar 17,85 persen. Struktur perekonomian Jawa
Barat pada tahun 2005 dilihat dari lapangan usaha (Data BPS, berdasarkan harga konstan
2000), didominasi oleh 3 (tiga) sektor unggulan dengan kontribusi pertama sektor industri
non migas 41,74 persen, kedua sektor perdagangan, hotel dan restoran 19,23 persen dan
sektor pertanian 14,11persen. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan industri sebesar 7,13 persen.
Kontribusi terhadap PDRB terbesar didapat dari Industri Alat Angkut, Mesin dan
Peralatannya 18,37 persen, Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki 10,17 persen,
Industri Pupuk Kimia dan Barang dari Karet 4,40 persen dan Industri Makanan, minuman
dan tembakau 4,99 persen.
Pengembangan ekonomi daerah Jawa Barat seperti tercantum dalam Rencana
Stretegis dilakukan melalui pengembangan 6 core business, yaitu pengembangan (1) Sumber
Daya Manusia, (2) Agribisnis, (3) Bisnis Kelautan, (4) Pariwisata, (5) Industri Manufaktur
dan (6) Industri jasa lainnya. Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan
daya beli masyarakat dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan investasi
di sektor-sektor unggulan (6 core business) tersebut.
Berdasarkan hasil pembahasan dengan para pemangku kepentingan, ditetapkan
produk ungulan Jawa Barat, yaitu industri kreatif pada umumnya dan khususnya industri
kreatif telematika.
Industri Kreatif secara sempit bisa diartikan sebagai suatu industri tersendiri yang
dengan kreativitasnya menghasilkan desain-desain kreatif sebagai produk atau jasa utamanya.
Secara lebih luas, Industri Kreatif bisa berarti kumpulan dari sektor-sektor industri yang
mengandalkan kreativitas sebagai modal utama dalam menghasilkan produk/jasa. Dalam
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konteks tersebut, Industri Desain bisa dipandang sebagai komponen inti dari suatu Industri
Kreatif, yang implementasinya bisa terjadi pada beberapa sektor industri lain seperti
multimedia, advertising, garment, makanan, alas kaki, dan lain-lain. Jawa Barat mempunyai
SDM yang kaya akan budaya, berpendidikan memadai, kreatif dan inovatif merupakan
sumber kreativitas dalam Industri Kreatif, dan bisa dijadikan penggerak pembangunan sektor
industri lainnya. Sebagai pusat pendidikan, Jawa Barat dapat menarik generasi muda dari
berbagai daerah sehingga bisa meningkatkan keanekaragaman dari potensi lokal (diversity
and variety of local potentials), selain itu juga didukung dengan potensi lokal yang tinggi
sebagai pendukung Industri Kreatif, misalnya hasil budaya Sunda, agro-industri, industri
tekstil, kerajinan tangan, dan lain-lain.
Permasalahannya, Industri kreatif merupakan industri baru dan belum diakui sebagai
penggerak roda pembangunan. Infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi penghambat
berkembangnya industri kreatif. Permasalahan lainnya adalah kurangnya perlindungan hak
cipta terhadap industri kreatif menimbulkan budaya yang tidak kreatif (budaya ikut-ikutan,
negative thinking).
Sasaran dari pengembangan industri kreatif adalah menghubungkan lingkungan bisnis
untuk industri kreatif produk yang unggul di pasar domestik dan mampu bersaing di pasar
regional sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor dan memberikan kontribusi terhadap
penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Strategi yang dilakukan dengan
membangun kemampuan produk dan jasa sepanjang rantai nilai bisnis industri kreatif yang
mempunyai kekuatan hak cipta melalui pemberdayaan SDM. Kerangka Pengembangan
Industri Kreatif di Jawa Barat sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini, yaitu :
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Tabel 1. Kerangka Pengembangan Industri Kreatif di Jawa Barat
Sumber: Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013.
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Roadmap pengembangannya sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini, yaitu :
No
A PUSAT

Rencana Aksi

2008 2009 2010 2011 2012

1 Membangun Industri Kreatif.
a. Membangun Industri Desain
b. Membangun Industri Animasi dan Game
c. Membangun Industri Aplikasi komputer
d. Membangun Industri Kerajinan
e. Membangun Industri Fashion
2 Menyusun kebijakan pendukung Industri
Kreatif.
3 Menyediakan kemudahan bagi pelaku Industri
Kreatif.
4 Mengembangkan SDM
a. Meningkatkan kemampuan SDM kreatif
b. Membangun lembaga sertifikasi SDM
kreatif.
5 Meningkatkan jaringan pemasaran
6 Meningkatkan kualitas dan pengembangan
merk Indonesia di pasar internasional.
7 Kerjasama (aliansi) dengan pengusaha luar
B DAERAH
1 Menyediakan infrastruktur untuk
pengembangan industri kreatif
2 Menyusun Perda pendukung Industri Kreatif.
3 Menyediakan kemudahan bagi pelaku Industri
Kreatif.
4 Membangun jejaring bagi pelaku Industri
Kreatif.
5 Meningkatkan kualitas SDM melalui workshop,
pelatihan dan pendidikan.
6 Kerjasama (aliansi) dengan pengusaha luar
negeri.

Tabel 2. Roadmap Pengembangan Industri Kreatif di Jawa Barat
Sumber: Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013.
Mengenai kondisi industri kreatif telematika saat ini di Jawa Barat telah menuju tahap
perintisan seperti dengan adanya prakarsa pengembangan telematika yaitu Pemerintah Kota
Cimahi melalui Cimahi Cyber City yang fokusnya kepada pengembangan software dan
Cimahi Technoresidential park yang fokusnya kepada hardware. Pemerintah Kabupaten
Bogor juga melakukan melalui pengembangan dengan membangun technopark seluas 30 ha
yang dikerjasamakan dengan provinsi Shen Zen China. Selain itu dari pihak Perguruan
Tinggi dalam hal ini ITB telah me-launching pemasyarakatan penggunaan IGOS di kampus.
ITB juga bekerja sama dengan Menristek untuk mengembangkan internet perdesaan dan
program Universal Service Obligation yaitu program telepon perdesaan. Telah dibentuk
yayasan BHTV yang merupakan wadah komunitas telematika di Jawa Barat.
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Permasalahan dalam pengembangan industri kreatif telematika yaitu belum adanya
tempat bisnis yang representatif dan memadai untuk bisnis ICT, seperti fasilitas infrastruktur
ICT dan fasilitas pendukung yang memadai, belum ada wadah link and match antara lembaga
pendidikan pencetak SDM ICT dengan pusat riset ICT dan industri ICT, terjadinya brain
drain dengan dibajaknya SDM-SDM ICT Bangsa Indonesia yang handal oleh perusahaanperusahaan luar negeri, pengembangan industri ICT memerlukan biaya yang tidak sedikit,
khususnya pada bidang riset ICT hingga ke tahap prototipe dan implementasi. Untuk
masuknya investor, perlu ada payung hukum dan payung keamanan yang menjamin
keterlaksanaan dan kelangsungan usaha di bidang ICT yang sarat akan modal, teknologi, dan
kemampuan SDM yang tinggi.
Strategi dalam mengembangkan industri kreatif telematika adalah dengan
menumbuhkan IKM-IKM industri kreatif telematika, mendorong kerjasama teknik dan bisnis
jangka panjang antara IKM pendukung dan pasar (terutama perbankan).
Kerangka pengembangan Industri Kreatif Telematika di Jawa Barat sebagaimana
terlihat dalam Tabel 3 di bawah ini, yaitu :
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Industri Inti

Industri Penunjang

Industri Terkait

Industri Perangkat (Devices), jaringan Software Aplikasi ; Peralatan Telekomunikasi; Komponen TI. Jasa Layanan Nilai Tambah (Broadband/Internet,
aplikasi (content).
Multimedia).
SASARAN JANGKA MENENGAH (2008-2012)
1 Tumbuhnya IKM telematika;
2 Tersedianya standar kompetensi usaha dan profesi industri telematika;
3 Tumbuhnya lembaga sertifikasi profesi di bidang telematika;

SASARAN JANGKA PANJANG (2013- 2018)
Meningkatnya
pertumbuhan industri telematika;
1
2 Meningkatnya ekspor ke pasar regional maupun global.
3 Terbentuknya West Java Technopark.

4 Tumbuhnya industri perangkat komputer yang dapat memenuhi kebutuhan
lokal maupunindustri
peluangsoftware
pasar ekspor;
5 Tumbuhnya
berbasis sumber terbuka (open source).
6 Terpenuhinya sebagian besar kebutuhan peralatan telekomunikasi nasional
dari produksi dalam negeri.
7 Masuknya investasi untuk hardware.
STRATEGI
Meningkatkan nilai tambah industri telematika dengan menumbuhkan IKM-IKM industri telematika, mendorong kerjasama teknik & bisnis jangka
panjang antara IKM pendukung dan pasar (terutama perbankan)
POKOK RENCANA AKSI JANGKA MENENGAH (2006-2010)
1 Menumbuhkan IKM telematika di Jabar.
2 Mengembangkan aliansi strategis dengan MNCs dalam rangka pengembangan
industri perangkat, jaringan dan aplikasi;

POKOK RENCANA AKSI JANGKA PANJANG (2011- 2020)
1 Konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk
West telematika
Java Technopark.
2 pengembangan
Membangun industri
Jawa Barat yang mampu
menembus pasar global.

3 Mengembangkan industri pengembang software lokal untuk mengisi program
pelaksanaan IGOS (Indonesia Go to Open Source);
4 Pengembangan kemampuan E-Business dan E-Government;
5 Revitalisasi dan peningkatan kemampuan industri perangkat, jaringan dan
aplikasi;
6 Menyediakan layanan jasa nilai tambah (internet dan broadband) murah;
7 Mendorong industri animasi dan multimedia;
8 Mengembangkan produksi komputer harga terjangkau.
9 Penyusunan rencana pengembangan West Java Technopark.
UNSUR PENUNJANG
Teknologi
1 Mengembangkan R & D.
2 Mengembangkan manajemen usaha di bidang teknologi IT.
3 Pengembangan Biro Desain.

SDM
1 Meningkatkan kompetensi SDM.
2 Sertifikasi kompetensi SDM.
3 Meningkatkan kualitas dan uantitas SDM melalui pendekatan
visual dan nonvisual serta pendirian inkubator dan Regional IT
Centre of Excelence (RICE).

Pasar

Infrastruktur

1 Membangun dan mempromosikan merk lokal di pasar global.
2 Fasilitasi akses pasar dengan Industri dan Perbankan.

1 Membangun IT Technopark, inkubator bisnis, menyediakan
Broadband,
dan sentra-sentra
regional;
2 layanan
Memberikan
akses keuangan
bagi inkubator
IT;
Lokasi : Kota Cimahi

Tabel 3. Kerangka Pengembangan Industri Kreatif Telematika di Jawa Barat
Sumber: Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013.
Adapun roadmap pengembangannya sebagaimana terlihat dalam Tabel 4 di bawah
ini, yaitu :
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No
Rencana Aksi
A. PUSAT
1 Mengembangkan aliansi strategis dengan MNCs
dalam rangka pengembangan industri perangkat,
jaringan dan aplikasi.

2008 2009 2010 2011 2012

2 Mengembangkan industri pengembang software
lokal untuk mengisi program pelaksanaan IGOS
(Indonesia Go to Open Source).
3 Mengembangkan kemampuan E-Business dan EGovernment.
4 Revitalisasi dan peningkatan kemampuan industri
telematika.
5
7
8
9

Mendorong industri animasi dan multimedia.
Mengembangkan industri low-end computer
Mengembangkan R & D telematika.
Mengembangkan SDM
a. Meningkatkan kemampuan SDM telematika
b. Membangun lembaga sertifikasi SDM telematika.

10 Mendirikan pusat desain produk-produk
telekomunikasi dan animasi
11 Mengembangkan jaringan pemasaran
B DAERAH
1 Memperkuat kelembagaan RICE dan IBC di Jawa
Barat
2 Menumbuhkan industri animasi dan multimedia.
3 Mengembangkan kemampuan E-Business dan EGovernment.
4 Mendorong tumbuhnya layanan jasa Internet
kompetitif.
5 Mengembangkan komputer dengan harga murah.
6 Mengembangkan SDM
a. Meningkatkan kemampuan SDM telematika
b. Membangun lembaga sertifikasi SDM telematika.
7 Membangun dan mempromosikan merk lokal di
pasar global.
8 Fasilitasi akses pasar dengan Industri dan
Perbankan.
9 Pengembangan Technopark (Cimahi dan Bogor).

Tabel 4. Roadmap Pengembangan Industri Kreatif Telematika di Jawa Barat
Sumber: Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013.
Memperhatikan kerangka pengembangan dan roadmap IKM Kreatif Telematika di
Provinsi Jawa Barat tersebut di atas, tampak jelas sebagai fakta atau kondisi saat ini (existing
condition) bahwa antara IKM Kreatif Telematika dengan Industri Manufaktur masih berjalan
sendiri-sendiri, masih belum ada hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis
mutualisma), dan/atau orientasi kegiatan antara kedua tingkatan industri tersebut masih
belum terintegrasi, sehingga sangat wajar dan dapat dipahami jika kegiatan IKM Kreatif
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pada umumnya maupun IKM Kreatif Telematika di Provinsi Jawa Barat saat ini masih
menghadapi banyak kendala dan tantangan, dan tidak sedikit yang gulung tikar atau bangkrut,
karena secara langsung atau tidak langsung dapat dikatakan masih bersaing dengan Industri
Manufaktur.
Secara khusus penelitian ini bertujuan:
(1) Pada tahun pertama : meneliti, mengkaji dan menyusun Konstruksi Model Integrasi
Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif Telematika Dalam Penguatan Industri
Manufaktur Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Industri Di Provinsi
Jawa Barat, sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum);
(2) Pada tahun kedua : menyosialisasikan dan mengadaptasikan hasil Konstruksi Model
Integrasi Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif Telematika Dalam Penguatan Industri
Manufaktur Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Industri Di Provinsi
Jawa Barat.
Urgensi atau keutamaan penelitian ini berkaitan dengan kegiatan IKM Kreatif
Telematika dengan Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Barat yang masih berjalan sendirisendiri, belum ada hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisma), dan/atau
orientasi kegiatan antara kedua tingkatan industri tersebut masih belum terintegrasi, sehingga
perlu

peran

Pemerintah

sebagai

pihak

regulator

dan

fasilitator

untuk

dapat

mengintegrasikannya.
Uraian di atas mengindikasikan bahwa Pemerintah memerlukan hasil kajian holistik
tentang Konstruksi Model Integrasi Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif Telematika
Dalam Penguatan Industri Manufaktur Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing
Industri Di Provinsi Jawa Barat.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Industri Secara Normatif Dan Filosofis
1.

Pemberdayaan Industri Kreatif
Terminologi Industri Kreatif pertama kali dipopulerkan di Inggris pada sekitar tahun

1998 dalam masa pemerintahan Tony Blair sebagai Perdana Menteri, melalui program
Department of Culture, Media and Sports (DCMS) dengan membentuk Creative Industries
Task Force yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi
Industri Kreatif terhadap perekonomian Inggris, yang di dalamnya terdapat rumusan atau
definisi Industri Kreatif sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan di atas,
dan kemudian definisi tersebut juga diadopsi oleh Indonesia.
Definisi lainnya tentang Industri Kreatif dirumuskan oleh UNCTAD, sebagai berikut:
“Creative industries can be defined as the cycles of creation, production and
distribution of goods and services that use creativity and intellectual capital as
primary inputs. They comprise a set of knowledge-based activities that produce
tangible goods and intangible intellectual or artistic services with creative content,
economic value and market objectives.”
Di Indonesia, sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen Pengembangan
Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan pada tahun
2008, ada 14 subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas, yaitu: 1) Periklanan; 2)
Arsitektur; 3) Pasar Barang Seni; 4) Kerajinan; 5) Desain; 6) Fesyen; 7) Video, Film, dan
Fotografi; 8) Permainan Interaktif; 9) Musik; 10) Seni Pertunjukkan; 11) Penerbitan dan
Percetakan; 12) Layanan Komputer dan Peranti Lunak; 13) Televisi dan Radio; dan 14) Riset
dan Pengembangan.
Hingga saat ini, beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk
menumbuhkembangkan industri kreatif terlihat belum serius, belum fokus, dan belum
terintegrasi, yaitu masih mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yaitu pada Bab VI Pasal 17
yang menyatakan bahwa Desain produk industri mendapat perlindungan hukum;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam Perlindungan Hak
Atas Kekayaan Intelektual;
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3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 20/MPP/Kep/I/2001 tentang
Pembentukan Dewan Desain Nasional/Pusat Desain Nasional (PDN);
Demikian pula jika memperhatikan definisi “industri” sebagaimana tertuang dalam
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri masih
merujuk pada jenis industri yang bersifat konvensional, sebagai berikut :
“Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi
untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.”
Definisi tersebut belum menjangkau kepentingan pengembangan IKM Kreatif dan
Telematika dan sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah belum serius, belum fokus, dan
belum mengambil langkah-langkah terintegrasi terkait kepentingan pengembangan IKM
Kreatif pada umumnya maupun IKM Kreatif Telematika pada khususnya.
Selangkah lebih maju sejak digulirkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, melalui ketentuan Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) perihal pengembangan dan
pemanfaatan kreativitas dan inovasi, yang dilakukan dengan memberdayakan budaya industri
dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat, dimana Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : a) penyediaan ruang
dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi; b) pengembangan
industri kreatif; c) pelatihan teknologi dan desain; d) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan
fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi industri kecil; e) fasiltasi
promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.
Pemahaman yang baik terhadap rantai penciptaan nilai dalam Industri Kreatif akan
membantu pemegang kepentingan terkait untuk memahami posisi Industri Kreatif dalam
rangkaian kegiatan industri. Rantai nilai yang menjadi pokok perhatian dalam menentukan
strategi pengembangannya sebagai berikut :
1. Kreasi, terdiri dari edukasi, inovasi, ekspresi, kepercayaan diri, pengalaman dan proyek,
proteksi, agen talenta;
2. Produksi, terdiri dari teknologi, jaringan outsourcing jasa, skema pembiayaan;
3. Distribusi, terdiri dari negosiasi hak distribusi, internasionalisasi, infrastruktur;
4. Komersialisasi, terdiri dari pemasaran, penjualan, layanan (services), promosi Industri
Kreatif.
Memperhatikan rantai nilai tersebut di atas, menunjukkan bahwa kebijakan
pemerintah terhadap pengembangan IKM Kreatif Telematika harus bersifat lintas sektoral
dan membutuhkan koordinasi antar instansi, sehingga diharapkan mampu mengintegrasikan
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kegiatan IKM Kreatif Telematika ke dalam kegiatan Industri Manufaktur untuk mencapai
simbiosis mutualisma (hubungan yang saling menguntungkan).
Indonesia memiliki sebuah institusi pemerintahan di tingkat pusat yang menggunakan
istilah Ekonomi Kreatif, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada masa
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Pada saat ini, yaitu pada pemerintahan
Presiden Joko Widodo, bentuk perhatian pemerintah terhadap Ekonomi Kreatif lebih
difokuskan dengan membentuk Badan Ekonomi Kreatif di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah.

Fakta tersebut

menggambarkan bahwa pemerintah mulai mengakui dan

memperhatikan keberadaan Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep makro
yang bersifat komposit atau gabungan dari berbagai sektor kegiatan, sehingga keberhasilan
pembangunan Ekonomi Kreatif akan sangat bergantung pada tingkat kesuksesan koordinasi
lintas sektor, sedangkan Industri Kreatif merupakan konsep mikro, yaitu kegiatan kreatif pada
sektor industri.
Karakter lintas sektoral tersebut, juga tergambar dalam konsep pengembangan
ekonomi kreatif yang dikenal sebagai Analisis Tripel Helix (Bangunan yang terdiri dari
pondasi, lima pilar utama, dan atap), pertama kali diungkapkan oleh Henry Etzkowitz dan
Loet Leydesdorff dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Gibson (1994) dalam The
New Production of Knowledge dan Nowotny (2001 dalam Re-Thinking Science sebagai
berikut :
1. Pondasi: yaitu Sumber Daya Manusia (People) sebagai aset utama industri kreatif yang
menjadi ciri hampir semua subsector industri kreatif;
2. Lima Pilar Utama: yaitu industri (industry), teknologi (technology), sumber daya
(resources),

institusi

(institution),

dan

lembaga

penyalur

keuangan

(financial

intermediary);
3. Atap: yaitu bangunan ekonomi kreatif yang dipayungi oleh interaksi Triple Helix yang
terdiri dari intelektual atau cendekiawan (intellectuals), pelaku bisnis (business), dan
pemerintah (government).
Berdasarkan studi pemetaan industri kreatif yang dilaksanakan Departemen
Perdagangan pada tahun 2007 diperoleh data bahwa kontribusi industri kreatif terhadap
perekonomian Indonesia dapat dilihat pada lima indikator utama, yaitu : Produk Domestik
Bruto (PDB), ketenagakerjaan, jumlah perusahaan, ekspor, dan dampak terhadap sektor lain.
Pada tahun 2006, industri kreatif menyumbang Rp 104,4 Triliun atau rata-rata 4,75%
terhadap PDB nasional selama kurun waktu 2002-2006. Jumlah tersebut melebihi sumbangan
sektor listrik, gas, dan air bersih. Tiga subsektor yang memberikan kontribusi paling besar
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nasional yaitu fashion (30%), kerajinan (23%), dan periklanan (18%). Industri kreatif juga
mampu menyerap 4,5 juta tenaga kerja dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17,6% pada
tahun 2006, jauh melebihi tingkat pertumbuhan tenaga kerja nasional yang hanya 0,54%,
walaupun kontribusi terhadap ekspor masih kecil yang hanya sebesar 7%. Periode tahun
2009-2015 disebut sebagai tahap penguatan dasar, ditargetkan kontribusi industri kreatif
terhadap ekspor nasional diharapkan mencapai 11%-12% serta penyerapan tenaga kerjanya
diharapkan meningkat pada kisaran 6%-7%. Periode tahun 2015-2025 merupakan tahap
akselerasi atau percepatan pertumbuhannya diharapkan kontribusinya terhadap PDB naik
menjadi 9%-11%, pada nilai ekspor nasional 12%-13%, serta pada penyerapan tenaga kerja
9%-11%.
IKM Kreatif pada umumnya maupun IKM Kreatif Telematika pada khususnya sedang
sangat membutuhkan sentuhan pemberdayaan. Pemberdayaan IKM Kreatif harus dilakukan
dalam upaya memadukan faktor pertumbuhan dan faktor pemerataan. Pertumbuhan IKM
Kreatif yang baik harus diikuti dan berbanding lurus dengan pencapaian pemerataan
kesejahteraan bagi segenap pelaku IKM Kreatif.
Pemberdayaan IKM Kreatif harus dimaknai sebagai upaya terencana dan terintegrasi
dalam rangka memampukan dan memandirikan IKM Kreatif. Upaya tersebut haruslah
dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi IKM Kreatif
berkembang, yaitu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atas
potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya diperlukan
pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat menjadikan IKM Kreatif semakin
berdaya.
Pemberdayaan IKM Kreatif pada dasarnya merupakan bagian integral dari
Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat berperanan sebagai jembatan atau
penghubung bagi bertemunya konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Strategi
pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu
proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat.
Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung alamiah, yaitu yang
menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang
menghasilkan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada
tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan
kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lingkungan masyarakat yang
menjadi sasaran pemberdayaan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan yaitu bahwa
masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi harus
23

diperlakukan sebagai subjek dari upaya pembangunannya sendiri (Ginandjar Kartasasmita,
1996 : 149-151).
Lebih lanjut, Ginandjar Kartasasmita menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan
yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat harus meliputi pokok-pokok sebagai
berikut : 1) mengenali masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kesenjangan; 2)
mengidentifikasi alternatif untuk memecahkan masalah; 3) menetapkan beberapa alternatif
yang dipilih dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas, memperhitungkan sumber
daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan, serta potensi yang dapat dikembangkan.
Alternatif-alternatif tersebut meliputi : 1) alternatif-alternatif kebijaksanaan makro, yang
bersifat umum dan berlaku secara nasional, yang harus dijamin tidak merugikan dan bahkan
harus menguntungkan masyarakat yang lemah, baik kedudukan ekonomi maupun kedudukan
sosialnya; 2) alternatif-alternatif kebijaksanaan sektoral, yang berkenaan dengan dan berada
di dalam lingkup sektor-sektor tertentu, yang juga harus dijamin tidak merugikan dan bahkan
harus menguntungkan masyarakat yang lemah; 3) alternatif-alternatif kebijaksanaan regional,
yang berkenaan dengan atau diselenggarakan dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu
yang harus dijamin mendahulukan kepentingan masyarakat yang tertinggal di wilayah atau
kawasan tersebut; 4) alternatif-alternatif kebijaksanaan khusus, yang ditujukan terutama
kepada golongan masyarakat yang lemah, terbelakang, dan tertinggal, harus mengenali
kebinekaan masyarakat, keragaman kebutuhannya, dan perbedaan tingkat perkembangannya,
sehingga tidak bisa disamaratakan dan harus memperhatikan kondisi setempat. Setelah
perencanaan menetapkan apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya,
kebijaksanaan-kebijaksanaan

tersebut

haruslah

dilaksanakan

secara

konsisten.

Memperhatikan penanganan industri kreatif yang berkarakter lintas sektoral, berarti faktor
koordinasi antar sektor yang kuat menjadi penting untuk keberhasilan pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan. Penyebab kelemahan dalam koordinasi sering kali adalah terlalu kuatnya
rasa hegemoni sektoral. (Ginandjar Kartasasmita, 1996 : 161-168).
Pondasi industri kreatif adalah teknologi. Teknologi adalah hasil budi daya atau
cermin kebudayaan suatu masyarakat. Teknologi itu sendiri merupakan unsur pembentuk
kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan suatu bangsa sangat mempengaruhi kemajuan
teknologinya. Kemajuan teknologi memerlukan sikap kreatif, dan sikap kreatif dibentuk dan
dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat. Suatu masyarakat yang mendorong dan
menghargai kreativitas dan kerja produktif, biasanya kebudayaannya menjadi lahan yang
subur bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Transformasi kebudayaan melalui
teknologi adalah bagian dari proses modernisasi. Namun, setiap upaya pengembangan
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teknologi, meskipun ada lingkup makro atau nasionalnya, haruslah disesuaikan dengan
kondisi masyarakat tempat teknologi tersebut akan dikembangkan. Modernisasi tidak harus
berarti implantasi teknologi, tetapi dapat berarti pembaharuan teknologi tradisional menjadi
teknologi modern dengan didukung oleh kaidah-kaidah ilmiah (Ginandjar Kartasasmita, 1996
: 278-280).
Dari kegiatan industri kreatif biasanya menghasilkan suatu karya intelektual yang
spesifik dan asli (original) maupun bentuk pengembangan (rekayasa) dari karya intelektual
yang sebelumnya sudah ada, tentu memerlukan perlindungan hukum yang memadai bagi para
penemunya, penciptanya, perumusnya, atau penyusunnya, sehingga diharapkan dapat lebih
memacu pertumbuhan karya-karya kreatif berikutnya yang lebih maju serta mampu memberi
nilai tambah (added value) yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan, produktivitas,
dan daya saing, baik di lingkungan daerah, nasional, regional, maupupun global. Bentuk
perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual yaitu memberikan suatu hak yang
dijamin oleh hukum bagi para penemunya, penciptanya, perumusnya, atau penyusunnya yang
disebut sebagai Hak Atas Karya Intelektual (HAKI), yang dapat terdiri dari :
1. Hak Cipta :
Saat ini, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014. Dasar pertimbangan pengundangan undang-undang tersebut yaitu
bahwa Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan
memajukan kesejahteraan umum, yang perkembangannya sudah demikian pesat sehingga
memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta,
pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Selain dari itu, juga memperhatikan
Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional dibidang Hak Cipta dan
hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional
agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.
Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat beberapa definisi
penting sebagai berikut :
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”
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“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
yang dihasilkan atas

inspirasi,

kemampuan,

pikiran,

imajinasi,

kecekatan,

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”
“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang
menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih
lanjut hak dari pihak yang menerima tersebut secara sah.”
“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak
eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran.”
Ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur
secara lebih terperinci,

diantaranya menegaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak

eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk : a)
tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan
pemakaian Ciptaannya untuk umum; b) menggunakan nama aslinya atau samarannya; c)
mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d) mengubah judul dan
anak judul Ciptaan; e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi

Ciptaan,

modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Hak moral tersebut tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan
hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai peraturan perundangundangan setelah Pencipta meninggal dunia.
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
memiliki hak ekonomi untuk melakukan : a) penerbitan Ciptaan; b) penggandaan Ciptaan
dalam segala bentuknya; c) penerjemahan Ciptaan; d) pengadaptasian, pengaransemenan,
atau pentransformasian Ciptaan; e) pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f)
pertunjukkan Ciptaan; g) pengumuman Ciptaan; h) komunikasi Ciptaan; i) penyewaan
Ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa
Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra, terdiri atas : a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua
hasil karya tulis lainnya; b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c) alat
peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) lagu dan/atau
musik dengan atau tanpa teks; e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
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pantonim; f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g) karya seni terapan; h) karya arsitektur; i) peta;
j) karya seni batik atau seni motif lainnya; k) karya fotografi; l) potret; m) karya
sinematografi; n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o) terjemahan, adaptasi,
aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p) kompilasi
Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer
maupun media lainnya; q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli; r) permainan video; s) program komputer.

2. Hak Paten :
Saat ini, perlindungan hukum terhadap Hak Paten telah diatur dalam Undang-Undang
No. 14 Tahun 2001. Dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang tersebut yaitu
sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan
teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat untuk memberikan perlindungan
yang wajar bagi Inventor (Penemu). Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut
merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama
waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan
kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 ditegaskan
bahwa yang dimaksud dengan invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu
kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hak Paten dapat
dilaksanakan oleh pihak lain melalui pemberian izin Lisensi, yaitu izin yang diberikan
oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka
waktu dan syarat tertentu.
Perihal invensi yang dapat diberi Paten diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 UndangUndang No. 14 Tahun 2001. Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung
langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi mengandung langkah
inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang
teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang harus dilakukan dengan
memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada
pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan tersebut diajukan dengan
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hak prioritas. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut
tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Suatu invensi dapat
diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri
sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Setiap invensi berupa produk atau alat
yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi,
konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk
Paten Sederhana.
Ketentuan Pasal 12 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 menegaskan
bahwa Inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat
ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut, yan dapat dibayarkan dalam jumlah tertentu
dan sekaligus, persentase, gabungan jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau
bonus, gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau bentuk lain yang
disepakati para pihak, dan besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Hak Desain Industri :
Saat ini, perlindungan hukum atas Desain Industri telah diatur dalam Undang-Undang
No. 31 Tahun 2000. Dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang tersebut yaitu
untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan
internasional, serta untuk menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi
masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan
Intelektual. Selain dari itu, juga didorong oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa
Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain
Industri.
Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 merumuskan bahwa
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau
warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau
dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
tersebut ditegaskan bahwa Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak tersebut.
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Perihal pengalihan hak dan lisensi Desain Industri diatur dalam Pasal 31 sampai
dengan 36 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Hak Desain Industri dapat beralih atau
dialihkan dengan : a) pewarisan, b) hibah, c) wasiat, d) perjanjian tertulis, atau e) sebabsebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Desain
Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan
identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun
dalam Daftar Umum Desain Industri. Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan
Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi.

4. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :
Saat ini, perlindungan hukum atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah diatur
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000. Dasar pertimbangan diundangkannya
Undang-Undang tersebut yaitu untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam
lingkup perdagangan nasional dan internasional, serta untuk menciptakan iklim yang
mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.
Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 merumuskan bahwa
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di
dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebutadalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk
secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk
menghasilkan fungsi elektronik. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun
2000 dirumuskan bahwa Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga
dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah
elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan
peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 merumuskan bahwa
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak tersebut.
Perihal pengaturan pengalihan hak dan lisensi atas Hak Desain Tata Letak Sirkut
Terpadu diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 32 Tahun
2000.
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Memperhatikan pemaparan perihal perlindungan hukum terhadap beragam Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI) di atas, tampak jelas bahwa perlindungan hukum dan
penghargaan terhadap HAKI selain untuk menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan
inovasi masyarakat, juga selalu diselaraskan dengan upaya meningkatkan Daya Saing
Industri dalam rangka menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat terutama terkait
adanya beragam kesepakatan dan perjanjian internasional di bidang perdagangan bebas, baik
di lingkungan Asia Tenggara (ASEAN) maupun global.
Untuk memberikan sebuah pemahaman yang sama tentang interpretasi atau makna
kata ‘persaingan’, secara konsepsional mencakup ruang lingkup yang cukup luas, yaitu
sebagai berikut (Z. Heflin Frinces, 2011: 16-17) :
1. Usaha-usaha (efforts) atau kegiatan-kegiatan (activities) atau tindakan (action) dengan
memperlihatkan keunggulan masing-masing pihak (seseorang, kelompok, organisasi,
perusahaan, daerah, negara) dalam berbagai bidang (perdagangan, bisnis, produksi,
produk, persenjataan, pertandingan, pemilihan umum, dan lain sebagainya) dengan tujuan
untuk mengalahkan pihak lawan. Usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan atau aksi itu dapat
berakhir dengan kemenangan atau kekalahan;
2. Interaksi satu kekuatan dengan kekuatan lain, satu organisasi dengan organisasi lain, satu
negara dengan negara lain dimana masing-masing pihak berusaha membangun kekuatan
dan keunggulannya kemudian mendayagunakan kekuatan dan keunggulan yang mereka
miliki untuk mengalahkan dan mendominasi pihak lain;
3. Suatu proses untuk merebut suatu sasaran atau obyek strategis, baik berupa komoditas
(barang dan jasa), pasar, konsumen, peluang tertentu dan sesuatu yang diminati dan
diperebutkan oleh banyak pihak untuk dimenangkan dan dipertahankan agar dapat dimiliki
dan dikuasai untuk kepentingan strategisnya;
4. Suatu kondisi dimana penjual produk atau jasa tertentu berusaha merebut dan
mempertahankan permintaan (pembeli atau konsumen) agar tertarik pada produk atau jasa
yang ditawarkannya (dijualnya) dan tidak diambil (dikuasai) oleh para penjual produk dan
jasa lain.
Lebih lanjut, Porter dan Boyden Lamb mengidentifikasi aspek-aspek yang terkait
dengan usaha memenangkan suatu persaingan sebagai berikut (dalam Z. Heflin Frinces,
2011: 17-19) :
1. Menentukan apa yang dipersaingkan (yang dipersoalkan dalam persaingan);
2. Merumuskan tujuan persaingan atau yang akan dipersaingkan;
3. Sasaran strategis dari persaingan;
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4. Ruang lingkup persaingan;
5. Waktu persaingan dinyatakan sebagai titik awal persaingan, dan kapan usaha atau kegiatan
persaingan akan dilakukan atau dimulai;
6. Membuat rencana strategis yang komprehensif dari agenda persaingan;
7. Membuat analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threaths) lawan
persaingan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, dan mengkaji secara kritis
potensi dan prospek, apakah persaingan akan dapat dimenangkan atau terkalahkan;
8. Mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan persaingan, yang
mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.
Ada beberapa langkah strategis untuk memenangkan persaingan (Z. Heflin Frinces,
2011: 28-31) yaitu :
1. Selalu berada di depan para pesaing, baik dalam promosi, pembentukan citra, maupun
pemberian informasi;
2. Elemen-elemen penting yang diciptakan harus lebih baik atau lebih unggul dibanding yang
dimiliki para pesaing;
3. Kerjasama pelayanan dengan produk atau usaha yang sama dengan perusahaan lain;
4. Memiliki keunggulan baru;
5. Memiliki keunggulan mutlak (absolute), yaitu keunggulan yang harus diciptakan dimana
pihak pesaing akan kalah bersaing dengan adanya keunggulan tersebut, seperti : SDM
berkualitas tinggi, kepemimpinan, organisasi, perencanaan strategis, strategi bisnis,
teknologi, penguasaan bahan baku, penguasaan sumber energi, kualitas, invensi, inovasi,
promosi, sumber daya modal (dana), sistem pembiayaan dan pembayaran, jaringan
(networking), komunikasi, transportasi, posisi tawar politik (bargaining position);
6. Strategi dan kebijakan, seperti : strategi biaya rendah (low cost strategy), strategi
diferensiasi atau pembedaan (differentiation strategy), strategi fokus (focus strategy),
strategi pertumbuhan (grow strategy), strategi bertahan (defensive strategy), strategi
stabilisasi (stabilization strategy), strategi penyesuaian (adjustment strategy), strategi
bertahan hidup (survival strategy), strategi menyerang (offensive strategy), strategi
ekspansi (expansion strategy), strategi penciutan (contraction strategy), strategi
penyehatan (recovery strategy), strategi kepemimpinan biaya (cost leadership strategy),
strategi teknologi tinggi (high technology strategy), strategi biaya rendah dan teknologi
(low cost and high technology strategy), strategi kualitas tinggi (high quality strategy),
strategi harga tinggi (high price strategy), strategi pelayanan ( service strategy), strategi
campuran (mix strategy), strategi kombinasi (combination strategy), strategi jaringan laba31

laba (spider web strategy), strategi berjalan bersama dan berpisah (gho together and spilt
strategy), strategi putar balik bisnis yang sedang sakit (turn around strategy), strategi
generik (generic strategy), strategi penantang pasar (market challenger strategy), strategi
persaingan (competitive strategy), strategi kolaborasi (collaborative strategy), strategi
kerjasama (co-operative strategy), strategi penempatan (positioning strategy), strategi
alternatif (alternative strategy), strategi aliansi strategis (strategic alliance strategy),
strategi ambil sekarang bayar kemudian (take now and pay later strategy), strategi
promosi dan pencitraan (promotion and imaging strategy), strategi kecocokan atau
kesesuaian (compatibility strategy).
Persaingan akan mendorong para pelaku persaingan melakukan hal-hal yang baik bagi
konsumen atau pelanggan (Z. Heflin Frinces, 2011: 32) antara lain :
1. Memunculkan inovasi baru yang mendorong terciptanya teknologi baru, dan teknologi
baru akan mendorong kegiatan Litbang yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan
(R&D);
2. Memunculkan produk dan jasa baru yang akan memberikan banyak pilihan bagi
konsumen dan pelanggan;
3. Akan terjadi perang harga dan dalam banyak hal akan dapat menurunkan harga atau
pemberian potongan (discount) dan atau penawaran sistem pembayaran yang lebih
bersahabat kepada pembeli;
4. Pelayanan akan lebih baik dan pembeli akan merasa lebih dipuaskan;
5. Kemasan akan lebih menarik karena hal ini merupakan bagian dari strategi untuk menarik
lebih banyak pembeli;
6. Bentuk dan ukuran barang akan lebih bervariatif dan biasanya diikuti oleh perbedaan
harga yang cukup berarti sehingga membuat banyak pilihan bagi pembeli.
Persaingan yang ketat juga akan mendorong para pelaku persaingan berupaya
menciptakan keunggulan-keunggulan produk yang berkarakter spesifik melalui kegiatankegiatan sebagai berikut (Tiktik Sartika Partomo, 2008 : 86) :
1. Peningkatan desain dan kualitas (upgrading) hasil industri;
2. Peningkatan muatan lokal hasil industri;
3. Pergeseran secara bertahap ke produksi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih
tinggi.
Industri masa depan adalah industri yang mempunyai daya saing tinggi berdasarkan
kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia.
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Pembangunan industri pada masa depan tersebut memerlukan dukungan lintas sektoral dari
sektor-sektor berikut (Tiktik Sartika Partomo, 2008 : 92) :
1. Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif dan inovatif;
2. Keterkaitan dengan berbagai klaster industri;
3. Peningkatan kemampuan sumber daya yang digunakan industri dalam rangka membangun
kompetensi inti;
4. Penetapan prioritas penyebaran industri;
5. Pengembangan industri kecil menengah.
Secara filosofis, berbicara tentang kreativitas manusia merupakan anugerah dari
Tuhan Yang Maha Esa sebagai bekal untuk mengelola alam semesta. Kekuasaan mutlak atas
alam semesta berada pada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai bagian dari alam semesta
mendapat kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup di bumi dan mengelola alam
semesta dengan petunjuk-Nya yang telah disampaikan-Nya melalui para Nabi dan RasulNya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki manusia untuk mengelola alam semesta
bersifat sementara (temporary), terbatas (restricted), amanah (mandate), kolektif (collective),
dan untuk kemakmuran (prosperity).
Sejalan dengan paradigma relativitas kekuasaan yang dimiliki manusia, bangsa
Indonesia meneguhkan cita-cita membangun negara hukum sebagaimana dikukuhkan dalam
ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting,
yaitu dimensi politik, hukum, dan sosial ekonomi (Bagir Manan, 1999 : 2). Lebih lanjut ia
menjelaskan, dimensi politik dalam negara hukum memuat prinsip pembatasan kekuasaan
yang menjelma dalam paham negara berkonstitusi, pembagian atau pemisahan kekuasaan,
kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan serta penghormatan terhadap hak asasi
manusia. Dimensi hukum dalam negara hukum harus tercipta suatu tertib hukum dan
perlindungan hukum bagi setiap orang tanpa diskri-minasi. Dimensi sosial ekonomi dalam
negara hukum berupa kewajiban negara melalui pemerintah untuk mewujudkan dan
menjamin kesejahteraan sosial.
Doktrin John Locke memiliki relevansi yang kuat dengan ajaran negara hukum
terutama yang menyangkut dimensi politik, yaitu pembagian kekuasaan. John Locke bereaksi
keras terhadap absolutisme raja pada jamannya, dan kemudian ia mengajukan konsep dalam
rangka merasionalkan dan mensistimatiskan fungsi-fungsi kekuasaan negara menjadi tiga
fungsi (H.M. Rasjidi, 1984 : 174), yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Ia mengakui
bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu
keseimbangan kekuasaan (balancing of power).
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Paradigma relativitas kekuasaan dalam perkembangannya mampu mendorong
pertumbuhan demokrasi, termasuk demokratisasi di dalam setiap fungsi-fungsi kekuasaan
negara. Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih maju di Indonesia pasca era reformasi 1998
merupakan perwujudan demokratisasi fungsi kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam rangka
merealisasikan amanat UUD 1945.
Pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berhak menetapkan peraturan daerah (Perda) dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan
yang diberikan oleh konstitusi (grondwet) tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam konteks inilai,
terdapat peranan dan sekaligus kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap
pengembangan IKM Kreatif dan Telematika di Provinsi Jawa Barat.
Secara filosofis, upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam konteks
pengaturan dan pengintegrasian kegiatan IKM Kreatif Telematika ke dalam kegiatan Industri
Manufaktur khususnya di Provinsi Jawa Barat dapat disejalankan dengan Aliran
Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yang mendalilkan bahwa
manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan
atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan (Lili
Rasjidi & Ira Rasjidi, 2000 : 64). Ketika dalil tersebut digunakan pada bidang hukum, maka
standar penilaian etis yang digunakan yaitu mendasarkan pada ukuran bahwa baik buruknya
peraturan perundang-undangan ditentukan oleh apakah peraturan perundang-undangan
tersebut mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat atau tidak. Jadi,
peraturan perundang-undangan yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar
masyarakat Jawa Barat akan dinilai oleh masyarakat Jawa Barat sebagai peraturan
perundang-undangan yang baik.
Pembangunan hukum merupakan bagian integral (satu kesatuan yang tidak
terpisahkan) dari pembangunan nasional Indonesia. Dengan demikian, cetak biru (blueprint)
pembangunan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam cetak biru (blueprint)
pembangunan nasional Indonesia yang biasanya secara konsepsional dituangkan dalam
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan secara terapan dapat terlihat dalam deskripsi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rejim pemerintahan Orde Baru termasuk
rejim yang rajin menyusun GBHN, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana
Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), dan telah dilaksanakan melalui Pembangunan Lima
Tahun Kesatu (Pelita 1) hingga Pelita 6 dalam masa pemerintahannya. Konsistensi antara
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rencana (program) dengan pelaksanaan program (program aksi) dapat terlihat dalam deskripsi
APBN yang ditetapkan setiap tahun dan telah memiliki kejelasan adanya dukungan aspek
finansial (pendanaan) untuk mewujudkannya.
Saat ini, Pembangunan Hukum di Indonesia telah dicanangkan dalam Tiga Visi yaitu:
1) Visi Ideal, yaitu cita-cita luhur yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945); 2) Visi Antara, yaitu Visi Indonesia sampai dengan tahun 2020; dan 3)
Visi Lima Tahunan, yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kemudian berubah
menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 melalui
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dalam Visi Indonesia 2020 dirumuskan bahwa
tujuan pembangunan nasional yaitu : “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius,
manusiawi, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam
penyelenggaraan negara”.
Keseluruhan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut tentu
memerlukan dukungan aspek hukum supaya segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan
tertib dan berkeadilan. Indikator tertib dan berkeadilan antara lain dapat diwujudkan melalui :
1) Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi; 2) Terwujudnya institusi dan aparat
hukum yang bersih dan profesional; 3) Terwujudnya keadilan gender; 4) Terwujudnya
keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi,
serta hilangnya praktek monopoli.
Satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius dari segenap
komponen bangsa Indonesia yaitu bahwa ternyata banyaknya undang-undang (UU) yang
dihasilkan tidak atau belum berbanding lurus dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat
ketika beragam UU tersebut diterapkan atau diberlakukan. Persoalan tersebut memberi
petunjuk bahwa pelaksanaan Pembangunan Hukum tidak atau belum fokus pada upaya
mensejahterakan rakyat.
Di dalam konstitusi Negara Indonesia, dinyatakan dengan tegas bahwa: “Negara
Indonesia adalah negara hukum”. Komitmen bangsa Indonesia tersebut mengandung makna
bahwa penyelenggaraan negara dalam segala aspek kehidupan harus selalu memperhatikan
dan mendasarkan pada prinsip demokrasi sebagai ciri utama negara hukum. Jimly
Asshiddiqie

merumuskan pengertian yang lebih partisipatif bahwa: “Demokrasi adalah

konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat”. Artinya, kekuasaan itu pada
pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan
dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.
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Adanya fakta di dalam masyarakat berupa sikap atau pandangan yang tidak percaya
lagi pada hukum bersumber pada pandangan atau kenyataan, sistem kekuasaan yang kurang
menjunjung tinggi hukum, kurang memberi perhatian pada hukum, atau menjalankan hukum
secara sewenang-wenang.
Peranan hukum sebagai sarana pembangunan nasional telah ditegaskan oleh Kepala
Negara RI pada waktu pelantikan Menteri Kehakiman pada tanggal 19 Januari 1974, yang
dinyatakan sebagai berikut : “Walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perobahan
yang mendesak, akan tetapi sangat mutlak pula terpeliharanya ketertiban itu sendiri tidak
boleh diberi arti statis, yang hanya mempertahankan “status quo”. Hukum sebagai sarana
yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian,
sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perobahan tadi. Bukan sebaliknya, menghambat
usaha-usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama.
Sesungguhnya hukum harus dapat tampil ke depan, menunjukkan arah dan memberi jalan
bagi pembaharuan”. Pernyataan Kepala Negara RI tersebut di atas mengandung makna
bahwa peranan hukum harus tampil di depan dalam proses pembangunan nasional. Agar
hukum dapat tampil berperan di depan dalam proses pembangunan nasional, maka
pembinaan dan pendidikan hukum harus lebih dikembangkan dan ditingkatkan kesiapannya
dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan nasional.

2. Peran Strategis Industri Manufaktur
Industri Manufaktur adalah cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan
dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang
jadi untuk dijual (Indag Jabar, 2015 : 58). Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia,
dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi, namun demikian istilah ini
lebih sering digunakan di dunia industri, dimana bahan baku diubah menjadi barang jadi
dalam skala yang besar. Manufaktur ada dalam segala bidang sistim ekonomi. Dalam
ekonomi pasar bebas, manufakturing biasanya selalu berarti produksi secara masal untuk
dijual ke pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa industri seperti semikonduktor
dan baja lebih sering menggunakan istilah fabrikasi dibandingkan manufaktur. Sektor
manufaktur sangat erat terkait dengan rekayasa atau teknik.
Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproses bahan mentah hingga
berubah menjadi barang yang siap untuk dipasarkan. Semua proses yang terjadi di industri ini
umumnya melibatkan berbagai peralatan modern. Sebuah perusahaan manufaktur
(sebelumnya pabrikan) atau factory plantation adalah sekumpulan bangunan industri, atau
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lebih umum sebuah kompleks yang memiliki beberapa bangunan, dimana para pekerja
memproduksi barang atau mengoperasikan mesin pengolahan dari satu produk ke produk
lain. Kebanyakan manufaktur modern memiliki gudang besar atau gudang seperti fasilitas
yang berisi peralatan berat yang digunakan untuk lini perakitan dan produksi. Biasanya,
perusahaan jenis ini mengumpulkan dan memusatkan segala sumber daya, buruh, modal, dan
plantasi mesin untuk menghasilkan sejenis produk yang berkualitas (Indag Jabar, 2015 : 59).
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri manufaktur dalam
beberapa tahun terakhir ini masih relatif rendah. Dalam 5 tahun terakhir, industri manufaktur
non-migas tumbuh rata-rata 5,4%, di bawah perekonomian nasional, tumbuh rata-rata 5,9%
per tahun dan jauh di bawah industri lain seperti perdagangan, pertambangan non-migas,
transportasi dan komunikasi. Akhir-akhir ini, kinerja industri manufaktur semakin terganggu
akibat tantangan makro ekonomi yang sedang dihadapi saat ini. Data terakhir menunjukkan
bahwa terdapat tanda-tanda pelemahan industri manufaktur. Pada tahun 2014, industri
manufaktur non-migas hanya tumbuh 5.56%, turun dari 6.86% pada periode yang sama pada
tahun 2013.

Grafik 1 : Perkembangan PDB Industri Manufaktur Nasional
Sumber : BPS, 2015
Industri manufaktur harus mengimpor begitu banyak bahan baku dan barang modal di
saat ekonomi bertumbuh dan diikuti oleh investasi yang tumbuh tinggi dalam beberapa tahun
terakhir. Pada saat investasi meningkat, impor melonjak lebih tajam atau sangat elastis,
terutama impor barang modal. Permintaan barang modal yang terbesar berasal dari industri
elektronika, mesin dan otomotif. Di sisi lain, permintaan ekspor manufaktur menurun akibat
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perlambatan ekonomi global. Akibatnya, defisit perdagangan serta necara berjalan semakin
melebar, dan memberikan tekanan tersendiri terhadap nilai tukar Rupiah.

Grafik 2 : 10 Produk Manufaktur Dengan Nilai RCA Tertinggi
Terhadap Mitra Dagang Utama
Sumber : BPS, 2015
Ketergantungan impor yang tinggi membuat industri manufaktur sangat rentan
terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Dilihat dari kandungan impor atas produk manufaktur,
tidak terlihat adanya perbaikan dalam 5 tahun terakhir. Produk manufaktur yang
dikategorikan memiliki kandungan impor tinggi meningkat dari 62% menjadi 68% dari total
produk manufaktur non-migas. Pada saat Rupiah terdepresiasi, sebagian besar industri yang
paling terpukul merupakan industri manufaktur non-migas. Fakta menunjukkan bahwa
beberapa industri manufaktur merupakan yang paling sensitif terhadap depresiasi Rupiah
antara lain industri baja, petrokimia, dan tekstil baik dalam hal penurunan output maupun
tekanan di sisi biaya. Ironisnya, ketika Rupiah terdepresiasi pun, pertumbuhan ekspor
manufaktur justru melambat. Padahal, depresiasi Rupiah seharusnya justru meningkatkan
daya saing ekspor yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekspor. Hal ini
mengkonfirmasi ketergantungan impor atas produk manufaktur yang sangat tinggi. Ekspor
manufaktur tidak dapat tumbuh optimal saat Rupiah terdepresiasi karena terdapat tekanan
dari sisi biaya produksi akibat besarnya kenaikan harga bahan baku dan barang modal.
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Grafik 3 : 10 Produk Manufaktur Dengan Nilai RCA Tertinggi
Terhadap Negara ASEAN
Sumber : BPS, 2015
Selain permasalahan di sisi supply, kondisi industri manufaktur diperparah oleh
rendahnya insentif ekonomi. Margin keuntungan industri manufaktur saat ini tidak semenarik
waktu era sebelum krisis 1998. Sebagai gambaran, margin keuntungan industri tekstil dapat
mencapai di atas 30% di era 90-an, bandingkan dengan margin saat ini yang hanya single
digit, bahkan negatif. Industri manufaktur lainnya seperti baja, petrokimia, makanan &
minuman, juga mengalami penurunan margin yang berarti dalam 2 dekade terakhir. Terlebih
lagi apabila dibandingkan dengan sektor yang berbasis komoditas seperti CPO dan batubara
yang marginnya di kisaran 30-40% saat booming harga komoditas pada tahun 2008 lalu.
Permasalahan yang dihadapi industri manufaktur saat ini sangat struktural sehingga
dalam menjalankan kebijakan industri, prioritas menjadi sangat penting. Untuk kepentingan
jangka menengah, industri yang dapat menurunkan tekanan pada defisit neraca berjalan dapat
diberikan perhatian ekstra yaitu industri yang daya saing ekspornya tinggi namun kandungan
impornya tinggi seperti produk industri otomotif, elektronika, makanan & minuman, garmen,
alas kaki serta kimia melalui implementasi strategi promosi ekspor dan substitusi impor
secara efektif. Lalu kebijakan hilirisasi industri yang berbasis sumber daya alam agar terus
dikawal, karena dapat mengurangi risiko saat terjadi fluktuasi harga komoditas dan nilai
tukar. Untuk kepentingan jangka yang lebih panjang, industri induk seperti baja dan
petrokimia yang menghasilkan bahan baku plastik, mutlak harus dikembangkan. Dengan
semakin meningkatnya kebutuhan untuk infrastruktur, properti, serta industri manufaktur
andalan Indonesia seperti otomotif, consumer goods, serta makanan dan minuman, tentunya
kebutuhan bahan baku baja dan plastik akan terus meningkat. Produksi dalam negeri saat ini
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masih belum dapat mengimbangi tingginya permintaan sehingga kebutuhan tersebut sebagian
besar masih harus dipenuhi melalui impor. Hanya industri manufaktur yang memiliki
kekuatan pasar yang tinggi saja yang dapat mempertahankan marginnya seperti industri
semen yang marginnya tetap stabil akibat permintaannya yang inelastis sehingga margin
dapat dipertahankan dengan terus menaikkan harga jual di tengah kenaikan biaya produksi.

B. Model Industri Terintegrasi
Pengelompokan industri berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, pada Pasal
101 ayat 2 terdapat 3 (tiga) kelompok industri, yaitu : 1) industri kecil; 2) industri menengah;
3) industri besar. Yang dimaksud dengan Model Industri Terintegrasi dalam penelitian ini
yaitu model kegiatan industri kecil, menengah, dan besar yang terintegrasi berdasarkan
prinsip saling menguntungkan (simbiosis mutualisma) untuk mendapatkan nilai tambah
(added value) yang lebih besar dalam rangka memperkuat produktivitas dan daya saing
industri.
Pengintegrasian industri tersebut tentu memperhatikan kesamaan visi, misi, dan
karakter dari masing-masing kelompok industri tersebut. Industri Kreatif pada umumnya
masih berada dalam kelompok industri kecil. Pada sisi yang lain, Industri Manufaktur pada
umumnya berada dalam kelompok industri menengah dan besar. Di dalam kegiatan industri
manufaktur pada umumnya mengandung unsur kreatif berupa penciptaan atau penemuan atau
perumusan desain produk tertentu. Dengan demikian, adanya kesamaan unsur kreatif di
dalam kegiatan Industri Kreatif dan Industri Manufaktur, dan setelah memperhatikan aspekaspek spesifik lainnya yang menjadi karakter dari Industri Manufaktur, maka antara kegiatan
Industri Kreatif tertentu (misalnya : Industri Kreatif Telematika) memungkinkan untuk
diintegrasikan ke dalam kegiatan Industri Manufaktur tertentu (misalnya : Industri
Manufaktur Otomotif, kendaraan roda empat). Integrasi antara kegiatan Industri Kreatif
Telematika dengan kegiatan Industri Manufaktur Otomotif dalam penciptaan desain produk
tertentu (di dalamnya ada unsur Hak Atas Kekayaan Intelektual, seperti : Hak Cipta, Hak
Paten, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) diharapkan dapat
menghasilkan Nilai Tambah (Added Value) yang saling menguntungkan bagi kedua jenis
industri tersebut, yang pada akhirnya juga diharapkan dapat memperkuat produktivitas dan
daya saing industri dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional, regional, maupun
global. Model Industri Terintegrasi tersebut, secara skematik dapat digambarkan dalam
Gambar 1 berikut :
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MANUFAKTUR
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(Kendaraan Roda 4)
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TELEMATIKA

Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) :
1. Hak Cipta
2. Hak Paten
3. Hak Desain Industri
4. Hak Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu

NILAI TAMBAH
(ADDED VALUE)

Gambar 1 : Model Industri Terintegrasi
(Nurhasan, 2015)
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Secara khusus penelitian ini bertujuan: 1) Pada tahun pertama : meneliti, mengkaji
dan menyusun Konstruksi Model Integrasi Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif
Telematika Dalam Penguatan Industri Manufaktur Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan
Daya Saing Industri Di Provinsi Jawa Barat, sebagai hukum yang dicita-citakan (ius
constituendum); dan 2) Pada tahun kedua : mensosialisasikan, mengadaptasikan, dan
menerapkan Model Integrasi Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif Dan Telematika Dalam
Penguatan Industri Manufaktur Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Industri
Di Provinsi Jawa Barat.
Penelitian ini dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan IKM Kreatif Telematika
dengan kegiatan Industri Manufaktur, memperhatikan fakta atau kondisi saat ini (existing
condition) bahwa antara IKM Kreatif Telematika dengan Industri Manufaktur masih berjalan
sendiri-sendiri, masih terdapat jurang pemisah yang dalam, masih belum ada hubungan yang
saling menguntungkan (simbiosis mutualisma), dan/atau orientasi kegiatan antara kedua
tingkatan industri tersebut masih belum terintegrasi sehingga diperlukan keterlibatan peran
Pemerintah sebagai pihak regulator dan fasilitator untuk mengintegrasikannya, serta perlu
mendapat kepercayaan yang lebih besar dari Lembaga Pembiayaan (Jasa Keuangan) untuk
mendongkrak permodalan.
Hasil dari penelitian ini diproyeksikan bermanfaat : a) Bagi IKM Kreatif Telematika
secara berkala mendapatkan program bantuan teknik dan manajemen (technical and
management assistency) dari Industri Manufaktur dalam rangka memenuhi standardisasi
kualitas dan kuantitas produk yang sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Industri
Manufaktur, serta mendapat kepercayaan yang lebih besar dari Lembaga Pembiayaan (Jasa
Keuangan) untuk mendongkrak permodalan; b) Bagi Industri Manufaktur, mendapat efisiensi
dan efektivitas dalam mengembangkan investasinya terutama terkait pemenuhan kapasitas
produksi melalui simbiosis mutualisma dengan IKM Kreatif Telematika; c) Bagi Pemerintah,
memperoleh kajian holistik sebagai bahan menyusun peraturan perundang-undangan
(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah) bidang pengembangan IKM
Kreatif Telematika, pembangunan industri terintegrasi dan berkelanjutan, serta meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah; dan d) Bagi
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Lembaga Pembiayaan (Jasa Keuangan) dapat menekan atau memperkecil potensi kredit
macet dari sektor IKM Kreatif Telematika.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
1.

Metode Pendekatan
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis – empiris
berorientasi pada kajian holistik, yang dalam prosesnya ilmu hukum mendapat bantuan
disiplin ilmu terkait, misalnya : ekonomi, teknik, politik, lingkungan, dan sosial-budaya.
Alur penerapan metode pendekatan tersebut sebagai berikut :

BUKAN
HUKUM
(Non Yuridis)

HUKUM
(Yuridis)

2.

HUKUM
(Yuridis)

Alasan Pemilihan Metode Pendekatan
Penggunaan pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa pengkajian
terhadap masalah IKM Kreatif Telematika dengan Industri Manufaktur tidak cukup
hanya dengan menggunakan pendekatan normatif (Yuridis), melainkan memerlukan
dukungan data empiris yang dalam prosesnya mendapat bantuan disiplin ilmu terkait
(Non Yuridis), sehingga berkarakter penelitian Yuridis – Empiris (Daud Silalahi, 2001 :
1-20). Namun demikian, hasil akhir (out put) dari penelitian ini akan diformulasikan
kembali sebagai sebuah hasil penelitian hukum (Yuridis).
Penggunaan pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan secara
holistik (utuh), sebagaimana dijelaskan oleh Suria Sumantri, “Dewasa ini pengetahuan
yang satu tercerai dari pengetahuan yang lainnya, ilmu tercerai dari moral, moral tercerai
dari seni, seni tercerai dari ilmu, dan seterusnya. Inilah sebenarnya sumber
ketidakbahagiaan manusia modern dewasa ini, sebab pengetahuan yang tidak utuh akan
membentuk manusia yang tidak utuh pula. Kerangka filsafat akan memungkinkan kita
membentuk wawasan

mengenai keterkaitan berbagai pengetahuan.

Suriasumantri, 1986 : 57).

44

(Jujun S.

3.

Objek Penelitian
Objek penelitian ini yaitu kegiatan IKM Kreatif Telematika dalam keterkaitannya
dengan kegiatan Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Alasan dijadikannya
masalah tersebut sebagai objek penelitian yaitu : memperhatikan fakta atau kondisi saat
ini (existing condition) bahwa antara kegiatan IKM Kreatif Telematika dengan kegiatan
Industri Manufaktur masih berjalan sendiri-sendiri, masih terdapat jurang pemisah yang
dalam, masih belum ada hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisma),
dan/atau orientasi kegiatan antara kedua tingkatan industri tersebut masih belum
terintegrasi sehingga diperlukan keterlibatan peran Pemerintah sebagai pihak regulator
dan fasilitator untuk mengintegrasikannya, serta kepercayaan yang lebih besar dari
Lembaga Pembiayaan (Jasa Keuangan) untuk mendongkrak permodalannya.

4.

Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang sudah jadi (data sekunder), yaitu
data hasil penelitian para peneliti sebelumnya yang dipandang relevan untuk membantu
memecahkan masalah dalam penelitian ini, data hasil penelitian di bidang hukum,
ekonomi, teknik, politik, lingkungan, dan sosial-budaya, yang diperoleh melalui telaah
kepustakaan, wawancara, dan survei lapangan.
Tahap berikutnya dilakukan analisis dan dalam proses tersebut dipergunakan
semua unsur metodis umum seperti yang berlaku dalam penelitian bidang hukum.

5.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
1) Studi kepustakaan, yang terdiri dari :
a. Meta analisis :
Meta analisis multi disipliner meliputi aspek-aspek hukum, ekonomi, teknik,
lingkungan, politik, dan sosial sebagai pilar pembangunan yang berkelanjutan.
Meta analisis adalah analisis hubungan antar informasi yang diperoleh sebelumnya
berdasarkan hasil-hasil penelitian atau dokumen-dokumen tertulis. Hasil meta
analisis digunakan untuk menunjukkan pengelompokan masalah, analisis sebabakibat serta keterkaitannya satu dengan lainnya. Hasil meta analisis berupa
masukan-masukan kajian multi disipliner diintegrasikan ke dalam bahan-bahan
hukum sehingga analisis yang dilakukan dalam tahap selanjutnya menjadi lebih
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lengkap dan valid. Tahapan meta analisis meliputi : unitasi data, kategorisasi data,
analisis dan interpretasi, analisis lintasan informasi, dan pilihan (opsi) pemecahan
masalah.
b. Meta yuridis :
Inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan kegiatan IKM Kreatif
Telematika dengan kegiatan Industri Manufaktur. Inventarisasi hukum meliputi
pengumpulan peraturan-peraturan yang masih berlaku (hukum positif), melakukan
identifikasi yang kritis dan klasifikasi yang logis dan sistematis.
2) Survei (observasi) lapangan dan wawancara.
6.

Keabsahan Data
Data kualitatif yang diperoleh tidak bersifat tunggal, namun beragam mengingat
begitu banyak paradigma/teori/konsep/fakta yang dikaji. Data kualitatif sebagaimana
dijelaskan di atas diperoleh melalui studi kepustakaan.
Data kualitatif itu akan bersifat dialogis, artinya satu dengan yang lain saling
berkorelasi, apalagi dalam pengertian ilmu sebagai jaringan, data akan berkaitan sangat
erat. Model dialogis ini juga merupakan bentuk dari pengecekan data, sehingga setiap
data yang diperoleh akan dicek oleh data lainnya, data lain itu kemudian akan dicek pula
oleh data lainnya pula, sehingga pengecekannya akan seperti model ‘triangulasi data
(Valerie J. Janesick, 1994), di mana data yang satu akan dicek melalui data lainnya.
Triangulasi data

meru-pakan model pengecekan sirkuler sehingga data

seakurat

mungkin dapat diper-tanggungjawabkan keabsahannya. Triangulasi data sebagaimana
pada prinsip-nya merupakan metode yang digunakan untuk melakukan klarifikasi
terhadap sejumlah data yang dikumpulkan. Triangulasi merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dikaji. Menurut Agus Salim,
triangulasi bukan merupakan alat atau strategi untuk pembuktian, tetapi hanya sebagai
alternatif terhadap pembuktian. (Agus Salim, 2001: 6-7). Penggunaan triangulasi ini
menjadi penting, karena dalam penelitian bidang lingkungan hidup umumnya selalu
bersifat multi metode dan lintas paradigma. (M. Antonius Birowo, 2004 : 6).

Sistem

triangulasi data dengan model sirkuler sebagaimana dijelaskan di atas dapat digambarkan
sebagai berikut :
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Ragaan
Triangulasi Data

7. Desain Analisis Data
Analisis terhadap obyek penelitian akan dilakukan melalui Analisis Hukum, yang
mendapat bantuan data sekunder bidang ekonomi, teknik, lingkungan, politik, dan sosialbudaya. Target dari analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Analisis hukum yang mendapat bantuan data sekunder bidang ekonomi, politik, teknik,
lingkungan, dan sosial-budaya, akan difokuskan pada upaya menemukan konsep
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum ) yang tepat sebagai landasan hukum
Konstruksi Model Integrasi Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif Telematika Dalam
Penguatan Industri Manufaktur Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing
Industri di Provinsi Jawa Barat;
b. Bantuan data sekunder bidang ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui pilihan yang
paling menguntungkan dari beberapa pilihan yang ada, misalnya : 1) Sumber daya yang
ada (IKM Kreatif Telematika) dibiarkan berjalan sendiri, tidak diberdayakan, tidak
diintegrasikan dengan kegiatan Industri Manufaktur, dan tidak diatur oleh hukum; 2)
Sumber daya yang ada (IKM Kreatif) diberdayakan, diintegrasikan dengan kegiatan
Industri Manufaktur, dan diatur oleh hukum;
c. Bantuan data sekunder bidang lingkungan hidup dimaksudkan bahwa dalam faktanya
kegiatan industri apapun memerlukan ruang (bagian dari lingkungan hidup) dan juga
memberi dampak terhadap lingkungan hidup;
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d. Bantuan data sekunder bidang teknik diperlukan karena Kegiatan IKM Kreatif
Telematika serta kegiatan Industri Manufaktur sangat dekat dengan pemanfaatan dan
pengembangan teknologi yang mendukung kegiatannya;
e. Bantuan data sekunder bidang sosial-budaya dilakukan karena pada dasarnya
pembangunan yang dilaksanakan melibatkan sejumlah manusia yang mendiami tempat
tertentu, memiliki adat dan budaya (cara berfikir) tertentu, sehingga diharapkan
memiliki kemampuan memahami, menghargai dan menghormati kearifan tradisional
kelompok masyarakat tertentu;
f. Bantuan data sekunder bidang politik dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas
lembaga politik di Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam upaya mengintegrasikan
kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif Telematika ke dalam kegiatan Industri
Manufaktur dalam rangka

meningkatkan produktivitas dan daya saing industri

khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Teknik analisis yang akan digunakan, diantaranya : Cost-Benefit-Analysis (CBA),
yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan antara sistem yang berlaku saat ini
dengan sistem yang diajukan (Schhrecker, T.F., 1985).
Lebih jelas desain analitis dapat dilihat dalam dua ragaan di bawah ini :

Ragaan
Desain Analisis 1

Teori

Data

Konsep Baru
Analisis

Masalah
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Ragaan
Desain Analisis 2
Kegiatan Industri Parsial

Model Zero
Simbiosis
Mutualisma

Model Industri Terintegrasi
Dengan Simbiosis
Mutualisma Yang Kuat

Kepustakaan-Dokumen

Kelemahan, Kekeliruan, dan
akibat- akibat yang muncul

Diperoleh alternatif baru

Analisis
Interpretasi, Komparasi dan
Sintesis

Adapun tentang tahap penelitian yang akan dilakukan dijelaskan mela-lui bagan
berikut :
PRA RISET

Tahap II
Tahap 1
a. Persiapan
b. Penelusuran
Masalah
c. Kajian Teoretis

a.

b.

Penelusuran
kepustakaan
mutakhir
Sinkronisasi
Masalah, Teori &
Metode
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Penyusunan
Proposal

RISET
Tahap II

Tahap I

Bulan ke 3 - 7
Pengumpulan Data
Sekunder : Telaah
Pustaka/Internet;
Korespondensi

Bulan ke 1 & 2
a. Persiapan
b. Penelusuran Kepustakaan
c. Pemantapan Kajian Teoretis
& Metode
Tahap V

Tahap IV
Tahap III
Bulan ke 3 - 7
Pengolahan Data
a. Pemetaan;
b. Klasifikasi & Evaluasi
c. Penyusunan Matriks Data
Hasil Olahan

Bulan ke 7 - 10
Analisis Data
a. Interpretasi
b. Komparasi
c. Sintesis
d. Matriks Hasil Analisis

Tahap VII
Bulan ke 12
Perbaikan & Penggandaan

Bulan ke 10
Perumusan Hasil
Konstruksi Model Integrasi
IKM Kreatif Telematika dengan
Industri Manufaktur

Tahap VI
Bulan ke 11
Seminar & Pelaporan Hasil
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengembangan Industri di Provinsi Jawa Barat Dalam Peta Industri Nasional
1. Kondisi Daerah
Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2005
sebesar 5,4 persen. Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 7,13 persen, masih dibawah
sektor bangunan/konstruksi yang tumbuh sebesar 17,85 persen. Struktur perekonomian Jawa
Barat pada tahun 2005 dilihat dari lapangan usaha (Data BPS, berdasarkan harga konstan
2000), didominasi oleh 3 (tiga) sektor unggulan dengan kontribusi pertama sektor industri
non migas 41,74 persen, kedua sektor perdagangan, hotel dan restoran 19,23 persen dan
sektor pertanian 14,11persen. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan industri sebesar 7,13 persen.
Kontribusi terhadap PDRB terbesar didapat dari Industri Alat Angkut, Mesin dan
Peralatannya 18,37 persen, Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki 10,17 persen,
Industri Pupuk Kimia dan Barang dari Karet 4,40 persen dan Industri Makanan, minuman
dan tembakau 4,99 persen.
Potret Provinsi Jawa Barat secara ringkas tergambar pada Gambar 2 di bawah ini :
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Gambar 2 : Potret Provinsi Jawa Barat
Sumber : Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat, 2015
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Dalam melaksanakan beragam program pembangunan yang telah digariskan dalam
RPJMN maupun dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, tentu terdapat banyak tantangan yang
dihadapi, dan secara umum tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat tergambar
dalam Gambar 3 di bawah ini :

Gambar 3 : Tantangan Pembangunan Daerah Jawa Barat
Sumber : Dinas KUMKN Provinsi Jawa Barat, 2015
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2. Strategi Pengembangan
Pengembangan ekonomi daerah Jawa Barat seperti tercantum dalam Rencana
Stretegis dilakukan melalui pengembangan 6 core business, yaitu pengembangan (1) Sumber
Daya Manusia, (2) Agribisnis, (3) Bisnis Kelautan, (4) Pariwisata, (5) Industri Manufaktur
dan (6) Industri jasa lainnya. Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan
daya beli masyarakat dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan investasi
di sektor-sektor unggulan (6 core business) tersebut.
2.a. Produk Unggulan
Berdasarkan hasil pembahasan dengan para pemangku kepentingan, ditetapkan
produk ungulan Jawa Barat, yaitu industri kreatif pada umumnya dan secara spesifik industri
kreatif telematika. Industri kreatif yaitu industri yang bersumber dari kreativitas, keahlian,
dan talenta individu yang berpeluang meningkatkan lapangan kerja melalui penciptaan dan
komersialisasi kekayaan intelektual.
Skala Industri Kreatif pada umumnya termasuk di dalamnya Industri Kreatif
Telematika masih berada dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Laju
pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa Barat tahun 2010, 2011, dan 2012, sekaligus
dibandingkan dengan skala Usaha Besar tergambar dalam Gambar 4 di bawah ini :

54

Gambar 4 : Laju Pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa Barat
Sumber : Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat, 2015
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Sebagai perbandingan, peranan UMKM terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat,
dibandingkan dengan peranan Usaha Besar pada tahun 2010, 2011, dan 2012 tergambar
dalam Gambar 5 di bawah ini :

Gambar 5 : Peranan UMKM terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat
Sumber : Dinas KUMKM dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2012
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Walaupun peranan UMKM terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat terlihat besar dan
signifikan, mengungguli peranan Usaha Besar, namun dalam pelaksanaannya masih
dihadapkan pada beragam kendala yang tidak kecil dan tidak mudah mengatasinya. Secara
umum, analisis kendala pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Barat tergambar dalam
Tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5 : Analisis Kendala Pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Barat
Sumber : Dinas KUMKM dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2013
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Memperhatikan Tabel 5 tersebut di atas, terlihat bahwa bentuk kendala yang terbesar
masih berkisar pada persoalan klasik yaitu persaingan dan permodalan. Khusus untuk
mengatasi kendala permodalan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat baik melalui APBD
maupun APBN yang dalam teknisnya bekerjasama dengan pihak perbankan, telah
mengucurkan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Cinta Rakyat
(KCR) yang realisasinya tergambar dalam Tabel 6 dan Tabel 7 di bawah ini :

Tabel 6 : Realisasi Penyaluran KUR Sampai Dengan Tahun 2013
Sumber : Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat, 2015
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Tabel 7 : Realisasi KCR Periode 2012-2013
Sumber : Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat, 2015
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Di Provinsi Jawa Barat juga terdapat banyak Kawasan Industri dengan skala Usaha
Besar, dapat dilihat dalam Tabel 8 di bawah ini :
Tabel 8 : Kawasan Industri di Jawa Barat
Sumber: Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013.

NO

NAMA KAWASAN

NAMA
PERUSAHAAN
KAWASAN
INDUSTRI

1

Kawasan Industri Plumbon

Cirebon

2
3

KI Kota Bukit Indah
KI Kujang Cikampek

4
5

Karawang International
Industrial City (Maligi)
Kawasan Industri Indotaisei

6
7
8
9

Golden Industrial Park
Surya Cipta City Of Industry
Mandala Pratama Permai
Karawang Jabar Industrial Estate

10

Kawasan Industri Mitra
Karawang
Kawasan Dharma Industri

Plumbon Bangun Sejahtera,
PT
Besland Pertiwi, PT
Kawasan Industri Kujang
Cikampek, PT
Maligi Permata Industrial
Estate, PT
Indotaisei Indah
Development, PT
Sumber Air Mas Pratama, PT
Surya Cipta Swadaya, PT
Mandala Pratama Permai, PT
Karawang Jabar Industrial
Estate, PT
Mitra Karawang Jaya, PT
Kawasan Dharma Industri,
PT
Kawasan Industri Jababeka,
PT
Hyundai Inti Development,
PT
Lippo Cikarang Tbk, PT
Gobel Dharma Nusantara, PT
East Jakarta Industrial Park,
PT
Megalopolis Manunggal
Industrial Development, PT
Bekasi Fajar Industrial Estate,
PT
Menara Permai, PT
Cibinong Center Industrial
Estate

Bekasi

18.00

Bekasi

1570.00

Bekasi

200.00

Bekasi
Bekasi
Bekasi

1000.00
52.00
320.00

Bekasi

1005.00

Bekasi

200.00

Bogor
Bogor

60.00
140.00

Bogorindo Cemerlang, PT
Hexamas Atanaka Persada,
PT
Dwipapuri Abadi, PT

Bogor
Bandung

100.00
37.00

Sumedang

200.00

11
12

17

Cikarang Industrial Estate
Jababeka
Bekasi International Industrial
City
Lippo Cikarang Industrial
Gobel Industrial Complex
East Jakarta Industrial Park
(EJIP)
MM 2100 Industrial Town

18

Bekasi Fajar Industrial Estate

19
20

KI Menara Permai
Cibinong Center Industrial
Estate

21
22

Kawasan Industri Sentul
Kawasan Industri Batujajar

23

Kawasan Industri Rancaekek

13
14
15
16

LOKASI

Purwakarta
Karawang

LUAS
RENCANA
(Ha)
85.00
1.300.00
140.00

Karawang

446.00

Karawang

700.00

Karawang
Karawang
Karawang
Karawang

500.00
1400.00
237.50
506.00

Karawang

430.00

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada
tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada, serta merevitalisasi industri
nasional, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan
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Industri Nasional. Telah tersusun 35 Road Map (peta panduan) pengembangan klaster
industri prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) sebagai penjabaran
Perpres 28/2008, yang disajikan dalam 6 (enam) buku, yaitu :
1. Buku I, Kelompok Klaster Industri Basis Industri Manufaktur (8 Klaster indutri),
yaitu: 1) Klaster Industri Baja, 2) Klaster Industri Semen, 3) Klaster Industri Petrokimia,
4) Klaster Industri Keramik, 5) Klaster Industri Mesin Listrik & Peralatan Listrik, 6)
Klaster Industri Mesin Peralatan Umum, 7) Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 8)
Klaster Industri Alas Kaki.
2. Buku II, Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (12 Klaster Industri), yaitu: 1)
Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit, 2) Klaster Industri Karet dan Barang Karet, 3)
Klaster Industri Kakao, 4) Klaster Industri Pengolahan Kelapa, 5) Klaster Industri
Pengolahan Kopi, 6) Klaster Industri Gula, 7) Klaster Industri Hasil Tembakau, 8) Klaster
Industri Pengolahan Buah, 9) Klaster Industri Furniture, 10) Klaster Industri Pengolahan
Ikan, 11) Klaster Industri Kertas, 12) Klaster Industri Pengolahan Susu.
3. Buku III, Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster
Industri Kendaraan Bermotor, 2) Klaster Industri Perkapalan, 3) Klaster Industri
Kedirgantaraan, 4) Klaster Industri Perkeretaapian.
4. Buku IV, Kelompok Klaster Industri Elektronika dan Telematika (3 Klaster Industri),
yaitu: 1) Klaster Industri Elektronika, 2) Klaster Industri Telekomunikasi, 3) Klaster
Industri Komputer dan Peralatannya.
5. Buku V, Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif
Tertentu (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten
Multimedia, 2) Klaster Industri Fashion, 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni.
6. Buku VI, Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 Klaster
Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan, 2) Klaster Industri Garam,
3) Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias, 4) Klaster Industri Minyak Atsiri, 5)
Klaster Industri Makanan Ringan.
Diharapkan dengan telah terbitnya 35 Road Map tersebut pengembangan industri ke
depan dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan dapat menjadi :
1. Pedoman operasional Pelaku klaster industri, dan aparatur Pemerintah dalam rangka
menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program
pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan
Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
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3. Informasi dalam menggalang partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara
langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Untuk kondisi di Jawa Barat, dalam rangka mengimplementasikan 35 Road Map (peta
panduan) tersebut di atas, konsep kebijakan pengembangan industrinya akan dijelaskan di
bawah ini, sebagaimana dipaparkan oleh Gubernur Jawa Barat pada acara Kunjungan Kerja
Komisi VI DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun 2012-2013 di Gedung Sate, Bandung,
17 Desember 2012, pada Gambar 6 di bawah ini :
PETA INDUSTRI
UNGGULAN KAB./KOTA DI
JAWA BARAT
Kota Depok :
1. Pakaian jadi.
2. Ind. Telematika
3. Mak. Olahan

Kab.Bekasi :
1.Pakaian jadi
2.Boneka
3.Komponen

Kab.Karawang :
1 .Mesin &
Komponen
2. Pakaian jadi.
3. Mak. Olahan

Kota Bekasi :
1. Pakaian jadi.
2. Keraj.Kayu
3. Perhiasan

Kab.Purwakarta:
1. Keramik
2. Mak. Olahan

Kab.Bogor :
1. Tekstil & Produk
Tekstil
2. Ind. Tas
3. Alas Kaki
4. Mak. Olahan

Kab.Sukabumi :
1. Batu Aji.
2. Keraj. Kayu.
3. Komponen &
MEsin
4. Bola Sepak
5. Mak. Olahan

Kab.Subang :
1. Keraj.Kayu
2. Komponen

Kab.Cirebon :
1. Furniture Rotan
2. Batik
3. Batu Alam
4. Mak. Olahan

Kab.Indramayu:
1.Batik
2.Kerajinan Rotan
3. Mak. Olahan

Kab.Majalengka :
1. Bola Sepak
2. Bata,Genteng
3. Kerajinan Rotan
4. Batu Alam

Kota Bogor :
1. Pakaian jadi.
2. Bordir
3.Ind. Tas
4. Keramik
5. Mak. Olahan

Cibinong Center Industrial Estate

Kab.Kuningan :
1. Kerjajinan Rotan
2. Minyak Atsiri.
3. Mak. Olahan

Kota Sukabumi :
1. Keraj. Kayu.
2. Mak. Olahan

Kab. Cianjur :
1. Furniture kayu
2. Kerajinan logam
3. Komponen Logam
4. Sutera.
5. Mak. Olahan

Kota Bandung :
1. Tekstil & Produk Tekstil
2. Alas kaki.
3. Elektronika
4. Rajut
5. Ind. Telematika
6. Komponen
7. Mak. Olahan

Kota Cirebon :
1. Furniture Rotan
2. Kaca Patri
3. Kerajinan Rotan

Kab.Bandung :
1. Tekstil & Produk Tekstil
2. Alaskaki
3. Komponen.
4. Boneka
5. Mak. Olahan
Kota Cimahi :
1. Pakaian jadi
2. Ind. Telematika.
3. Mak. Olahan

Kab.Ciamis :
1. Ijuk.
2. Furniture Kayu Kelapa
3. Mak. Olahan
4. Batik

Kab. Garut :
1. Kulit & Produk
Kulit
2. Batik.
3. Sutera.
4. Minyak Atsiri
5. Mak. Olahan

Kota Banjar :
1. Meubel Akar Kayu

Kab.Sumedang :
1. Kerajinan Kayu
2. Furniture Kayu
3. Mak. Olahan

Kab.Tasikmalaya :
1. Bordir.
2. Keraj.Pandan &
Mendong
3. Kelom Geulis.
4. Mak. Olahan

Kota Tasikmalaya :
1. Bordir.
2.Keraj.Pandan& Mendong
3. Kelom geulis
4. Batik
5. Mak. Olahan
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Gambar 6 : Peta Industri Unggulan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2012.
Provinsi Jawa Barat dalam konstelasi nasional memiliki potensi yang besar,
diantaranya dalam beberapa aspek sebagai berikut : 1) Jumlah penduduk terbanyak
(44.286.519 jiwa); 2) Pusat kegiatan industri manufaktur dan strategis nasional; 3) Instalasi
vital nasional (pendidikan, litbang, dan hankam) diantaranya berkelas dunia; 4) Berbatasan
dengan ibu kota negara; 5) Memiliki tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan dua PKN-P; 6)
Memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks; 7) Memiliki Taman Nasional,
Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam. Kontribusi Jawa Barat terhadap Nasional, diantaranya :
1) Berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 14, 33%; 2) Kontribusi terhadap PDB sektor
industri manufaktur sebesar 60%; 3) Kontribusi PMA Jawa Barat terhadap Nasional sebesar
34,46%; 4) Menyumbang produksi beras nasional sebesar 17,76%; 5) Provinsi produsen
komoditi ekspor nasional, ke AS sebesar 18,4% dan ke Jepang sebesar 12,52%. Selain dari
itu, kontribusi Jawa Barat terhadap regional Jawa Bali, yaitu : 1) Lintasan utama arus regional
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barang dan penumpang Sumatra-Jawa-Bali; 2) PMDN tertinggi di Jawa-Bali; 3) Penyedia
listrik dengan kapasitas daya terpasang 4.654 MW : PLTA 1.941 MW, PLT Geotermal 1.061
MW, Lainnya 1.652 MW; 4) Luas kawasan hutan terbesar di Jawa-Bali sebesar 1,04 Juta Ha;
5) Memiliki 40 Daerah Alirah Sungai (DAS); 6) Daerah tujuan wisata; 7) Debit air
permukaan 81 milyar M3 per tahun dan air tanah 150 Juta M3 per tahun. Sebagai daerah
penyangga terhadap ibu kota Negara, kontribusi Jawa Barat diantaranya : 1) Penyedia air
baku untuk DKI Jakarta; 2) Penyedia bahan pangan untuk DKI Jakarta; 3) Penyedia lahan
dan infrastruktur pendukung untuk DKI Jakarta.
Khusus dibidang perindustrian, kebijakan umumnya yaitu meningkatkan produktivitas
dan daya saing industri, melalui program sebagai berikut : 1) Pengembangan industri
manufaktur dan industri kreatif skala industri kecil, menengah, dan besar; 2) Penataan
struktur industri dan peningkatan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan industri.
Strategi untuk mencapainya telah dirumuskan sebagai berikut : 1) Meningkatkan jumlah unit
usaha dan jenis produk industri kecil menengah serta kualitas produk industri kreatif; 2)
Melakukan penataan struktur industri berdasarkan produk unggulan dan pasar; 3)
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh industri dalam skala besar dan home industry; 4)
Mengembangkan industri ramah lingkungan.
Untuk mengetahui keterkaitan antara perkembangan unit usaha (industri) terhadap
serapan tenaga kerja dan PDRB UMKM dan Besar di Jawa Barat dapat dilihat dalam Tabel 9
sebagai berikut :
PERKEMBANGAN UNIT USAHA, SERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB
UMKM DI JAWA BARAT
Tahun

Jumlah
Unit
Usaha

Peranan
Terhadap
PDRB
(Persen)

Kecil

Menengah

Besar

Total

8,410,238

106,751

7,504

1,536

8,526,039

2010

8,616,294

106,591

7,408

1,536

8,731,790

2011

8,626,671

116,062

8,181

1,728

8,752,643

Tahun

Serapan
Tenaga
Kerja
(Jiwa)

Mikro

2009

Mikro

Kecil

Menengah

Besar

Total

2009

12.558.336

560.337

423.623

2.121.539

15.663.835

2010

12.964.464

547.765

454.082

2.121.539

16.087.850

2011

13.172.794

607.236

498.372

2.270.763

16.549.165

Tahun

Skala Usaha

2009

Mikro, Kecil dan Menengah
52,84 %

Besar
47,07 %

2010

53,75 %

46,25 %

2011

54,20 %

45,80 %

Sumber: BPS Jabar (2012)

Tabel 9 : Perkembangan Unit Usaha (Industri) Terhadap Serapan Tenaga Kerja
dan PDRB UMKM dan Besar
Sumber: Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2013.
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Pembangunan industri yang dilaksanakan di Jawa Barat pada dasarnya merupakan
bagian integral dari pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang disejalankan juga dengan RPJPN dan RPJMN
2005-2025 berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007. Dalam MP3EI tersebut, khusus
untuk Pengembangan Koridor Ekonomi Jawa difokuskan pada kegiatan ekonomi utama
makanan, minuman, tekstil, dan peralatan transportasi. Selain dari itu, terdapat pula aspirasi
untuk mengembangkan kegiatan ekonomi utama perkapalan, telematika, dan alat utama
sistem senjata (alutsista). Pengembangan Koridor Ekonomi Jawa mempunyai tema sebagai
Pendorong Industri dan Jasa Nasional, dengan strategi mengembangkan industri yang
mendukung pelestarian daya dukung air dan lingkungan. Posisi Jawa Barat dapat dilihat
dalam Gambar 7 di bawah ini :

Gambar 7 : Koridor Ekonomi Jawa Dalam MP3EI
Sumber: Kemenko Ekuin RI, 2005.
Untuk kondisi Jawa Barat telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
dilakukan melalui berbagai tahapan dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan
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berbagai pemangku kepentingan kunci dari pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya
masyarakat serta masyarakat. Selain itu dilakukan tahapan konsultasi publik melalui
penyebaran angket di surat kabar daerah, melaksanakan open house serta membuka
kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui media lainnya seperti
website. Tahapan proses penyusunannya, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 8 di
bawah ini :
Gambar 8 : Tahapan Proses Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2005.
Perda No 9 Tahun 2008
tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025

Evaluasi
Pembangunan Daerah

Rancangan Awal
RPJMD oleh Bapeda
Visi, Misi, Program
KDH

Mengacu kepada RPJM
Nasional Tahun
2004-2009

Musrenbang RPJMD

Perumusan Rancangan Akhir
RPJMD Berdasarkan hasil
Musrenbang RPJMD

RPJMD ditetapkan melalui dua
tahapan :
1. Tahap penetapan dengan
Peraturan Kepala Daerah
(3 bulan setelah dilantik)
2. Tahap penetapan dengan
Peraturan Daerah setelah
berkonsultasi dengan Menteri
Dalam Negeri (6 bulan setelah
pelantikan)

Sumber :

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang
yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,
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maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008–2013 adalah:
"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera".
Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada
masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam
perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari
Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :
Mandiri

:

adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi
kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan
kekuatan

sendiri,

ketenagakerjaan,

terutama
pelayanan

dalam
publik

bidang
berbasis

pendidikan,

kesehatan,

e-government,

energi,

infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.
Dinamis

:

adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu
merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses
pembangunan.

Sejahtera

:

adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin
mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang
yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:
1) Misi Pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan
Berdaya Saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu manusia Jawa
Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan
siap berkompetisi.
2) Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal. Hal
ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu ekonomi Jawa Barat yang kompetitif
dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya.
3) Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah. Hal ini
untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu infrastruktur Jawa Barat yang siap
mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.
4) Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk
Pembangunan yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013
yaitu lingkungan Jawa Barat yang menjamin keberlanjutan pembangunan.
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5) Misi Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.
Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu pemerintahan Jawa Barat yang
dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan.
Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, secara umum, telah dirumuskan kebijakan
pembangunan kewilayahan di Jawa Barat sebagai berikut :
1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan
terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata
ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial
bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan
berkelanjutan;
2. Peningkatan perhatian kepada wilayah tertinggal agar ketertinggalan wilayah tersebut
tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih dulu
berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan wilayah tertinggal
melalui pendekatan peningkatan manusianya maupun sarana dan prasarananya;
3. Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan
ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat
menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan
pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan
yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya sesuai
dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan
khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Pertumbuhan tersebut
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing
perdesaan;
4. Kerjasama antardaerah dikembangkan guna menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah
serta efektivitas dalam pengelolaannya, khususnya di kawasan metropolitan dan
pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kerjasama
antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik maupun pembangunan
lainnya melalui kerjasama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana
dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama;
5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga wilayah perbatasan sebagai
wajah Jawa Barat dapat menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan Provinsi Jawa
Barat.
Secara khusus kebijakan pada bidang tertentu, misalnya pada Bidang Industri, yaitu
meningkatkan Daya Saing Industri.
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Memperhatikan pemaparan tersebut di atas, tampak jelas bahwa ke depan
pertumbuhan, pengembangan, dan pembangunan industri di Provinsi Jawa Barat akan terus
tumbuh, berkembang, dan maju. Namun demikian, pertumbuhan, perkembangan, dan
pembangunan industri tersebut harus diusahakan memberi dampak kesejahteraan yang
berkeadilan antara kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Industri Besar melalui
penerapan Model Industri Terintegrasi.

B. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif Telematika Di Provinsi
Jawa Barat
Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia secara nasional dan kemudian di Provinsi
Jawa Barat, pada awalnya terinspirasi dari besarnya kontribusi Industri Kreatif terhadap
perekonomian nasional yang dikembangkan di Amerika Serikat dan Inggris, sebagaimana
yang dipaparkan oleh John Howkins dalam The Creative Economy (2001) yang menemukan
kehadiran gelombang ekonomi kreatif setelah menyadari untuk pertama kalinya pada tahun
1996 karya hak cipta Amerika Serikat mempunyai nilai penjualan ekspor sebesar 60,18 miliar
dolar (sekitar 600 triliun rupiah) yang jauh melampaui nilai ekspor sektor lainnya seperti
otomotif, pertanian, dan pesawat. Memperhatikan kontribusi dari Industri Kreatif terhadap
perekonomian nasional Amerika Serikat tersebut, kemudian diusulkan 15 kategori industri
yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu sebagai berikut : periklanan, arsitektur, seni
rupa, kerajinan atau kriya, desain, desain fesyen, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan,
riset dan pengembangan, piranti lunak, mainan dan permainan, TV dan Radio, dan permainan
video. Nilai ekonomi kreatif global diperkirakan dengan asumsi tingkat pertumbuhan lima
persen per tahun akan berkembang dari US$ 2,2 triliun pada Januari 2000 menjadi US$ 6,1
triliun pada tahun 2020. Lima sektor peringkat teratas dalam pasar global adalah Riset dan
Pengembangan (5,460 triliun rupiah), Penerbitan (5,060 triliun rupiah), Piranti Lunak (4,890
triliun rupiah), TV dan Radio (1,950 tiliun rupiah), dan Desain (1,400 triliun rupiah), yang
secara lengkap tergambar dalam Tabel 10 (dalam miliar dollar) di bawah ini :

No

Sektor

Global

Amerika Serikat

Inggris

1 Periklanan

45

20

8

2 Arsitektur

40

17

2

3 Seni

9

4

3

4 Kerajinan

20

2

1
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5 Desain

140

50

27

6 Desain Fesyen

12

5

1

7 Film

57

17

3

8 Musik

70

25

6

9 Seni Pertunjukan

40

7

2

10 Penerbitan

506

137

16

11 Riset dan Pengembangan

546

243

21

12 Piranti Lunak

489

325

56

13 Mainan dan Permainan

55

21

2

14 TV dan Radio

195

82

8

15 Permainan Video

17

5

1

2240

960

157

TOTAL

Tabel 10 : Nilai Pasar 15 Sektor Industri Kreatif Tahun 1999 (Dalam Miliar Dollar)
Sumber : Togar M. Simatupang, 2014
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Perindustrian RI lebih
dekat dengan klasifikasi yang digunakan oleh Howkins (2001). Saat ini sudah berhasil
dipetakan 14 sektor industri kreatif antara lain: (1) periklanan, (2) arsitektur, (3) pasar seni
dan barang antik, (4) kerajinan, (5) desain, (6) fesyen, (7) video, film, dan fotografi, (8)
permainan interaktif, (9) musik, (10) seni pertunjukan, (11) penerbitan dan percetakan, (12)
layanan komputer dan piranti lunak, (13) televisi dan radio, dan (14) riset dan pengembangan.
Sumbangan ekonomi kreatif sekitar 4,75% pada PDB 2006 (sekitar Rp 170 triliun rupiah) dan
7% dari total ekspor pada 2006. Pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 7,3% pada 2006,
atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,6%. Sektor ekonomi itu juga
mampu menyerap sekitar 3,7 juta tenaga kerja setara 4,7% total penyerapan tenaga kerja
baru. Kontributor tujuh terbesar adalah (1) fesyen dengan kontribusi sebesar 29,85%, (2)
Kerajinan dengan kontribusi sebesar 18,38%, dan (3) periklanan dengan kontribusi sebesar
18,38%, (4) televisi dan radio, (5) arsitektur, (6) musik, dan (7) penerbitan dan percetakan.
Di Provinsi Jawa Barat, kontribusi Industri Kreatif terhadap penyerapan tenaga kerja
pada tahun 2001 hingga tahun 2005 dapat dilihat dalam Tabel 11 di bawah ini :
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Jenis Sektor Industri

2001

2002

2003

2004

2005

Desain Fesyen

268.542

260.887

235.267

226.875

231.495

Kerajinan

121.093

126.705

124.498

117.369

112.480

Kreatif

Penerbitan, Percetakan,
Media Rekaman
Radio dan Televisi

5.127

8.059

5.331

6.340

5.536

38.648

37.352

47.698

50.030

43.125

Jumlah

433.510

433.003

412.794

400.614

392.636

Total Tenaga Kerja

12.087.759 12.119.368 12.987.770 14.598.140 15.441.798

3,59%
3,57%
3,18%
2,74%
2,54%
%
Terhadap
Total
Tenaga Kerja
Tabel 11 : Kontribusi Industri Kreatif Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (2001-2005)
Di Provinsi Jawa Barat
Sumber : BPS Jawa Barat, 2007
Selain dari itu, Nilai Tambah Industri Kreatif terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat
tahun 2001 hingga tahun 2005 dapat dilihat dalam Tabel 12 di bawah ini :

Tahun

Satuan

2001

2002

2003

2004

2005

Juta
13.020.294 19.743.907 21.342.576 20.004.094
20.150.755
Nilai
Rupiah
Tambah
Industri
Kreatif
Juta
204.284.130 211.190.045 220.956.314 232.184.810 257.535.975
Total
Rupiah
PDRB
Persen
6,37%
9,35%
9,66%
8,62%
7,82%
% Nilai
Tambah
Terhadap
Total
PDRB
Tabel 12 : Nilai Tambah Industri Kreatif terhadap PDRB Jawa Barat (2001-2005)
Sumber : BPS Jawa Barat, 2007
Kemudian pada tahun 2013, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat menyusun Kerangka Pengembangan Industri Kreatif dan Roadmap-nya sebagaimana
dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2, dan secara khusus juga menyusun Kerangka
Pengembangan Industri Kreatif Telematika dan Roadmap-nya sebagaimana dapat dilihat
pada Tabel 3 dan Tabel 4.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait, seperti terkait pengembangan
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Industri Kreatif pada umumnya berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Jawa Barat, sedangkan terkait pengembangan Industri Kreatif Telematika
berkoordinasi dan bekerjasama dengan PT INTI.
Pengembangan kelembagaan Industri Kreatif Telematika di Provinsi Jawa Barat, sejak
tahun 2002 diantaranya mendorong berdirinya RICE (Regional IT Center of Excellence) di
berbagai daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah,
seperti telah terbentuk RICE Bandung, RICE Cimahi, RICE Bogor, dan lain-lain. Sebagai
salah satu contoh dapat dikemukakan, profil RICE Bandung yang ada di lingkungan PT INTI
sebagai berikut :
1. Latar Belakang Pembentukan RICE Bandung :
a) Laju pertumbuhan bisnis piranti lunak di dunia dan Indonesia yang sangat pesat serta
sejalan dengan :
 Keinginan Pemerintah untuk merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru dibidang
piranti lunak dalam rangka memperluas lapangan kerja;
 Usaha ASPILUKI untuk lebih memberdayakan dan memperbesar anggotanya;
 Harapan PT INTI agar terjadi sinergi secara nasional semua potensi yang ada
dalam bidang piranti lunak agar dapat berbicara /berperan di tingkat global.
b) Industri Telematika (Information and Communication Technology – ICT) merupakan
salah satu industri prioritas yang akan dan sedang dikembangkan Pemerintah melalui
Kebijakan Pembangunan Industri Nasional. Industri Telematika sendiri saat ini
merupakan industri yang sedang berkembang dengan pesat di dunia.
Industri Telematika terdiri atas kelompok barang dan jasa, meliputi : 1) Perangkat
(devices); 2) Infrastruktur/Jaringan (access, noda, transport, support); 3) Software
(piranti lunak) termasuk aplikasi (content).
Bagi negara berkembang piranti lunak dan jasa pada umumnya memiliki peluang yang
lebih besar karena relatif tidak memerlukan investasi besar dalam riset dan peralatan
pendukung produksi. Hal ini disebabkan terutama karena piranti lunak lebih berbasis
pada tenaga kerja berpengetahuan. Terdapat 4 (empat) langkah utama yang perlu
dilakukan untuk mendorong terbentuknya Industri Telematika nasional yang kokoh
dan mandiri, yaitu : 1) Pengembangan infrastruktur telematika dengan membangun
kemampuan nasional untuk dapat memproduksi piranti keras dan piranti lunak; 2)
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); 3) Penciptaan regulasi yang kondusif
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(peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknologi industri); 4) Pengembangan
pasar domestik yang berpihak kepada industri dalam negeri.
2. Strategi Pengembangan RICE Bandung :
Strategi pengembangan industri piranti lunak yang ditempuh pemerintah yaitu : a)
Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); b) Mendorong
tersedianya ICT Techno Park (sentra pengembangan telematika); c) Pengembangan dan
penguasaan pasar aliansi dengan MNCs (Multinational Companies).
Pengembangan Industri Telematika dalam Jangka Menengah diarahkan pada tumbuhnya
sentra-sentra pengembangan Industri Telematika, sedangkan dalam Jangka Panjang
diharapkan Industri Telematika mampu mengisi pasar global.
Industri Teknologi Informasi skala kecil dan menengah (Software house/IKM IT)
dirasakan sulit menembus pasar global, karena kurangnya dukungan infrastruktur yang
menunjang untuk menjangkau pasar global.
Regional IT Centre of Excellence (RICE) adalah suatu konsep pembangunan dan
pengoperasian pusat dukungan Teknologi Informasi di beberapa daerah potensial
(regional) yang memiliki tenaga ahli/pakar dan sarana/fasilitas penunjang siap pakai yang
dapat digunakan sebagai inkubator regional dibidang IT.
RICE didirikan sebagai inkubator Bisnis untuk mempercepat tumbuhnya usaha
pengembang software dan penyedia jasa TI (Software House) melalui bantuan teknis,
bantuan manajerial, infrastruktur, dan pelatihan, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan
dapat dipasarkan baik ke pasar domestik maupun pasar global.
RICE Bandung memiliki Link Stakeholder, seperti : PT INTI (Persero), Kementerian
Perindustrian, Disperindag Jabar, Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknolgi,
BPPT, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas
Tenaga Kerja. Selain dari itu, RICE Bandung juga memiliki Link Komunitas, seperti :
Bandung Digital Valley, Bandung High-Tech Valley, Bandung Techno Park, CCA Cimahi,
i2TB Bandung, Detik.com.
Khusus tentang Bandung Techno Park (BTP) yang berada di lingkungan IT Telkom,
merupakan wadah yang mewujudkan masyarakat informasi Indonesia dengan membentuk
tenaga ICT yang berkompeten dan berdaya saing, memiliki peran : a) Academic-Business
(Industry)-Government Linkage; b) Katalis dalam pertumbuhan K-Economy (KnowledgeEconomy); c) Menciptakan K-Worker (Knowledge-Worker); d) Menyebarkan kesadaran KCulture (Knowledge-Culture); e) Menciptakan technopreuner di kalangan masyarakat.
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Khusus tentang CCA Cimahi (Cimahi Creative Association) bidang kegiatannya lebih
fokus pada produk kreatif animasi. Salah satu program aksinya, misalnya CCA Cimahi
memiliki ikatan kerjasama dengan SMK-SMK di Indonesia, yang dalam kerjasama tersebut
CCA Cimahi menjadi Aksesor dalam penyelenggaraan Ujikom. Selain dari itu, secara rutin
setiap minggu, CCA Cimahi mengadakan acara bedah film animasi, anggota CCA Cimahi
mendapatkan materi dan informasi penting dari pembahasan setiap film, kemudian
kekurangan dan kelebihan film menjadi materi pokok diskusi. Sejak tahun 2010, CCA
Cimahi selalu menjadi tempat tujuan kunjungan industri institusi pendidikan SMK/SMA
hingga Perguruan Tinggi dari berbagai kota di Indonesia. Peserta kunjungan biasanya
mendapatkan seminar tentang telematika dari instruktur-instruktur CCA Cimahi serta
meninjau studio-studio telematika yang ada di CCA Cimahi. Salah satu agenda dari setiap
kunjungan industri ke CCA Cimahi adalah mengunjungi dapur produksi animasi dan dapat
bertanya langsung dengan animator-animator senior yang ada di CCA Cimahi.
Mitra Binaan yang bisa mendapatkan layanan RICE Bandung sesuai dengan fokus
bidang usaha, yang dikelompokkan sebagai berikut : 1) Di bidang pengembangan Industri
Kreatif berbasis IT; 2) Di bidang pengembangan Aplikasi Korporasi; 3) Di bidang
pengembangan Embedded Software. Beberapa Mitra Binaan RICE Bandung saat ini,
diantaranya : 1) CV Access Technology; 2) PT Hendrian Tsabat Utama; 3) PT Mahalodia
Strategic; 4) CV Dokter Desain; 5) CV Lokilaki Global Media; 6) PT Gagas Daya Imaji; 7)
PT Siliwangi Wirakarya; 8) CV Aplysit; 9) CV Shaffindo Megakreasi; 10) PT Katalyst
Solusi Prima, dan lain-lain.
Secara umum, pelaksanaan pengembangan Industri Kreatif Telematika di Provinsi
Jawa Barat masih dalam tahap perintisan, sehingga dari kegiatan Industri Kreatif Telematika
tersebut belum menghasilkan HAKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu). Padahal, justru HAKI yang dihasilkan dari kegiatan Industri
Kreatif Telematika berpeluang untuk diintegrasikan ke dalam kegiatan Industri Manufaktur
tertentu untuk mendapatkan Nilai Tambah (Added Value) yang saling menguntungkan, baik
bagi pencipta atau penemunya maupun bagi Industri Manufaktur yang memanfaatkan HAKInya.
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C. Pengembangan Industri Manufaktur Di Provinsi Jawa Barat
Pemerintahan setiap negara termasuk Indonesia, dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan rakyatnya selalu berupaya keras untuk meningkatkan angka pertumbuhan
ekonominya. Tentu banyak faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu
negara, salah satu diantaranya yang pada umumnya memiliki kontribusi besar terhadap
pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor industri. Di dalam Grafik 4 di
bawah ini dipaparkan bagaimana pertumbuhan sektor industri mendorong pertumbuhan
ekonomi Indonesia sejak tahun 1961 hingga tahun 2013, yaitu :

Grafik 4 : Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Industri
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Memperhatikan Grafik 4 tersebut di atas tampak jelas bahwa naik dan turunnya
pertumbuhan sektor industri nasional berpengaruh dan berbanding lurus dengan naik dan
turunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Naik dan turunnya pertumbuhan sektor industri
nasional tentu bergantung pada naik dan turunnya kinerja sub sektor industri, sebagaimana
dapat dilihat dalam Grafik 5 di bawah ini :

Grafik 5 : Kinerja Sub Sektor Industri
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Memperhatikan Grafik 5 tersebut di atas, tampak jelas bagaimana sub-sub sektor
industri memberi kontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri nasional. Naik dan
turunnya pertumbuhan sub-sub sektor industri tersebut, diantaranya dipengaruhi oleh besar
atau kecilnya kinerja nilai ekspor dan nilai impor. Grafik 6 di bawah ini memperlihatkan
kinerja ekspor produk industri Indonesia ke dunia dari tahun 2000 hingga tahun 2013, yaitu :

Grafik 6 : Ekspor Produk Industri
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Pada Grafik 7 di bawah ini diperlihatkan besaran volume impor produk industri yang
dilakukan oleh Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2013, tampak jelas masih besarnya
nilai impor bahan baku dan penolong (70%), dan hal tersebut tentu berdampak buruk
terhadap kinerja sub sektor industri :

Grafik 7 : Impor Produk Industri
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Menurut kajian para ahli berdasarkan pengalaman negara-negara berkembang,
Indonesia harus mengubah landasan ekspornya untuk menjamin kelanjutan pertumbuhan
ekspor hasil industri, ada tiga strategi untuk melaksanakannya (Tiktik Sartika Partomo, 2008 :
102), yaitu :
1. Memperdalam landasan ekspor. Nilai tambah hasil industri rendah, karena kebanyakan
bahan baku, suku cadang dan komponen yang diimpor. Oleh karenanya, industri dalam
negeri harus diusahakan menggunakan bahan baku, suku cadang dan komponen dari
sumber domestik;
2. Meningkatkan jumlah perusahaan manufaktur yang mengekspor. Terdapat peluang ekspor
cukup besar, maka perusahaan industri dapat meningkatkan hasil produksinya.
Kebijaksanaan industri Indonesia harus mendukung pertumbuhan ekspor dengan berbagai
peraturan yang tidak memberatkan biaya dengan berbagai tarif bea yang tinggi, supaya
industri bisa unggul bersaing di pasar internasional;
3. Membangun landasan bagi ekspor hasil industri modern. Pada tahun 1990 masih ada
peluang untuk meningkatkan ekspor hasil industri dengan memperbaiki dan memperluas
kebijaksanaan orientasi pasar (market orientation). Indonesia harus memberikan landasan
yang kuat untuk meningkatkan ekspor hasil industri yang berkualitas dan modern.
Kemampuan teknologi yang berkelanjutan adalah kemampuan untuk memilih,
menyebarkan, dan mengembangkan lebih lanjut teknologi yang diimpor. Kemampuan
tersebut memerlukan kebijaksanaan di bidang pendidikan, persaingan domestik,
pengembangan peraturan dan standar, dukungan untuk penelitian dan pengembangan,
serta mempertahankan lingkungan makro ekonomi yang stabil.
Untuk menggerakkan nilai ekspor Indonesia, maka kebijaksanaan di bidang Investasi,
baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
harus diselaraskan dengan perkembangan minat pelaku usaha global yang menuntut
dipenuhinya faktor efisiensi yang tinggi, kepastian hukum yang konsisten, dan stabilitas
keamanan. Investasi asing di Indonesia menurun terutama akibat iklim usaha di Indonesia
yang belum memenuhi tuntutan faktor efisiensi dan kepastian hukum. Padahal, kontribusi
investasi asing masih sebagai pelaku utama dalam menggerakkan industri manufaktur dan
meningkatkan ekspor non-migas, sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 8 di bawah ini, data
tahun 2013 menunjukkan bahwa PMDN dan PMA pada sub sektor Industri Manufaktur
masih dominan (55,4%), dengan nilai PMA yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai
PMDN.
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Grafik 8 : Investasi Sektor Industri
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
Dari aspek pemerataan kewilayahan, juga terlihat bahwa pengembangan industri di
dalam Jawa dengan di luar Jawa masih ada ketimpangan. Pada Tabel 13 di bawah ini, data
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tahun 2013 mencatat bahwa kontribusi output sektor industri di Jawa mencapai 71,95%,
sedangkan di Luar Jawa hanya 28,05%.

Tabel 13 : Kontribusi Output Sektor Industri
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Grafik 9 di bawah ini, bagaimana faktor jumlah Industri Manufaktur dalam memberi
kontribusi terhadap raihan PDB Indonesia. Data tahun 2013 memperlihatkan bahwa dengan
jumlah Industri Manufaktur sebanyak 23.120 mampu memberi kontribusi pada PDB
Indonesia sebesar 20,76%.

Grafik 9 : Jumlah Manufaktur Dan Kontribusi Terhadap PDB
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Sektor Industri termasuk sektor andalan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada
Grafik 10 di bawah ini, data tahun 2013 memperlihatkan bahwa sektor industri memberi
kontribusi pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 14,8 juta orang, dengan perincian :
Industri Mikro dan Kecil menyerap tenaga kerja sekitar 10,3 juta orang (70%), Industri
Menengah 700 ribu orang (5%), dan Industri Besar 3,8 juta orang (25%).

Grafik 10 : Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Menggeliatnya sektor industri tidak dapat dilepaskan dari peranan Perbankan dengan
beragam programnya mengucurkan kredit perbankan kepada sektor industri. Pertumbuhan
kredit perbankan untuk sektor industri mengalami pertumbuhan positif dan semakin besar
dalam tiga tahun terakhir, sebagaima terlihat dalam Grafik 11 di bawah ini :

Grafik 11 : Pertumbuhan Kredit Perbankan per Sektor Ekonomi
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Gambaran pertumbuhan ekspor Indonesia di dunia untuk setiap sub sektor industri
tergambar dalam Grafik 12 di bawah ini :

Grafik 12 : Peranan Ekspor Indonesia di Dunia
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Sebagai perbandingan untuk memacu semangat Indonesia, Grafik 13 di bawah ini
memperlihatkan Neraca Perdagangan Produk Industri Indonesia terhadap Negara Mitra FTA,
data tahun 2007 hingga 2013 sebagai berikut :

Grafik 13 : Neraca Perdagangan Produk Industri Indonesia
Dibandingkan Dengan Negara Mitra FTA (2007-2013)
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Dari pemaparan tersebut di atas, akhirnya dapat diidentifikasi jenis-jenis tantangan
yang dihadapi dalam rangka peningkatan daya saing industri di tingkat Mikro ke tingkat
Makro, sebagaimana tergambar dalam Gambar 9 di bawah ini :

Gambar 9 : Tantangan Yang Dihadapi Dalam Rangka Peningkatan
Daya Saing Industri di Tingkat Mikro ke Tingkat Makro
Sumber : BPS & Kemenperindag, 2015
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Untuk kondisi di Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi yang menjadi barometer
perindustrian di Indonesia, hampir 90% manufaktur otomotif dan elektronika berada di Jawa
Barat. Penyumbang terbesar terhadap GRPD Jawa Barat adalah sektor manufaktur (36,72%),
hotel, perdagangan, dan pertanian (14,45%), sehingga totalnya 51,17% Jawa Barat
menyumbang hampir seperempat dari nilai total hasil produksi Indonesia di sektor non migas.
Ekspor utamanya dari tekstil (55,45%) dari total ekspor Jawa Barat, yang lainnya berupa besi
baja, alas kaki, furnitur, rotan, elektronika, komponen pesawat, dan lain-lain.
Konsep pengembangan industri manufaktur di Jawa Barat sedang dilakukan berbasis
Tematik Kewilayahan. Tujuan Tematik Kewilayahan yaitu : 1) untuk mendorong
meningkatnya pemanfaatan potensi unggulan perekonomian khas kewilayahan yang memiliki
potensi daya ungkit untuk peningkatan daya beli masyarakat secara luas; 2) menjalin
sinergitas pengembangan potensi perekonomian antara kabupaten/kota dan/atau antar sektor
secara terpadu, efektif, dan efisien; 3) menumbuhkan kerjasama pembangunan antara daerah
sehingga lebih fokus dalam penanganan suatu program atau kegiatan.
Kegiatan Prioritas Tahun 2013 – 2018, dibagi ke dalam 4 (empat) Wilayah Koordinasi
Program Pembangunan (WKPP), yaitu : 1) WKPP I (Wilayah Bogor); 2) WKPP II
(Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kota
Bekasi); 3) WKPP III (Wilayah Cirebon); 4) WKPP IV (Wilayah Priangan).
Kegiatan prioritas di WKPP I (Wilayah Bogor), yaitu : a) pengembangan sentra ternak
sapi potong, sapi perah, ayam ras, dan unggas lokal; b) pengembangan agrobisnis ikan air
tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global; c) pengembangan pusat pemuliaan padi
varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya; d) pengembangan agrowisata koridor
Bogor-Puncak-Cianjur, ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi,
Pelabuhan Ratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas; e) pengembangan pusat pertumbuhan
baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan Bodebek Karpur.
Kegiatan prioritas di WKPP II (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi), yaitu : a) pengembangan industri
manufaktur; b) pengembangan industri keramik dan gerabah; c) pengembangan industri
perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budi daya ikan air
tawar dan air payau, serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras, serta
unggas lokal; d) pengembangan wisata sejarah dan wisata ziarah; e) pengembangan
metropolitan Bodebek Karpur.
Kegiatan prioritas di WKPP III (Wilayah Cirebon), yaitu : a) pengembangan industri
mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan; b) pengembangan sistem perdagangan
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komoditi beras dan palawija; c) pengembangan industri batik dan rotan, industri makanan
olahan berbahan baku lokal; d) pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata sejarah, dan
mengembangkan ekowisata; e) pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan
BIJB dan Aerocity Kertajati.
Kegiatan prioritas di WKPP IV (Wilayah Priangan), yaitu : a) pengembangan
Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor; b) pengembangan klaster
unggas, perikanan budi daya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong,
domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak; c)
pengembangan produk tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura
(sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor; d) pengembangan jasa
perdagangan, industri kreatif dan pariwisata; e) pengembangan Metropolitan Bandung Raya,
pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya.
Dari 4 (empat) WKPP tersebut di atas, terutama pada WKPP II yang memiliki
kegiatan prioritas Pengembangan Industri Manufaktur, dapat diketahui pertumbuhan PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto) Industri Tanpa Migas, sebagaimana terlihat dalam tabeltabel (terlampir pada Lampiran 9) yang terdiri dari :
1. Tabel 2.1. Nominal PDRB Industri Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam
Juta Rupiah) Provinsi Jawa Barat;
2. Tabel 2.2. Persentase PDRB Industri Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan di Provinsi
Jawa Barat;
3. Tabel 2.3. Nominal PDRB Industri Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten
Purwakarta;
4. Tabel 2.4. Persentase PDRB Industri Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan di
Kabupaten Purwakarta;
5. Tabel 2.5. Nominal PDRB Industri Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten
Karawang;
6. Tabel 2.6. Persentase PDRB Industri Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan di
Kabupaten Karawang;
7. Tabel 2.7. Nominal PDRB Industri Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten
Bekasi;
8. Tabel 2.8. Persentase PDRB Industri Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan Kabupaten
Bekasi;
9. Tabel 2.9. Nominal PDRB Industri Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten
Purwakarta, Karawang, Bekasi;
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10. Tabel 2.10. Persentase PDRB Industri Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan di
Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi;
11. Tabel 2.11. Jumlah Usaha Pada Profil Industri Tanpa Migas di Jawa Barat;
12. Tabel 2.12. Jumlah Tenaga Kerja Pada Profil Industri Tanpa Migas di Jawa Barat;
13. Tabel 2.13. Jumlah Investasi Industri Tanpa Migas di Jawa Barat;
14. Tabel 2.14. Jumlah Kapasitas Produksi Industri Tanpa Migas di Jawa Barat;
15. Tabel 2.15. Jumlah Usaha Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten Purwakarta;
16. Tabel 2.16. Jumlah Tenaga Kerja Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten
Purwakarta;
17. Tabel 2.17. Jumlah Investasi Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten Purwakarta;
18. Tabel 2.18. Kapasitas Produksi Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten
Purwakarta;
19. Tabel 2.19. Jumlah Usaha Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten Karawang;
20. Tabel 2.20. Jumlah Tenaga Kerja Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten
Karawang;
21. Tabel 2.21. Jumlah Investasi Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten Karawang;
22. Tabel 2.22. Jumlah Kapasitas Produksi Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten
Karawang;
23. Tabel 2.23. Jumlah Kapasitas Produksi Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten
Bekasi;
24. Tabel 2.24. Jumlah Tenaga Kerja Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten Bekasi;
25. Tabel 2.25. Jumlah Investasi Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten Bekasi;
26. Tabel 2.26. Jumlah Kapasitas Produksi Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten
Bekasi;
27. Tabel 2.27. Jumlah Usaha di Lapangan Usaha Pada Profil Industri Tanpa Migas di
Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi;
28. Tabel 2.28. Jumlah Tenaga Kerja Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten
Purwakarta, Karawang, Bekasi;
29. Tabel 2.29. Jumlah Investasi Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten Purwakarta,
Karawang, Bekasi;
30. Tabel 2.30. Kapasitas Produksi Pada Profil Industri Tanpa Migas di Kabupaten
Purwakarta, Karawang, Bekasi.
Provinsi Jawa Barat dapat dinilai sebagai salah satu penyumbang terbesar
perkembangan Industri Manufaktur Otomotif nasional, sekitar 80% investor Otomotif asing
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memilih Jawa Barat sebagai tujuan investasi. Klasifikasi industri dari tiga daerah
pengembangan industri manufaktur terbagi menjadi tiga wilayah yaitu Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta, yang kemudian dibagi kembali berdasarkan
kelompok yang terdiri dari : 1) industri kecil; 2) industri besar; 3) kategori industri. Di bawah
ini dikemukakan tabel-tabel (terlampir pada Lampiran 10) pengelompokan industri dengan
kriteria-kriteria tertentu, yaitu :
1. Tabel 4.1. Jenis Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja;
2. Tabel 4.2. Pengelompokan Kategori Produk Manufaktur;
3. Tabel 4.3. Klasifikasi Produk Berdasarkan Wilayah;
4. Tabel 4.4. Klasifikasi Berdasarkan Bahan Baku Setiap Wilayah;
5. Tabel 4.5. Klasifikasi Produk Berdasarkan Proses Produksi Yang Dilakukan;
6. Tabel 4.6. Pengembangan Industri di Wilayah Karawang;
7. Tabel 4.7. Pengembangan Industri di Wilayah Bekasi;
8. Tabel 4.8. Pengembangan Industri di Wilayah Purwakarta;
9. Tabel 4.9. Pengembangan Industri Manufaktur di Wilayah Karawang;
10. Tabel 4.10. Pengembangan Alat Industri Manufaktur di Wilayah Bekasi;
11. Tabel 4.11. Pengembangan Alat Industri Manufaktur di Wilayah Purwakarta.
Untuk meningkatkan pengembangan industri manufaktur, dilakukan berbagai studi
yang diantaranya :
1. Studi Bahan Baku, yaitu kegiatan penelaahan tentang bahan baku yang bertujuan untuk
pemilihan bahan yang tepat untuk industri manufaktur, serta cara meningkatkan efisiensi
penggunaan bahan yang tersedia. Penelaahan dilakukan dengan cara seperti pengujian
bahan mekanik dan analisa bahan;
2. Studi Proses, yaitu kegiatan penelaahan proses teknik seperti teknik permesinan,
pengecoran, penyambungan logam, pengolahan panas, pelapisan logam dan pembentukan
logam serta melakukan eksperimen proses pengerjaan agar dapat mengoptimalkan sarana
produk di berbagai bidang. Penelaahan ini dilakukan dengan praktek proses permesinan;
3. Studi Pengembangan Produk, yaitu kegiatan penelaahan tentang industri manufaktur
tertentu dimana nantinya industri manufaktur tersebut mengalami berbagai macam
perbaikan produk;
4. Pengembangan Industri, yaitu kegiatan penelaahan yang diarahkan kepada pelaku usaha
dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri manufaktur, meningkatkan
pengetahuan serta melakukan pengembangan teknologi, serta mempunyai kemampuan
dalam memodifikasi dari berbagai prototipe produk;
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5. Penguasaan Teknologi Tinggi, yaitu penguasaan teknologi tinggi di bidang manufaktur
merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Industri Besar. Kemampuan desain hingga proses
produksi dan pengujiannya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan hingga
kompetensi SDM (baik industri maupun masyarakat umum) dengan mengikuti berbagai
pelatihan yang terkait dengan kebutuhan industri manufaktur saat ini.
Memperhatikan pemaparan tersebut di atas, industri manufaktur unggulan yang
dominan di wilayah Karawang yaitu industri manufaktur komponen otomotif, dimana proses
pembuatan body kendaraan untuk dimensi besar maupun kecil sudah dikuasai oleh industri.
Industri di wilayah ini mampu mendukung industri otomotif nasional mulai dari jenis
kendaraan kecil sampai kendaraan besar. Industri manufaktur unggulan yang dominan di
wilayah Bekasi cenderung mengarah ke industri manufaktur komponen otomotif. Berbeda
dengan Karawang, industri komponen otomotif di wilayah Bekasi ini lebih banyak mengarah
ke produk chassis, body parts, komponen elektronik, dan alat bantu produksi seperti mould &
dies, jig & fixtures. Industri-industri ini merupakan penyokong utama bagi industri otomotif
utama (principal). Industri manufaktur unggulan yang dominan di wilayah Purwakarta
cenderung mengarah pada industri manufaktur komponen otomotif untuk kendaraankendaraan besar seperti komponen truk dan bus. Dengan demikian, secara umum
pengembangan industri berbasis tematik kewilayahan di WKPP II mengarah ke Industri
Manufaktur Komponen Otomotif.

D. Existing Condition Pembangunan Industri Terintegrasi di Provinsi Jawa Barat
Kondisi saat ini (existing condition) di Provinsi Jawa Barat, baik secara konsepsional
maupun secara praktis, belum melaksanakan konsep Pembangunan Industri Terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Gambar 1 di atas. Kegiatan Industri Kreatif pada umumnya
maupun khususnya kegiatan Industri Kreatif Telematika belum diintegrasikan ke dalam
kegiatan Industri Manufaktur tertentu yang memiliki kesamaan karakter dan kebutuhan.
Dengan kata lain, antara kegiatan Industri Kreatif Telematika dengan kegiatan Industri
Manufaktur tertentu yang memiliki kesamaan karakter dan kebutuhan masih berjalan sendirisendiri. Hasil dari kegiatan Industri Kreatif Telematika belum diarahkan pada upaya
menghasilkan HAKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu), padahal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) tersebut merupakan hal
yang pokok, penting, dan berpeluang sebagai objek yang dapat dinegosiasikan dan
diintegrasikan dengan kegiatan Industri Manufaktur tertentu yang memiliki kesamaan
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karakter dan kebutuhan, dalam rangka mendapatkan Nilai Tambah (Added Value) yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak.

E. Konstruksi Model Integrasi Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif Dan
Telematika Dalam Penguatan Industri Manufaktur Untuk Meningkatkan
Produktivitas Dan Daya Saing Industri Di Provinsi Jawa Barat

Hasil dari penelitian ini yaitu tersusunnya Konstruksi Model Integrasi Industri Kecil
Menengah (IKM) Kreatif Telematika Dalam Penguatan Industri Manufaktur Untuk
Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Industri Di Provinsi Jawa Barat, yang secara
singkat dapat dideskripsikan sebagai berikut : a) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
yang dihasilkan oleh IKM Kreatif Telematika baik berupa Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain
Industri, dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dihargai, dimanfaatkan, dan/atau
didayagunakan oleh Industri Manufaktur tertentu, melalui mekanisme yang disepakati
bersama, sehingga baik IKM Kreatif Telematika maupun Industri Manufaktur tertentu
mendapatkan Nilai Tambah (Added Value) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing
industri daerah maupun nasional, serta secara berkala IKM Kreatif Telematika mendapatkan
program bantuan teknik dan manajemen (technical and management assistency) dari Industri
Manufaktur tertentu dalam rangka memenuhi standardisasi kualitas dan kuantitas produk
yang sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Industri Manufaktur tertentu, juga untuk
mendapat kepercayaan yang lebih besar dari Lembaga Pembiayaan (Jasa Keuangan) untuk
mendongkrak permodalannya; b) Industri Manufaktur tertentu mendapat efisiensi dan
efektivitas dalam mengembangkan investasinya terutama terkait pemenuhan tuntutan pasar
(pengembangan Desain) maupun terkait kapasitas produksi melalui simbiosis mutualisma
dengan IKM Kreatif Telematika; c) Pemerintah memperoleh kajian holistik sebagai bahan
untuk menyusun peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah) bidang pengembangan IKM Kreatif Telematika khususnya, pembangunan
industri terintegrasi dan berkelanjutan, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah; dan d) Lembaga Pembiayaan (Jasa
Keuangan) dapat menekan atau memperkecil potensi kredit macet dari sektor IKM Kreatif
Telematika. Dalam penyusunan model tersebut, dipilih Industri Manufaktur Otomotif (Roda
Empat), karena dipandang lebih dekat dengan karakter Industri Kreatif Telematika yang dari
kegiatannya memiliki potensi yang besar menghasilkan suatu Desain yang dibutuhkan oleh
Industri Manufaktur Otomotif (Roda Empat), untuk kemudian diproduksi secara masal
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dengan masa pemanfaatannya dalam jangka waktu yang relatif lama untuk setiap desainnya.
Secara skematis, Konstruksi Model Integrasi Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif
Telematika Dalam Penguatan Industri Manufaktur Tertentu Untuk Meningkatkan
Produktivitas Dan Daya Saing Industri Di Provinsi Jawa Barat, pada Gambar 10 di bawah
ini :
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Gambar 10 : Skema Konstruksi Model Industri Terintegrasi
IKM Kreatif Telematika dengan Industri Manufaktur Otomotif (Roda Empat)
(Nurhasan, 2015)
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BAB VI
ADAPTASI DAN SOSIALISASI HASIL PENELITIAN

Kegiatan Penelitian Tahun ke 2 (dua) yang telah dilakukan sejak bulan Januari hingga
bulan Oktober 2016, sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Laporan Akhir Tahun ke 2 ini,
telah mencapai 100% (seratus persen).
Pada kegiatan Penelitian Tahun ke 2 (dua) ini merupakan upaya mengadaptasikan dan
mensosialisasikan penerapan Model Integrasi Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif
Telematika Dalam Penguatan Industri Manufaktur Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan
Daya Saing Industri Di Provinsi Jawa Barat.
Keberadaan Industri Manufaktur, khususnya Industri Manufaktur Otomotif, pada
umumnya berbasis Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan demikian, Pihak Pemerintah
sebagai pihak regulator dan fasilitator, dapat memulai upaya integrasi kegiatan IKM Kreatif
Telematika dengan kegiatan Industri Manufaktur Otomotif khususnya, dari beragam
pengaturan (regulasi) yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA), jadi memulai
proses adaptasi penerapan modelnya sebaiknya dari hulu ke hilir. Sebagai bahan
perbandingan, di bawah ini akan dipaparkan secara singkat bagaimana kebijakan pemerintah
terkait PMA pada masa pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi, untuk kemudian
diformulasikan konsep solusi yang terbaik diterapkan pada masa yang akan datang.

1. Kebijakan Pemerintah Tentang PMA Pada Masa Orde Baru
Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu ideologi yang berinteraksi secara dinamis
dengan perkembangan lingkungan sekitarnya, telah mengilhami dan mendorong pemerintah
Orde Baru untuk mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing pada
tanggal 10 Januari 1967.
UU No. 1 Tahun 1967 dapat dijadikan sebagai suatu kerangka untuk menarik arus
modal asing dengan memberikan beberapa jaminan kepada perusahaan asing, keuntungankeuntungan fiskal dan lain-lain. Dalam perkembangannya, peraturan investasi asing telah
dilengkapi dengan ketetapan-ketetapan yang lebih ketat mengenai penerimaan modal asing
serta persyaratannya untuk beroperasi.
Satu hal penting dalam peraturan tersebut adalah pembatasan bidang-bidang kegiatan
dan pemilikan perusahaan asing. Pengecualian beberapa bidang kegiatan ekonomi bagi
investasi asing langsung sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 dan 7 UU No. 1 Tahun 1967,
ditujukan untuk memperluas bidang kegiatan yang vital bagi perekonomian nasional dimana
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partisipasi asing tidak sepenuhnya diberikan, selain itu juga untuk melindungi sektor-sektor
perekonomian tertentu dimana perusahaan nasional mempunyai peranan penting.
Kebijakan yang dikembangkan dalam bidang Penanaman Modal Asing adalah promosi
Joint Venture dimana sektor pemerintah ataupun swasta dapat memainkan peranan yang
relevan dalam manajemen perusahaan. Dengan cara tersebut, perusahaan asing diharapkan
akan berubah bentuk menjadi perusahaan campuran atau bahkan menjadi perusahaan nasional
setelah melalui periode masa tertentu. Konsep lain yang dikembangkan adalah bahwa
investasi asing langsung akan diberi izin hanya apabila bisa memberikan keuntungan yang
jelas bagi perekonomian nasional.
Dalam rangka Penanaman Modal Asing, Pemerintah juga telah banyak mengadakan
perjanjian-perjanjian bilateral tentang jaminan penanaman modal (investment guarantee
agreements) dengan negara-negara pengekspor modal seperti Amerika Serikat, Jerman, dan
Belanda. Dengan dihapuskannya rejim pengawasan devisa pada tahun 1970, sebenarnya
pembedaan antara modal asing dan modal dalam negeri dalam beberapa hal menjadi tidak
jelas (Mochtar Kusumaatmadja: 1996, hlm. 2).
Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat merupakan bagian dari
masyarakat internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak
dapat melepaskan diri dari pranata Hukum Internasional, termasuk di dalamnya
perkembangan dibidang Hukum Ekonomi Internasional. Perkembangan dibidang Hukum
Ekonomi Internasional yang perlu dicermati diantaranya adalah hasil-hasil dari perundingan
Uruguay Round (GATT = General Agreement on Tariff

and Trade), yang merupakan

perundingan multilateral untuk menata kembali aturan main dibidang perdagangan
internasional, telah berlangsung sejak bulan September 1986 dan berakhir pada bulan April
1994 di Marrakesh-Maroko. Perundingan tersebut merupakan suatu upaya untuk memperkuat
sistem GATT dan mencegah semakin meningkatnya kecenderungan proteksionisme di
berbagai negara penting, terutama di negara maju. Substansi yang tercakup, disamping halhal tradisional dibidang perdagangan barang-barang, juga mencakup bidang-bidang baru
yang selama ini belum pernah ditangani GATT yaitu diantaranya kebijaksanaan investasi
yang mempunyai dampak terhadap perdagangan (TRIMs = Trade Related Investment
Measures).
Dorongan untuk membentuk suatu kerjasama Joint Venture umumnya menjadi
keinginan baik penanam modal asing maupun negara penerima modal asing, namun
kerjasama demikian di dalamnya mengandung beberapa permasalahan, khususnya
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menyangkut adanya perbedaan-perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak, sehingga
dapat dikatakan terdapat pertentangan-pertentangan.
Beberapa pokok permasalahan yang membatasi kelancaran penanaman modal asing,
dapat dilihat dari kepentingan dua pihak yaitu kepentingan pihak negara penerima modal
asing dan kepentingan pihak penanam modal asing.
Praktek diskriminatif, pembatasan-pembatasan yang ketat, serta kurangnya jaminan
kepastian hukum, sering merupakan masalah yang muncul dari pihak negara penerima modal
asing, sedangkan pihak penanam modal asing biasanya cenderung menuntut kebebasan untuk
menentukan tempat, jenis usaha, besarnya modal yang akan ditanam, serta kemudahankemudahan dalam hal yang bersifat prosedural.
Sesuai dengan Persetujuan TRIMs yang disetujui di Marrakesh pada tahun 1994,
Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai tenggang waktu lima tahun untuk
menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam
Persetujuan TRIMs dan GATTS/WTO pada umumnya. Dengan demikian, maka pada tahun
2003 yang lalu seharusnya seluruh kebijaksanaan investasi di Indonesia tidak boleh lagi ada
yang bertentangan dengan Persetujuan TRIMs.
Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa mengenai persiapan Indonesia berkaitan
dengan upaya hukum untuk menindaklanjuti dan menghadapi persoalan yang ditimbulkan
oleh Persetujuan TRIMs, mempunyai beberapa pilihan, yaitu : (1) pendekatan dalam bentuk
fragmentasi ; (b) pendekatan integratif ; atau (c) pendekatan diferensiasi tetapi mempunyai
pangkal tolak yang sama. Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa
pendekatan fragmentasi harus ditolak karena biasanya kurang atau bahkan tidak melibatkan
para ahli hukum. Pendekatan integratif dan pendekatan diferensiasi dapat dijadikan pilihan,
karena mau atau tidak mau sebagai pelaksanaan satu kebijakan nasional, pendekatan harus
integratif yaitu berpangkal tolak pada kepentingan suatu negara berkembang yang
mempunyai ambisi membangun industri yang secara ekonomi dapat dipertanggungjawabkan,
dan juga harus didekati secara diferensial karena meliputi kegiatan ekonomi yang berlainlainan, akan tetapi harus dilaksanakan secara integratif, artinya mempunyai pangkal tolak
yang sama (Mochtar Kusumaatmadja: 1996, hlm. 7).
Pada tahap-tahap awal dari Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I), pokokpokok kebijaksanaan pemerintah Indonesia dibidang Penanaman Modal Asing didasarkan
pada beberapa prinsip, yaitu (Sumantoro: 1984, hlm. 29):
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a. Prinsip Keseimbangan Dalam Pengembangan Dunia Usaha
Pelaksanaan prinsip keseimbangan tersebut merupakan realisasi dari GBHN. Dalam
rangka menunjang prinsip tersebut, maka peningkatan kemampuan ekonomi nasional
diselenggarakan sebagai langkah untuk mendapatkan keseimbangan peranan dalam
pengelolaan kegiatan-kegiatan penanaman modal. Program Indonesianisasi merupakan
contoh penerapan prinsip keseimbangan dalam rangka meningkatkan peranan peserta
Indonesia dalam PMA Campuran yang meliputi aspek pemilikan modal, keahlian teknik dan
manajemen, dan ketenagakerjaan. Penerapan prinsip keseimbangan meliputi juga
peningkatan penggunaan bahan baku yang telah dapat dihasilkan di dalam negeri (local
content). Selain dari itu, setiap pengelolaan potensi penanaman modal harus memperhatikan
pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan pemeliharaan kekayaan alam yang ada. Dalam
rangka pengembangan dunia usaha dan atau penanaman modal ini, Pemerintah telah
mengambil kebijaksanaan dengan berbagai pendekatan kelembagaan dan penyelenggaraan
fasilitas-fasilitas penunjang. Diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing dimaksudkan untuk mendorong masuknya modal asing ke Indonesia. Fasilitas untuk
mendorong PMA diadakan dalam bentuk pemberian fasilitas fiskal dan fasilitas-fasilitas
lainnya seperti penyederhanaan dan kemudahan perizinan, ketersediaan sarana dan prasarana.

b. Pengarahan Penanaman Modal Melalui Daftar Prioritas
Kegiatan PMA diarahkan pada bidang-bidang pembangunan yang merupakan prioritas
sebagaimana telah diamanatkan dalam GBHN seperti peningkatan produksi, perluasan
lapangan kerja, pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah dan pemerataan hasil-hasil
pembangunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam daftar skala prioritas PMA
ditetapkan 4 (empat) kategori, yaitu : (1) Prioritas ; (2) Fasilitas ; (3) Terbuka tanpa fasilitas ;
dan (4) Tertutup. Penetapan 4 kategori tersebut ditinjau secara periodik untuk diadakan
penyesuaian menurut keadaan yang bersangkutan, misalnya : ada proyek PMA yang pada
waktu ini dinyatakan tertutup, dapat dibuka pada masa-masa yang akan datang atau sebaliknya.

c. Pembentukan Lembaga Pengelola
Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dimaksudkan untuk
menunjang program peningkatan penanaman modal. BKPM merupakan lembaga yang dapat
membantu dunia usaha memperoleh fasilitas penanaman modal. BKPM berfungsi
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memberikan informasi, promosi, memproses aplikasi dan memecahkan permasalahan
penanaman modal yang timbul.
Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Indonesia dibidang PMA tersebut, jika
dihubungkan dengan Agreement on TRIMs dimana Indonesia termasuk salah satu pesertanya,
maka terdapat beberapa hal yang perlu dikaji ulang terutama yang berkaitan dengan aturanaturan local content requirements dan trade balancing requirements.
Kebijaksanaan Pemerintah yang mengharuskan kepada Penanam Modal agar
menggunakan bahan-bahan atau komponen-komponen buatan dalam negeri (local content
requirements) sangat jelas terlihat di dalam industri otomotif, tetapi juga terdapat pada
cabang-cabang industri lainnya yang menyangkut mesin-mesin. Contoh yang mutakhir dan
kontroversial yaitu penerbitan Inpres No. 2 Tahun 1996 tentang Mobil Nasional. Visi
Pemerintah yang sebenarnya cukup ideal yaitu ingin mewujudkan suatu industri otomotif
yang berbasis kemampuan dan produk dalam negeri, namun dalam pelaksanaannya
mengalami benturan-benturan kepentingan karena kurang memperhatikan prinsip keadilan
dan persaingan sehat dalam berusaha. Melalui Inpres tersebut, P.T. Timor Putra Nasional
mendapatkan berbagai fasilitas yang memungkinkan mampu menjual produk perusahaannya
(Mobil Timor) dalam kelasnya dengan harga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan
produk sejenis dari perusahaan lainnya. Sebenarnya perusahaan otomotif lainnya juga diberi
kesempatan untuk membuat mobil nasional, hanya saja harus memenuhi persyaratan yaitu
dalam jangka waktu yang ditentukan harus memenuhi kandungan lokal (local content)
minimal 60 persen. Kebijaksanaan tersebut dipandang bersifat diskriminatif, karena dalam
kenyataannya P.T. Timor Putra Nasional mendatangkan mobil built up dari KIA Motor Korea
Selatan sebagai mitranya dalam proyek mobil nasional tersebut.
Pemerintah Indonesia seharusnya tidak melakukan kebijaksanaan investasi seperti yang
tertuang dalam Inpres No. 2 Tahun 1996, karena Indonesia telah terikat dengan Agreement on
TRIMs. Pada bagian terdahulu telah dikatakan bahwa Agreement on TRIMs pada intinya
merupakan pembatasan penetapan keharusan memakai komponen-komponen lokal dalam
proses produksi industri. Tindakan mengharuskan memakai komponen lokal itu biasanya
dilakukan dengan jalan : (1) membatasi impor produk-produk yang dipakai dalam proses
produksi atau terkait dengan volume produksi lokal atau senilai produksi yang diekspor
perusahaan yang bersangkutan ; (2) membatasi impor produksi yang dipakai dalam atau
terkait dengan produksi lokal dengan membatasi tersedianya devisa luar negeri sampai
sejumlah yang dimasukkan oleh perusahaan itu ; (3) membatasi ekspor atau penjualan untuk
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ekspor, baik menurut golongan-golongan produknya, menurut volume atau nilai atau menurut
perbandingan volume yang bersangkutan.
Tindakan dibidang investasi lainnya yang tergolong TRIMs antara lain meliputi hal-hal
sebagai berikut : (1) persyaratan penggunaan bahan baku, bahan setengah jadi komponen dan
suku cadang buatan dalam negeri dalam suatu kegiatan usaha atau dalam produksi suatu
barang, baik yang diproduksi sendiri maupun yang diperoleh dari perusahaan lain di dalam
negeri (local products/content requirements) ; (2) persyaratan ekspor yang dikaitkan dengan
investasi (export requirements) ; (3) persyaratan keseimbangan perdagangan (trade balancing
requirements) ; (4) pembatasan kapasitas produksi (manufacturing limitations) ; (5) ketentuan
jenis produksi (manufacturing requirements) ; (6) keharusan membuat produk tertentu
(mandotry product requirements) ; (7) pembatasan transfer devisa (remittance transfer
requirements) ; (8) persyaratan alih teknologi (technology transfer requirements) ; (9)
keharusan dan persyaratan komposisi pemilikan saham antara partner asing dan partner lokal
(local equity requirements) ; dan (10) incentives.
Pemerintah dalam merumuskan atau menetapkan suatu kebijaksanaan dibidang
investasi, selayaknya memperhatikan faktor-faktor yang biasanya diperhatikan oleh calon
investor. Pada tahap-tahap pertama investasi untuk industri yang menjadi perhatian negara
industri yang sekaligus merupakan calon investor adalah hal-hal seperti (Mochtar
Kusumaatmadja: 1996, hlm. 6): (1) keamanan investasi yang sering berkaitan dengan
stabilitas politik suatu negara ; (2) bahaya tindakan nasionalisasi dan masalah ganti kerugian ;
(3) repatriasi keuntungan, modal dan konvertibilitas mata uang ; (4) penghindaran pajak
berganda ; (5) masuknya dan tinggalnya staf atau ahli yang diperlukan ; (6) penyelesaian
sengketa ; (7) perlakuan yang sama terhadap investor asing dan tidak adanya pembedaan dari
investor domestik ; (8) insentif untuk penanaman modal ; (9) transparancy yaitu kejelasan
mengenai peraturan perundangan, prosedur administrasi yang berlaku serta kebijaksanaan
yang bertalian dengan investasi ; (10) kepastian hukum, termasuk enforcement dari putusanputusan pengadilan.
TRIMs atau tindakan-tindakan yang merupakan hambatan bagi perdagangan
merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sudah berhasil di dalam
melaksanakan kebijakan penanaman modal asingnya dan yang telah memasuki tahap
industrialisasi. Dalam kasus yang demikian, yang diwaspadai oleh negara-negara industri
penanam modal yang sekaligus sering juga merupakan pesaing dalam produk-produk yang
dalam industri baru, yaitu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh negara industri baru untuk
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disatu pihak melindungi industri yang baru dibangun itu, dan juga sekaligus untuk menangkal
saingan dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam cabang industri yang bersangkutan.
Kebijaksanaan Pemerintah menerbitkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA disertai
pertimbangan agar dalam pembangunan sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan
untuk menutupi kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan ketergantungan pada
luar negeri. Hadirnya modal, teknologi dan keahlian manajemen luar negeri tersebut
diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk pemberian
lapangan kerja, pengalihan teknologi dan peningkatan produksi pada umumnya. Saat ini ada
dua hal yang kontradiktif, yaitu pada satu sisi penanam modal asing telah banyak dilakukan
di Indonesia dan secara langsung memberi kesan bahwa kebijaksanaan pemerintah yang
mengundang modal asing telah berhasil. Namun pada sisi yang lain, tampak bahwa dalam
perkembanganya modal asing yang kemudian menjadi Perusahaan Multi Nasional (PMN)
tersebut menjadi semakin dominan sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya
ketergantungan pada PMN. Praktek-praktek yang dilakukan oleh PMN seperti transfer
pricing, menghindari pajak, currency hadging, mencampuri urusan politik dalam negeri dan
mempengaruhi pejabat tinggi negara, dapat menimbulkan ekses-ekses seperti korupsi, kolusi,
dan sejenisnya. Dominasi PMN tidak lagi dibidang ekonomi tetapi juga telah menjangkau
bidang politik dan budaya. Sesuai dengan semangat Agreement on TRIMs, Pemerintah telah
membuka seluas-luasnya dan bahkan sebebas-bebasnya masuknya modal asing ke Indonesia.
Bidang-bidang usaha yang dahulu dinyatakan tertutup bagi modal asing ternyata kemudian
sudah mulai dibuka lebar-lebar. Namun demikian dampak negatif terjadinya dominasi PMN
perlu diantisipasi atau dikendalikan melalui penerbitan perangkat hukum untuk mengarahkan
peranan PMN dalam pembangunan nasional.
Letak permasalahan hubungan antara PMN dengan negara penerima modal dapat
dilihat (Sumantoro: 1984, hlm. 169): (1) bahwa PMN adalah usaha swasta dengan motif
mencari keuntungan, sedangkan negara penerima modal mengharapkan PMN membantu
dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan di negaranya; (2) bahwa PMN sebagai
perusahaan yang besar dan mempunyai kemampuan usaha serta kekuatan berunding yang
mantap yang dalam pelaksanaan usahanya dapat bertentangan dengan kepentingan negara
penerima modal; (3) bahwa PMN merupakan perusahaan yang bergabung pada induk
perusahaan yang ada di negara lain, melayani kepentingan dari negara dan pemilik saham di
negara asalnya karena itu sulit diharapkan dapat melayani kepentingan negara penerima
modal.
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Dalam lingkup pembatasan-pembatasan yang disebabkan oleh adanya persaingan,
peraturan perundangan, kaidah-kaidah moral serta pendapat umum terdapat satu pemikiran
yang mengemukakan bahwa PMN dapat diharapkan peranannya sebagai lembaga yang
mempunyai motif mencari keuntungan dalam jangka panjang asal tidak menimbulkan ekses
pada pencapaian keuntungan jangka pendek, dengan mengorbankan prospek sosial dan
politik di negara tersebut. Hal tersebut merupakan pertemuan kepentingan antara PMN
dengan negara penerima modal.
Masalah lainnya yang perlu diperhatikan berkaitan dengan PMN yaitu masalah
pembagian hasil antara PMN dan negara penerima modal yang sering kali tidak berimbang
dan lebih banyak menguntungkan pihak PMN. Masalah pengawasan terhadap PMN juga
perlu dipertegas dan diperketat mengingat sering kali manajemen PMN kurang
memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku di negara penerima modal.
Bagi Indonesia yang penting adalah bagaimana dapat mengakomodir motif para pihak
dengan sebaik-baiknya sehingga falsafah kebijaksanaan mengundang modal asing sebagai
pelengkap, sifatnya sementara dan tidak menimbulkan ketergantungan, secara mantap dapat
diselenggarakan. Usaha-usaha lainnya yang dapat dilakukan diantaranya: (1) meningkatkan
kemampuan ekonomi nasional secara lebih cepat, sebab arus modal PMN cenderung
mengalir ke negara yang relatif lebih maju, mempunyai potensi dan iklim penanaman modal
yang menarik; (2) mengefektifkan pengaturan kerjasama patungan sehingga pemilikan modal
dan penguasaan PMN dapat benar-benar memberikan pembagian hasil yang memadai; (3)
memanfaatkan kekuatan kedaulatan negara untuk merealisir kebijaksanaan dan ketentuan
peraturan perundangan sehingga praktek negatif yang dilakukan PMN termasuk
mengurangnya loyalitas kepada pemerintah dengan tidak memenuhi peraturan perundangan
atau kebijaksanaan yang ada dapat dicegah; (4) mengadakan renegosiasi izin/kontrak
penanaman modal sepanjang peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan
hubungan hukum yang wajar.
Implikasi hukum lainnya dari TRIMs yang perlu diperhatikan dalam merumuskan
kebijaksanaan penanaman modal asing di Indonesia adalah penerapan prinsip-prinsip utama
GATTS, yaitu : (1) Prinsip most-favoured-nation, bahwa suatu kebijakan perdagangan harus
dilaksanakan atas dasar non diskriminatif yang berarti semua negara anggota terikat untuk
memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan
impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya; (2) Prinsip national treatment,
bahwa produk dari suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus
diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri; (3) Prinsip larangan pembatasan
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kuantitatif, misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, pembatasan penggunaan lisensi
impor atau ekspor, dan pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor; (4)
Prinsip perlindungan melalui tarif, bahwa GATTS hanya memperkenankan tindakan proteksi
terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak
melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (non-tariff commercial measures) ; dan (5) Prinsip
resiprositas, yang menekankan pada kerjasama secara timbal balik dan saling menguntungkan
kedua belah pihak.
Keterbukaan dari sistem perdagangan dunia diantaranya mengakibatkan terjadinya
perluasan liberalisasi dalam lalu lintas modal yaitu dari semula dalam bentuk penanaman
modal langsung (foreign direct investment) dan kini telah berkembang dapat juga melalui jual
beli saham (portfolio investment) melalui mekanisme Pasar Modal.
Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 UU
PMA Tahun 1967, hanyalah meliputi PMA secara langsung (foreign direct investment) dalam
arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal
tersebut. Dengan demikian, maka selayaknya UU No. 1 Tahun 1967 tersebut diselaraskan
dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Perubahan atas UU tersebut juga diperlukan
untuk mengatur PMA yang dilakukan melalui pendirian bank asing di Indonesia,
sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini masuknya modal asing melalui pendirian bank
asing di Indonesia belum dikategorikan sebagai PMA.
Beberapa kebijakan PMA di Indonesia masih membutuhkan penyempurnaanpenyempurnaan agar kalangan investor asing semakin antusias menanamkan modalnya.
Setelah kebijakan pemerintah yang kembali membolehkan investasi asing sampai dengan 100
%, gaung PMA kembali menggema dengan segala permasalahannya.
Indonesia sedang mempersiapkan diri mengganti seluruh peraturan perundangundangan kolonial dengan peraturan perundangan nasional, khususnya sebagai persiapan
memasuki abad 21 yaitu suatu abad globalisasi yang penuh dengan peluang dan tantangan.
Oleh karena itu, setiap pelaksanaan ketentuan hukum baru memerlukan rangkaian
penyesuaian terhadap tatanan yang ada, termasuk dibidang PMA. Kebijakan investasi di
Indonesia harus ditetapkan berdasarkan pemikiran bahwa investasi harus dapat memberikan
kontribusi untuk memperkuat dan memperkukuh struktur industri. Berbagai deregulasi
penanaman modal dapat memberi peluang yang lebih luas kepada para investor dalam
melaksanakan kegiatannya dengan dukungan iklim investasi yang kondusif.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyesuaian dengan melaksanakan
kebijaksanaan yang konsisten dan hati-hati untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Upaya
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tersebut antara lain dilaksanakan dengan kelonggaran pemilikan saham bagi PMA melalui PP
No. 17 Tahun 1992, pengurangan bidang usaha yang tertutup untuk investasi, perubahan tata
cara penanaman modal dan kelonggaran hak atas tanah yang kesemuanya tertuang dalam
Paket Kebijaksanaan Juli 1992 (Pakjul 1992).
Secara garis besar PP No. 17 Tahun 1992 mengatur dan memberikan kelonggaran
dalam hal persyaratan pemilikan saham, program indonesianisasi saham (divestment
program) bagi perusahaan PMA, juga memberikan kelonggaran perusahaan PMA untuk
memperluas kegiatan usahanya melalui pemilikan saham pada perusahaan lain, baik yang
menggunakan laba yang ditahan (retained earning) maupun dana lainnya. Dengan kata lain,
PP No. 17 Tahun 1992 mengatur 4 (empat) masalah pokok,

yaitu : (1) penentuan

jumlah/nilai minimum modal yang ditanam ; (2) penentuan bentuk usaha ; (3) pengecualian
terhadap ketentuan jumlah/nilai minimum modal yang ditanam dan bentuk usaha ; dan (4)
penggunaan laba perusahaan.
Di luar ketentuan PP No. 17 Tahun 1992 dan Pakjul 1992, pemerintah juga telah
menempuh kebijaksanaan lain, yaitu perusahaan PMA dapat diberi perlakuan sebagai
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) apabila saham milik peserta nasional minimal 51
% atau saham peserta nasional minimal 45 % (diantaranya 20 % sebagai saham atas nama
yang dijual melalui Pasar Modal) tanpa diwajibkan lagi meningkatkan menjadi 51 % dan
tidak mengubah status perusahaan PMA tersebut. Selain dari itu, pemerintah juga telah
melakukan perubahan prosedur penanaman modal, yaitu pada prinsipnya menyangkut masalah perizinan dari BKPM kepada perusahaan penanaman modal. Perizinan tersebut menjadi
lebih sedikit, yaitu dari 8 izin menjadi 4 izin.
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah pelaporan dan pendaftaran PMA.
Langkah kebijaksanaan pemerintah selama ini beranggapan bahwa penggunaan modal asing
akan menyangkut hubungan internasional dalam bidang valuta asing atau devisa, sehingga
arus masuk dan realisasi modal asing perlu diawasi. Bagaimanapun, modal asing dalam
berbagai bentuknya akan sangat berdampak pada posisi solvabilitas dan likuiditas nasional
dalam transaksi internasional, yang pada akhirnya akan turut mempengaruhi neraca
pembayaran luar negeri.
Dalam perkembangan lebih lanjut, pintu untuk PMA telah dibuka seluas-luasnya
melalui PP No. 20 Tahun 1994. Paket Mei 1995 yang dilanjutkan dengan Paket Juni 1996
telah menurunkan biaya tarif secara bertahap. Dalam Paket tersebut, telah dijadwalkan bahwa
bea masuk sampai dengan 20 % (sebelum Paket Mei 1995) menjadi setinggi-tingginya 5 %
pada tahun 2000, dan bea masuk di atas 20 % pada tahun 1998. Melalui Paket Januari 1996,
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Pemerintah telah memberi izin perusahaan asing untuk terlibat dalam kegiatan ekspor, baik
untuk produk industri pengolahan maupun komoditi primer.

2. Kebijakan Pemerintah Tentang PMA Pada Masa Orde Reformasi
Memasuki Orde Reformasi, arah kebijakan Pemerintah dibidang Penanaman Modal
Asing mengalami perubahan mendasar, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No.
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Latar belakang diundangkannya Undang-Undang
tersebut yaitu: 1) untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan
pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi
ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara; 2) sesuai dengan amanat yang tercantum dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998
tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal
selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 3) untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan
penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; 4) dalam
menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai
kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif,
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan
kepentingan ekonomi nasional; dan 5) bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional,
khususnya di bidang penanaman modal.
Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menegaskan bahwa:
“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia”. Terkait Penanaman Modal Asing (PMA), dalam ketentuan Pasal 1 ayat
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(3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ditegaskan bahwa: “Penanaman modal asing adalah
kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat, dalam RJPMN tahun 2004-2009
kebijakan penanaman modal Indonesia diarahkan untuk: 1) mengurangi biaya transaksi dan
praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai maupun tahapan operasi suatu
bisnis; 2) menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama
berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan,
terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan dan pengaturan yang adil pada mekanisme
penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat; 3) memperbaiki kebijakan investasi dengan
merumuskan cetak biru (blue print) pengembangan kebijakan investasi ke depan termasuk
melakukan revisi terhadap Undang-Undang Penanaman Modal; 4) memperbaiki harmonisasi
peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah terutama dalam pengembangan
(formalisasi) dan operasionalisasi usaha di daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip
kepastian hukum, deregulasi dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan; 5)
meningkatkan akses dan perluasn pasar ekspor serta penguatan kinerja eksportir; 6) di bidang
perdagangan dalam negeri, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas
sistem distribusi nasional, tertib niaga, dan kepastian berusaha.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2014 telah diperinci secara detail
mengenai bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan yang tertutup bagi
penanaman modal.
Khusus terkait kebijakan dibidang industri manufaktur, dalam rangka mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi, upaya peningkatan daya saing industri manufaktur terus
dilanjutkan. Upaya tersebut, antara lain, berupa penetapan Peraturan Presiden No. 28 Tahun
2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai pedoman
pemberian fasilitas kepada industri prioritas, baik yang ditetapkan secara top-down maupun
hasil usulan bottom-up oleh pemerintahan daerah provinsi / kabupaten / kota. Di samping itu,
telah ditetapkan pola pembinaan industri kecil dan menengah di daerah, yaitu melalui
pendekatan one village one product (OVOP). Kebijakan restrukturisasi permesinan industri
tekstil dan produk tekstil tetap dilaksanakan dengan cakupan yang lebih luas. Berbagai
langkah koordinasi dengan berbagai instansi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
industri tetap dilakukan, antara lain, menggunakan produksi dalam negeri dalam pengadaan
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barang dan jasa oleh Pemerintah, tarif dan bea masuk, kelangkaan bahan baku, dan
pemberantasan produk ilegal.
Pada tahun 2005 sektor ini tumbuh sebesar 5,9%, pada tahun 2006 tumbuh sebesar
5,3%, pada tahun 2007 tumbuh sebesar 5,2% dan hingga semester pertama tahun 2008
tumbuh sebesar 4,49%. Subsektor industri yang konsisten tumbuh tinggi adalah industri alat
angkut, mesin dan peralatan, industri pupuk, kimia dan barang karet, serta industri kertas dan
barang cetakan sedangkan subsektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah industri
barang kayu dan hasil hutan. Rincian pertumbuhan subsektor dari tahun 2005 sampai dengan
semester I tahun 2008 ditunjukkan dalam Tabel 14 (terlampir). Jumlah tenaga kerja yang
diserap dalam periode Februari 2005–Februari 2008 mengalami sedikit peningkatan. Pada
tahun 2005 yang tercatat dalam bulan Februari sektor industri menyerap 11,65 juta orang,
pada bulan Februari 2006 sebanyak 11,58 juta orang, pada bulan Februari 2007 sebanyak
12,09 juta orang, dan bulan Februari 2008 tercatat 12,44 juta orang Tabel 15 (terlampir).
Potensi tumbuhnya industri ditunjukkan oleh besarnya penanaman modal, baik modal
dalam negeri maupun modal asing. Penanaman modal asing di sektor industri dalam periode
2005-2008 terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2005 sebanyak 336 izin
usaha tetap (IUT) dengan nilai realisasi investasi sebesar USD 3,5 miliar, pada tahun 2006
sebanyak 361 IUT dengan nilai USD 3,6 miliar , pada tahun 2007 sebanyak 390 IUT dengan
nilai USD 4,6 miliar , dan dalam periode Januari-Maret tahun 2008 telah mencapai 95 IUT
dengan nilai USD 700 juta. Sejalan dengan itu, besarnya kredit yang disalurkan perbankan
nasional ke sektor industri juga menunjukkan peningkatan dengan jumlah yang cukup berarti,
yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp169,7 triliun, dalam tahun 2006 sebesar Rp182,4 triliun,
pada tahun 2007 sebesar Rp203,8 triliun, dan selama periode Januari-Maret 2008 telah
mencapai Rp211,6 triliun Tabel 16 (terlampir).
Langkah penanganan industri kendaraan bermotor (KBM) yang ditempuh di antaranya
pembebasan bea masuk (BM) bahan baku komponen otomotif; pembebasan BM bagian dan
perlengkapan untuk pembuatan otomotif tujuan ekspor; pembebasan BM dan pajak
pertambahan nilai (PPN) impor barang dan bahan untuk dirakit atau dipasang pada KBM
tujuan ekspor, promosi investasi ke luar negeri, pembebasan BM bahan baku logam untuk
industri komponen otomotif, pembangunan pelabuhan khusus untuk ekspor impor otomotif
(car terminal); dan pengembangan pusat desain dan engineering komponen otomotif yang
dirumuskan bersama pemangku kepentingan lainnya.
Arah kebijakan sektor industri untuk tahun 2009 diarahkan pada keberlanjutan upaya,
antara lain sebagai berikut: 1) pengembangan IKM unggulan daerah; 2) perevitalisasian
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sentra IKM dan fasilitasi layanan UPT; 3) peningkatan standardisasi industri; 4) pembinaan
dan pemanfaatan teknologi industri; 5) pengembangan teknologi baru dan aplikasi ke
industri; 6) penerapan standardisasi, sertifikasi dan peningkatan mutu; 7) pengembangan
industri bahan bakar nabati; 8) peningkatan iklim usaha industri melalui fasilitasi industri
prioritas; 9) peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 10) pemberian fasilitasi
pengembangan kawasan industri khusus; 11) restrukturisasi permesinan industri.

3. Adaptasi Penerapan Model Integrasi Kegiatan Industri Kreatif Telematika Dalam
Kegiatan Industri Manufaktur Otomotif
Memperhatikan pemaparan kebijakan Pemerintah pada masa Orde Baru maupun pada
masa Orde Reformasi tersebut di atas, bahkan hingga sekarang ini, antara kegiatan Industri
Kreatif pada umumnya (termasuk telematika) dengan kegiatan Industri Manufaktur pada
umumnya (termasuk otomotif) masih berjalan sendiri-sendiri, kegiatan kedua jenis industri
tersebut belum terintegrasi, dengan kata lain belum ada simbiosis mutualisma, terlebih
tumbuh kembangnya Industri Kreatif muncul ke pentas industri nasional baru pada sekitar
tahun 2007, sehingga keberadaan Industri Kreatif masih tergolong baru, bahkan saat ini pun
di Provinsi Jawa Barat pengembangannya masih dalam tahap perintisan.
Pesatnya perkembangan industri otomotif di Indonesia patut dibanggakan karena
membawa dampak ikutan yang sangat luas, tidak hanya industri komponen bertumbuh tetapi
juga dapat membuka lapangan kerja dan jasa terkait. Hal ini terlihat dari jumlah investasi di
sektor otomotif dan komponen yang terus meningkat secara signifikan. Industri komponen
lokal juga semakin mampu meningkatkan kapasitas produksinya untuk memasok kebutuhan
dalam negeri sehingga mendorong terjadinya peningkatan kandungan lokal dan secara
bertahap komponen impor semakin mengecil yang pada gilirannya dapat tergantikan oleh
komponen lokal. Kemampuan industri dalam negeri dalam mengembangkan industri otomotif
merupakan bukti semakin tingginya kemampuan dan penguasaan teknologi yang dimiliki
tenaga kerja Indonesia yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kompetensinya.
Sebagai negara yang industri asembling otomotifnya mencapai hingga 20-an, banyak sekali
produk primadona Indonesia yang kini kandungan lokalnya sudah mencapai di atas 60%,
seperti Kijang Inova dan Avanza. Jadi, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana agar industri
otomotif yang ada dapat berkembang di Indonesia dan menggunakan komponen serta tenaga
kerja dari Indonesia.
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Ada satu contoh menarik, walaupun terjadi di Provinsi Jawa Timur, namun dapat
menginspirasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam merumuskan
strategi kebijakan pemberdayaan Industri Kreatif, yaitu diantaranya ada sebuah Industri Kecil
Menengah (IKM) Kreatif berbasis otomotif yang jika mendapat perhatian serius dari
Pemerintah melalui fungsi regulasi dan fasilitasinya, cukup memadai dijadikan sebagai
contoh model integrasi ini dalam penerapannya secara nasional, yaitu:
1) Sentra industri kecil logam, Ngingas, Waru-Sidoarjo, Jawa Timur. Di sentra logam ini,
terdapat aktivitas pengusaha kecil yang umumnya memproduksi komponen atau sparepart
otomotif. Ratusan pengusaha kecil logam tampak berlomba-lomba memproduksi
komponen guna memenuhi kebutuhan industri otomotif maupun masyarakat. Baik roda
dua, roda empat maupun roda enam atau lebih. Untuk roda dua, di sini bisa ditemukan
ratusan item komponen motor Suzuki, Yamaha, Honda, dan sebagainya. Komponen
apapun yang diperlukan masyarakat, sentra IK Logam Ngingas, Waru, Sidoarjo,
sepertinya mampu memenuhi. Begitu juga komponen kendaraan roda empat, roda enam
atau lebih, dari berbagai merek seperti Toyota, Isuzu, Suzuki, Mitsubishi, dan sebagainya,
tersedia di sentra ini. Salah satu produsen komponen otomotif yang terbilang cukup
menonjol di sentra ini adalah PT ATAK Otomotif Indometal. PT ATAK Otomotif
Indometal tersebut memiliki skala usaha yang lebih besar dibanding usaha sejenis yang
ada si sentra Ngingas. Setelah lebih dari 40 tahun berdiri, perusahaan yang awalnya
berbentuk CV, mampu mengembangkan jaringan pemasaran yang luas. Produknya
mencapai 2500 item komponen kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam. Bahkan,
komponen alat pertanian seperti traktor tangan juga mampu disuplai PT ATAK. Pada
awalnya, PT ATAK hanya memproduksi puluhan item komponen saja. Namun sejalan
dengan tuntutan pasar yang makin meningkat, terutama perusahaan otomotif, jenis
komponen pun kian bertambah. Pertambahannya cukup signifikan, dimana pada tahun 90an baru sebanyak 200 item. Tapi, pada tahun 2010 sudah berjumlah 2500 item.
Penambahan jenis komponen yang demikian besar itu, sudah sepatutnya mendapat
apresiasi yang tinggi. Penambahan jenis tersebut terjadi tidak terlepas dari berkembangnya
inovasi teknologi yang dibarengi oleh keterampilan tenaga kerja yang meningkat.
Masyarakat di desa Ngingas, Waru-Sidoarjo sebagian besar memiliki keterampilan turun
temurun, sehingga untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja tidak terlalu sulit,
walaupun tingkat pendidikan formal mereka umumnya lulusan Sekolah Dasar dan paling
tinggi SLTA. Terkait dengan pasar bebas di dalam negeri yang akan meningkatkan
persaingan, tidak mengkhawatirkan perusahaan tersebut, karena ada beberapa faktor, 1)
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perusahaannya sudah mempunyai jaringan pasar yang cukup luas. Sampai saat ini PT
ATAK memiliki pelanggan tetap yakni Toko penjual komponen serta perusahaan otomotif
nasional, sejak puluhan tahun yang lalu. Walaupun harga jual produk China lebih murah
10% dibandingkan produk ATAK, namun mereka tetap tidak mau menjual produk asal
negara lain. Mereka tahu persis kualitas produk PT ATAK; 2) proses produksi
menerapkan standar ISO yang diperoleh pada tahun 1998; 3) layanan purna jual yang
selalu menjadi perhatian utama pimpinan dan karyawan PT ATAK; dan 4) membangun
hubungan bisnis yang didasari prinsip saling menguntungkan.

2) PT Aneka Banu Sakti (ABS) yang berlokasi di Jalan Raya Wonoayu No. 26 B Gempol,
Pasuruan-Jawa Timur, yang memproduksi cylinder liner untuk kendaraan Mitsubishi,
Daihatsu dan Kubota Diesel. Selain itu, perusahaan yang pada awalnya memproduksi
komponen general cast iron (1994) dan beralih memproduksi komponen kendaraan
bermotor (1997), juga memproduksi brake liner untuk motor Honda, Yamaha, dan
Kawasaki serta berbagai komponen mesin kereta api. PT ABS hingga saat ini masih
memasok Cylinder Liner ke Mitsubishi KTB, di samping Kubota Diesel sekitar 20% dari
hasil produksinya. Dahulu Cylinder Liner tersebut masih dipasok oleh pabrik pembuat
kendaraan di Jepang, tetapi setelah produsen kendaraan bermotor memakai produk PT
ABS, maka mulai saat itu pula pesanan atau order Cylinder Liner dialihkan ke PT. ABS.
Untuk bisa meyakinkan produsen seperti halnya Kubota, bukanlah pekerjaan yang mudah,
sebab, untuk bisa diterima Kubota, produk PT ABS terlebih dahulu dikirimkan ke
produsen di Jepang. Untuk meneliti dan mengevaluasi produk PT ABS memakan waktu
sekitar 3 tahun. Setelah pihak Jepang meyakini bahwa kualitas Cylinder Liner mampu
memenuhi standar yang mereka tetapkan (JIS), barulah PT ABS diperkenankan memasok
kebutuhan Kubota. Suatu hal yang cukup menggembirakan Cylinder Liner sebanyak 1.250
pieces yang dipasok setiap bulan ke Kubota, adalah menggantikan produk PMA Jepang di
Indonesia, PT. Asama. Perusahaan ini sudah cukup lama menjadi pemasok Kubota.
Penguasaan Teknologi, pada awalnya PT ABS memproduksi Cup Isolator untuk
memenuhi kebutuhan PT PLN. Namun, sejak krisis ekonomi global pada tahun 1998,
pesanan PT PLN terhenti, sehingga mesin dan peralatan produksi mengalami penurunan
utilitas. Melihat kondisi yang kurang menguntungkan itu, Para pendiri PT ABS kemudian
berfikir keras bagaimana mengoptimalkan mesin peralatan produksi. Dengan kerja keras
yang cukup panjang dan melihat potensi pasar dalam negeri yang cukup besar, para
pendiri yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan metalurgi itu, memutuskan
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untuk memproduksi Cylinder Liner kendaraan bermotor roda empat dan roda enam. Uji
Coba Produksi pada awalnya mendapat bantuan dari perusahaan Bis AKAS. Perusahaan
ini, bersedia menggunakan Cylinder Liner sebagai ajang uji coba. Dalam waktu yang
cukup panjang, dilakukanlah penyempurnaan berdasarkan masukan dari bis Akas,
sehingga pada akhirnya dihasilkan produk berkualitas. Sejak saat itu, dengan penuh
kepercayaan dan keyakinan, PT ABS mulai menghasilkan produk utama, cylinder liner,
guna memenuhi kebutuhan pasar. Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan
(litbang), perusahaan ini juga mampu memproduksi komponen lain seperti Break Drum
atau tromol rem untuk kendaraan merek Mersedez dan Hino. Selain itu, juga tidak
ketinggalan memproduksi tromol yaitu komponen seperti motor Honda, Suzuki dan
Yamaha. Upaya meningkatkan kegiatan litbang tidak saja dilakukan terhadap
mesin/peralatan produksi, tetapi juga perubahan terhadap proses produksi. Dibidang mesin
/peralatan produksi misalnya, mesin yang dibeli pada tahun 1999 hingga saat ini
teknologinya tidak tertinggal. Hasilnya, mesin/peralatan mesin bisa dimanfaatkan hingga 5
– 10 tahun, sementara itu, aktivitas litbang yang terkait dengan proses produksi diwarnai
oleh keberhasilan perusahaan dalam menekan pengeluaran energi listrik sebanyak 40%.
Caranya yaitu dengan melakukan perbaikan shift kerja dari semula 2 shift 2 kelompok
menjadi 2 shift 3 kelompok, tanpa mengurangi produksi. PT ABS siap bersaing dengan
produk sejenis asal impor dipasar lokal, tidak terkecuali produk China. Produk sejenis asal
China yakni Cylinder Liner, sudah masuk di pasar Jawa Timur sejak beberapa tahun yang
lalu. Produk China masuk ke pasar dengan berbagai merk. Harga jualnya lebih rendah 1020% dibanding harga jual PT ABS. Namun dari sisi kualitas, produk lokal memiliki daya
saing yang cukup baik. Untuk meningkatkan daya saing produk, PT ABS terus berupaya
meningkatkan efisiensi di segala lini lewat berbagai inovasi. Sebagai gambaran, saat ini
PT ABS terus melaksanakan penelitian bahan baku impor yang mungkin bisa digantikan
bahan baku lokal. Dengan penelitian tersebut, komposisi bahan baku yang terkandung
dalam suatu produk, misalnya Cylinder Liner, yang pada mulanya harus diimpor, pada
akhirnya bisa tergantikan dengan bahan baku lokal. Disinilah pentingnya ketersediaan
tenaga lulusan Metalurgi yang diharapkan mampu melakukan penelitian struktur bahan
bakar. Secara nasional, Sarjana Metalurgi lulusan Perguruan Tinggi, masih sangat terbatas,
padahal kebutuhannya cukup besar.
Memperhatikan pemaparan contoh tersebut di atas, tampak jelas bahwa yang terjadi
pada PT ATAK Otomotif Indometal dan PT Aneka Banu Sakti (ABS) bukan hasil dari
kebijakan Pemerintah, melainkan keberhasilannya lebih merupakan hasil kegigihan dan kerja
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keras kedua perusahaan tersebut dalam menggandeng mitra bisnisnya. Selain dari itu, sifat
hubungan kemitraan bisnisnya belum mapan karena masih dilakukan dengan cara jual beli
lepas, sehingga masih diliputi suasana ketidakpastian dan belum terintegrasi. Namun
demikian, apa yang sudah dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut beserta mitra bisnisnya
dapat menginspirasi para pelaku bisnis nasional bahwa Industri Kecil Menengah (IKM)
Kreatif jika diberi kepercayaan dan kesempatan berkarya dan berprestasi memiliki
kemampuan yang membanggakan.

4. Sosialisasi Hasil Penelitian
Kegiatan sosialisasi hasil penelitian ini dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum
UNPAS Bandung, beberapa instansi pemerintah terkait, kalangan industri terkait, serta
masyarakat luas melalui media massa yang tersedia, sebagai berikut :
1. Sosialisasi di lingkungan Fakultas Hukum Unpas, melalui Pusat Pengembangan Ilmu
Hukum (PPIH) Fakultas Hukum Unpas, Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, Website
Fakultas Hukum Unpas, serta melalui Jurnal Litigasi Fakultas Hukum Unpas;
2. Sosialisasi ke Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
3. Sosialisasi ke Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat;
4. Sosialisasi ke DPP APINDO Jawa Barat;
5. Sosialisasi ke Kantor Gubernur Pemda Provinsi Jawa Barat;
6. Sosialisasi ke Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat;
7. Sosialisasi ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jawa Barat;
8. Sosialisasi ke Perpustakaan Provinsi Jawa Barat;
9. Sosialisasi ke perusahaan (industri) terkait.
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut di atas, akhirnya peneliti sampai
pada kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil dari kegiatan Industri Kreatif Telematika di Provinsi Jawa Barat belum diarahkan
pada upaya menghasilkan HAKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu), padahal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) tersebut
merupakan hal yang pokok, penting, dan berpeluang sebagai objek yang dapat
dinegosiasikan dan diintegrasikan dengan kegiatan Industri Manufaktur tertentu yang
memiliki kesamaan karakter dan kebutuhan, dalam rangka mendapatkan Nilai Tambah
(Added Value) yang saling menguntungkan bagi Industri Kreatif Telematika maupun bagi
Industri Manufaktur;
2. Penelitian ini menghasilkan Model Integrasi Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif
Telematika Dalam Penguatan Industri Manufaktur Tertentu Untuk Meningkatkan
Produktivitas Dan Daya Saing Industri Di Provinsi Jawa Barat, yang secara singkat dapat
dideskripsikan sebagai berikut : a) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang
dihasilkan oleh IKM Kreatif Telematika baik berupa Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain
Industri, dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dihargai, dimanfaatkan, dan/atau
didayagunakan oleh Industri Manufaktur tertentu, melalui mekanisme yang disepakati
bersama, sehingga baik IKM Kreatif Telematika maupun Industri Manufaktur tertentu
mendapatkan Nilai Tambah (Added Value) untuk meningkatkan produktivitas dan daya
saing industri daerah maupun nasional, serta secara berkala IKM Kreatif Telematika
mendapatkan program bantuan teknik dan manajemen (technical and management
assistency) dari Industri Manufaktur tertentu dalam rangka memenuhi standardisasi
kualitas dan kuantitas produk yang sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Industri
Manufaktur tertentu, juga untuk mendapat kepercayaan yang lebih besar dari Lembaga
Pembiayaan (Jasa Keuangan) untuk mendongkrak permodalannya; b) Industri Manufaktur
tertentu mendapat efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan investasinya terutama
terkait pemenuhan tuntutan pasar (pengembangan Desain) maupun terkait pemenuhan
kapasitas produksi melalui simbiosis mutualisma dengan IKM Kreatif Telematika; c)
Pemerintah memperoleh kajian holistik sebagai bahan untuk menyusun peraturan
perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah) bidang
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pengembangan IKM Kreatif Telematika khususnya, pembangunan industri terintegrasi dan
berkelanjutan, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik berupa pajak
daerah maupun retribusi daerah; dan d) Lembaga Pembiayaan (Jasa Keuangan) dapat
menekan atau memperkecil potensi kredit macet dari sektor IKM Kreatif Telematika.
Dalam penyusunan model tersebut, dipilih Industri Manufaktur Otomotif (Roda Empat),
karena dipandang lebih dekat dengan karakter Industri Kreatif Telematika yang dari
kegiatannya memiliki potensi yang besar menghasilkan suatu Desain yang dibutuhkan
oleh Industri Manufaktur Otomotif (Roda Empat), untuk kemudian diproduksi secara
masal dengan masa pemanfaatannya dalam jangka waktu yang relatif lama untuk setiap
desainnya.

B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, akhirnya peneliti mengajukan beberapa
saran sebagai berikut :
1. Kegiatan Industri Kreatif Telematika di Provinsi Jawa Barat sebaiknya diarahkan pada
upaya menghasilkan HAKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu), karena HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) tersebut
merupakan hal yang pokok, penting, dan berpeluang sebagai objek yang dapat
dinegosiasikan dan diintegrasikan dengan kegiatan Industri Manufaktur tertentu
(misalnya : Industri Manufaktur Otomotif Roda Empat) yang memiliki kesamaan karakter
dan kebutuhan, dalam rangka mendapatkan Nilai Tambah (Added Value) yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak;
2. Model Integrasi Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif Telematika Dalam Penguatan
Industri Manufaktur Tertentu Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Industri
Di Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat diterapkan melalui penerbitan kebijaksanaan
Pemerintah sebagai pihak regulator dan fasilitator yang kemudian diikuti dan dilaksanakan
oleh para pelaku usaha di bidang IKM Kreatif Telematika serta Industri Manufaktur
Tertentu yang memiliki kesamaan karakter dan kebutuhan.
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