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BAB II 

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN  

EKONOMI INDONESIA (MP3EI) 2011-2025 

Bab ini membahas tentang profil dan garis besar tentang isi dari kebijakan 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

2011-2025.  

 A. Penjelasan MP3EI 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) 2011–2025 meruapakan suatu desain pembangunan 

ekonomi nasional yang terintegrasi dan komplementer, penting serta khusus 

untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. 

MP3EI Merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan 

Nasional yang berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang 

sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan 

rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang 

perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang 

diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi1. 

MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan 

pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan 

                                                           
1
Ibid 23 
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Jangka Menengah Nasional dan daerah yang selama ini berjalan. Justru 

sebaliknya, dokumen MP3EI ini berfungsi sebagai dokumen kerja yang 

komplementer terhadap dokumen – dokumen perencanaan pembangunan 

yang ada tersebut. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  

MP3EI bertujuan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan.sebagai 

langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 

10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 dan enam negara besar 

dunia pada tahun 2050. 

Visi dari masterlplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia adalah untuk “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang 

Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Melalui langkah MP3EI, di tergetakan 

pendapatan per kapita masyarakat indonesia sebesar USD 14.250 – USD 

15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 

triliun.  

Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 

6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada 

periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh 

penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 

3,0 persen pada 2025. sementara misi yang menjadi fokus utamanya, sebagai 

berikut: 
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1. Pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai 

proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses 

(potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan 

kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun 

antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 

2. Kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi 

dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka 

penguatan dayasaing dan daya tahan perekonomian nasional. 

3. Ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi 

produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing 

global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy
2
. 

Masterplan ini memiliki dua kata kunci, yaitu Percepatan dan 

Perluasan. Dengan adanya masterplan ini, diharapkan Indonesia mampu 

mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, 

terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 

ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM 

dan Iptek.  

Percepatan pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Selain percepatan pemerintah 

juga mendorong perluasan pembangunan ekonomi Indonesia agar efek positif 

dari pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan tidak saja di semua 

                                                           
2
 Ibid, hal 15 
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daerah di Indonesia tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat di seluruh 

wilayah Nusantara. 

  B. Kilas Balik Lahirnya Kebijkan MP3EI 

Proses penyusunan MP3EI ini diawali dari direktif Presiden RI, pada 

Retreat Kabinet Terbatas pada tanggal 30 Desember 2010, yang 

menyampaikan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin berat. 

Dinamika ekonomi regional dan global mengharuskan Indonesia untuk selalu 

siap menghadapi perubahan.  

Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi regional dan 

global, yaitu kawasan Timur Asia, mengharuskan Indonesia mempersiapkan 

diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya negara maju dengan hasil 

pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. 

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang 

dimiliki, serta tantangan pembangunan yang harus dihadapi, Indonesia 

memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi menuju negara maju sehingga Indonesia dapat 

meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh 

rakyat Indonesia.  

Menindak lanjuti direktif  Presiden tersebut, Pemerintah berkolaborasi 

dengan Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional 

(KIN) menyelenggarakan sejumlah pertemuan yang diawali dengan 

penyerapan aspirasi pengembangan sektor. Serial pertemuan aspirasi sektor 
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tersebut terutama bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan 

hambatan yang dihadapi dunia usaha di dalam pengembangan sektor serta 

menyerap berbagai strategi dan prospek pengembangan sektor yang 

bersangkutan di masa yang akan datang. 

 Pada pertemuan ini, asosiasi profesi dan usaha memegang peranan 

penting dalam memberikan masukan tersebut di atas. Pertemuan ini dihadiri 

oleh lebih dari 500 peserta yang sebagian besar merupakan wakil dari asosiasi 

profesi dan usaha. 

Berdasarkan masukan yang diperoleh dari pertemuan aspirasi sektor 

tersebut, dilakukan serial pembahasan lebih lanjut dalam forum Gugus Tugas, 

yang secara simultan terbagi ke dalam enam Gugus Tugas Koridor Ekonomi. 

Pertemuan Gugus Tugas ini bertujuan untuk menyusun strategi 

pengembangan sektor dengan memasukan dimensi spasial sehingga 

diharapkan dapat diperoleh strategi pengembangan sektor yang konkret dan 

spesifik sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing koridor 

ekonomi. 

Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan infrastruktur untuk 

mendukung penguatan konektivitas yang diperlukan bagi pengembangan 

masing-masing sektor dan juga di identifikasi kebutuhan pengembangan 

SDM (sumber daya manusia) dan penguatan inovasi yang dibutuhkan bagi 

peningkatan daya saing sektor terkait. Pembahasan Gugus Tugas Koridor 

Ekonomi ini dipimpin oleh para pejabat senior pemerintah yang kompeten 
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dalam bidang pengembangan ekonomi wilayah, dan dihadiri oleh lebih dari 

600 peserta yang terdiri dari pimpinan pelaku  usaha (CEO), para pakar dan 

akademisi, serta pejabat senior pemerintah. 

Hasil dari penyempurnaan MP3EI ini kemudian dilaporkan kepada 

Presiden RI dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan BUMN dan Pemerintah 

Daerah pada tanggal 21-22 Februari 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. 

Rapat Kerja ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan  dihadiri oleh Wakil 

Presiden RI, seluruh Menteri Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu 

Kedua, dan lebih dari 400 peserta yang terdiri dari para Direksi dan 

Komisaris BUMN, Ketua dan para anggota KEN dan KIN, para Gubernur 

seluruh Indonesia, serta pejabat seniorpemerintah. Hasil Rapat Kerja tersebut 

menjadi bahan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan lebih lanjut 

terhadap Rancangan MP3EI. 

Menjelang penyusunan akhir Rancangan MP3EI, hasil 

penyempurnaan Rancangan MP3EI yang telah diselesaikan, dilaporkan 

kembali kepada Presiden RI pada Rapat Kerja Akbar antara Pemerintah 

dengan Dunia Usaha yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 April 2011 di 

Istana Kepresidenan Bogor.  

Rapat Kerja Akbar ini juga dipimpin langsung oleh Presiden RI, dan 

dihadiri oleh Wakil Presiden RI, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 

Kedua, para Wakil Menteri, para pejabat Lembaga Tinggi Negara, Ketua dan 

anggota KEN dan KIN serta lebih dari 500 peserta dari berbagai pemangku 
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kepentingan, yang terdiri dari pimpinan perusahaan swasta, pejabat senior 

pemerintah pusat, para Gubernur dan DPRD, serta BUMN. Berdasarkan 

arahan lebih lanjut dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, serta hasil seluruh 

pembahasan selama Rapat Kerja tersebut, kemudian dilakukan perbaikan, 

penajaman, dan penyempurnaan akhir terhadap Rancangan MP3EI. 

Akhirnya Pada tanggal 6 Mei 2011, Pemerintah  menerbitkan 

Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011– 2025, yang di singkat 

dengan MP3EI. Bersamaan dengan Perpres itu diterbitkan juga suatu buku 

berupa Dokumen setebal 210 halaman, berisi tentang strategi, tata cara, 

protokol dan beragam rancangan megaproyek pembangunan. 

 C. Pola Pikir MP3EI 

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan breakthrough 

yang didasari oleh semangat dan Pola pikir (Mindset) “Not Business  As 

Usual”. Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa 

pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta melalui skmea Public-

Private Partnership (PPP)
3
.  

Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam 

pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan 

lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai 

                                                           
3
 ibid, hal 21 
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regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan 

melakukan debottlenecking
4
 terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan 

investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui 

penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. 

Selain itu, untuk mempercepat implementasi MP3EI, dikembangkan 

metode pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang 

dikaitkan dengan kegiatan produksi. Peran Pemerintah adalah menyediakan 

perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk 

membangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. 

Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea 

masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai 

kesepakatan dengan dunia usaha.  

Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif 

jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun 

linkage semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar 

pusat pertumbuhan ekonomi.  

 D. Strategi Pelaksanaan MP3EI 

Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 

(tiga) elemen utama yaitu: Mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 

                                                           
4
Suatu bentuk pemnagkasan dan penyeragaman regulasi untuk menghilangkan segala persoalan 

hambatan dan mempercepat proses pembangunan dalam kerangka MP3EI. Safitri Hilma, 

Debottlenecking dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI), ARCbooksseptember 2014. 
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(enam) Koridor Ekonomi Indonesia,  Memperkuat konektivitas nasional yang 

terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, 

globally connected), Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional 

untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. 

1. Menegembangkan Potensi Ekonomi Wilayah di Koridor Ekonomi 

(KE) Indonesia. 

Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dilakukan dengan 

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, untuk 

memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan 

keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial 

pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu MP3EI membagi wilayah 

indonesia kedalam enam koridor ekonomi utama dengan spesifikasinya 

masing-masing, antara lain:  

a. Koridor ekonomi sumatra 

MP3EI membagi koridor ekonomi sumatra dengan tema 

pemabngunan sebagai sentra produksi dan pengelolaan hasil 

bumi dan lumbung energi nasional.  Yang terdiri dari 11 pusat 

ekonomi yaitu ; Banda Aceh, Pekanbaru, Medan, Jambi, 

Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Padang, Bandar 

Lampung, Bengkulu dan Serang.  

Kegiatan utama yang terdapat dalam koridor ini adalah kelapa 

sawit, karet, batu bara, perkapalan, besi baja dan kawasan 
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strategis nasional (KSN) selat sunda. Koridor Sumatera ini 

diharapkan menjadi Gerbang ekonomi nasional ke Pasar Eropa, 

Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, serta Australia. 

b. Koridor Ekonomi Jawa 

MP3EI membagi koridor ekonomi sumatra dengan tema 

pemabngunan sebagai Pendorong Industri dan Jasa Nasional.  

Koridor jawa terdiri dari 5 pusat ekonomi yaitu; Jakarta, 

Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.  

Kegiatan utama yang terdapat dalam koridor ini adalah 

makanan Minuman, Tekstil, Peralatan Transportasi, 

Perkapalan, Telematika, Alutista, jabodetabek area. 

c. Koridor Ekonomi Kalimantan  

Sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau 

Kalimantan, tema pengembangan Koridor Ekonomi 

Kalimantan dalam MP3EI adalah sebagai Pusat Produksi dan 

Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional.  

Koridor Ekonoimi kalimantan terdiri dari 4 pusat ekonomi 

yaitu; pontianak, palangka raya, banjarmasin dan samarinda 

dengan kegiatan ekonomi utama anatar lain ; Minayak dan gas, 

batubara, kelapa sawit, besi baja, bauskit, perkayuan.   

d. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara 

MP3EI membagi koridor ekonomi Bali – Nusa Tenggara 

dentgan tema pembangunan Pintu Gerbang Pariwisata dan 
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Pendukung Pangan Nasional. Koridor ekonomi bali – Nusa 

tenggara terdiri dari 4 pusat ekonomi yaitu ; Denpasar, 

Lombok, Kupang, Mataram. Kegiatan ekonomi utama koridor 

bali – nusa tenggara adalah, pariwisata, perikanan, dan 

peternakan 

e. Koridor Ekonomi Sulawesi 

MP3EI membagi koridor ekonomi sulawesi denagan tema 

pembangunan Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil 

Pertanian, Perkebunan,Perikanan, Migas, danPertambangan 

Nasional. Koridor ekonomi sulawesi terdiri dari 6 pusat 

ekonomi yaitu ; Makasar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, 

Manado.  

Kegiaatan ekonomi utama Koridor ekonomi sulawesi adalah 

pertanian pangan (padi, jagung, kedelai dan ubi kayu), Kakao, 

perikanan, nikel, minyak dan gas bumi (migas).  Koridor ini 

diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap 

pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. 

f. Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku 

Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku terdiri dari 

Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku dan 

Provinsi Maluku Utara. Sesuai dengan tema pembangunannya, 

Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku merupakan 
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pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan 

pertambangan nasional. 

Strategi pembangunan ekonomi Koridor Ekonomi Papua -

Kepulauan Maluku difokuskan pada 5 kegiatan Ekonomi 

utama, yaitu Pertanian Pangan - MIFEE (Merauke Integrated 

Food & Energy Estate), Tembaga, Nikel, Migas, dan 

Perikanan.  

2. Memperkuat Konektifitas Nasional dan yang Terintegrasi Secara 

Lokal dan Terhubung Secara Global.  

Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung pada 

kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter 

wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia 

dengan pasar dunia. Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk 

memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya 

transaksi (transaction co st) logistik5.  

Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) 

elemen kebijakan nasional yang  terdiri dari Sistem Logistik 

Nasional (Sislognas),  Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), 

Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat 

                                                           
5
Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) BAPPENAS edisi khusus 

Konektifitas Nasional 2011 hal 7, Sustaining Partnership (media kerja sama pemerintah dan 

swasta). 
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diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu. 

Maksud dan tujuan Penguatan Konektivitas Nasional adalah sebagai 

berikut:  

a. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 

utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan 

prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-

modal supply chains systems. 

b. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui 

peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland).  

c. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas 

(pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui 

peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah 

tertinggal 

Hasil dari pengintegrasian keempat komponen konektivitas 

nasional tersebut kemudian dirumuskan visi konektivitas nasional 

yaitu terintegtasi secara lokal, terhubung secara global. (locally 

Integrateed, globaally connected)
6
.   

Locally Integrated adalah pengintegrasian sistem konektivitas 

untuk mendukung perpindahan komoditas, yaitu barang, jasa, dan 

informasi secara efektif dan efisien dalam wilayah NKRI. Oleh 

karena itu, diperlukan integrasi simpul dan jaringan transportasi, 

                                                           
6
 Ibid, hal 36 
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pelayanan inter-moda tansportasi, komunikasi dan informasi serta 

logistik. 

Simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, 

pusat distribusi dan kawasan pergudangan serta bandara) perlu 

diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana 

inter-moda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif. 

Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk 

mendukung kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan 

perdagangan, keuangan dan kegiatan perekonomian lainnya berbasis 

elektronik.  

Selain itu, sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan 

arus keuangan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat 

waktu, serta dapat dipantau melalui jaringan informasi dan 

komunikasi (virtual) mulai dari proses pengadaan, 

penyimpanan/pergudangan, transportasi, distribusi, dan 

penghantaran barang sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu 

dan tempat yang dikehendaki produsen dan konsumen, mulai dari 

titik asal (origin) sampai dengan titik tujuan (destination). 

Sedangkan globally connected adalah sistem konektivitas 

nasional yang efektif dan efisien yang terhubung dan memiliki peran 

kompetitif dengan sistem konektivitas global melalui jaringan pintu 

internasional pada pelabuhan dan bandara (international 
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gateway/exchange) termasuk fasilitas custom dan trade/industry 

facilitation. Efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas nasional dan 

keterhubungannya dengan konektivitas global akan menjadi tujuan 

utama untuk mencapai visi tersebut. 

Skema 2.1  Kerangka Kerja Konektivitas Nasional. 

 

Sumber ; Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 

                                  Masterplan Percepatan dan Perluasaan 

                                  Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-

                                  2025, hal 37 

 

3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional.  

Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional menjadi salah 

satu dari 3 (tiga) strategi utama pelaksanaan MP3EI. Hal ini dikarenakan 

pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi 

sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk 

inovasi.  
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Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang 

berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam 

sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut diatas 

haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi 

dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. 

Beberapa kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan 

termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan khususnya yang 

berkaitan dengan pengembangan program utama, meningkatkan 

kompetensi teknologi dan ketrampilan, meningkatkan kegiatan dan 

pengembangan riset melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha 

dan Perguruan Tinggi serta mengembangkan institusi sistem inovasi 

nasional yang berkelanjutan. 

Peran pendidikan tinggi sangat penting, antara lain untuk 

menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif,yang semakin 

mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan, 

untuk meningkatkannilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. 

Selain pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya 

manusia juga dilakukan dengan pengembangan pendidikan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), pengembangan pelatihan kerja, dan 

pengembangan lembaga sertifikasi. 
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Semenatara itu untuk menigkatkan IPTEK pemerintah berupaya 

melalakukan berbagai inovasi yang berbasis pada kapitalisasi produk riset 

teknologi yang akan memberi dampak langsung pada peningkatan 

produktivitas yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa inisiatif 

pelaksanaan inovasi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

MP3EI
7
 ;  

a. Pengembangan Klaster Inovasi untuk Mendukung 6 (enam) 

Koridor Ekonomi. 

Pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi harus diiringi 

dengan penguatan klaster inovasi sebagai centre of excellence 

dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi 

untuk meningkatkan daya saing.Pengembangan centre of 

excellence tersebut diharapkan terintegrasi dengan klaster-

klaster industri. 

b. Revitalisasi PUSPIPTEK sebagai S & T Park. 

Merevitalisasi PUSPIPTEK sebagai S & T Park ialah untuk 

Menjadikan PUSPIPTEK sebagai Badan Layanan Umum 

(BLU) dengan manajemen profesional sehingga tercipta link 

antara bisnis dan riset yang bertujuan untuk melahirkan 

IKM/UKM berbasis inovasi dalam berbagai bidang strategis 

yang mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan 

                                                           
7
 Ibid, hal 42 
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sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha 

sehingga dapat menghasilkan produk inovatif. 

c. Penguatan Aktor Inovasi. 

Penguatan aktor inovasi dilakukan melalui penciptgaan 

SDM yang memiliki kompetensi, berkepribadian luhur, 

berharkat dan bermartabat melalui pendidikan sains teknologi, 

Optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 

yang telah ada, dan menambah 7.000-10.000 Ph.D di bidang 

sains dan teknologi secara bertahap dan terencana sampai tahun 

2014. 

Selain itu Pengadaan laboratorium berstandar international 

baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan 

tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK serta pusat riset swasta, 

untuk kepentingan kemakmuran bangsa, Kerjasama 

internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan berbagai best 

practices yang sudah dikembangkan di berbagai negara. 

 E.  Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI 

 1.   Tahapan Pelaksanaan 

MP3EI merupakan rencana besar berjangka waktu panjang bagi 

pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, implementasi yang 

bertahap namun berkesinambungan adalah kunci keberhasilan MP3EI. 
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Implementasi MP3EI ini direncanakan untuk dilaksanakan di dalam 

tiga fase hingga tahun 2025, sebagai berikut: 

a. Fase 1 Implementasi Quick Wins 

Pada fase 1 (2011 – 2015),kegiatan difokuskan 

untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana 

MP3EI.Institusi pelaksana MP3EI ini kemudian akan 

melakukan penyusunan rencana aksi untuk 

debottleneckingregulasi, perizinan, insentif, dan 

pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, serta 

realisasikomitmen investasi (quick-wins).  

Pada fase ini juga dilakukan penguatan konektivitas 

nasional terutamapenetapan global hub untuk pelabuhan 

laut dan bandar udara di Kawasan Barat dan Timur 

Indonesia.Penyiapan SDM difokuskan pada kompetensi 

yang dapat mendukung kegiatan ekonomi utama koridor 

sertapendirian sarana litbang dan riset (center of excellence) 

yang terkait dengan kegiatan ekonomi utama dimasing-

masing koridor sebagai langkah awal menuju 

pengembangan kapasitas IPTEK. 

Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI 

difokuskan pada pelaksanaan berbagai rencana aksi yang 

harus diselesaikan hingga 2014. Rencana aksi yang 
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dipersiapkan dalam jangka pendek ini dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa inisiatif strategik dapat terlaksana serta 

menjadi dasar pada percepatan dan perluasan pembangunan 

ekonomi pada fase-fase berikutnya.  

Untuk itu, pembentukan dan operasionalisasi Tim 

Pelaksana MP3EI perlu segera diselesaikan disamping 

penyelesaian debottlenecking regulasi dan pelaksanaan 

investasi di berbagai kegiatan ekonomi utama oleh seluruh 

pihak terkait. 

b. Fase 2 : Memperkuat Basis Ekonomi dan Investasi 

Selanjutnya  pada fase 2 (2016-2020), kegiatan akan 

difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek 

infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan 

inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi 

utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai 

bidang, serta mendorong perluasan pengembangan industri 

yang akan menciptakan nilai tambah.  

c. Fase 3: Melaksanakan Pertumbuhan Berkelanjutan. 

Pada fase 3 (2021-2025), kegiatan MP3EI lebih 

difokuskan untuk pemantapan daya saing industri dalam 

rangka memenangkan persaingan global serta penerapan 

teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan. 
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2. Perbaikan Regulasi dan Perizinan 

Untuk mendukung realisasi percepatan dan perluasan kegiatan 

ekonomi utama, selain percepatan pembangunan dukunganinfrastruktur, 

diperlukan dukungan non-infrastruktur berupa pelaksanaan, penetapan 

atau perbaikan regulasi dan perizinan, baik di tingkat nasional maupun 

daerah. 

Perbaikan regulasi dan perizinan lintas sektor di tingkat nasional 

adalah yang terkait dengan penataan ruang, tenaga kerja, perpajakan, dan 

kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Adapun perbaikan 

regulasi dan perizinan di tingkat daerah adalah yang terkait dengan sektor 

mineral dan batubara, kehutanan, dan transportasi (perkeretaapian, 

pelayaran, penerbangan) serta penyediaan infrastruktur dasar. 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan 

perizinan adalah sebagai berikut: 

1. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-

undang. 

2. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah 

ada baik ditingkat pusat dan daerah, maupun antara 

sektor/lembaga. 

3.  Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat 

dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI (sepert Bea 

Keluar beberapa komoditi). 
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4. Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi 

utama yang sesuai dengan strategi MP3EI. 

5. Mempercepat dan menyederhanakan proses serta 

memberikan kepastian perizinan. 

Berikut adalah regulasi dan perijinan di tingkat nasional yang perlu 

diperbaiki untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama
8
: 

Tabel 2.1 Undang – undang  

No Undang – Undang Penanggung 

Jawab 

Target 

Penyelesaian 

1  Perlu pengkajian ulang (UU & PP 

Keagrariaan) untuk memasukkan 

status tanah ulayat sebagai bagian dari 

komponen investasi, sehingga 

memberikan peluang kepada pemilik 

tanah ulayat untuk menikmati 

pertumbuhan ekonomi di daerahnya 

(terkait realisasi MIFEE). 

BPN, Kemen. 

Kehutanan, 

Kemen. Dalam 

Negeri.  

Desember 

2011 

2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

KetenagakerjaanTerkait dengan pasal-

pasal kontrak kerja, outsourcing,dan 

Kemen Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Januari 

2012 

                                                           
8
 Ibid Hal 179-181 
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pesangon (hanya 5 pasal). 

3 Revisi UU No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Kemen. 

Keuangan, 

Kemen Dalam 

Negeri 

Desember 

2011 

4  UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

mengenai ketidakpastian usaha, 

Masaizin usaha 20+10+10 tahun, 

mekanisme pengubahan dari 

Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara(PKP2B) dan 

Kontrak Karya menjadi izin usaha
9
. 

Kemen Energi 

dan Sumber 

Daya Mineral 

Desember 

2011 

5  Peninjauan Kembali UU No 22 Tahun 

2001 tentang Migas à Penyederhanaan 

pola bisnis, mekanisme lex 

specialistpenerapan perpajakan, 

kejelasan pengelola aset cadangan 

minyak nasional
10

. 

Kemen 

Perhubungan 

Desember 

2011 

                                                           
9
Catatan: Judicial review UU no 4 tahun 2009 sedang diusulkan ke MK 

10
Catatan: Perubahan mindset migas dari revenue based menjadi economic growth based 
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6  Percepatan pemisahan antara fungsi 

regulator (Otoritas 

Bandara/Pelabuhan) dan operator 

(Badan Usaha) untuk pelaksanaan: UU 

No. 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan dan UU No. 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran. 

Khusus untuk UU No. 23 Tahun 2007 

tentang Perkeretaapian, diamanatkan 

pemisahan Badan 

PenyelenggaraPrasarana dan Badan 

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. 

Kemen 

Perhubungan 

Desember 

2011 

7  Revisi Undang-Undang 30 Tahun 

2009 tentang Ketenagalistrikan agar 

swasta mendapat kesempatan untuk 

membantu kemandirian dalam 

penyediaan tenaga listrik dan 

peraturan pelaksanaan yang berkaitan 

peraturan dibidang Energi Baru dan 

Energi Terbarukan (EBT). 

Kemen Energi 

dan Sumber 

Daya Mineral 

Desember 

2011 

 Sumber ;  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
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Tabel 2.2 Peraturan pemerintah 

 

No Peratauran Pemerintah Penangung 

Jawab 

Target 

penyelesain 

1 Revisi PP No. 38 Tahun 2003 tentang 

Pembebasan Bea Masuk Bahan Baku 

Impor Alutsista bersifat umum (semula 

hanya amunisi dan senjata diperluas 

menjadi amunisi, senjata, kendaraan 

tempur, pesawat, radar, kapal laut, dan 

alat optik). 

Kemen 

Keuangan 

Desember 

2011 

2 Revisi PP No. 18 Jo. PP No. 85 Tahun 

1995 untuk disesuaikan dengan UU 

No. 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

membedakan antara limbah B3 (Bahan 

Beracun dan Berbahaya) dengan 

limbah khusus dalam rangka 

mempermudah pemanfaatan limbah 

industri oleh industri maupun industri 

penghasil limbah sendiri guna 

meningkatkan daya saing industri 

dalam negeri. 

Kemen 

Lingkungan 

Hidup 

Juli 2011 
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3  Revisi PP No. 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan terkait dengan 

labelisasi barang kemasan dalam 

bahasa Indonesia 

Kemen. 

Perdagangan, 

BPOM 

Desember 

2011 

4  Percepatan revisi PP No. 62 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas PP No.1 

Tahun 2007 tentang fasilitas pajak 

penghasilan untuk penanaman modal 

“di bidang tertentu dan atau di daerah 

tertentu”→ Penetapan sub sektor baru 

sesuai prioritas MP3EI yang layak 

untuk menerima tax allowance (seperti 

untuk pajak gas coalbed methane yang 

IRRnya kurang menarik jika tanpa 

insentif). 

Kemen. 

Keuangan 

Desember 

2011 

5  Percepatan revisi PP No. 68 tahun 1998 

tentang Kawasan Pelestarian Alam dan 

Kawasan Suaka Alam, dan Raperpres 

tentang pertambangan bawah tanah 

dalam rangka investasi geothermal. 

Kemen. 

Kehutanan, 

Sekretariat 

Kabinet 

Desember 

2011 

6  Percepatan Penetapan RPP tentang 

Rencana Induk Pembangunan 

Kemen. 

Kebudayaan 

Juni 2011 
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Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) 

2010-2025. 

danPariwisata 

7 Pelaksanaan PP No. 35 Tahun 2007 

tentang Pengalokasian Sebagian 

Pendapatan Badan Usaha untuk 

Meningkatkan Kemampuan 

Perekayasaan, Inovasi dan Difusi 

Teknologi → Percepatan keluarnya 

Permenkeu. Kriteria teknis dan tata 

kelola penetapannya perlu dirumuskan 

bersama instansi terkait. 

Kemen 

Keuangan, 

KemenRiset 

danTeknologi 

Desember 

2011 

Sumber ;  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

Tabel 2.3 Perpres/Kepres/Inpres 

No Peraturan Presiden, 

Keputusan Presiden, 

Instruksi Presiden 

Penanggung 

Jawab 

Target 

Penyelesaian 

1 Penetapan Peraturan Presiden 

sebagi revisi SKB Tiga 

Kementerian tentang PSO, 

IMO dan TAC 

Perkeretaapian.  

Kemen.Perhubungan, 

Bappenas,Kemen. 

Keuangan. 

Desember 

2011 
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2 Revisi Perpres No.13 Tahun 

2010 Tentang Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur. 

KemenkoPerekonomian, 

Kemen.Keuangan, 

Bappenas, BKPM 

Juli 2011 

3 Penerbitan Keppres tentang 

Pembentukan Badan Promosi 

Pariwisata Indonesia (BPPI) 

sesuai amanat UU No. 10 

Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan. 

Kemen. Kebudayaan 

dan 

Pariwisata. 

Mei 2011 

4   Percepatan penerbitan 

regulasi tentang Moratorium 

Kehutanan. 

Kemenko 

Perekonomian, 

Kemen.Kehutanan, 

SekretariatKabinet. 

Juli 2011 

5 Penerbitan peraturan 

Perundang-undangan yang 

mendorong pembangunan 

infrastruktur di Kawasan 

Indonesia Timur. 

Kemen PU, Kemen 

Perhubungan. 

Desember 

2011 

Sumber ;  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
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Tabel 2.4 Peraturan Menteri 

No Peraturan Menteri Penanggung 

Jawab 

Target 

Penyelesaian 

1  Peninjauan kembali PMK 67 Tahun 

2010 tentang Penetapan Barang 

Ekspor yang dikenakan Bea Keluar 

(BK) dan tarif BK serta mekanisme 

pengembalian dana BK untuk 

pengembangan sektor yang 

bersangkutan melalui mekanisme 

DIPA. Khususnya yang terkait 

dengan penerapan BK progresif 

untuk Kelapa Sawit, Karet, Kakao, 

termasuk industri turunannya 

(contohnya industri biodiesel); dan 

PPN yang terintegrasi agar tidak 

ada lagi pajak ganda (double 

taxation). 

Kemen Keuangan, 

Kemen. 

Perdagangan, 

Kemen 

Perindustrian 

Agustus 

2011 

2 Penetapan jaminan pasokan energi 

(migas & batubara) dan bahan baku 

(kelapa sawit, karet & kakao, bijih 

dan pasir besi,) untuk 

Kemen ESDM, 

Kemen. Pertanian 

Desember 

2011 
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pengembangan industri hilir à 

Diperlukan Peraturan yang 

mengatur tentang Penerapan DMO 

untuk Migas, Batubara, maupun 

Karet dan Kelapa Sawit. 

3 Percepatan PMK tentang jenis-jenis 

industri yang layak menerima 

pembebasan pajak (tax holiday) 

sebagai pelaksanaan PP No. 94 

Tahun 2010 tentang Penghitungan 

Penghasilan Kena Pajak dan 

Pelunasan Pajak Penghasilan dalam 

Tahun Berjalan. 

Kemen Keuangan Agustus 

2011 

4 Perlu peraturan teknis 

pengembangan dan budidaya benih 

Genetically Modified Organism 

(GMO) untuk tanaman pangan dan 

perkebunan sebagai penjabaran dari 

PP 21 Tahun 2005 tentang 

Keamanan Hayati Produk Rekayasa 

Genetik. 

Kemen. Pertanian 

danKemen. 

Lingkungan 

Hidup 

Oktober 

2011 
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5 Perlu adanya peraturan yang 

mengatur tentang insentif/fasilitasi 

yang membuka peluang untuk 

percepatan masuknya investasi 

industri olahan di sentra-sentra 

produksi pertanian, peternakan, 

perikanan 

Kemen.Keuangan, 

Kemen. Pertanian 

dan Kemen. 

Kelautan 

Perikanan 

Agustus 

2011 

6 Revisi PMK No. 107 Tahun 2009 

tentang Pembebasan Bea Masuk 

untuk Keperluan Hankam, yang 

semula harus didukung data 

kontrak (RIB) diubah menjadi 

rencana produksi yang disahkan 

oleh Kemenhan. 

Kemen. Keuangan Desember 

2011 

7 Revisi PMK No. 241 Tahun 2010 

tentang Pembebanan Tarif Bea 

Masuk untuk Bahan Baku dan 

Barang Modal Industri Manufaktur, 

Farmasi, Kosmetika, Obat 

Tradisional, dan Mesin Peralatan 

Grafika. 

Kemen. Keuangan Desember 

2011 
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8 Revisi PMK No. 140 Tahun 2007 

tentang Impor Sementara, untuk 

pembebasan Bea Masuk Sementara 

bagi kendaraan atau sarana 

pengangkut yang digunakan sendiri 

oleh wisatawan mancanegara dan 

pemasukan barang pendukung 

kegiatan MICE (Meeting, Incentive, 

Convention,Exhibition). 

Kemen. Keuangan Desember 

2011 

9 Peraturan yang mengatur tentang 

Percepatan pelaksanaan 

pemanfaatan lahan-lahan terlantar. 

BPN, Kemen. 

DalamNegeri, dan 

Pemda 

Juli 2011 

Sumber ;  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

Berikut adalah masalah-masalah yang teridentifikasi di daerah 

yang membutuhkan perbaikan regulasi dan perizinan di tingkat daerah: 

1. Percepatan penetapan RTRW Provinsi dalam upaya 

penyelesaian konflik penggunaan lahan antara kawasan 

hutan, perkebunan dan pertambangan. Pihak yang 

bertanggung jawab untuk permasalahan ini adalah BKPRN 

dan Pemda, dan target waktu penyelesaiannya pada 

Desember 2011. 

2. Rendahnya pelaksanaan hukum (law enforcement). 
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Saat ini ancaman keamanan dan ketertiban masih cukup tinggi, 

termasuk di kawasan wisata, terlihat dari masih adanya catatan tindak 

kriminal yang menimpa wisatawan domestik dan mancanegara. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan keamanan dan 

ketertiban melalui pelaksanaan peraturan dan sanksi yang tegas bagi 

pelaku tindak kriminal. 

Disamping itu, terdapat berbagai peraturan daerah yang 

diidentifikasi menghambat investasi seperti pada beberapa Perda tentang 

retribusi daerah, dan lain sebagainya, yang perlu ditinjau ulang untuk 

memastikan pelaksanaan MP3EI sesuai yang diharapkan
11

. 

     3.  Pemantauan dan Evaluasi 

Dalam rangka mengawal implementasi berbagai langkah 

percepatan dan perluasan yang telah dirumuskanoleh MP3EI, akan 

dibentuk Tim Pelaksana MP3EI. Tim yang dimaksud akan dipimpin 

langsung oleh PresidenRI agar dapat lebih efektif di dalam melakukan 

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, maupun di dalammempercepat 

pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menangani berbagai 

permasalahan yangmuncul dalam tahap pelaksanaan MP3EI. 

                                                           
11. Sejauh ini setidaknya sudah terdapat kurang lebih 3.143 peraturan daerah yang 

di pangkas oleh menteri dalam negeri. 

http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/unggah-3143-perda-mendagri-

berterimakasih-ke-semua-pihak.  

 

http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/unggah-3143-perda-mendagri-berterimakasih-ke-semua-pihak
http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/unggah-3143-perda-mendagri-berterimakasih-ke-semua-pihak
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Tim ini akan beranggotakan seluruh pemangku kepentingan 

yangterdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia 

usaha. Pada tingkat daerah, Gubernurakan menjadi ujung tombak bagi 

pelaksanaan program-program pembangunan di setiap koridor 

ekonomi.Untuk itu, diharapkan para Gubernur memperkuat forum 

kerjasama antar Gubernur yang telah ada agartercipta kesatuan gerak 

langkah pelaksanaan yang harmonis di dalam maupun antar koridor 

ekonomi.  

Tim Pelaksana MP3EI tersebut akan ditetapkan berdasarkan 

Peraturan/Keputusan Presiden. Tim Pelaksana MP3EI terdiri atas Tim 

Pelaksana, Tim Kerja dan didukung oleh Sekretariat dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Tim Pelaksana merupakan tim yang beranggotakan Menteri 

serta Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) 

serta perwakilan dari pihak-pihak yang memiliki andil dalam 

pelaksanaan MP3EI.Tim Pelaksana ini bertugas untuk 

memberikan pengarahan umum, menyetujui keputusan 

strategis, serta memecahkan isu strategis yang dihadapi pada 

saat pelaksanaan MP3EI. 

2. Tim Kerja beranggotakan pejabat setingkat eselon 1 dan 

pejabat utama dari pihak-pihak yang terkait atas implementasi 

rencana aksi MP3EI. Tim Kerja bertugas mengkoordinasikan 

pelaksanaan proyek investasi dan proyek infrastruktur dengan 



51 
 

seluruh pemangku kepentingan, memecahkan masalah teknis 

yang bersifat antar-kementerian, serta memastikan dukungan 

pemerintah atas pelaksanaan MP3EI. 

3. Sekretariat merupakan tim pendukung yang bekerja penuh 

waktu untuk mengembangkan sistem dan mengorganisasikan 

seluruh upaya pemantauan dan koordinasi yang diarahkan Tim 

Pelaksana serta membantu sejumlah analisis yang diperlukan 

untuk perumusan teknis oleh Tim Kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


