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INILAH 19 SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR 
PENERIMA INSENTIF FISKAL RP 8,15 TRILIUN 

(JKONTAN.CO.ID - Jumat, 13 Maret 2020 / 11:54 WIB) 
Reporter: Grace Olivia | Editor: Syamsul Azhar 

 

 
 

KONTAN.CO.ID - Pemerintah resmi memberikan insentif fiskal berupa 

kelonggaran pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 bagi industri 

manufaktur. 

 

Pemerintah menetapkan kebijakann insentif fiskal dengan cara menunda 

pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yaitu kepada wajib pajak 

importir. Total nilai penundaan PPh untuk pasal 22 ini mencapai Rp 8,15 

triliun. 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan industri pengolahan 

yang mendapatkan fasilitas pajak sebanyak 19 sektor yang terdampak 

penyebaran virus cororona. 

 

Pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus insentif fiskal 

kepada sektor industri manufaktur ini agar memberikan ruang cashflow bagi 

industri. 
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Insentif fiskal ini karena perusahaan itu harus mengeluarkan ongkos 

permindahan negara asal impor, karena sumber bahan baku impor semula 

berasal dari China yang terkena dampak virus corona. 

 

"Sektor industri ini sesuai rekomendasi Kadin (kamar dagang dan industri 

Indonesia) dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)," kata Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan stimulus dan insentif fiskal 

pemerintah menghadapi dampak negatif penyebaran virus corna covid-19, 

Jumat (13/3). 

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan perincian 

sektor usahanya. 

 

Inilah industri yang mendapatkan insentif fiskal PPh pasal 22 

1. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia 

2. Industri alat angkutan lainnya. 

3. Industri makanan 

4. Industri logam dasar 

5. Indusri kertas dan barang dari kertas 

6. Industri minuman 

7. Industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional 

8. Industri kendaraan bermotor, traile dan semi trailer 

9. Industri karet, barang dari karet, dan plastik 

10. Industri barang galian bukan logam 

11. Industri pakaian jadi 

12. Industri peralatan listrik 

13. Industri tekstil 

14. Industri mesin dan perlengkapan YDTL (yang tidak termasuk dalam 

lainnya) 

15. Industri barang logam dan mesin dan peralatanya 

16. Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman 

17. Industri kulit barang dari kulit dan alas kaki 

18. Industri furnitur 

19. Industri komputer, barang elektronika dan optik 
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MENKEU BERIKAN INSENTIF MENANGGUNG PAJAK 
BURUH RP 8,6 TRILIUN MULAI APRIL 

 

KONTAN.CO.ID Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan kebijakan 

insentif pajak berupa penghapusan pajak peghasilan (PPh) pasal 21 atau 

pajak bagi buruh selama enam bulan 

 

Dengan kebijakann ini pemerintah akan menanggung beban pajak yang 

selama ini dibayar oleh buruh dan pengusaha. Nilai total kebijakan insentif 

pajak ini mencapai Rp 8,6 triliun. 

 

Kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 ini berlaku untuk semua sektor industri 

pengolahan atau manufaktur di Indonesia. 

 

Rencananya kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 ini akan berlaku mulai gaji 

April 2020 hingga pembayaran gaji bulan September 2020. 

 

"Relaksaksi PPh pasal 21 dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah 100% 

dengan batasan income 200 juta per tahun. Sektor industri manufaktur di 

KITE (kelommpok Kemudahan Impor untuk Tujuann Ekspor) dan non KITE," 

kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (13/3). 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan kebijakan insentif pajak PPh 

ditanggung pemerintah ini akan menyebabkan penerimaan negara berkurang 

sebesasr Rp 8,6 triliun. 

 

Penghitunga nilai kebijakan insentif pajak PPh sebesar Rp 8,6 triliun ini 

berdasarkan hitungan pembayaran sektor tersebut selama setahun terakhir 

atau tahun 2019. 
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INILAH STIMULUS OJK: BANK BOLEH RESTRUK-

TURISASI KREDIT UMKM SENILAI RP 1.100 TRILIUN 
 

KONTAN.CO.ID -Otorritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan stimulus 

ekonomi untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona terhadap 

pelaku ekonomi, khususnya usaha kecil dan menengah. 

Stimulus OJK ini dengan mengizinkan perbankan untuk memberikan 

restrukturisasi kredit berupa kelonggaran kepada usaha kecil dan menengah 

(UMKM) di seluruh Indonesia. Total kredit usaha mikro kecil dan menengah 

yang bisa direstrukturisasi mencapai Rp 1.100 triliun. 

 

Bentuk insentif itu berupa kelonggaran restrukturisasi kredit bisa berupa 

penundaan pembayaran bunga kredit, penundaan pembayaran cicilan pokok, 

maupun keduanya yakni penundaan pembayaran bunga dan cicilan pokok 

sekaligus.  

 

Stimulus OJK ini dengan cara tidak membatasi sektor usaha dari UMKM 

yang diberikan restrukturisasi utang tersebut. Perbankan diberikan hak untuk 

menentiukan apakah debitur mereka terkena dampak langsung maupun tidak 

langsung dari penyebaran virus corona di Indonesia. 

 

"Kemudahan berupa penundaan pembayaran pokok, bunga, juga pokok dan 

bunga juga (keduanya). Sektornya silakan saja, jika berdampak sektor apa 

saja bisa diberikan kemudahan itu," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas 

Jasa Keuangan OJK Wimboh Santoso, Jumat (13/3) di Jakarta. 

 

Menurut Wimboh nilai kredit UMKM itu saat ini mencapai sekitar Rp 1.100 

triliun. OJK melihat jika tidak mendapatkan kemudahan restrukturisasi, kredit 

UMKM akan sulit untuk bangkit dalam situasi seperti sekarang ini. 

 

Kebijakan insentif ini akan berlaku segera sehingga perbankan bisa 

melakukan perhitungan dan laporan kepada OJK pada akhir bulan Maret 

2020. 

 

"Minggu depan kebijakan ini sudah efektif, karena rancangan aturan sudah di 

harmonisasi di Kementeriann hukumm dan HAM, sehingga akhir bulan bisa 

terlihat," kata Wimboh. 
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SRI MULYANI: PEMERINTAH TANGGUNG PAJAK 

KARYAWAN 100% MULAI APRIL 2020 
 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan mengumumkan kebijakan 

stimulus dalam rangka meredam dampak wabah virus corona atawa Covid-

19 terhadap perekonomian. Salah satunya ialah insentif pajak penghasilan 

(PPh) pasal 21 atau pajak karyawan. 

 

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memberikan relaksasi pajak 

karyawan dalam bentuk PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) terhitung 

mulai bulan April hingga enam bulan ke depan, yaitu bulan September. 

 

Relaksasi pajak karyawan ini diberikan untuk seluruh perusahaan di sektor 

industri manufaktur, baik yang berada di kawasan Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor (KITE) maupun di kawasan non-KITE.  

 

“Kami berikan stimulus melalui skema relaksasi pembayaran PPh 21, baik itu 

pajak di mana perusahaan yang selama ini membayarkan atau masyarakat 

sendiri yang membayarkan, akan ditanggung oleh pemerintah 100%,” tutur 

Sri Mulyani, Jumat (13/3). 

 

PPh 21 DTP sebesar 100% ini diberikan untuk para pekerja yang memiliki 

penghasilan sampai dengan Rp 200 juta per tahun. 

 

Adapun Sri Mulyani mengestimasikan, nilai dari relaksasi pajak karyawan ini 

mencapai Rp 8,6 triliun berdasarkan estimasi kinerja perusahaan tahun 2019 

lalu. 

 

“Harapannya ini akan menambah daya beli masyarakat, terutama karyawan, 

juga membantu perusahaan yang mengalami tekanan pada arus kasnya,” 

tandas bendahara negara Indonesia itu. 

 

 

oooOOooo 
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MENTERI PERINDUSTRIAN: 

19 INDUSTRI MANUFAKTUR BEBAS PAJAK IMPOR 

(Oleh: Bantolo Jumat, 13 Maret 2020 - 14:30 WIB) 
 

Indonesiainside.id, Jakarta -Pemerintah resmi memberikan stimulus 

ekonomi untuk menangani dampak virus corona (covid-19). Salah satu 

memberikan pembebasan bea masuk impor bahan baku untuk 19 sektor 

industri manufaktur. Stimulus tersebut akan berlaku mulai 1 April 2020. 

 

“Bea masuk bahan baku untuk mengurangi ganguan produksi. Bahan baku 

industri 30 persen berasal dr Cina,” kata Menteri Perindustrian Agus 

Gumiwang, di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Jumat (13/3). 

 

Ia menambahkan, industri mencari pasar baru untuk mengimpor bahan baku 

juga sulit. Alternatif negara, kata dia akan terbatas dan harganya tinggi 

karena berbagai negara saling berebut. 

 

Agus menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan 1.022 HS Code barang 

bahan baku industri yang akan dibebaskan bea masuknya. “Tahap pertama 

diprioritaskan sebanyak 313 HS Code barang,” ujar dia. 

 

Adapun 19 sektor industri yang mendapatkan relaksasi bea masuk impor 

bahan baku: 

1) Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia 

2) Industri peralatan listrik 

3) Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer 

4) Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional 

5) Industri logam dasar 

6) Industri alat angkutan lainnya 

7) Industri kertas dan barang dari kertas 

8) Industri makanan 

9) Industri komputer, barang elektronik dan optik 

10) Industri mesin dan pelengkapan 

https://indonesiainside.id/ekonomi/2020/03/13/menteri-perindustrian-19-industri-manufaktur-bebas-pajak-impor
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11) Industri tekstil 

12) Industri karet, barang dari karet dan plastik 

13) Industri furnitur 

14) Industri percetakan dan reproduksi media rekaman 

15) kemudian industri barang galian bukan logam 

16) Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya 

17) Industri bahan jadi 

18) Industri minuman 

19) Industri kulit barang dan kulit serta alas kaki. 

 

KEMENPERIN JAGA PRODUKTIVITAS INDUSTRI 

PENUHI KEBUTUHAN DOMESTIK 

(Oleh: Rudi Hasan Kamis, 26 Maret 2020 - 21:09 WIB) 

 

Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian mendorong pelaku 

industri dapat beperan aktif dalam upaya penanganan virus corona (covid-19) 

yang tengah mewabah di Indonesia. Salah satu langkahnya adalah menjaga 

produktivitas bagi sektor-sektor industri yang terkait atau sedang dibutuhkan 

konsumen. 

 

“Kami terus bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif agar industri-

industri strategis masih tetap berjalan. Namun, perlu memperhatikan protokol 

kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Menteri 

Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (26/3). 

 

Menperin menyebutkan, pihaknya mengapresiasi pelaku industri makanan 

dan minuman di dalam negeri yang mempertahankan produksinya demi 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Menteri AGK juga mengimbau agar 

keselamatan dan kesehatan para karyawan tetap menjadi prioritas saat 

industri beroperasi. 

 

“Hingga pekan lalu, aktivitas produksi sejumlah industri manufaktur masih 

berjalan normal, kami mengapresiasi industri dan para karyawannya yang 

tetap menjaga pasokan bagi masyarakat,” ujarnya. 

 

Kemenperin juga memacu produktivitas industri penghasil alat pelindung diri 

(APD). Produk dari sektor ini sedang banyak dibutuhkan, terutama untuk 

https://indonesiainside.id/ekonomi/2020/03/26/kemenperin-jaga-produktivitas-industri-penuhi-kebutuhan-domestik
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tenaga medis. APD itu meliputi pakaian, caps, towel, masker, sarung tangan, 

pelindung kaki, pelindung tangan dan kacamata pelindung wajah (goggle). 

 

Selanjutnya, Kemenperin masih terus memantau produktivitas industri sarung 

tangan karet dan industri penghasil masker. Sementara itu, industri penghasil 

cairan pembersih tangan (hand sanitizer) pun dipacu produksinya agar bisa 

memenuhi kebutuhan domestik yang sedang meningkat. 

 

Bahkan, sektor-sektor penopangnya turut digenjot produktivitasnya, seperti 

industri deterjen dan produsen etanol. “Permintaan produk hand sanitizer 

saat ini naik karena tingginya kebutuhan di masyarakat. Termasuk juga untuk 

kebutuhan bahan bakunya, yaitu etanol atau alkohol,” paparnya. 

 

“Kita terus dorong industri dalam negeri untuk dapat berperan dalam 

penanggulangan Covid-19. Mari sama-sama memeranginya dengan 

menjalankan tugas kita masing-masing,” pungkas Menperin. (PS) 
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