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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1   Latar Belakang 

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mampu menjadi 
lokomotif dan penggerak utama (prime mover) bagi akselerasi 

pembangunan ekonomi nasional yang berbasis sumberdaya alam yang 

dapat diperbarui, baik untuk saat ini maupun masa depan. Salah satu 

upaya melakukan akselerasi tersebut adalah dengan mendorong 

investasi di sektor kelautan dan perikanan, salah satunya di bidang 

usaha pengolahan hasil perikanan (sektor sekunder).  

 

Investasi pada dasarnya adalah upaya mengubah ekonomi potensial 

menjadi ekonomi riil, serta dapat mengubah keunggulan komparatif 

pada sektor kelautan dan perikanan menjadi keunggulan kompetitif bagi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun 2015 diperkirakan akan 

menjadi memontum masuknya investasi ke Indonesia yang disebabkan 

ekspektasi positif dari investor yang melihat Indonesia sebagai tujuan 

investasi yang prospektif. 

 

Realisasi investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 

pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.217.309.015.950,- Nilai ini 

meningkat dari capaian tahun 2013 sebesar Rp. 2.661.223.185.649,- 

atau meningkat sebesar 20,89%. Dibandingkan dengan capaian 

investasi tahun 2012 (Rp. 2.067.275.053.470,-), maka realisasi tahun 

2014 meningkat sebesar 55,62%.  Data capaian ini, mencerminkan 

semakin baiknya iklim investasi dan perkembangan dunia industri 

pengolahan perikanan yang positif. 
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Sebagian besar investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan di Indonesia pada tahun 2014 merupakan penanaman modal 

dalam negeri (PMDN) dengan persentase sebesar 71,86% atau senilai 

Rp. 2.311.968.698.319,- sedangkan penanaman modal asing (PMA) 

sebesar 25,37% (Rp. 816.205.000.000,-) dan pemerintah sebesar 

2,77% (Rp. 89.135.317.631,-). Kondisi serupa terjadi pada tahun 2013 

dimana, PMDN menempati 74% sumber investasi dengan nilai sebesar 

Rp. 1.957.802.227.633,- sisanya berupa PMA dan Pemerintah mesing-

masing sebesar 20% dan 6%. Sedangkan dari jenis komoditas, tuna 

tetap menjadi komoditas primadona dimana Investasi pada tahun 2014 

mencapai Rp. 255,78 milyar dan diikuti udang dengan nilai investasi 

sebesar Rp. 41,6 milyar. Namun sebagian besar investasi baru tidak 

mengkhususkan diri pada komoditas tertentu. Investasi baru yang 

bergerak pada komoditas campuran pada tahun 2014 mencapai Rp. 

2,77 Trilyun.  

 

Dalam rangka peningkatan iklim investasi yang mendukung 

perkembangan usaha, pemerintah menyediakan stimulus dan insentif 

fiskal bagi para pelaku usaha perikanan yang mencakup antara lain : 

 Pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada impor 

dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat 

strategis, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 

 Pemberian fasilitas pajak penghasilan (tax allowance) untuk 

penanaman modal di bidangbidang usaha tertentu dan/atau di 

daerahdaerah tertentu termasuk industri perikanan, berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 dan Permen KP No. 17 

Tahun 2015. 
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 Fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan badan (tax 

disscount rate) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari 

bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 M, berdasarakan 

Pasal 31 E UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. 

 Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) bagi 

industri pioner dengan investasi mencapai Rp. 1 T, berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015. 

 Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 UU PPh atas impor 

barang-barang sebagai berikut: (1) kapal penangkap ikan; (2) 

kapal tongkang; (3) suku cadang kapal; (4) alat keselamatan 

pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan oleh 

perusahaan penangkapan ikan nasional, sepanjang telah 

mendapat pembebasan Bea Masuk atau Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

154/PMK.03/2010. 

 Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan 

bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam 

rangka penanaman modal, berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan No. 176/PMK.011/2009 dan No. 76/PMK.011/2012 

 Pembebasan dan Pengembalian bea masuk yang telah dibayar 

atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang 

pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013 

(Pengembalian Bea Masuk) dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 176/PMK.04/2013 (Pembebasan Bea Masuk) 

 Fasilitas pada kawasan berikat berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012 dan fasilitas kawasan 

ekonomi khusus berdasarkan undang-undang No. 39 Tahun 

2009. 
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Melihat kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan saat ini, sangat diyakini bahwa pertumbuhan investasi, 

khususnya dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di 

waktu mendatang diprediksi akan meningkat secara signifikan. Hal ini 

sejalan dengan penerapan kebijakan KKP yang baru seperti : (1) 

Kebijakan moratorium perizinan usaha, (2) Rencana alokasi quota 

penangkapan ke daerah-daerah. Kebijakan ini diprediksi akan 

mendorong relokasi investasi dari kawasan industri yang sudah padat 

dan berkurang daya dukung sumber daya alamnya ke wilayah-wilayah 

yang masih produktif dan memiliki sumberdaya alam yang melimpah.   

Dengan berbagai kebijakan dan perbaikan iklim investasi tersebut 

dirasakan belum cukup karena masih ada calon investor yang 

mengeluhkan banyaknya kendala untuk melakukan investasi di 

Indonesia. Salah satu kesulitan terbesar adalah kurangnya informasi 

serta regulasi yang kerap berubah-ubah. Informasi yang sangat 

dibutuhkan oleh calon investor meliputi kondisi pasar, aturan main, 

serta dasar hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Akibat banyaknya 

peraturan yang kerap berubah, hal ini dirasa cukup menyulitkan dalam 

pengerjaan proyek yang bersifat jangka panjang. Selain itu, kebijakan 

pemerintah daerah juga dinilai menghambat rencana investasi, 

dikarenakan otonomi daerah menyebabkan masing-masing daerah 

berlomba-lomba menyusun peraturan daerah yang berbeda-beda dan 

dianggap paling menguntungkan daerahnya. 

 
1.2 Tujuan 

Tujuan disusunnya buku pedoman penanaman modal ini adalah untuk 

memberikan informasi dan pedoman bagi para stakeholder, khususnya 

calon investor dalam dan luar negeri, dalam proses penanaman modal 

pada sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. 
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1.3 Ruang Lingkup 

 Cakupan isi buku berupa pedoman penanaman modal secara umum 

pada usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan 

hasil perikanan. Selain itu, pada buku ini juga diinformasikan terkait 

stimulus dan insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan di sektor kelautan 

dan perikanan. 

 
1.4 Istilah dan Pengertian 

Beberapa istilah yang disebutkan di dalam buku ini memiliki pengertian 

sebagai berikut: 

1. 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.  

2. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan 

modal dalam negeri. 

3. 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. 

4. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan 

penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri 

dan penanam modal asing. 

5. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara 

Indonesia, badan usaha milik negara Republik Indonesia atau daerah 

yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik 

Indonesia. 
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6. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, 

badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 

7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik 

Indonesia, perserorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha 

yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 

8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, 

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum 

asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh 

modalnya dimiliki oleh pihak asing. 

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal adalah 

kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan 

berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga 

atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan 

yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 

10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 

Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas 

fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal , 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

12. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan 

Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan 

berdomisili di Indonesia. 

13. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 

mempercayai, memperkuat, menguntungkan, dan membina, yang 

melibatkan nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. 
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14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan 

yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa 

pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, 

dan/atau mengawetkannya. 

15. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, 

membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya 

dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang 

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 

mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

16. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang 

terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, 

konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan 

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-

undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau 

otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan 

produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah 

disepakati. 

17. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem 

bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan 

pemasaran. 

18. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada 

kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. 

19. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, 

membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya 

dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, 

mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial. 

20. Unit Pengolahan Ikan adalah tempat usaha yang memiliki fasilitas dan 

sarana pengolahan untuk digunakan dalam penanganan dan 

pengolahan ikan. 
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21. Surat  Izin Usaha Perikanan (SIUP)  adalah izin tertulis yang harus 

dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan 

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 

22. Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan adalah izin yang 

harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia atau badan 

hukum Indonesia termasuk koperasi yang melakukan usaha 

pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau, dan di laut, meliputi 

usaha pembenihan, usaha pembesaran, dan usaha penanganan 

dan/atau pengolahan baik yang dilakukan secara terpisah maupun 

secara terpadu. 

23. Izin Penangkapan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap 

kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 

24. Izin Kapal Pengangkut Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap 

kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 

25. Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM) adalah 

keterangan tertulis yang membuat persetujuan kegiatan 

pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang 

melaksanakan tugas tekis di bidang perikanan budidaya sebagai salah 

satu persyaratan memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang 

berwenang di bidang penanaman modal. 

26. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 

adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang 

meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eklusif Indonesia, Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang potensial untuk 

diusahakan di wilayah Republik Indonesia. 
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27. Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal, yang 

selanjutnya disingkat RAPIPM, adalah keterangan tertulis yang memuat 

persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur 

Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap 

yang kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas 

penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang 

penanaman modal. 
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BAB II  
PENJELASAN UMUM PENANAMAN MODAL 

 
2.1  Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing 

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan 

usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha 

perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan penanaman modal asing wajib dalam bentuk 

perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dengan total nilai 

investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) 

dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali 

ditentukan lain oleh undang-undang. Penanam modal dalam negeri dan 

asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan 

terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat 

pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan cara lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
2.2  Jenis-Jenis Persetujuan dan Izin Penanaman Modal 

Jenis-jenis persetujuan dan izin penanaman modal, pada sektor 

kelautan dan perikanan, terdiri dari: 

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN) atau 

Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA) yang 

dikeluarkan oleh Kepala BKPM atau Ketua BKPMD setempat (hanya 

untuk PMDN). Surat persetujuan tersebut berlaku pula sebagai 

persetujuan prinsip/izin usaha sementara, sampai dengan 

memperoleh izin usaha tetap/izin usaha dan persetujuan prinsip 

fasilitas fiskal. Surat persetujuan tersebut dipakai sebagai dasar 

pengurusan perizinan dan/atau persetujuan pelaksanaan lainnya baik 

di instansi pusat maupun daerah. 
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2. Persetujuan Pelaksanaan Penanaman Modal (setelah memperoleh 

Surat Persetujuan Penanaman Modal) meliputi: 

a. Persetujuan dan perizinan penanaman modal yang dikeluarkan 

oleh instansi pusat (atas nama Menteri Teknis terkait), meliputi: 

1) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka 

Pengenal Impor Umum (API-U) (BKPM atas nama Menteri 

Perdagangan), untuk mengimpor barang modal dan bahan 

baku/penolong yang dibutuhkan. 

2) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing/RPTKA (BKPM 

atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), untuk 

mendatangkan dan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) 

3) Rekomendasi TA.01 kepada Direktur Jenderal Imigrasi agar 

dapat diterbitkan VISA bagi TKA yang bersangkutan (BKPM 

atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

4) Izin Memperkerjakan Tenaga Asing/IMTA (BKPM atas nama 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), untuk 

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

5) Akte Pendirian Perusahaan (Kementerian Hukum dan Hak 

Azasi Manusia) 

6) NPWP (Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak) 

7) Kartu Izin Tinggal Terbatas/KITAS  untuk tenaga asing 

(Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia) 

8) Rekomendasi Teknis dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan untuk mengurus izin usaha perikanan 

9) Hak-hak atas tanah HGU dan HGB (Badan Pertanahan 

Nasional) 

10) Izin Usaha Tetap (BKPM, yang diurus setelah perusahaan 

mulai berproduksi komersial) 
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b. Perizinan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi di 

daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), meliputi: 

1) Izin Lokasi 

2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

3) Izin Gangguan Usaha (UUG/HO) 

4) Sertifikasi Hak-hak atas Tanah, dimana Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Provinsi untuk Hak Guna Usaha (HGU) tanah 

seluas ≤ 200 Ha, Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah 

seluas ≤ 0,2 – 15 Ha dan Hak Pakai (HP) atas tanah  seluas ≥ 

2 Ha. Sedangkan BPN Kabupaten/Kota  HGB seluas ≤ 0,2 Ha 

dan HP seluas ≤ 2 Ha 

5) Izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) 

6) Izin Usaha Perikanan 

7) Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 

8) Izin Penangkapan Ikan; dan Izin Kapal Pengangkut Ikan 

 
2.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal 

adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan 

berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga 

atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan 

yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 

Ruang lingkup layanan PTSP di bidang penanaman modal terdiri dari 

layanan perizinan penanaman modal dan layanan nonperizinan 

penanaman modal.  

A. Layanan Perizinan Penanaman Modal 

a. Izin Prinsip Penanaman Modal; 

b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha; 

c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 

d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha; 
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e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 

f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; 

g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; 

h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 

untuk berbagai sektor usaha; 

i. Izin Pembukaan Kantor Cabang; 

j. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA); dan 

k. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing 

(SIUP3A). 

B. Layanan Nonperizinan Penanaman Modal 

a. Fasilitas bea masuk atas impor mesin; 

b. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 

c. Usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk 

Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di 

daerah-daerah tertentu; 

d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); 

e. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); 

f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 

g. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01); dan 

h. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). 

PTSP dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota, yang kewenangannya didelegasikan 

kepada: 

A. Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dari 

Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(LPNK), yang meliputi: 

a. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya 

lintas provinsi; 

b. Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang 

meliputi: 
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i. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya dalam 

yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan 

lingkungan yang tinggi; 

ii. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan 

prioritas tinggi pada Skala nasional; 

iii. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu 

dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya 

lintas provinsi; 

iv. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi 

pertahanan dan keamanan nasional; 

v. Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang 

menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah 

negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh 

Pemerintah dan pemerintah negara lain; 

vi. Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan 

Pemerintah menurut Undang-Undang. 

B. Kepala Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal 

(PDPPM) dari Gubernur, yang meliputi: 

a. Urusan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal 

yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan mengenai pembagian urusan 

pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah 

provinsi; 

b. Urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang 

diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur; dan 

c. Urusan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 

C. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman 

Modal (PDKPM) dari Bupati/Walikota, yang meliputi: 

a. Urusan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Penanaman 

Modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota 
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berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai 

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan 

pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; dan 

b. Urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang ditugas 

perbantukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 

D. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (KPBPB) dari Menteri Teknis/LPNK, Gubernur 

dan Bupati/Walikota, yang meliputi penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal bagi 

perusahaan Penanaman Modal yang berlokasi di KPBPB. 

E. Administrator KEK dari Menteri Teknis/LPNK, Gubernur dan 

Bupati/Walikota, yang meliputi penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal bagi 

perusahaan Penanaman Modal yang berlokasi di KEK. 

 

Pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal  

dapat diajukan secara manual (hardcopy) ke PTSP sesuai 

kewenanganya, jika nilai investasi di bawah Rp. 500.000.000,- dan 

secara elektronik (on-line) melalui Sistem Pelayanan Informasi dan 

Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan total investasi 

mulai dari Rp. 500.000.000,-. 

 
2.4 Izin Penanaman Modal Tiga Jam 

 Dalam rangka mereformasi perizinan penanaman modal, Badan 

Koordinasi Penanaman Modal meluncurkan Layanan Izin Investasi Tiga 

Jam yang merupakan Izin Prinsip dengan kriteria tertentu yang diproses 

dalam satu paket dengan penerbitan Akta Pendirian Perusahaan dan 

Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, serta informasi 

ketersediaan tanah (blocking tanah) dalam waktu tiga jam.  
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Kriteria penanaman modal yang dapat memanfaatkan layanan ini 

adalah: 

1. Rencana investasi paling sedikti Rp. 100.000.000.000 (Seratus 

Milyar Rupiah). 

2. Rencana penggunaan tenaga kerja Indonesia di atas 1.000 

(seribu) orang. 

3. Permohonan disampaikan langsung ke PTSP Pusat di BKPM 

oleh calon pemegang saham atau salah satu calon pemegang 

saham dengan disertai surat kuasa mewakili calon pemegang 

saham lainnya. 

  

2.5 Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan 

I. Usaha Perikanan Tangkap 

 Jenis usaha perikanan tangkap meliputi: 

a. usaha penangkapan ikan; 

b. usaha pengangkutan ikan; 

c. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan; dan 

d. usaha penangkapan ikan terpadu. 

 Jenus usaha penangkapan ikan terdiri atas: 

a. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal 

penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal; 

b. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal 

penangkap ikan yang dioperasikan dalam satu armada 

penangkapan ikan; 

c. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal 

penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal dan usaha 

penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap 

ikan yang dioperasikan dalam satu armada penangkapan 

ikan. 
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 Jenis usaha pengangkutan ikan terdiri atas: 

a. usaha pengangkutan ikan di dalam  negeri yang terdiri: 

 pengangkutan ikan dari sentra nelayan; 

 pengangkutan ikan dari pelabuhan ke pangkalan ke 

pelabuhan muat; 

 pengangkutan ikan dengan pola kemitraan. 

b. usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor. 

 Jenis usaha penangkapan dan pengangkutan hanya dapat 

dilakukan dalam satu perusahaan. 

 Usaha perikanan tangkap terpadu merupakan integrasi antara 

kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan dengan industri 

pengolahan ikan. Integrasi disini bertujuan untuk meningkatkan 

mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan. 

 Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal 

penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah 

kumulatif 300 (tiga ratus) GT keatas hanya dapat dilakukan oleh 

perusahaan perikanan berbadan hukum. 

 

II. Usaha Perikanan Budidaya 

 Usaha pembudidayaan ikan terdiri dari: 

 Usaha pembenihan ikan, yang meliputi kegiatan 

pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan 

telur dan pemeliharaan larva/benih/bibit 

 Usaha pembesaran ikan, yang meliputi kegiatan 

pembesaran mulai dari ukuran benih sampai ukuran panen 

 Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan, yang 

meliputi kegiatan pengangkutan ikan di dalam negeri dari 

pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan dengan kapal 

berbendera Indonesia dan pengangkutan ikan untuk tujuan 

ekspor. 
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 Usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan, yang 

meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan yang 

dilakukan dalam satu kesatuan usaha. 

 Usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil 

pembudidayaan, yang meliputi kegiatan pembenihan dan 

pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan 

usaha. 

 Usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil 

pembudidayaan, yang meliputi kegiatan pembesaran dan 

pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan 

usaha. 

 Usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan dan 

pengangkutan ikan hasil pembudidayaan, yang meliputi 

kegiatan pembenihan, pembesaran dan pengangkutan ikan 

yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha. 
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BAB III  
PERIZINAN USAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 
3.1 Izin Prinsip 

 Setiap memulai kegiatan usaha baik dalam rangka penanaman modal 

dalam negeri maupun penanaman modal asing, wajib memiliki Izin 

Prinsip. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri 

diajukan ke PTSP BKPM, Perangkat Daerah Provinsi bidang 

Penanaman Modal (PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi) 

atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal 

(PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota) sesuai 

kewenangannya. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing 

diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), PTSP Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) sesuai kewenangannya. Dalam proses penerbitan Izin Prinsip, 

perusahaan harus melakukan presentasi terkait kegiatan usahanya, 

dihadapan Pejabat Instansi yang menerbitkan Izin Prinsip sesuai 

kewenanganya. 

Kelengkapan persyaratan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal 

Dalam Negeri: 

a. Kelengkapan data pemohon 

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk 

PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran 

Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, 

apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP 

perusahaan; 

2. Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, 

yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan 

Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP 

perusahaan; atau 
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3. Rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha 

perorangan; 

b. Keterangan rencana kegiatan: 
1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of 

production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses 

produksi dengan mencantumkan jenis bahan Baku; 

2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan 

dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. 

c. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila 

dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 

d. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh 

direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai 

pemohon. 

b. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh 

pemohon ke PTSP bidang Penanaman Modal, harus dilampiri 

surat kuasa asli bermeterai cukup. 

Kelengkapan persyaratan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal 

Asing: 

A. Bagi pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia, dan 

pemohon adalah: 

1. Pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi 

pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang 

dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang 

bersangkutan di Indonesia; 

2. Perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang 

masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan 

pemilik dengan jelas; 

3. Badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar 

(article of association/incorporation) dalam Bahasa Inggris atau 

terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah 
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tersumpah yang mencantumkan susunan direksi (board of 

director) terakhir. 

4. Untuk peserta Indonesia: 

a) Perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang 

masih berlaku dan rekaman NPWP, dan/atau 

b) Badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta 

Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan 

pengesahan Anggaran Dasar perushaan dan 

persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM 

serta rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan 

yang dimiliki perusahaan. 

B. Bagi pemohon yang telah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk 

Perseroan Terbatas melampirkan: 

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya 

dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan 

persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri 

Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan; 

2. Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah: 

a) Pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi 

pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang 

dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara 

yang bersangkutan di Indonesia; 

b) Perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih 

berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik 

paspor dengan jelas;  

c) Badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar 
(article of association/incorporation) dalam Bahasa Inggris 

atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau 

terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah 

tersumpah yang mencantumkan data susunan direksi (board 

of director) terakhir; 



PANDUAN PENANAMAN MODAL SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 22 

 

d) Perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang 

masih berlaku dan rekaman NPWP; 

e) Badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta 

Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan 

pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri 

Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan serta 

rekaman perizinan yang dimiliki perushaan. 

C. Keterangan rencana kegiatan: 
1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of 

production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses 

produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 

2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan 

dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 

D. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila 

dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 

E. Apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung 

oleh pemohon, permohonan harus dilengkapi surat kuasa asli 

bermeterai cukup. 

Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing dapat diajukan 

sebelum atau sesudah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia 

dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan 

dari Menteri Hukum dan HAM. Permohonan Izin Prinsip untuk 

Penanaman Modal Asing setelah perusahaan berstatus badan hukum 

Indonesia diajukan oleh direksi/pimpinan perusahaan, sedangkan 

sebelum berstatus badan hukum dapat diajukan oleh: 

a. Pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau 

badan usaha asing dan / atau perusahaan Penanaman Modal 

Asing. 

b. Pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau 

badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing 
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bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum 

Indonesia.  

Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Dalam Negeri untuk 

pendirian usaha baru, diajukan oleh: 

a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

warga negara Indonesia; 

b. Commanditaire Vennootschap (CV), atau firma (Fa), atau usaha 

perorangan; 

c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia;  

d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 

Permohonan Izin Prinsip baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam 

Negeri maupun Asing, untuk melakukan kegiatan lebih dari satu bidang 

usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka izin 

prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang 

usaha dimaksud wajib terintegrasi sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip 

adalah paling lama tiga tahun sejak tanggal diterbitkanya Izin Prinsip, 

kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu 

penyelesaian proyek yang lebih lama atau dapat diberikan perpanjang 

waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip/surat 

Persetujuan sebelumnya. 

 
3.2 Izin Usaha 

 Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, 

yang melakukan kegiatan berdasarkan Pendaftaran/izin Prinsip/Surat 

Persetujuan Penanaman Modal, wajib memiliki Izin Usaha pada saat 

siap melakukan produksi. Izin Usaha bagi sektor atau bidang usaha 

tertentu, akan diterbitkan secara terpisah, sesuai ketentuan peraturan 
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perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang membina sektor 

atau bidang usaha tertentu. Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki 

lebih dari satu jenis kegiatan, menghasilkan lebih dari satu produk atau 

berlokasi lebih dari satu provinsi/kabupaten, dapat  mengajukan 

permohonan Izin Usaha secara bersamaan atau bertahap. 

Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan 

usaha. Izin usaha pada sektor keluatan dan perikanan terdiri dari: 

1) Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap 

2) Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya 

Permohonan izin usaha diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi 

penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP 

di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai 

kewenangannya. Permohonan Izin Usaha dengan menggunakan 

formulir Permohonan Izin Usaha (Form III-A) yang ada di PTSP, dengan 

dilengkapi persyaratan: 

a. Rekaman perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat 

Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin 

Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki; 

b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi 

dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan 

persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri 

Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 

c. Rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri 

dari: 

1. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk 

kantor/gudang berupa: 

a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau 

b) sertifikat Hak Atas Tanah, dan 

c) IMB; 
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2. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau 

gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa 

tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa: 

a) Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, 

b) Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/ 

perdagangan, 

 terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau 

3. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila: 

a) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 

1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan 

beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau 

b) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan 

atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang 

memiliki afiliasi, 

c) Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup 

perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham 

dalam Akta perusahaan. 

Hubungan afiliasi, mencakup: 

a) Satu grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan 

saham dalam Akta perusahaan, atau 

b) Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan 

dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh 

Direksi masing-masing perusahaan; 

d. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek: 

1. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi 

perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat; 

2. Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak 

diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) 

dan/atau SITU; 
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3. Bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib 

melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU 

atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung. 

yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat 

perusahaan yang baru; 

e. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan 

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (LTPL) atau Surat 

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup (SPPL); 

f. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki 

AMDAL dan UKL-UPL; 

g. Hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha jasa perdagangan 

dan bidang usaha lainnya bila diperlukan; 

h. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PDPPM/PDKPM dan 

LKPM periode terakhir; 

i. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila 

dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 

j. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan 

bermeterai cukup dan stempel perusahaan; 

k. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila 

pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan 

perusahaan; 

l. Untuk pengurusan permohonan Izin Usaha yang tidak dilakukan 

secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan wajib dilampiri 

dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, 

 

 

 

 



PANDUAN PENANAMAN MODAL SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 27 

 

3.3 Izin Lokasi 

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk 

memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal 

yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk 

menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman 

modalnya. Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan 

penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh 

tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman 

modal. Pemberian Izin Lokasi dilaksanakan menurut Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 5 Tahun 2015 Tentang 

Izin Lokasi. 

Izin lokasi tidak diperlukan dalam rangka penanaman modal apabila: 

a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan dari para 

pemegang saham; 

b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai 

oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan 

sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain 

tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang 

berwenang; 

c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan 

usaha industri dalam suatu kawasan industri 

d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan 

penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan 

rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut; 

e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang 

sudah berjalan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan 

usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah 

tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan; 

f. Tanah yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana 

penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha pertanian dan 

tidak lebih dari 10.000 m2 untuk usaha bukan pertanian. 
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g. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana 

penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh 

perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-

tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang 

Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai 

dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan. 

Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut 

Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang 

sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan 

oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang 

dipunyainya. Untuk menentukan luas areal yang ditunjuk dalam izin 

lokasi perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis 

mengenai luas tanah yang sudah dikuasi. Batasan luasan areal yang 

dizinkan tidak lebih dari luasan sebagai berikut: 

a. Untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman: 

Satu provinsi  : 400 Ha 

Seluruh Indonesia  : 4.000 Ha 

b. Untuk usaha kawasan industri: 

Satu provinsi  : 200 Ha 

Seluruh Indonesia  : 4.000 Ha 

c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk 

perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha: 

1) Komoditas tebu 

Satu provinsi  : 60.000 Ha 

Seluruh Indonesia  : 15.000 Ha 

2) Komoditas pangan lainnya 

Satu provinsi  : 20.000 Ha 

Seluruh Indonesia  : 100.000 Ha 
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d. Untuk Usaha Tambak 

1) DI Pulau Jawa 

Satu provinsi  : 100 Ha 

Seluruh Indonesia  : 1.000 Ha 

2) Di Luar Pulau Jawa 

Satu provinsi  : 200 Ha 

Seluruh Indonesia  : 2.000 Ha 

e. Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat maksimum luasan 

penguasaan tanah adalah dua kali maksimum luas penguasaan 

tanah untuk satu provinsi sebagaimana pada keterangan a, b, c, 

dan d.  

 

Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu tiga tahun. Perolehan tanah 

oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin 

lokasi (tiga tahun).  Jika dalam jangka waktu tiga tahun perolehan tanah 

belum selesai, maka: 

 Izin lokasi dapat diperpanjang selama satu tahun apabila tanah 

yang sudah diperoleh minimal 50% 

 Izin lokasi tidak dapat diperpanjang jika perolehan tanah masih 

kurang dari 50% 

 

Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh 

Bupati/Walikota dan Khusus untuk DKI Jakarta ditandatangani oleh 

Gubernur. Izin lokasi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi di 

tandatangani oleh Gubernur. Izin lokasi lintas provinsi, ditandatangani 

oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional. 
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3.4 Izin Usaha Perikanan Tangkap 

Ketentuan tentang Perizinan dalam Usaha Perikanan Tangkap diatur 

dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor. PER.26/PERMEN-KP/2013, yang merupakan perubahan atas 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor 

PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 

I. Ruang Lingkup Perizinan 

Izin usaha perikanan tangkap meliputi: 

a. Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk; 

 SIUP perorangan; 

 SIUP perusahaan; dan 

 SIUP penanaman modal 

b. Izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk; dan 

 SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara 

tunggal; 

 SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam 

satuan armada penangkapan ikan; 

 SIPI untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan; 

dan 

 SIPI untuk kapal latih atau penelitian/eksplorasi perikanan 

c. Izin Kapal Pengangkut Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI; 

 SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan; 

 SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari pelabuhan 

pangkalan ke pelabuhan muat; 

 SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan; 

 SIKPI untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor; 

 SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing yang 

diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan; dan 
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 SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia 

yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan 

perikanan;  

d. Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal 

(RAPIPM) 
 
 

II. Kewajiban Memiliki Izin  

 Setiap orang yang akan melakukan usaha perikanan tangkap di 

WPP-NRI (meliputi perairan Indonesia, ZEEI, dan Perairan Umum 

Daratan seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air 

lain yang dapat diusahakan) dan laut lepas wajib memiliki izin 

usaha perikanan tangkap. 

 Kewajiban memiliki SIUP, dikecualikan bagi nelayan kecil (orang 

yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal 

perikanan berukuran paling besar 5 GT); dan pemerintah 

pusat/daerah, perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan 

penelitian/eksplorasi perikanan. 

 Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI dikecualikan bagi nelayan 

kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan 

Kapal. 
 

III. Kewenangan Penerbitan Izin 

a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berwenang menerbitkan 

SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di 

atas 30 (tiga puluh) GT dan usaha perikanan tangkap yang 

menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing. 

b. Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk 

kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai 

dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasinya dan 

beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi 
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kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau 

tenaga kerja asing. 

c. Bupati/walikota berwenang menerbitkan: 

 SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan 

ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah 

administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan 

perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak 

menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. 

 Bukti Pencatatan Kapal 

d. Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh gubernur atau 

bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala 

dinas atau pejabat yang ditunjuk. 

e. Gubernur atau bupati/walikota wajib menyampaikan laporan 

penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI sesuai kewenangannya, setiap 

6 (enam) bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 

 
IV. Syarat dan Tata Cara Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI 

a) SIUP, SIPI dan SIKPI Kewenangan Direktur Jenderal Perikanan 
Tangkap 

 SIUP 

Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal 

Perikanan Tangkap dengan melampirkan persyaratan: 

- Rencana usaha meliputi investasi, rencana kapal, dan 

rencana operasional 

- Fotokopi NPWP pemilik kapal atau penanggung jawab 

perusahaan dengan menunjukkan aslinya 

- Fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab 

perusahaan dengan menunjukkan aslinya 

- Surat keterangan domisili usaha 
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- Fotokopi akta pendiri perusahaan dengan 

menunjukkan aslinya 

- Fotokopi pengesahaan badan hukum bagi yang 

menggunakan kapal penangkap/pengangkut ikan 

dengan jumlah kumulatif 300 GT keatas 

- Surat pernyataan bermaterai dari pemilik kapal atau 

penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: a) 

kesangupan membangun atau memiliki UPI atau 

bermitra dengan UPI yang terlah memiliki Sertifikat 

Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan 

terpadu; b) kesediaan mematuhi dan melaksanakan 

semua ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan c) kebenaran data dan informasi yang 

disampaikan 

 SIPI 

Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal 

Perikanan Tangkap dengan melampirkan persyaratan: 

- Fotokopi SIUP 

- Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya 

- Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang 

digunakan 

- Fotokopi gambar rencana umum kapal 

- Data kapal 

- Rencana target spesies penangkapan ikan 

- Surat pernyataan bermaterai dari pemilik kapal atau 

penanggung jawab perusahaan, yang menyatakan: 

a. Kesanggupan menerima, membantu dan 

menjaga keselamatan petugas pemantau 

(observer) untuk kapal penangkap ikan 

berukuran 30 GT keatas; 
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b. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian 

sumber daya ikan dan lingkungannya; 

c. Kesangupan mengisi log book sesuai ketentuan 

berlaku; 

d. Kesangupan menggunakan nahkoda dan ABK 

berkewarganegaraan Indonesia sesuai 

ketentuan berlaku; 

e. Kesangupan memasang dan mengaktifkan 
transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 

sebelum kapal melakukan operasi 

penangkapan; 

f. Kesangupan merealisasikan pembangunan, 

kepemilikan UPI atau kemitraan dengan UPI 

yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan. 

g. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam 

daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan 

secara tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak 

diatur (IUU Fishing) 

h. Kebenaran data dan informasi yang 

disampaikan. 

- Khusus untuk  kapal penangkap ikan dalam satuan 

armada ditambahkan persyaratan berupa daftar kapal 

penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal 

pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi 

penangkapan berupa kapal lampu. 

- Khusus untuk kapal penangkap ikan dalam usaha 

perikanan tangkap terpadu, ditambahkan persyaratan 

berupa surat keterangan dari Direktur Jenderal 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terkait 

realisasi pembanguinan Unit Pengolahan Ikan. 
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 SIPI Bagi Kapal Dimiliki Pemerintah (Pusat Dan Daerah) 

Dan Perguruan Tinggi 

Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal 

Perikanan Tangkap dengan melampirkan persyaratan: 

- Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya 

- Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang 

digunakan 

- Fotokopi gambar rencana umum kapal 

- Surat pernyataan bermaterai dari pemohon, yang 

menyatakan: 

a. Kesangupan untuk menjaga kelestarian sumber 

daya ikan dan lingkungannya; 
b. Kesanggupan mengisi log book  sesuai 

ketentuan berlaku; dan 

c. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan 

transmitter Sistem Pemantauan Kapal 

Perikanan. 

 SIKPI 

Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal 

Perikanan Tangkap dengan melampirkan persyaratan: 

- Fotokopi SIUP 

- Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya 

- Fotokopi gambar rencana umum kapal 

- Data kapal 

- Surat pernyataan bermaterai dari pemilik kapal atau 

penanggung jawab perusahaan, yang menyatakan: 

a. Kesanggupan menerima, membantu dan 

menjaga keselamatan petugas pemantau 
(observer); 
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b. Kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang 

tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat 

keterampilan penanganan ikan (SKPI); 

c. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian 

sumber daya ikan dan lingkungannya; 

d. Kesangupan menggunakan nahkoda dan ABK 

berkewarganegaraan Indonesia sesuai 

ketentuan berlaku; 

e. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan 

transmitter Sistem Pemantauan Kapal 

Perikanan sebelum kapal melakukan operasi 

pengangkutan; 

f. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam 

daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan 

secara tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak 
diatur (IUU Fishing) 

g. Kebenaran data dan informasi yang 

disampaikan. 

- Persyaratan khusus ditambahkan bagi: 

a. Kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan 

nelayan, berupa daftar nama sentra kegiatan 

nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil 

tengkapan yang disahkan oleh dinas 

kabupaten/kota. 

b. Kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan, 

berupa daftar kapal penangkap ikan berukuran 

sampai dengan 10 GT yang menjadi mitra yang 

disahkan oleh dinas kabupaten/kota. 

c. Kapal pengangkut ikan tujuan ekspor: 

 Rencana pelabuhan pangkalan dan 

pelabuhan tujuan; 



PANDUAN PENANAMAN MODAL SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 37 

 

 Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal 

untuk kapal asing; 

 Fotokopi surat ukuran internasional untuk 

kapal asing; dan  

 Fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen 

book) dan foto nahkoda ukuran 4 x 6 cm 

berwarna sebanyak 2 lamber dan daftar 

ABK. 

 SIKPI Bagi Kapal Yang Dioperasikan Bukan Perusahaan 

Perikanan. 

Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal 

Perikanan Tangkap dengan melampirkan persyaratan: 

- Fotokopi surat izin usaha pelayaran angkutan laut 

(SIUPAL), dengan menunjukan aslinya 

- Fotokopi grosse akta, dengan menunjukan aslinya 

- Fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi 

surat perjanjian sewa kapal 

- Gambaran rencana umum kapal  

- Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal 

berbendera asing 

- Daftar nama perusahaan perikanan yang 

membutuhkan jasa pengangkutan ikan dalam bentuk 

kerja sama yang disahkan oleh notaris, 

- Fotokopi surat ukur internasional, bagi kapal 

berbendera asing 

- Fotokopi KTP/paspor pemilik kapal atau penanggung 

jawab perusahaan 

- Fotokopi paspor dan buku pelaut dan foto nahkoda 

4x6 berwarna sebanyak 2 lembar 

- Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran 

data dan informasi yang disampaikan 
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b) SIUP, SIPI dan SIKPI Kewenangan Gubernur dan 
Bupati/Walikota 
Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI 

berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing wilayah 

administrasi dengan tetap mengacu kepada Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012. 

 
c) Bukti Pencatatan Kapal 

Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota 

dengan melampirkan persyaratan: 

- Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya 

- Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan 

- Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan: 

a. Kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan 

ukuran paling besar 5 (lima) GT yang dibuktikan 

dengan surat tukang atau surat galangan;  

b. Kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan. 
 
 
 

V. Masa Berlaku, Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian SIUP, 

SIPI, dan SIKPI 
A. Masa Berlaku 

a. SIUP bidang usaha perikanan tangkap berlaku selama 

perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan. 

b. SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun. 

c. SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun. 

d. Bukti Pencatatan Kapal yang berlaku selama 1 (satu) tahun. 
B. Perubahan 

a. Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan: 

- Penaggung jawab perusahaan; 

- Domisili usaha; 

- Perluasan alokasi; 
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- Pengurangan alokasi; 

- Daerah penangkapan ikan; 

- Pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan 

singgah atau pelabuhan muat; 

- Alat penangkapan ikan; dan/atau 

- Ukuran kapal penangkap ikan dan/atau ukuran kapal 

pengangkut ikan 

b. Perubahan SIUP dilakukan dengan mengajukan kepada Direktur 

Jenderal Perikanan Tangkap, dengan melampirkan: 

 Fotokopi SIUP yang akan diubah; 

 Jenis perubahan SIUP yang diminta; dan 

 Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran datau 

dan informasi yang disampaikan 
C. Penggantian 

a. Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak dan hilang. 

b. Penggantian SIUP dilakukan dengan mengajukan kepada 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dengan melampirkan: 

 SIUP asli dalam hal SIUP rusak; 

 Surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP 

hilang; dan 

 Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran datau 

dan informasi yang disampaikan 
 

VI. Pengadaan Kapal Perikanan 
A. Kewenangan Pengadaan Kapal Perikanan 

1. Menteri memberi kewenangan persetujuan pengadaan kapal 

penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan kepada Direktur 

Jenderal Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan berukuran 

diatas 30 GT; 
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2. Menteri memberi kewenangan persetujuan pengadaan kapal 

penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada Gubernur 

untuk kapal perikanan berukuran 10 - 30 GT; 

3. Menteri memberi kewenangan persetujuan pengadaan kapal 

penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada 

Bupati/Walikota untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 

10 GT; 
B. Pengadaan Kapal Perikanan 

1. Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut 

ikan dapat dilakukan dari dalam negeri dan/atau luar negeri 

dengan cara membeli, membangun, atau memodifikasi; 

2. Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut 

ikan dari dalam negeri atau luar negeri  dapat dilakukan dalam 

keadaan baru atau bekas atas nama pemegang SIUP; 

3. Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut 

ikan dari dalam negeri harus persetujuan dari Direktur Jenderal 

Perikanan Tangkap, Gubernur, Bupati/Walikota. Sedangkan dari 

luar negeri harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal 

Perikanan Tangkap; 

4. Kriteria pengadaan kapal penangkapan ikan dari luar negeri: 

a. Keadaan baru, dengan ketentuan berukuran diatas 100 GT 

b. Keadaan bekas berukuran diatas 100 GT dengan 

ketentuan: 

- Paling banyak 50% dari alokasi kapal yang 

tercantum dalam SIUP; 

- Umur kapal tidak lebih dari 10 tahun; dan 

- Dilakukan oleh perusahaan perikanan yang 

berbadan hukum 

5. Kriteria pengadaan kapal pengangkut ikan dari luar negeri: 

a. Keadaan baru, dengan ketentuan berukuran diatas 500 GT 
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b. Keadaan bekas berukuran diatas 1.000 GT dengan 

ketentuan: 

- Paling banyak 50% dari alokasi kapal yang 

tercantum dalam SIUP; 

- Umur kapal tidak lebih dari 10 tahun; dan 

- Dilakukan oleh perusahaan perikanan yang 

berbadan hukum. 

6. Persyaratan pengadaan kapal penangkapan ikan dan/atau kapal 

pengangkut ikan yang diajukan ke Direktur Jenderal Perikanan 

Tangkap: 

a. Fotokopi SIUP; 

b. Fotokopi gambar rencana umum kapal; 

c. Spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan 

digunakan untuk kapal penangkap ikan; 

d. Surat keterangan dari galangan kapal, untuk pengadaan 

kapal baru; 

e. Rekomendasi dari pemerintah negara tempat membangun 

kapal dan diketahui oleh perwakilan Negara Republik 

Indonesia di negara bersangkutan untuk pengadaan kapal 

dari luar negeri; dan 

f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan 

bahwa kapal perikanan tidak tercantum dalam daftar kapal 

yang melakukan IUU Fishing  untuk pengadaaan kapal 

bekas. 

7. Persyaratan pengadaan kapal penangkapan ikan dan/atau kapal 

pengangkut ikan yang menjadi kewenangan Gubernur dan atau 

Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Daerah dengan 

mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor. 30/MEN/2012. 
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VII. Daerah Penangkapan dan Pengangkutan Ikan 

1. Kapal penangkap ikan diberikan daerah penangkapan ikan di 1 

(satu) WPP-NRI atau 2 (dua) WPP-NRI yang berdampingan dengan 

mencantumkan titik koordinatnya. 

2. Setiap kapal penangkap ikan  buatan dalam negeri diberikan 3 

(tiga) pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan singgah. 

3. Setiap kapal penangkap ikan  buatan luar negeri diberikan 1 (satu) 

pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan singgah 

4. Setiap kapal pengangkut ikan buatan dalam negeri diberikan 2 

(dua) pelabuhan pangkalan. 

5. Setiap kapal pengangkut ikan buatan luar negeri diberikan 2 (dua) 

pelabuhan pangkalan dan untuk kapal pengangkut luar negeri 

tujuan eskpor diberikan 1 (satu) pelabuha pangkalan 

6. Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib 

mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pagkalan. 
 
 

VIII. Usaha Perikanan Tangkap Terpadu 

1. Usaha perikanan tangkap terpadu dilaksanakan dengan fasilitas 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal 

Asing (PMA), dengan kriteria: 

a. PMDN dengan ketentuan menggunakan kapal  perikanan 

berukuran diatas 30 GT. 

b. PMA dengan ketentuan menggunakan kapal perikanan 

berukuran diatas 100 GT.  

2. Usaha perikanan tangkap dengan jumlah kumulatif kapal perikanan 

diatas 2.000 GT harus melakukan usaha perikanan tangkap 

terpadu. 

3. Usaha perikanan tangkap terpadu dengan penanaman modal yang 

menggunakan kapal perikanan dengan jumlah kumulatif diatas 

2.000 GT harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun, 

memiliki UPI dan bermitra dengan UPI, dimanan: 
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a. Pembangunan UPI wajib direalisasikan 100% paling lama 

sejak SIP dan atau SIKPI diterbitkan 

b. Kemitraan dengan UPI dilaksanakan dengan persyaratan: 

- UPI telah memiliki SKP; 

- Kapasitas penangkapan tidak melampaui kapasitas 

terpasang UPI; 

- Melampirkan akta notairs tentang pengesahan 

perjanjian kemitraan; dan 

- Melampirkan daftar nama UPI yang akan bermitra.  

4. Usaha perikanan tangkap terpadu oleh perusahaan non-

penanaman modal yang menggunakan kapal penangkap dan/atau 

kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif diatas 2.000 GT 

harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun datau 

memiliki UPI. Dalam hal pembangunanan wajib direalisasikan 100% 

paling lama 1 tahun sejak SIPI dan/atau SIKPI ditebritkan. 

5. Perusahaan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan 

jumlah kumulatif 200 GT sampai 2.000 GT wajib bermitra dengan 

UPI yang dikecualikan bagi komoditas tuna segar. Persyaratan 

bermitra: 

- UPI yang telah memiliki SKP; 

- Kapasitas penangkapan tidak melampaui kapasitas 

terpasang UPI; 

- Akta notaris tentang pengesahan perjanjian kemitraan; dan  

- Daftar nama UPI yang akan bermitra. 
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3.5 Izin Usaha Perikanan Budidaya 

I. Jenis Perizinan 

Ketentuan terkait perizinan usaha bidang pembudidayaan Ikan diatur 

dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dan 

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 3/Permen-Kp/2015 

Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang 

Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin 

usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan diwajibkan kepada setiap 

orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesi. Izin usaha perikanan 

di bidang pembudidayaan ikan meliputi: 

A. Izin Usaha Perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP dan 

berlaku selama kegiatan usaha pembudidayaan ikan masih 

beroperasi dengan kewajiban melakukan registrasi ulang setiap 

lima tahun. SIUP terdiri atas: 

 SIUP Pembenihan 

 SIUP Pembesaran 

 SIUP Pembenihan dan Pembesaran 

B. Izin Kapal Pengangkutan Ikan, yang diterbitkan dalam bentuk 

SIKPI dan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang 

untuk jangka waktu yang sama. SIKPI terdiri atas: 

 SIKPI-I, untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia 

 SIKPI-A, untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing 

 

Kewajiban memiliki SIUP, dikecualikan bagi pembudidaya ikan-kecil, 

pemerintah, pemerintah daerah,  dan perguruan tinggi untuk 

kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan. 
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Pengecualian kewajiban SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti 

dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI). 

Kewajiban memiliki SIKPI, dikecualikan bagi pembudidaya ikan-kecil 

yang menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak satu unit 

dengan ukuran peng besar 5 GT. Pengecualian kewajiban memiliki 

SIKPI bagi pembudidaya kan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan 

Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI). 

Kriteria pembudidaya ikan-kecil adalah: 

a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi 

sederhana; 

b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 

1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar: 

─ Pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau 

─ pembesaran, tidak lebih dari 2 ha. 

2) usaha pembudidayaan ikan di air payau: 

─ pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau 

─ pembesaran, tidak lebih dari 5 ha. 

3)  usaha pembudidayaan ikan di air laut: 

─  pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau 

─  pembesaran, tidak lebih dari 2 ha. 

 

II. Kewenangan Penerbitan Izin 

A. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha di 

bidang pembudidayaan ikan kepada Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal dengan hak subtitusi dalam rangka 

pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu: 

 Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang 

menggunakan modal asing;  

 Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi 

di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis 

pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;  
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 Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi 

di darat pada wilayah lintas provinsi; dan  

 Usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super 

intensif di darat dan wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut 

diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah 

perairan kepulauan.  

B. Menteri mendelegasikan SIKPI untuk kapal pengangkut ikan 

dengan ukuran diatas 30 gross tonnage (GT) kepada Direktur 

Jenderal Perikanan Budidaya 

C. Menteri memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk 

menerbitkan: 

 SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan 

yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran 

ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif di wilayah 

administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau 

pembesaran di: 

- wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari 

garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan 

kepulauan diluar kewenangan kabupaten/kota; atau 

- wilayah lintas kabupaten/kota; dan 

 SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 

GT sampai dengan 30 GT untuk setiap orang yang berdomisili 

di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di 

wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, 

serta tidak menggunakan modal asing. 

D. Menteri memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk 

menerbitkan: 

 SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan 

yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran 

ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan 

lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah 
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administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau 

pembesaran ikan di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari 

wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai ke arah 

laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan; 

 SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT 

sampai dengan 10 GT untuk setiap orang yang berdomisili di 

wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi 

tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak 

menggunakan modal asing;  

 TPUPI dan TPKPI, untuk pembudidaya ikan-kecil. 

 

III. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP dan SIKPI 

A. Penerbitan SIUP Yang Di Delegasikan ke Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal 

 Mengajukan permohonan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan 

Penanaman Modal (RPIPM) sebagai rekomendasi teknis ke 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. 

 Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

BKPM Pusat, yang disertai dengan persyaratan: 

a. Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal 

(RPIPM) 

b. Rencana usaha, yang meliputi: 

- Rencana kegiatan usaha; 

- Rencana tahapan kegiatan; 

- Rencana teknologi yang digunakan; 

- Sarana usaha yang dimiliki; 

- Rencana pengadaan sarana usaha; 

- Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan;  

- Rencana pembiayaan. 
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c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau 

penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan 

aslinya; 

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau 

korporasi,dengan menunjukkan aslinya; 

e. Surat keterangan domisili usaha; 

f. Fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan 

aslinya; 

g. Fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan 

titik koordinat; 

h. Fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi 

yang berwenang; 

i. Pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; 

j. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau 

penanggung jawab korporasi yang menyatakan 

kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 

 Apabila permohonan disetujui, akan dilakukan  pemeriksaaan 

lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang 

diajukan berkaitan dengan lokasi dan sarana usaha yang 

dimiliki. 

B. Penerbitan SIKPI Yang Menjadi Kewenangan Direktur Jenderal 

Perikanan Budidaya 

 Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan 

Budidaya, yang disertai dengan persyaratan:  

a. Fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut 

(SIUPAL) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, 

dengan menunjukkan aslinya; 

b. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan 

fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta sedang 

dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta 

hipotik dengan menunjukkan aslinya; 
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c. Fotokopi surat ukur internasional, untuk kapal berbendera 

asing; 

d. Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal, untuk kapal 

berbendera asing; 

e. Fotokopi surat penunjukan keagenan, untuk kapal 

berbendera asing; 

f. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general 

arrangement); 

g. Surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara 

pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan 

pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal 

pengangkut ikan untuk mengangkut ikan hasil 

pembudidayaan milik sendiri; 

h. Data kapal 

i. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 

j. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau 

penanggung jawab korporasi yang menyatakan: 

1) Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar 

kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak 

sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, 

and unregulated fishing); 

2) Kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter 

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum 

kapal melakukan pengangkutan ikan hasil 

pembudidayaan; dan 

3) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 

k. Persyaratan persyaratan khusus, yang meliputi: 

- Untuk usaha pengangkutan ikan di dalam negeri, 

berupa daftar nama rencana pelabuhan muat dan 

rencana pelabuhan tujuan; 
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- Untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa  

daftar rencana pelabuhan muat, rencana pelabuhan 

check point, rencana pelabuhan tujuan, fotokopi paspor 

dan buku pelaut (seamen book), foto nakhoda ukuran 

4X6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar 

anak buah kapal (ABK). 

C. Penerbitan SIUP dan SIKPI Yang Menjadi Kewenangan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota 

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, 

perubahan, perpanjangan dan penggantian SIUP dan SIKPI yang 

menjadi kewenangan Gubernur atau yang menjadi kewenangan 

Bupati/Wali Kota diatur dengan Peraturan Daerah dengan 

mengacu pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 

Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan 

 

IV. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan TPUPI dan TPKPI 

 Setiap pembudidaya ikan-kecil untuk memiliki TPUPI harus 

mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota 

disertai dengan persyaratan: 

a. Fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;  

b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas 

lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan. 

 Setiap pembudidaya ikan-kecil untuk memiliki TPKPI harus 

mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota 

disertai dengan persyaratan: 

a. Fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;  

b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kapal 

yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling 

besar 5 (lima) GT, yang dibuktikan dengan surat tukang atau 

surat galangan. 
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V. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi 

Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM) 

Setiap usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia dengan menggunakan modal asing wajib 

memiliki RPIPM, dengan mengajukan permohonan  kepada Direktur 

Jenderal Perikanan Budidaya, yang dilengkapi persyaratan: 

a. Rencana usaha, yang meliputi: 

1) Rencana kegiatan usaha; 

2) Rencana tahapan kegiatan; 

3) Rencana teknologi yang digunakan; 

4) Sarana usaha yang dimiliki; 

5) Rencana pengadaan sarana usaha; 

6) Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 

7) Rencana pembiayaan. 

b.  Fotokopi KTP penanggung jawab korporasi, dengan 

menunjukkan aslinya; 

c. Fotokopi NPWP korporasi, dengan menunjukkan aslinya; 

d. Surat keterangan domisili usaha; 

e. Fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya; 

f. Fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik 

koordinat; 

g. Fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang; 

h. Pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan;  

i. Surat pernyataan bermaterai cukup dari penanggung jawab 

korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang 

disampaikan. 

Apabila permohonan disetujui, akan dilakukan pemeriksaaan 

lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan 

berkaitan dengan lokasi dan sarana usaha yang dimiliki. 
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VI. Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Fisik Kapal Pengangkut 

Ikan 

 Pemeriksaan lapangan dilakukan pada saat permohonan SIUP, 

perubahan SIUP karena perubahan lokasi atau penambahan luas 

lahan, permohonan RPIPM atau registrasi ulang 

 Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat 

permohonan SIKPI, perubahan spesifikasi kapal, perpanjangan 

tahun ke dua atau setelah perbaikan/docking dari luar negeri. 

 

VII. Perubahan, Registrasi Ulang, Perpanjangan dan Penggantian SIUP 

A. Perubahan SIUP 

Selain perubahan SIUP karena adanya perubahan penanggung 

jawab korporasi, perubahan SIUP dapat diajukan setelah enam bulan 

sejak SIUP diterbikan yang disebabkan adanya: 

a. Perubahan domisili usaha 

b. Perubahan komoditas usaha 

c. Penambahan komoditas usaha 

d. Perubahan lokasi usaha 

e. Penambahan luas lahan 

Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP harus mengajukan 

permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM Pusat, disertai 

dengan persyaratan: 

a. Fotokopi SIUP yang akan diubah; 

b. Jenis perubahan SIUP yang diminta; 

c. Pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan, untuk 

perubahan penanggung jawab korporasi; dan 

d. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan 

kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 
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B. Registrasi Ulang SIUP 

Pemilik SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap lima tahun 

sejak SIUP diterbitkan. Proses registrasi ulang dapat dilakukan 

tiga bulan sebelum jangka waktu lima tahun sejak SIUP 

diterbitkan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di BKPM Pusat, dengan dilengkapi persyaratan: 

a. SIUP yang akan diregistrasi ulang; 

b. Surat pernyataan bermeterai cukup dari 

pemilik/penanggung jawab korporasi yang menyatakan: 

1) Usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam 

SIUP;  

2) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 

C. Penggantian SIUP 

Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang, 

dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di BKPM Pusat, dengan disertai persyaratan: 

a. SIUP asli, dalam hal hal SIUP rusak atau surat keterangan 

hilang dari kepolisian, dalam hal SIUP hilang; dan 

b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data 

dan informasi yang disampaikan 

 

VIII. Perubahan, Registrasi Ulang, Perpanjangan dan Penggantian SIKPI 

A. Perubahan SIKPI 

Perubahan SIKPI dapat diajukan setelah tiga bulan sejak SIKPI 

diterbitkan dan dikarenakan adanya perubahan: 

─ Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) 

─ Spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan 

─ Pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau pelabuhan 

pengeluaran/check point 
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Pemegang/penanggung jawab SIKPI harus mengajukan 

permohonan perubahan SIKPI kepada Direktur Jenderal 

Perikanan Budidaya, dengan disertai persyaratan: 

a. Fotokopi SIUPAL; 

b. Fotokopi SIKPI yang diubah; 

c. Jenis perubahan SIKPI yang diminta; dan 

d. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan 

kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 

B. Perpanjangan SIKPI 

Perpanjangan SIKPI dapat diajukan tiga bulan sebelum masa 

berlaku SIKPI berakhir dengan mengajukan permohonan kepada 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dengan disertai 

persyaratan: 

a. Fotokopi SIUPAL; 

b. Fotokopi SIKPI yang diperpanjang; 
c. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan 

fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta sedang 

dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta 

hipotik dengan menunjukkan aslinya; 

d. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter SPKP yang masih 

berlaku; 

e. Perjanjian kerja sama agen dengan pembudidaya ikan, 

untuk kapal berbendera asing; 

f. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 

g. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau 

penanggun jawab korporasi yang menyatakan: 

1) Kapal pengangkut ikan tidak terdapat perubahan fungsi 

dan/atau spesifikasi teknis; dan 

2) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 
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C. Penggantian SIKPI 

Pengantian SIKPI dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang, 

dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal 

Perikanan Budidaya dengan disertai persyaratan: 

a. SIKPI asli, dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan 

hilang dari kepolisian, dalam hal SIKPI hilang; 

b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data 

dan informasi yang disampaikan. 

 

IX. Perubahan, Perpanjangan dan Penggantian TPUPI 

A. Perubahan TPUPI 

Perubahan TPUPI dapat diajukan setelah tiga bulan sejak TPUPI 

diterbitkan yang dikarenakan adanya perubahan lokasi budidaya. 

Prosedur perubahan TPUPI dengan mengajukan permohonan 

kepada kepada Dinas Kelautan dan Peirkanan Kabupaten/Kota 

dengan disertai lampiran foto copy TPUPI dan jenis perubahan 

yang di minta. 

B. Perpanjangan TPUPI 

Perpanjangan TPUPI diajukan tiga bulan sebelum masa berlaku 

TPUPI berakhir. Prosedur perpanjangan TPUPI dengan 

mengajukan permohonan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota 

dengan disertai persyaratan foto copy TPUPI yang di perpanjang 

dan surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak dapat perubahan 

kepemilikan 

C. Pengantian TPUPI 

Pengantian TPUPI dilakukan apabila TPUPI asli rusak atau 

hilang. Prosedur pergantian TPUPI dengan mengajukan 

permohonan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan 

disertai persyaratan: 

a. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau surat keterangan 

hilang dari kepolisian dalam hal TPUPI hilang;  
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b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data 

dan informasi yang disampaikan. 

 

X. Perubahan, Perpanjangan dan Penggantian TPKPI 

A. Perubahan TPKPI 

Perubahan TPKPI dapat diajukan setelah tiga bulan sejak TPKPI 

diterbitkan yang dikarenakan adanya perubahan kepemilikan 

kapal pengangkut ikan dan/atau perubahan mesin kapal. 

Prosedur perubahan TPKPI dengan mengajukan permohonan 

kepada kepada Dinas Kelautan dan Peirkanan Kabupaten/Kota 

dengan disertai lampiran foto copy TPKPI dan jenis perubahan 

yang di minta 

B. Perpanjangan TPKPI 

Perpanjangan TPKPI diajukan tiga bulan sebelum masa berlaku 

TPKPI berakhir. Prosedur perpanjangan TPKPI dengan 

mengajukan permohonan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota 

dengan disertai persyaratan foto copy TPKPI yang di perpanjang 

dan surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak dapat perubahan 

kepemilikan kapal pengangkut ikan dan/atau mesin kapal 

C. Pergantian TPKPI 

Pengantian TPKPI dilakukan apabila TPKPI asli rusak atau 

hilang. Prosedur pergantian TPKPI dengan mengajukan 

permohonan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan 

disertai persyaratan: 

a. TPKPI asli dalam hal TPKPI rusak atau surat keterangan 

hilang dari kepolisian dalam hal TPKPI hilang;  

b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data 

dan informasi yang disampaikan. 
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XI. Kewajiban Pemegang Izin 

a. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap enam 

bulan, yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan 

Budidaya, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya. LKU harus memuat: 

─ Realiasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan 

dan atau pembesaran 

─ Jenis dan jumlah ikan hasil pembudidayaan yang diangkut, 

untuk usaha pengangkutan 

b. Foto copy SIUP wajib ada di lokasi budidaya 

c. SIKPI asli, Surat Laik Oprasi (SLO) asli dan Surat Persetujuan 

Berlayar (SPB) asli wajib ada diatas kapal pengangkut ukan. 

 

3.6 Pelayanan Nonperizinan Penanaman Modal 

 Penanaman Modal yang memiliki Izin Prinsip dan telah berbadan 

hukum dapat memperoleh fasilitas fiksal dan nonfiskal sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

A. Bentuk Fasilitas Fiskal 

a. Fasilitas bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku 

cadang; 

b. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 

c. Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam bentuk 
Pengurangan Pajak Pneghasilan (PPh) badan (Tax 

Allowance) dan Fasilitas Tax Holiday. 

B. Bentuk Fasilitas Nonfiskal 

a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); 

b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); 

c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 

d. Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA.01); 

e. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). 
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LAMPIRAN I 
Insentif Fiskal Dan Nonfiskal Bidang Sektor Kelautan Dan Perikanan 

1. Fasiltas Pajak Pertambahan Nilai 
a. Dasar Hukum 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 

b. Bentuk Fasilitas 

Pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilan pada impor 

dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat 

strategis 

c. Jenis Produk 

 Bibit dan/atau benih dari barang perikanan 

 Pakan ikan 

 Produk perikanan (produk primer) yang terdiri dari: (1) Udang; 

(2) Ikan hais; (3) Ikan (tidak termasuk ikan hias); (4) Rumput 

laut; (5) Kerang, tiram, remis; (6) Kepiting, rajungan; (7) 

Teripang; (8) Lobster; (9) Cumi/sotong, gurita, siput; (10) 

Artemia. 

 
2. Fasilitas Pajak Penghasilan 

a. Dasar Hukum 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 

b. Bentuk Fasilitas 

Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang 

usaha tertentu dan /atau di daerah tertentu. Fasilitas ini dapat 

dimanfaatkan setelah merealisasikan rencana penanaman modal 

paling sedikit 80%, bentuk fasilitas: 

 Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah 

penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing 

sebesar 5% per tahun 

 Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat 
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 Pengenaan pajak penghasilan atas deviden yang dibayarkan 

kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih 

rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang 

berlaku 

 Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak 

lebih dari 10 tahun 

c. Bidang Usaha 

 Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut 

 Penangkapan crustacea di laut 

 Penangkapan mollusca di laut 

 Pembesaran ikan laut 

 Industri penggaraman/pengeringan ikan 

 Industri pengasapan/pemanggangan ikan 

 Industri pembekuan ikan 

 Industri pemindangan ikan 

 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan 

 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan 

udang) dalam kaleng 

 Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng 

 Indutsri pembekuan biota iar lainnya 

 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air 

lainnya 

 

3. Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan 
a. Dasar Hukum 

Pasal 31 E Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 

b. Bentuk Fasilitas 

Pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal (sebesar 25%, 

menjadi 12,5%) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari 

bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- 
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4. Pembebasan Bea Masuk 
a. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 dan Nomor 

76/PMK.011/2012 

b. Bentuk Fasilitas 

Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan bahan 

untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka 

penanaman modal 

c. Ketentuan 

 Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan daftar mesin, 

barang dan bahan yang ditetapkan oleh Menteri yang 

bertanggungjawab di bidang perindustrian, sepanjang mesin, 

barang dan bahan tersebut: 

─ Belum diproduksi di dalam negeri 

─ Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum 

memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan 

─ Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya 

belum mencukupi kebutuhan industri 

 Pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan 

diberikan untuk pembangunan industri dan pengembangan 

industri sepanjang menambah kapasitas paling sedikit 30% dari 

kapasitas terpasang. 

 Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan 

atau pengembangan industri, diberikan untuk jangka waktu 

pengimporan selama 2 tahun. Apabila belum merealisasikan 

keseluruhan impor mesin dalam jangka waktu 2 tahun yang telah 
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ditetapkan, jangka waktu impor dapat diperpanjang selama 1 

tahun. 

 Bagi industri yang telah selesai melakukan pembangunan dan 

siap berpoduksi, serta industri yang telah menyelesaikan 

pengembangan, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas 

impor barang dan bahan untuk keperluan produksi paling lama 2 

tahun, untuk jangka waktu pengimporan selama 2 tahun sejak 

berlakunya keputusan pembebasan bea masuk. Jangka waktu 

impor dapat diperpanjang selama 1 tahun, jika setelah 2 tahun 

importasi barang dan bahan belum terealisasikan semua. 

 Bagi industri yang melakukan pembangunan dan pengembangan 

yang menggunakan mesin produksi dalam negeri paling sedikit 

30% dari total nilai mesin, dapat diberikan pembebasan bea 

masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan 

produksi/keperluan tambahan produksi selama 4 tahun. 

 
5. Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk Untuk Tujuan Ekspor 

a. Dasar Hukum 

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013 

(Pengembalian Bea Masuk) 

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 

(Pembebasan Bea Masuk) 

b. Bentuk Fasilitas 

Pembeasan dan Pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas 

impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada 

barang lain dengan tujuan untuk diekspor 

c. Ketentuan 

 Diolah adalah serangkaian kegiatan yang terdiri lebih dari satu 

tahapan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sifat dan 

fungsi awal suatu Bahan Baku, sehingga menjadi barang Hasil 

Produksi yang mempunyai nilai tambah 
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 Dirakit adalah kegiatan berupa merangkai beberapa komponen 

bahan dan/atau barang sehingga menghasilkan Hasil Produksi 

atau alat/barang yang memiliki fungsi yang berbeda dengan 

Bahan Baku dan/atau barang komponen awal. 

 

 Dipasang adalah kegiatan untuk menyatukan beberapa 

komponen bahan dan/atau barang pada bagian utama barang 

jadi yang tanpa ada penyatuan komponen bahan dan/atau barang 

tersebut, Hasil Produksi tersebut tidak dapat berfungsi. 

 Pembebasan tidak diberikan terhadap bahan baku yang habis 

terpakai dalam proses produksi dan/atau bahan penolong yang 

dipergunakan dalam proses produksi yang tidak menjadi bagian 

integral dari hasil produksi. 

 
6. Kawasan Berikat 

a. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012 

b. Bentuk Fasilitas 

Penanguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut 

pajak dalam rangka impor/PDRI (yang terdiri dari Pajak 

Pertambahan Nilai Impor, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak 

Penghasilan Pasal 22 impor) 

c. Ketentuan 

 Industri/usaha harus berada di dalam kawasan berikat, dan 

melakukan pengajuan kepada Penyelenggara Kawasan Berikat  

 Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak 

dipungut PDRI diberikan terhadap barang yang dimasukkan ke 

Kawasan Berikat berupa: 

─ Bahan baku dan bahan penolong asal luar daerah pabean 

untuk diolah labih lanjut 
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─ Barang modal asal luar daerah pabean dan barang modal dari 

Kawasan Berikat lain yang dipergunakan di Kawasan Berikat 

─ Peralatan perkantoran asal luar daerah pabean yang 

dipergunakan oleh Pengusaha Kawasan Berikat 

─ Barang hasil produksi Kawasan Berikat lain untuk diolah lebih 

lanjut atau dijadikan barang modal untuk proses produksi 

─ Barang hasil produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan 

kembali dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat 

─ Barang hasil produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan 

kembali dari tempat penyelenggaraan pameran berikat ke 

Kawasan Berikat 

─ Barang jasa asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke 

Kawasan Berikat untuk digabungkan dengan barang hasil 

produksi Kawasan Berikat yang semata-mata untuk diekspor 

─ Pengemas dan alat bantu pengemas asal luar daerah pabean 

dan/atau Kawasan Berikat lainnya yang dimasukkan ke 

Kawasan Berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan barang 

hasil produksi Kawasan Berikat 

 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah tidak dipungut atas: 

─ Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke 

Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut 

─ Pemasukan kembali barang dan hasil produksi Kawasan 

Berikat dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lain 

atau perushaan industri di tempat lain dalam daerah pabean 

ke Kawasan Berikat 

─ Pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan dalam rangka 

peminjaman dari Kawasan Berikat lain atau perushaan di 

tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat 

─ Pemasukan hasil produksi Kawasan Berikat lain, atau 

perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang bahan 
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baku untuk menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat 

lain dalam daerah pabean, untuk diolah labih lanjut oleh 

Kawasan Berikat 

 

 

─ Pemasukan hasil produksi yang berasal dari Kawasan Berikat 

lain, atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean 

yang bahan baku untuk menghasilkan hasil produksi tersebut  

berasal dari tempa lain dalam daerah pabean, yang semata-

mata akan digabungkan dengan barang hasil produksi 

Kawasan Berikat untuk diekspor 

─ Pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat 

lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk menjadi 

satu kesatuan dengan hasil produksi Kawasan Berikat. 

 
7. Kawasan Ekonomi Khusus 

a. Dasar Hukum 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 

b. Bentuk Fasilitas 

 Fasilitas perpajakan (PPh, dan Pajak Dalam Rangka Impor), 

kepabeanan dan cukai 

 Pembebasan dan keringanan pajak dan retribusi daerah 

 Kemudahan memperoleh hak atas tanah 

 Kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha. 
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Lampiran II 
Regulasi Terkait Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan 

 UU NO 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha 

Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di 

Bidang Penanaman Modal. 

 Perauran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 

2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan 

Penanaman Modal 

 Perauran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 

2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan tata Cara 

Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. 

 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional, Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi. 

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2012 

Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Negara Republik Indonesia. 

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 

PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 

Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan 
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 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 

Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang 

Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 


