BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang luhur sejak kemerdekaan
pada tahun 1945. Cita-cita tersebut telah tercantum dan dituangkan kedalam
pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sekaligus merupakan salah satu tujuan dari bangsa Indonesia
hingga saat ini yakni “memajukan kesejahteraan umum”. 1
Tujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum harus dilakukan
dengan jalan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud membutuhkan
modal yang tidak sedikit dan dipastikan akan bertambah setiap tahunnya.
Jika ingin melakukan pembangunan hanya mengandalkan modal dalam
negeri dan atau mengandalkan hutang dari luar negeri tentu tidak akan
memadai dan cukup, sehingga tujuan untuk menyejahhterakan masyarakat
nantinya jadi akan sulit tercapai, oleh karena itu dibutuhkan ‘modal’ dari
luar negeri melalui jalan investasi.
Investasi sering disebut juga dengan istilah penanaman modal adalah
penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun
perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang
lebih besar di masa depan. 2
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Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Andri Madian, “Pengertian Investasi dan Cara Berinvestasi”
https://www.akseleran.com/blog/pengertian-investasi-dan-cara-berinvestasi/, diakses 2 Maret
2018.
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Dengan adanya investasi yang baik, perekonomian dapat tumbuh dan
berkembang sehingga nantinya dapat melanjutkan pembangunan di bidangbidang lainnya, termasuk mengatasi permasalahan bangsa Indonesia yang
sangat mendasar yaitu, kebodohan, kemiskinan, dan pengangguran.
Alasan lainnya mengapa suatu negara perlu mengundang modal asing
atau melakukan jalan investasi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi negara tersebut, dengan investasi maka akan memperluas lapangan
kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa,
mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, menghasilkan alih
teknologi, membangun prasarana-sarana dan fasilitas infrastruktur serta
mengembangkan daerah-daerah tertinggal.
Modal yang dimaksud di sini tidak hanya berupa modal dana segar,
akan tetapi bisa juga berupa teknologi maupun keterampilan, sebagaimana
diketahui bahwa pada umumnya keterampilan dan teknologi serta modal
dimiliki oleh negara-negara maju (developed countries) dan perusahaanperusahaan

multinasional

(multinational

corporations)

yang

telah

berinvestasi di berbagai negara.
Modal yang dibawa oleh investor khususnya teknologi perlu dilindungi
selain berharap adanya alih teknologi dengan penerima modal. Sebab bagi
investor perlu untuk mengetahui jaminan keamanan modal yang ditanamkan
di negara tujuan investasi. Oleh karena itu, untuk menarik minat investor
dan mempermudah jalannya investasi harus didukung dengan aturan yang
jelas di bidang investasi, karena akan mempengaruhi kepercayaan investor
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untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Kepercayaan investor dan
iklimyang kondusif patut disiapkan demi investasi yang menguntungkan.
Menurut data, jumlah investasi asing pada tahun 1967 sampai dengan
tahun 1997 (sekaligus masa orde baru) sebanyak 190.631,7 milyar dolar AS
(Amerika Serikat) dan jumlah proyek yang dibiayai sebanyak 5.699 proyek.
Selanjutnya untuk investasi domestik yang diinvestasikan oleh investor
sebanyak Rp.580.384.996 triliun. Jumlah investasi yang tinggi tersebut
disebabkan oleh stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan,
sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga
para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam
berusaha di Indonesia. 3
Sementara, sejak era reformasi Indonesia tepatnya pada tahun 1998
sampai tahun 2006 investasi di Indonesia mengalami penurunan karena
terjadi konflik di masyarakat khususnya saat diturunkannya presiden
Soeharto, faktor keamanan yang sangat minim, menyebabkan kesulitannya
melakukan pemasaran, nasionalisasi perusahaan asing, dan lain-lain.
Keadaan tersebut dicoba untuk diperbaiki untuk meningkatkan arus
investasi di Indonesia melalui regulasi bidang penanaman modal yang baru
karena peraturan yang ada saat itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional
serta karena adanya kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam bidang
ekonomi.
3

Eko Santoso, “Perjalanan Investasi Asing Di Indonesia”
https://kalamkopi.wordpress.com/2016/08/14/perjalanan-investasi-asing-di-indonesia/, diakses 6
Juni 2018.
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Perkembangan investasi di kota Batam sendiri menunjukkan
kemunduran yang cukup signifikan, terutama untuk Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN). Tercatat realisasi mengalami penurunan investasi
PMDN tahun 2017 sebesar 31,75 persen pada triwulan pertama
dibandingkan dengan tahun 2016 dengan periode yang sama. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP),
Gustian Riau mengungkapkan, nilai investasi tersebut jauh turun
dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama, karena
kondisi ekonomi yang menyebabkan terjadinya demikian.
Pada triwulan I tahun 2016 total investasi sebesar Rp.35,2 miliar
dengan total tenaga kerja sebanyak 435 orang dan pada triwulan I tahun
2017 total investasi Rp.21,1 miliar dengan total tenaga kerja 228 orang. 4
Namun, Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat nilai realisasi
investasi asing yang masuk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam semester I 2017 mengalami penurunan sekira 20,43%
dibandingkan periode sama pada 2016. Direktur Promosi dan Humas BP
Batam, Purnomo Andiantono mengungkapkan, Pada semester pertama 2016
nilai investasi mencapai USD 377,342 juta, sementara semester pertama
2017 nilai investasi yang masuk sebanyak USD 300,220 juta. Hal ini ia
sampaikan di Batam, pada Selasa (11/7/2017). 5

4

Margaretha Nainggolan, “Investasi di Batam Triwulan I 2017 Turun Drastis, Ini Penyebabnya”
http://batamnews.co.id/berita-23101-investasi-di-batam-triwulan-i-2017-turun-drastis-inipenyebabnya.html, diakses 31 Oktober 2017.
5
Jurnalis, “ALAMAK! Nilai Investasi Asing ke Batam Merosot 20,43%”
https://economy.okezone.com/read/2017/07/11/320/1733907/alamak-nilai-investasi-asing-kebatam-merosot-20-43, diakses 31 Oktober 2017.
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Kota Batam adalah salah satu kota industri dari banyaknya kota
industri maju lainnya di Indonesia. Menurut Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Batam per 2016, jumlah penduduk di Kota Batam
mencapai 1.236.399 jiwa. 6 Kota Batam sendiri terletak dikawasan yang
sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah jalur pelayaran internasional
dan berbatasan langsung dengan beberapa negara Asia, salah satunya yang
paling memiliki jarak terdekat yaitu negara Singapura dan Malaysia.
Kota Batam yang merupakan salah satu dari wilayah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau merupakan primadona daerah tujuan investasi
di Kepulauan Riau dan Indonesia secara umum. Namun, berbagai
permasalahan antara lain carut-marut dan lambatnya pengurusan perizinan
di Kota Batam telah menyebabkan Batam kehilangan pamor dan daya tarik
sebagai daerah tujuan investasi.
Berbagai terobosan dan upayapun dilakukan. Salah satunya adalah
dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota yang bermarkas di BKPM. PTSP pada
awalnya dibentuk pada tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo dengan
tujuan meningkatkan investasi di Tanah Air.
PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Pelayanan yang
dilakukan oleh Pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan, yang
proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya

6

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2005 – 2017” https://kepri.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/7, diakses 3 Juni 2017.
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sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. 7 Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka
peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan
dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai kepemerintahan yang baik
(good governance).
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal
mengatur masalah PTSP secara khusus pada Pasal 26 yang menyebutkan
bahwa tujuan dari PTSP adalah “untuk membantu penanaman modal dalam
memperoleh kemudahan pelayanan,

fasilitas fiskal, dan informasi

penanaman modal”.
Salah satu kemudahan yang dilakukan pemerintahan kota Batam dan
BP Batam adalah produk PTSP ini. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
merupakan pengurusan perizinan online, menggunakan berupa aplikasi
berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan administrasi
kepada masyarakat secara online. Aplikasi PTSP ini dibuat untuk
memudahkan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan berbagai
macam perizinan. Aplikasi pelayanan ini dilatarbelakangi oleh peraturan
Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu kota batam yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam.
Aplikasi Pelayanan ini terdiri dari 52 jenis lisensi dan non lisensi dari 11

7

Hukum Corner, “Apa yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”
http://www.hukumcorner.com/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp/,
diakses 25 April 2018.
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sektor yang dapat diperoleh dari satu tempat. 8 Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan salah satu
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam yang telah melakukan
pelayanan pengajuan perizinan melalui aplikasi online sejak 20 November
2017.
“Mulai hari Senin, 4 Desember 2017, seluruh layanan perizinan yang
ada dan dikeluarkan Badan Pengusahaan (BP Batam) akan dialihkan di Mal
Pelayanan Publik (MPP). Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP
Batam yang sebelumnya berada di lantai 3, akan diturunkan ke lantai satu di
gedung Mal Pelayanan Publik (MPP)”.
“Bukan hanya PTSP BP Batam, Pemerintah Kota Batam (Pemkot)
Batam juga memindahkan kantor pelayanan perizinannya ke Mal Pelayanan
Publik Batam”, hal ini diutarakan Bambang Purwato pada Minggu 03
Desember 2017, selaku Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam.
Tidak hanya kedua instansi tersebut, instansi lain atau lembaga lain
yang melayani perizinan seperti BPN, Kantor Pajak, Bea dan Cukai, Dinas
Tenaga Kerja dan beberap dinas lainnya yang terkait, serta Kepolisian dan
Imigrasi turut serta berada di Mal Pelayanan Publik.
Harapannya kedepan dengan adanya PTSP, seluruh kementerian dan
lembaga yang menerbitkan perizinan soal investasi, menyerahkan urusan
tersebut kepada PTSP. Sehingga, proses perizinan dapat lebih cepat dan
investor tidak perlu berkeliling di setiap kementerian. Melalui PTSP,
8

Hadi Maulana, “Mulai Senin, Layanan Perizinan di BP Batam Dilakukan di Mal”
https://regional.kompas.com/read/2017/12/03/19562771/mulai-senin-layanan-perizinan-bp-batamdilakukan-di-mal, diakses 26 April 2017.
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penanaman modal bisa dilakukan semua sektor. Sebab, hampir semua sektor
seperti kehutanan, pariwisata dan perindustrian bisa dijadikan dan dialihkan
menjadi sektor usaha.
PTSP Pusat telah melayani 162 jenis perizinan dan non-perizinan,
dengan 22 kementerian/lembaga yang menyatu dalam satu kantor dan telah
menerbitkan lebih dari 25.000 izin. PTSP pun dinilai berhasil membantu
meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Sepanjang tahun 2016, realisasi
investasi mencapai Rp.612,8 triliun, meningkat 12,4% dari pencapaian
tahun 2016 yang sebesar Rp.545,4 triliun.
Dari total investasi tahun 2016 itu, Rp.216,2 triliun berasal dari
investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan pertumbuhan 20,5%.
Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) menguasai Rp.396,6 triliun
atau tumbuh 8,4%. Akan tetapi, yang menjadi tantangan adalah koordinasi
antar kementerian dan lembaga. Belum lagi dengan izin-izin yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karena apa yang dilayani di BKPM
merupakan kewenangan pemerintah pusat. 9
Hal-hal dan kendala yang menjadi penghambat dan tantangan dalam
investasi di kota Batam diantarnya adalah lambatnya penyelesaian dualisme
kewenangan antara Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal ini
akibat dari antara lain

tidak jelasnya pembagian kewenangan antara

wilayah yang dikelola Pemko dan BP Batam, regulasi yang tumpang tindih
membuat bimbang sejumlah penanam modal asing (PMA) untuk
9

Laporan realisasi penanaman modal pmdn-pma triwulan I tahun 2017 terbitan BKPM 26 April
2017.
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menanamkan investasinya di Batam. Beberapa di antaranya akhirnya
mengalihkan rencana investasinya ke daerah lain, seperti Kendal, Jawa
Tengah.
Kekhawatiran ini terkait tidak adanya kepastian hukum di Batam,
akibat penyelesaian dualisme kewenangan yang tak kunjung tuntas antara
Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam. Investor
menginginkan kepastian terhadap regulasi satu garis atau tunggal dan
kepastian hukum untuk mengurus penanaman modalnya di Batam. Selain
investasi asing, investasi domestik dan pengusaha daerah juga bimbang
mengembangkan investasinya di saat lambatnya penyelesaian permasalahan
di Batam.
Filosofis dan semangat otonomi daerah dengan kewenangan daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat di Batam yang seharusnya memberikan kontribusi
terhadap iklim investasi menjadi hambatan yang kontraproduktif.Dari
sembilan urusan wajib, beberapa di antaranya tidak menjadi kewenangan
Pemko Batam, terutama urusan pertanahan yang menjadi kewenangan BP
Batam.
Setidaknya berikut ini beberapa uraian permasalahan lainnya yang
menjadi hambatan investasi di Batam; politik lokal yang tidak kondusif,
proses perizinan investasi lama, berbelit, dan tidak pasti, belum ada rencana
tindak (actions plan) dan revitalisasi terhadap pelayanan perijinan terutama
yang berkaitan dengan manajemen lahan, lahan banyak terlantar (lahan
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tidur), ditambah lagi dengan kasus-kasus penyerobotan lahan. Pada awal
tahun 2017 BP Batam sedang menyelesaikan permasalahan lahan yang tidak
diusahakan oleh penerima PL. Dari 175 orang lebih pemilik lahan tidur
yang sudah dipanggil baru 130 orang saja yang sudah memenuhi panggilan.
Selain itu, regulasi dan sistem pendukung fasilitas dan infrastruktur
juga tidak memadai, proses di pelabuhan lambat dan kapasitas bongkar muat
pelabuhan sangat terbatas. Hal ini diperburuk dengan kenyataan mental
karyawan (birokrasi) yang buruk dan sarat akan KKN (Korupsi, Kolusi,
Nepotisme). Investor juga menilai iklim ketenagakerjaan di Batam kurang
kondusif karena banyak demonstrasi, buruh terus menuntut upah naik serta
masalah-masalah antar kelompok. Investor juga mengeluhkan kurangnya
dukungan sistem IT dan distribusi barang terganggu karena lalu lintas di
Batam mulai macet.
Dari banyaknya permasalahan-permasalahan diatas, yang paling
utama dan menjadi pilihan untuk diatasi saat ini oleh pemerintah kota Batam
adalah membenahi dan meningkatkan pelayanan publik terlebih dahulu
untuk segera mengatasi problem investasi lainnya yang mengakar di dalam
negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan peningkatan pembangunan fasilitas
pelayanan publik yang ada di kota Batam.
Salah satunya adalah dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik
(MPP) Kota Batam yang merupakan bagian dari PTSP. Mal tersebut sudah
sejak lama menjadi suatu ‘ide segar’ untuk segera dibangun untuk
mengatasi investasi di Kota Batam dan mal tersebut dibangun atas saran
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
beserta Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Mal tersebut dibangun dan ditempatkan dalam satu gedung bersama
dengan PTSP Pemko Batam dan BP Batam ditambah BKPM. Mal
pelayanan publik ini sangat tepat dibangun di Batam dan diharapkan akan
dijadikan pilot projek.Selain itu, mal pelayanan publik ini juga diharapkan
bisa menyelesaikan dualisme pengelolaan PTSP di Batam.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan
yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam proposal ini, diantaranya
sebagai berikut:
1.

Bagaimana bentuk kemudahan pelayanan investasi melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik Kota Batam?

2.

Sejauh mana hambatan dan kendala yang dihadapi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik dalam memberikan
kemudahan pelayanan investasi di Kota Batam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
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a.

Untuk mengidentifikasidan menganalisa kemudahan pelayanan investasi
di Kota Batam dengan berdirinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
yaitu dengan adanya Mal Pelayanan Publik.

b.

Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik dalam
memberikan kemudahan pelayanan dalam investasi di Kota Batam.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masingmasing pihak yaitu:
a.

Manfaat Secara Teoritis
Manfaat secara teoritis yang dimaksud di atas adalah untuk
menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum pada
umumnya,

dibidang pelayanan

publik

dan

bidang

investasi/

penanamam modal. Selanjutnya penelitian ini juga bermanfaat untuk
menambah literatur penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa,
khususnya mahasiswa ilmu hukum.
b.

Manfaat Secara Praktis
Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini
juga bermaksud untuk dapat menjadi pedoman oleh instansi-instansi
terkait khususnya aparatur pelaksana Pelayanan Publik baik di
lingkungan pemerintahan Kota Batam, Badan Pengusahaan Kawasan
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(BP Batam) maupun instansi vertikal yang memiliki tupoksi
pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

D. Sistematika Penulisan
Untuk memperjelaskan penulisan lebih lanjut, terperinci dan jelas maka
sistematika penulisan diatur sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penulisan, sistematika penulisan, dan keaslian judul.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka yang diuraikan harus dapat menunjang permasalahan
penelitian, relevansi dan kemutakhiran pustaka yang digunakan. Tinjauan
pustaka umumnya terdiri dari 3 (tiga) landasan, yaitu:
A. Landasan Konseptual
B. Landasan Yuridis
C. Landasan Teori
BAB III: METODE PENELITIAN
Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang metode penelitian yang akan
penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian dan menjawab rumusan
masalah. Dalam bab ini juga termasuk macam-macam data yang akan penulis
gunakan dalam melakukan penelitian.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan
berdasarkan rumusan masalah peneliti yaitu tentang permasalahan kepastian
dan kenyamanan investasi penanaman modal domestik dan asing dikota
Batam.
BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Penulis membahas kesimpulan dari pembahasan yang telah dikemukakan dan
juga memberikan saran, keterbatasan berdasarkan penelitian dan pengetahuan
penulis.
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