BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Konseptual
1. Tinjauan Umum Tentang Investasi
a. Pengertian Investasi
Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu investire
(memakai),
Investment.

sedangkan
10

dalam

bahasa

Inggris

disebut

dengan

Definisi dari investasi berdasarkan teori adalah

pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatanperalatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama
menambah barang-barang dan jasa di masa depan.
Sedangkan secara umum, pengertian investasi atau 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. 11
Istilah investasi dan penanaman modal sering digunakan secara
bergantian (interchangeable). Kendati demikian, dalam lingkup
penggunaanya, istilah investasi sering digunakan dalam kegiatan bisnis
atau usaha. Sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak
digunakan dalam bahasa perundang-undangan.
10

H. Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), hlm. 31.
11
https://www.akseleran.com/blog/pengertian-investasi-dan-cara-berinvestasi/, diakses tanggal 25
April 2018.

Raja Dinda Nilamsuri, Optimalisasi Kemudahan Pelayanan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Mal Pelayanan Publik Kota Batam
UIB repository @2018

Dilihat dari pelakunya, investasi bisa dilakukan oleh pemerintah
maupun swasta (asing dan domestik). Dilihat dari prosesnya, investasi
bisa berupa investasi langsung dan tidak langsung. Sedangkan dilihat
dari jenisnya, investasi bisa dalam bentuk investasi portofolio, investasi
melalui perbankan, dan investasi permodalan dalam perusahaan secara
langsung seperti membangun pabrik, menjalankan usaha, atau
mengerjakan proyek.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti (i)
“penanaman modal atau uang disuatu perusahaan atau proyek untuk
tujuan memperoleh keuntungan atau (ii) jumlah uang atau modal yang
ditanam.” 12 Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi, investasi berarti
“penanaman modal yang biasa dilakukan untuk tujuan jangka panjang
seperti pengadaan aktiva tetap perusahaan, pengerjaan proyek investasi
jangka panjang, pembelian saham, atau membeli sekuritas dengan
maksud memperoleh keuntungan.” 13
Di dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan,
dijelaskan bahwa pengertian investasi atau penanaman modal adalah
“penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi
barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang
semata-mata

bercorak

keuangan,

investment

mungkin

berarti

penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka

12

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (offline), Pusat Bahasa Kementrian
Pendidikan Nasional, edisi V, (Jakarta: 2016)
13
Syahrul, Muhammad Afdi Nizar, Ardiyos, Kamus Lengkap Ekonomi, Istilah-Istilah Akuntansi,
Keuangan, dan Investasi, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2000)
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waktu yang relative panjang, supaya memperoleh hasil yang teratur
dengan maksimum keamanan”. 14
Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, pengertian penanaman modal adalah “segala bentuk
kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia.” Secara umum, investasi dapat diartikan
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (natural
person) maupun badan hukum (juridical person), dalam upaya
meningkatkan

dan/atau

mempertahankan

nilai

modalnya,

baik

berbentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak katas kekayaan
intelektual, maupun keahlian. 15 Sedangkan hukum investasi adalah
hukum yang mampu menjamin kepastian hukum dalam kegiatan
investasi (termasuk perlindungan terhadap investor) sehingga hasil
investasi mampu mewujudkan keadilan dan/atau keseimbangan bagi
kepentingan pribadi (termasuk kepentingan investor), kepentingan
masyarakat, dan kepentingan sosial.
Pengertian investasi menurut ahli yang dimaksud dengan
investasi adalah “penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva
yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan
mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” 16

14

Budi Untung dan Hendrik, Hukum Investasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2.
Haryono, DK, Hukum Penanaman Modal, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 4.
16
Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Jakarta:2004), hlm. 4.
15
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Pengertian menurut Fitzgeral, investasi adalah “aktivitas yang
berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai
untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan
barang modal akan dihasilkan aliran produk dimasa yang akan
datang”. 17
Investasi terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu investasi asing
dan dosmetik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari
pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi dosmetik merupakan
investasi yang bersumber dari pembiyaan dalam negeri. Investasi itu
digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi
dan tujuannya adalah memperoleh keuntungan.

b. Jenis Investasi
Bentuk investasi sangat beragam yang dapat dijadikan sarana
investasi. Masing-masing dengan ciri tersendiri dengan kandungan
resiko dan return harapan yang berbeda-beda. Investor tinggal memilih
bentuk investasi mana yang menurut mereka dapat memenuhi
keinginan untuk berinvestasi.
Investasi juga dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh,
ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya. Berikut hal-hal
tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1) Investasi Berdasarkan Asetnya
17

http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-investasi-menurut-pakar.html#,
diakses 24 April 2018.
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Menurut Fahmi dan Hadi dalam aktivitasnya investasi pada
umumnya dikenal ada dua bentuk, yaitu: 18
a) Real Investment
Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan aset
berwujud, seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.
b) Financial Investment
Investasi

keuangan (financial

investment) secara

umum

melibatkan asset kontrak tertulis, seperti saham biasa (common
stock) dan obligasi (bond).
Perbedaan lainnya antara kedua bentuk investasi ini terletak
pada likuiditas. Pengertian likiuditas disini adalah mudahnya
mengonversi sebagai suatu aset menjadi yang dan biaya transaksi
cukup rendah. Real aset secara umum kurang likuid daripada aset
keuangan. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogennya dan khusus
kegunaannya. 19
2) Investasi Berdasarkan Pengaruhnya
Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang
didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak
berpengaruh

dari

kegiatan

investasi.

Investasi

berdasarkan

pengaruhnya dibagi menjadi dua macam yaitu:
a) Investasi Autonomus (berdiri sendiri)

18
19

Fahmi dan Hadi, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 7.
Ibid, hlm. 37.
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Merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan,
bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat beharga.
b) Investasi Induced (mempengaruhi-menyebabkan)
Merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan
barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan
transitory, yaitu penghasilan yang didapat dari selain bekerja,
seperti bunga dan sebagainya.
2) Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaannya 20
Merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi
itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam yaitu:
a) Investasi Yang Bersumber Dari Modal Asing (PMA)
Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Penanaman Modal
disebutkan bahwa penanaman modal asing adalah “kegiatan
menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan
dengan penanaman modal dalam negeri”
b) Investasi Yang Bersumber Dari Modal Dalam Negeri (PMDN)
Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Penanaman Modal
disebutkan bahwa PMDN adalah “kegiatan menanamkan modal
untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia

20

Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, UU No.1 Tahun 1967, LN No.1 Tahun
1967, TLN No. 2818. dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, UU No.11 Tahun
1968, LN No.53 Tahun 1968, TLN No. 2860.
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yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri.” 21
3) Investasi Berdasarkan Bentuknya
Merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan
investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam yaitu:
a) Investasi Portofolios
Yang dimaksud dengan investasi potofolio ini adalah investasi ini
biasa dilakukan dengan instrumen surat beharga, contohnya
seperti saham dan obligasi.
b) Investasi Langsung
Investasi langsung adalah investasi yang biasa dilakukan dengan
membangun, membeli total, atau mengakuisi perusahaan.

c. Asas-Asas Investasi
Asas-asas hukum yang berkaitan dengan investasi adalah sebagai
berikut:
1) Asas Ekonomi Perusahaan
Asas di mana dalam penanaman investasi dapat diusahakan
dan di lakukan secara optimal dan sesuai dengan prinsip efisiensi
(Pasal 26 UUPMA).
2) Asas Hukum Internasional

21

Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal , UU No.25 Tahun 2007, LN No.53 Tahun
1968, TLN No. 2860.
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Asas yang mengatur tentang penyelesaian apabila terjadi
sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal (Pasal 21
UUPMA).
3) Asas Demokrasi Ekonomi
Asas di mana di dalam penanaman moda atau investasi
didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi (Penjelasan
pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 PMDN).
4) Asas Manfaat
Asas dimana di dalam penanaman modal atau investasi dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat Indonesia.
Telah ditentukan 10 (sepuluh) asas dalam penanaman modal atau
investasi. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun
kesepuluh asas tersebut dan penjelasannya adalah sebagai berikut:
1) “Asas kepastian hukum, yaitu asas yang meletakkan hukum serta
ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam
setiap kebijakan dan tindakan dalam setiap penanaman modal;
2) Asas keterbukaan, sesuai dengan namanya, asa ini berprinsip pada
keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

tentang kegiatan

penanaman modal;
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3) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat;
4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan
undang-undang;
5) Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh
penanam

modal

secara

bersama-sama

demi

terwujudnya

kesejahteraan rakyat;
6) Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan
penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan
dalam mewujudkan iklim usaha yang adil;
7) Asas

berkelanjutan

mengupayakan

adalah

berjalannya

asas
proses

yang

secara

pembangunan

terencana
melalui

penanaman modal untuk kesejahteraan;
8) Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang
dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan
perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
9) Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan
dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara;
10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan
ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional”.
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d. Manfaat Investasi
Keberadaan investasi yang ditanamakan oleh investor, terutama
modal asing, ternyata memberikan dampak

positif di dalam

pembangunan. Adapun, dampak positif atau manfaat yang dirasakan
akibat adanya investasi adalah sebagai berikut : 22
1) Permasalahan Gaji/Upah
Gaji atau upah yang dibayarkan oleh perusahaan asing
biasanya lebih tinggi dibandingkan gaji atau upah rata-rata
nasional.

Hal

ini

memberikan

dampak

kesuksesan

dan

kesejahteraan bagi pekerja nasional yang bekerja di perusahaan
asing.
2) Menciptakan Lapangan Pekerjaan
Perusahaan asing lebih membutuhkan banyak tenaga kerja
dibandingkan perusaahan nasional, karena biasanya, perusahaan
asing mempunyai pembagian kerja yang lebih banyak dan detail.
Ditambah lagi, seringnya pembukaan cabang dan anak perusahaan
dari

perusahaan

asing

yang

membuat

perusahaan

asing

membutuhkan lebih banyak pekerja, membuat mereka lebih banyak
menciptakan dan membuka peluang lapangan pekerjaan setiap
beberapa bulan bahkan setiap tahunnya.
3) Membiayai Pendidikan

22

Ibid, hlm. 40.

Raja Dinda Nilamsuri, Optimalisasi Kemudahan Pelayanan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Mal Pelayanan Publik Kota Batam
UIB repository @2018

Perusahaan asing yang berinvestasi disuatu negara, tidak
segan-segan mengeluarkan biaya untuk pendidikan dan pelatihan
khusus bagi pekerjanya, baik itu bagi pekerja asing (dari negara
sendiri) maupun pekerja nasional (pekerja dari negara tempat di
lakukannya investasi), dikarenakan keuntungan dari mahirnya
tenaga kerja dipersiapkan untuk perusahaan mereka sendiri. Tenaga
kerja yang diciptakan professional, tentuakan menghasilkan
perusahaan yang berkualitas.
4) Mengekspor Lebih Banyak
Perusahaan asing biasanya melakukan kegiatan ekspor lebih
banyak

dibandingkan perusahaan domestik dikarenakan hasil

produksi untuk ekspor yang di targetkan melimpah, guna kenaikan
pendapatan dari luar yang diharapkan besar.
Manfaat lainnya dengan kehadiran investor asing adalah:
• Dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan
baku;
• Menambah devisa negara apalagi investor asing yang berorientasi
ekspor dapat menambah penghasilan negara khususnya dari hal
pajak.

e. Kendala-Kendala Investasi
Perkembangan investasi di Indonesia sangat tergantung dari
berbagai faktor. Misalnya, daerah yang memiliki potensi sumber daya
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melimpah

tidak

serta

merta mampu

menarik

investor untuk

menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sebaliknya, daerah yang
tidak memiliki kekayaan sumber daya tidak berarti tidak menarik bagi
investor. 23
Berdasarkan data dan laporan World Investment Report setiap
tahunnya, investor lebih tertarik menanamkan modalnya di negaranegara maju, meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam
yang melimpah. Hal yang menentukan adalah negara-negara yang
sudah maju tersebut memiliki sistem pelayanan lebih mapan dan
mampu menjamin kepastian dalam kegiatan investasi. Kondisi ini
sejalan dengan dengan perkembangan teori-teori investasi, yang
menyatakan bahwa harapan-harapan investor telah memunculkan
paradigma baru dalam bentuk rational expectation. 24
Harapan-harapan investor di satu pihak sangat terkait dengan
kondisi internal negara tujuan investasi dan pengaruh-pengaruh
eksternal. Secara mikro, beberapa indikator internal yang menetukan
adalah laju inflasi, nilai tukar, tenaga kerja terampil, sistem kerja
lembaga keuangan, dunia usaha, tingkat kepercayaan masyarakat, serta
stabilitas politik dan keamanan.
Pada faktor eksternalnya seperti kompetisi global, sistem
keuangan, dan sistem moneter internasional. Dalam konteks ini,

23

Taufiq Effendi, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm.
217.
24
Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),
hlm. 157-192.
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kebijakan yang terkait dengan stabilisasi, recovery dan redevelopment
harus mampu menciptakan demokratisasi, partisipasi, transparasi dan
daya saing yang kuat. 25
Laporan hasil studi Working Group of the Capitals Market
Consultasive Group tahun 2003 menunjukkan, motivasi investor sangat
ditentukan oleh enam faktor : 26
1) Lingkungan kondisi politik dan keamanan yang stabil;
2) Tata kelola pemerintahan dan sistem pencegahan korupsi;
3) Legal framework dan Rule of law;
4) Pangsa pasar dan prospek pertumbuhan ekonomi;
5) Ongkos tenaga kerja yang sepadan dengan tingkat produktivitas
(wage adjusted productivity of labor) daripada tenaga kerja murah
semata;
6) Infrasrtuktur yang memadai.
Salah satu faktor yang sangat menentukan yaitu Legal framework
dan Rule of law, akan menciptakan kepastian hukum yang mencakup:
pelindungan hukum, keseimbangan, dan keadilan. 27 Kepastian hukum
dalam pelayanan, terutama daerah, juga mencakup persyaratan, biaya,
dan waktu sehingga pelayanan menjadi mudah, cepat, tepat dan murah.
Dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia, meskipun telah ada
berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur
25

BMKPMD Jawa Barat, Peran Birokrasi dalam Investasi, Laporan hasil penelitian BKPMD
dengan LAN, 1999.
26
CMCG, Foreign Direct Investment in Emerging Market Countries, 2003.
27
Apeldoorn LVJ terjemahan Otaid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
2008), hlm. 23.
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birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan investasi, pelakasanaannya
sangat bervariasi karena sangat tergantung berbagai kondisi dan
kemapuan pemerintah daerah.
Sehubungan dengan harapan dan motivasi investor untuk
mendapakan pelayanan yang baik, maka fokus pembahasan selanjutnya
adalah mengenai kendala-kendala yang menyebabkan iklim investasi
belum tumbuh dengan baik di Indonesia.
Berikut beberapa kendala yang menyebabkan investasi belum
tumbuh dengan baik di Indonesia:
1) Kendala Kebijakan
Kendala kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang
sudah ditetapkan sebelumnya, namun setelah operasional kemudian
dicabut atau kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan karena
petunjuk pelaksanaannya belum terbit. Kendala kebijakan ini
paling sering terjadi dan marak dilakukan di Indonesia.
2) Kendala Kelembagaan
Kendala-kendala kelembagaan muncul sebagai konsekuensi
beberapa kebijakan

terkait

institusi pelayanan,

yang juga

melahirkan berbagai interpretasi atas kebijakan secara umum.
Kendala utama dalam kendala kelembagaan di daerah adalah
penerapan standar kelembagaan menurut intepretasi sendiri-sendiri
dengan lingkup kewenangan berbeda-beda antara satu daerah
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dengan daerah lainnya, terutama menyangkut lembga pelayanan
satu pintu.
3) Kendala Sumber Daya Manusia
Kendala sumber daya manusia berfokus kepada “sumber
daya manusia yang tidak baik” sehingga menjadi kendala dalam
pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.
Disisi lain, kendala utama dalam sumber daya manusia
adalah keterbatasan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi yang
tinggi dan profesionalitas dalam pelayanan. Hal ini di sebabkan
dari berbagai faktor, salah satunya adalah proses rekrutmen sumber
daya manusia yang berasal dari daerah-daerah.
4) Kendala Prosedur
Kendala prosedur adalah kendala yang berkaitan dengan
mekanisme dan teknis pengaturan dalam pelayanan secara
langsung

menghubungkan

fungsi-fungsi

pelayanan

dalam

masyarakat sebagai pengguna pelayanan.
5) Kendala Perizinan
Salah satu masalah utama dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah rendahnya investasi, baik
investasi asing maupun domestik. Meskipun pertumbuhan ekonomi
dan investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, hambatan utama
yang dihadapi pelaku usaha atau investor adalah ‘perizinan’ yang
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disamping jumlahnya sangat banyak, juga prosedurnya panjang dan
berbelit-belit.
Sama halnya dengan di kota Batam, kendala-kendala yang
dihadapi mengenai tidak tumbuhnya investasi dengan baik di kota
Batam sama dengan kendala-kendala yang disebutkan diatas. Dan salah
satu kendala yang terbesar adalah kendala perizinan. Kendala perizinan
ditambah tidak di dukung oleh pelayanan publik yang baik (masih
kurangnya pelayanan publik), menjadikan Batam tidak lagi menjadi
kota pilihan investasi.
Kompleksitas permasalahan adalah apabila pemerintah tidak
segera membenahi penyebab atau kendala problem investasi yang
mengakar di dalam negeri, yaitu kurangnya pelayanan publik yang
mendukung iklim investasi. Kemudahan berinvestasi adalah satu
program yang digenjot oleh pemerintah saat ini, terutama terkait
perbaikan pelayanan investasi kepada investor. Hal ini guna
mempermudah peluang investasi dari berbagai sektor industri, yang
berujung meningkatkan perekonomian negara.
Berbagai terobosan pun dilakukan, dan mulai melakukan
perbaikan.Salah satunya adalah dengan menciptakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
yang bermarkas di BKPM. PTSP dibentuk pada tahun 2015 oleh
Presiden Joko Widodo dengan tujuan meningkatkan investasi di Tanah
Air.
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Pemerintah akhirnya melakukan peningkatan pembangunan
fasilitas pelayanan publik yang ada di Kota Batam.Salah satu nya
adalah 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
dikota Batam dan mal tersebut dibangun atas saran 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.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik
a. Pengertian Pelayanan Publik
Secara umum Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. 28
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor
25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik

28

http://ppid.esdm.jatimprov.go.id/index.php/profil/azas-pelayanan, diakses 25 April 2018.
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adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.” 29
Sedangkan menurut Departemen Dalam Negeri bahwa pelayanan
publik adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah
“suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang
memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan
barang dan jasa.” Dari uraian di atas pelayanan publik dapat di artikan
sebagai aktivitas pemberian jasa baik oleh pemerintah maupun pihak
swasta dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan
interpersonal dengan begitu tercipta suatu kepuasan barang dan jasa. 30
Menurut ahli yaitu Roth, pelayanan publik adalah “suatu
pelayanan yang telah disediakan jika untuk kepentingan publik
disediakan oleh pemerintah.” 31 Contohnya adalah ‘museum’ atau untuk
pribadi yang menyediakan yaitu swasta, contohnya ‘restaurant’.
Penjelasan diatas sudah sangat tampak perbedaan antara barang
publik (museum) dan barang private (restaurant). Oleh sebab itu untuk
selanjutnya pembahasan akan lebih fokus pada ‘barang publik’ yang
penyediaannya menjadi tanggung-jawab pemerintah.

29

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Departemen Dalam Negeri, Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Jakarta:2004).
31
Roth, Gabriel, The Private Provision o Publik Service in Developing Countries, Edi Series in
Economic Development, Publishied for the World Bank. Oxford University Press, 1987, p.1.
30
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Adanya pemahaman tersebut, lingkup pengertian pelayanan
publik secara formal dirumuskan sebagaimana dituangkan dalam
Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai berikut, pelayanan publik adalah
segala “kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.” 32
Kemudian kembali pada pendapat Roth bahwa pelayanan publik
adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu
organisasi atau individu dalam bentuk barang jasa kepada masyarakat,
baik secara individu maupun secara kelompok atau organisasi.
Dalam pelayanan publik pada umumnya pemerintah melakukan
pengaturan

terhadap

barang

publik

maupun

barang

setengah

publik.Sejalan dengan karakteristik barang diatas, kegiatan pelayanan
publik dikatakan oleh Londsdale dan Enyendi sebagaimana dikutip
Roth sebagai “something made available to the whole of population,
and it involves things which people can not provide for themselves, i.e
people must act collectively”. 33
Pengertian ini memberikan ciri bahwa setiap orang tidak dapat
menyediakan kebutuhannya sendiri melainkan harus disediakan
kebutuhan tersebut secara kelompok.
32
33

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, 2003, hlm. 3.
Roth, Gabriel, Op.Cit, hlm. 23.
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b. Asas-Asas Pelayanan Publik
Ada beberapa asas di dalam pelayanan publik, berikut
penjelasannya:
1) Transparansi
Bersifat transfaran atau terbuka, berarti mudah dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti.
2) Akuntabilitas
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-perundangan.
3) Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan
efektivitas.
4) Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat.
5) Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi.
6) Keseimbangan hak dan kewajiban
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Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing pihak.

c. Pola-Pola Pelayanan Publik
Pola atau model penyelenggaraan pelayanan umum adalah
kesatuan bentuk tata penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada
suatu prosedur dan tata kerja atau rangkaian kegiatan tertentu yang
dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan sendi atau
prinsip-prinsip dari pelayanan umum. 34
Sesuai

dengan

jenis

dan

sifat

pelayanan,serta

dengan

pertimbangan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan
umum secara efektif, maka dalam Penyelenggaraan Pelayanan Umum,
sesuai dengan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003, dapat dilaksanakan
dengan pola-pola pelayanan sebagai berikut:
1) “Pola Pelayanan Fungsional
2) Pola Terpusat
3) Pola Terpadu
4) Pola Gugus Tugas”.
Adapun penjelasan dari pengertian pola-pola tersebut adalah
sebagai berikut:
1) “Pola Fungsional

34

Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik, (Jakarta:
Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 110.
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Pada umumnya pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan
publik selalu mencoba meberikan pelayanan,mencari cara yang
paling efisien dan efektif yakni dengan membentuk berbagai cara
yang sering disebut sebagai pola. Pada dasarnya pola pelayanan
publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai dengan
tugas,fungsi dan kewenangannya.
2) Pola Terpusat
Pola

pelayanan

publik

diberikan

secara

tunggal

oleh

penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang
dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
3) Pola Terpadu
Pola terpadu sendiri terbagi lagi menjadi dua yaitu:
a) Terpadu Satu Atap
Pola pelayanan ini diselenggarakan dalam suatu tempat yang
meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai
keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Dari
aspek pelayanan terhadap masyarakat memberikan kemudahan
ketika mengurus beberapa perizinan, masayarakat tidak perlu
keluar masuk kantor satu ke kantor yang lainnya. Akan tetapi,
dari aspek internal, memiliki tingkat kesulitan yang cukup
tinggi terutama dalam hal mengkoordinasikan berbagai jenis
pelayanan

yang

masing-masing

mempunyai

sifat

dan

karakteristik keahlian tersendiri.
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b) Terpadu Satu Pintu
Pola terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang
meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan
proses dan dilayani melalui satu pintu. Pola satu pintu ini juga
sudah mulai banyak dilakukan dan diterapkan di beberapa
kantor. Pola satu pintu dari aspek efisiensi dan efetivitas
pelayanan sudah cukup terbukti berjalan dengan baik dan
lancar bahkan perlu dikembangkan terhadap proses perizinan
lainnya yang memiliki sifat sama yaitu dalam suatu rangkaian
proses perizinan yang bias diintegrasikan.
4) Pola Gugus Tugas
Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk
gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan
lokasi pemberian pelayanan tertentu. Pemberian pelayanan publik
dengan menggunakan pola gugus tugas merupakan pola pelayanan
yang bersifat terintregasi dengan instasi atau unit kerja yang lain
yang memiliki keahlian masing-masing dalam rangka mendukung
terhadap suatu pemberian pekayanan tertentu.”

d. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
Sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum yang
ditetapkan dengan Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, ada
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beberapa prinsip-prinsip pelayanan tersebut dan dapat dipahami dengan
penjelasan sebagai berikut:
1) “Kesederhanaan
Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa segala bentuk
prosedur atau tata caradalam pelayanan, harus diselenggarakan
secara mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta
pelayanan.
Fungsi dari prinsip kesederhanaan ini untuk:
a) Makin sedikitnya simpul,meja atau petugas dalam prosedur
birokrasi pelakasanan pelayanan umum;
b) Memudahkan masyarakat dalam mengurus, mendapatkan
pelayanan, anatara lain dengan cara mengurangi kesempatan
terjadinya kontak langsung antara petugas dan masyarakat;
c) Memperkecil terjadi pelayanan yang birokratis atau prosedur
panjang, sehingga akan memperlancar dalam proses serta
menciptakan tata laksana pelayanan yang baik.
2) Kejelasan dan Kepastian
Pada prinsip kejelasan dan kepastian ini mengandung arti, harus
adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
a) Prosedur tata cara pelayanan;
b) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
persyaratan administratif;

Raja Dinda Nilamsuri, Optimalisasi Kemudahan Pelayanan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Mal Pelayanan Publik Kota Batam
UIB repository @2018

c) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan;
d) Rincian dan biaya tarif pelayanan dan tata cara pembayaran;
e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
3) Keamanan
Pada prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat
memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat.
4) Keterbukaan
Pada prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur, persyaratan,
satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi layanan,
waktu penyelesaian, rincian biaya serta hal-hal lain yang berkaitan
dengan proses pelayanan wajib di informasikan secara terbuka
kepada masyarakat ataupun pengguna layanan agar dengan mudah
diketahui dan dipahami oleh masyrakat tersebut, baik hal tersebut
diminta ataupun tidak diminta.
5) Efisien
Pada prinsip ini menekankan bahwa dalam merumuskan segala
kebijakan

mengenai

memperhatikan

hal-hal

penyelenggaraan
yang

tidak

pelayanan,

berakibat

perlu

memberatkan

masyarakat, maupun tidak berdampak pada hal-hal yang mengarah
pada pemborosan.
6) Ekonomis
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Pada prinsip ekonomis ini mengandung arti bahwa pengenaan
biaya dalam penyelenggaraan publik harus ditetapkan secara wajar,
sesuai dengan kemampuan dari masyarakat, dan tidak melakukan
pungutan liar.
7) Keadilan yang merata
Pada prinsip ini mengandung artian bahwa cakupan/jangkauan
pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang
merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan
masyarakat.
8) Ketepatan Waktu
Pada prinsip ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan
harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Pelakasanaan pelayanan juga diharapkan tidak berbelit-belit dan
tidak memakan waktu atau membuat masyarakat menunggu.”

e. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas

pelayanan

dapat

di

definisikan

sebagai

sistem

manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua mulai dari
manajer hingga karyawan, serta menggunakan metode-metode kualitatif
dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan prosesproses organisasi, agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan,
keinginan dan harapan pelanggan. 35

35

Fandy Tjiptono, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, (Jakarta:1997), hlm. 56.
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Berikut ada enam prinsip pokok atau strategi untuk peningkatan
kualitas dalam pelayanan publik yaitu:
1) Kepemimpinan
2) Pendidikan
3) Perencanaan
4) Review
5) Komunikasi
6) Penghargaan dan Pengakuan

f. Sistem Pelayanan Publik
Menurut Sadu Wasistiono, tugas pokok pemerintah yang
terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada publik atau
masyarakat. 36Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut
sebagai pelayan publik. Dalam kenyataannya dilapangan, masih banyak
ditemukan aparat pemerintah yang tidak menyadari arti pentingnya
pelayanan publik.
Pelayanan publik atau pelayanan umum menurut Sadu Wasistiono
adalah “pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas
namapemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat”. 37Dengan
demikian yang dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat
luas bukan hanya pemerintah tetapi juga dapat diberikan oleh pihak
swasta.
36

Wasistiono dan Sadu, Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah, Jilid 2, (Bandung: CV.
Fokusmedia, 2003), hlm. 15.
37
Ibid, hlm. 43.
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Perbedaan dari pelayanan publik yang diberikan oleh instansi
pemerintah dengan yang diberikan oleh pelayaanan publik swasta
adalah motif dibaliknya. Instansi pemerintah melakukan pelayanan
publik bermotif sosial dan politik, yakni bertujuan utama menjalankan
tugas pokok dan mencari dukungan suara. Sebaliknya pelayanan publik
yang diberikan swasta bermotif ekonomi dan mencari keuntungan
semata.
Meskipun demikian secara konsepsional pihak yang disebut
sebagai pengguna jasa layanan publik tidak hanya warga masyarakat
yang langsung menikmatinya namun para calon pengguna di masa
datang pun termasuk pengguna layanan publik. Layanan publik pada
dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam pelayanan publik dibidang
pendidikan,

kesehatan

masyarakat,

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat serta kesejahteraan sosial. 38

B. Landasan Yuridis
1.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

38

Kadir dan Abdoel Wahab Abdul, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemerintahan
Daerah; Studi Kasus Kota Tanggerang, (Jakarta:Desertasi Universitas Satyagama,1997), hlm. 70.
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5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal
Asing;

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

7.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri;

8.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Layanan Publik.

C. Landasan Teori
Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menganilisis data dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Teori Kepastian Hukum
Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah “jaminan
bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat
memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun
kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak
identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang,
bersifat menyamaratakan, hal ini diperlukan bagi penanaman modal dan
investor guna kepastian hukum bagi penanaman modal dan investor itu
sendiri. 39
Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan
bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum
39

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/,
diakses 26 April 2018.
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dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus
diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan
instrumen

hukum

yang

positif

dan

peranan

negara

dalam

mengaktualisasikannya pada hukum positif.
Penanam modal atau investor membutuhkan adanya kepastian
hukum sebagai salah satu ukuran yang menjadi pegangan dalam
melakukan setiap kegiatan penanaman modalnya.

2. Teori Kemanfaatan
Teori kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam
sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih
dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang
mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan
manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam
hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam
fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum
mempunyai sasaran yang hendak dicapai. 40
Jika kita lihat defenisi manfaat dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata manfaat secara terminologi bisa diartikan “guna atau
faedah”. 41 Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin
menjamin kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang
sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum
40
41

Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta:Total Media, 2011), hlm. 40.
KBBI, http://kbbi.web.id/manfaat , diakses 23 Juni 2015.
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adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang
terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy
Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini
mengemukakan tiga hal yaitu:
a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya
hal-hal yang kongkret.
b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya
bersifat umum.
c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.
Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam
pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan
vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya
kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan
kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain). 42
Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo
tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah “ketertiban, kebutuhan, akan
ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu
masyarakat manusia yang teratur”. Tujuan lain dari hukum adalah
tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut
masyarakat dan zamannya.
Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai
berikut

42

dapat

diperkirakan,

kerjasama,

pengendalian

kekerasan,

Surojo Wignyodipuro, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Ikthtiar, 1983), hlm. 45-46.

Raja Dinda Nilamsuri, Optimalisasi Kemudahan Pelayanan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Mal Pelayanan Publik Kota Batam
UIB repository @2018

kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan
keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan
tersusun. 43

3. Teori Keadilan
Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak
berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya,
tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa
pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan
tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan
agar

orang

memperlakukan

sesamanya

sesuai

dengan

hak

dan

kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih;
melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan
kewajibannya. 44
Keadilan menurut Aristoteles adalah “kelayakan dalam tindakan
manusia”. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung
ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu
menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan
dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus
memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan
terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan.
43

Said Sampara, Op Cit., Dikutip dari buku Sudikno Mertukusomo, Pengantar Ilmu Hukum,
Liberty, (Yogyakarta:Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978) Perihal Kaidah Hukum,
Alumni, Bandung. hlm. 46.
44
http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#, diakses 4
Juni 2018.
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Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :
•

Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak
melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya;

•

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai
dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat
kapasitas dengan potensi masing-masing;

•

Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai
kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai

sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls,
filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka
abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue)
pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem
pemikiran”.
Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada
tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa
Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita
memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti
tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak
memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap
orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
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memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan
kewajibannya. 45
Pada penelitian ini, penulis menitik beratkan pada teori keadilan
komulatif, dimana pada teori keadilan ini berfokus pada

setiap

orang/masyarakat mendapatkan haknya dengan setara tanpa melihat
seberapa banyak jasa yang telah dilakukan. Hal ini adalah teori keadilan
atau prinsip yang dipegang oleh pelayanan publik termasuk kedalamnya
pelayanan investasi.
Jika suatu pelanggaran dilanggar atau suatu kesalahan dilakukan
oleh pelayanan publik, maka keadilan komulatif membenarkan dan
menjadi suatu tolak ukur yang harus diikuti bagi pelayanan publik.

45

http://refflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html , diakses 4 Juni 2018.
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