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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Manfaat dan Dampak Program i23j dalam Meningkatkan Investasi di Kota 

Batam 

Program izin investasi 3 jam (lebih sering dikenal dengan i23j) adalah sebuah 

program besutan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana di Kota Batam 

bekerjasama dengan Badan Pengusahaan Batam, serta instansi lain terkait izin 

investasi, guna menarik investor secara agresif dan cepat, terutama bagi investor 

dengan nilai besar, yakni nilai diatas Rp. 100 milyar, atau dengan menyerap tenaga 

kerja minimal 1000 orang pekerja. Akan tetapi di daerah Kota Batam, i23j ini diberikan 

keringanan persyaratan, dengan jumlah investasi Rp. 50 Milyar atau jumlah pekerja 

500 orang.  

Untuk melihat dampak dari program i23j terhadap investasi dan iklim ekonomi 

secara umum di Kota Batam, maka penulis akan menganalisa terlebih dahulu kondisi 

ekonomi di Indonesia secara keseluruhan, kemudian akan melihat perkembangan Kota 

Batam jika dibandingkan dengan daerah serta sektor investasi lainnya. Hal ini perlu 

dilakukan karena untuk bisa melihat secara jelas mengenai dampak dan manfaat 

program i23j di Kota Batam, kita harus melihat perkembangan Kota Batam dari skala 

yang lebih besar.  
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Jika kita melihat hanya dari skala kota saja, mungkin Batam akan kelihatan 

seperti mengalami kenaikan/penurunan dalam investasi, tetapi sebenarnya sebaliknya 

jika kita melihat dari skala perkenomian Indonesia secara menyeluruh. Jika kita 

membandingkan perkembangan Kota Batam dengan kota lain dan sektor lain, penulis 

dapat menunjukkan perkembangan yang nyata dan akurat. Daerah serta sektor investasi 

Indonesia yang lain dapat saja menurun atau menaik dalam skala waktu tertentu, tetapi 

investasi di Batam dapat menunjukkan hasil yang kontras dikarenakan program i23j 

yang diterapkan tersebut.  

Skala waktu yang penulis gunakan adalah dari tahun 2015 hingga 2017. Tahun 

2015 merupakan tahun dimana i23j belum diterapkan, dan tahun 2016 serta 2017 

merupakan tahun dimana i23j diterapkan di sektor investasi Kota Batam. Apabila perlu, 

maka penulis akan menggunakan data dari tahun sebelum 2015 untuk digunakan 

sebagai pelengkap. Penulis juga akan menggunakan data berupa industri mana saja 

yang terdapat proyek serta realisasi investasi terbanyak pada tahun tersebut. Ini guna 

melihat sektor industri mana saja yang mengalami perkembangan terbesar selama 

tahun tersebut.  

1.  Investasi Secara Umum di Indonesia 

Untuk meninjau manfaat dan dampak program i23j, penulis pertama mengambil 

data statistic dari pihak BKPM. Data tabel yang penulis jadikan sebagai bahan 

penelitian adalah data mengenai perkembangan realisasi investasi perusahaan 

penanaman modal asing berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal (lkpm) 
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menurut lokasi 2017, serta perkembangan realisasi investasi perusahaan penanaman 

modal asing berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal (lkpm) menurut sektor 

2017.  

Secara keselurahn Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedikit 

lambat pada tahun 2016-2017. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan1, 

melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2016 lebih dikarekan 

beberapa faktor. Jokowi menyebutkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2016 

hanya tumbuh sebesar 5,02% dari kuartal II-2016 yang sebesar 5,18%. Padahal, kata 

Jokowi, ruang fiskal Indonesia masih sama dari yang sebelumnya.  

Walaupun kondisi ekonomi secara keseluruhan mengalami penurunan pada 

tahun 2017, sebenarnya pada tahun 2016 indonesia mengalami peningkatan dari segi 

realisasi investasi. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) ikut naik pada 2016. 

Adapun realisasi investasi penanaman modal asing meningkat 8,4 persen, dari Rp 

365,9 triliun pada 2015 menjadi Rp 386,4 triliun pada 20162.  

“Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi, baik 

itu yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman 

modal asing (PMA) sepanjang 2017 mencapai Rp 692,8 triliun atau melampaui target 

sebesar Rp 678,8 triliun. Meski demikian secara kumulatif, pertumbuhan realisasi 

investasi dalam beberapa tahun ke belakang relatif stagnan. Pertumbuhan investasi 

                                                           
1 https://economy.okezone.com/read/2016/11/09/20/1537008/ekonomi-indonesia-melambat-jokowi-
karena-investasi-menurun. Diakses 20 Juni 2018, 14.30 WIB. 
2 https://bisnis.tempo.co/read/839733/bkpm-total-realisasi-investasi-2016-rp-6128-triliun. Diakses 20 
Juni 2018, 14.52 WIB. 
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secara tahunan pada 2017 tercatat hanya tumbuh 13%. Namun berdasarkan catatan 

CNBC Indonesia3, realisasi investasi pada 2014 berhasil tumbuh 17,7% dibandingkan 

2013. Sementara pada 2015, pertumbuhan investasi hanya tumbuh 12,3%, dan pada 

2016 hanya naik tipis sekitar 13%. Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong 

mengungkapkan4, investor asal Singapura menjadi negara yang paling banyak 

menanamkan modalnya di Indonesia sepanjang tahun lalu, dengan total nilai investasi 

sebesar US$ 8,4 miliar (Rp 113,4 triliun) dengan 5.951 proyek. “Kedua adalah Jepang 

dengan nilai investasi US$ 4,9 miliar (Rp 66,15 triliun) dengan total 3.464 proyek, 

China dengan nilai investasi US$ 3,3 miliar (Rp 44,55 triliun) dengan 1.977 proyek, 

Hongkong dengan nilai investasi US$ 2,1 miliar (Rp 28,35 triliun) dengan 1.157 

proyek, Korea Selatan dengan nilai investasi US$ 2 miliar (Rp 27 triliun) dengan 3.274 

proyek.  

Data dibawah yang penulis gunakan akan menunjukkan perkembangan investasi 

di Kepualauan Riau, dari tahun 2016 hingga quarter 2 2017. Tabel dibawah juga 

memisahkan dari sektor mana yang paling banyak terdapat proyek, serta nilai investasi 

yang dimasukkan ke sektor-sekor tersebut. Tabel tersebut penulis dapatkan dari 

website resmi BKPM dan juga website resmi Badan Pusat Statistika Kepri. Penulis 

kemudian mengolah data tersebut untuk menunjukkan bagian yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini. 

                                                           
3 https://www.cnbcindonesia.com/news/20180130215442-4-3003/pertumbuhan-investasi-ri-stagnan-
sejak-empat-tahun-belakangan. Diakses 30 Juni 2018, 14.22 WIB. 
4 Berita Webpage https://www.bkpm.go.id.  
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Tabel 4.1 Statistik perkembangan investasi per sektor. 
Sumber: https://www5.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-luar-negeri-fdi 

 

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa dari taun 2016 masuk kedalam tahun 2017, 

bahwa jumlah investasi dari sektor primer, yang terdiri atas bagian tanaman dan 

perkebunan, peternakan, kehuntanan, perikanan, dan pertambangan, mengalami 

penurunan dari 4502 Juta Dollar menjadi total 3151.2 Juta Dollar dalam 2 kuartel 2017. 
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Jumlah proyek dalam sektor primer sendiri berkurang hampir 2 kali lipat, dari 2313 

proyek di tahun 2016, menjadi 1356 proyek di 2 kuartel 2017.  

Begitu juga terjadi dalam sektor sekunder yang terdiri atas industry makanan, 

tekstil, industry kayu, kertas dan pecetakan, kimia dan farmasi, mineral logam, hingga 

industry kendaraan bermotor.  

 

2. Investasi di Kota Batam Sebelum Program I23j 

Dari data yang didapatkan penulis dari website BKPM dan Badan pusat statistika, 

penulis menemukan bahwa Kepri, khususnya Kota Batam, memiliki pengaruh yang 

sangat besar dan bisa dikatakan hampir dominan dalam pertumbuhan ekonomi serta 

investasi di daerah keseluruhan Sumatra. Batam dari tahun 2000 keatas secara 

konsisten mengambil porsi yang sangat bersar dari seluruh investasi di sektor Sumatra, 

dikarenakan posisi Pulau Batam yang sangat strategis terletak diantara Singapura dan 

Malaysia.  
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NO. Daerah 
2015 2016 Q1 2017 Q2 2017 

 P  I  P  I  P  I  P  I 

                   

I SUMATERA  
      

1,884  

   

3,732.8  

      

2,964  

   

5,665.3  

         

622  

      

920.1  

      

1,133  

   

1,567.7  

1 NAD 
           

78  

        

21.2  

         

111  

      

134.5  

           

23  

          

0.9  

           

39  

          

5.5  

2 S. UTARA  
         

438  

   

1,246.1  

         

688  

   

1,014.7  

         

152  

      

195.3  

         

313  

      

397.3  

3 S. BARAT  
         

127  

        

57.1  

         

198  

        

79.3  

           

35  

          

5.5  

           

63  

          

7.1  

4 R I A U  
         

243  

      

653.4  

         

394  

      

869.1  

           

71  

      

114.2  

         

173  

      

192.6  

5 JAMBI 
         

104  

      

107.7  

         

161  

        

61.0  

           

21  

        

27.8  

           

33  

          

3.9  

6 S. SELATAN 
         

135  

      

645.8  

         

251  

   

2,793.5  

           

83  

      

203.6  

           

99  

      

664.2  

7 BENGKULU 
           

32  

        

20.6  

           

59  

        

55.7  

           

15  

        

13.7  

           

15  

        

62.9  

8 LAMPUNG 
           

61  

      

257.7  

         

129  

        

85.7  

           

34  

        

35.0  

           

51  

        

11.6  

9 
BANGKA 

BELITUNG 

           

72  

        

82.7  

           

93  

        

52.7  

           

29  

        

48.3  

           

36  

          

5.1  

10 BATAM 
         

594  

      

640.4  

         

880  

      

519.1  

         

159  

      

275.7  

         

311  

      

217.4  

 

% BATAM 

DARI 

SUMATRA 

31,52% 17,15% 29,69% 9,16% 25,56% 29,96% 27,45% 13,87% 

Tabel 4.2 Data investasi per-sektor di Pulau Sumatra. 

Sumber: Website Resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal, bkpm.go.id 
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Dari tabel yang tersedia diatas, penulis memberikan label merah pada sektor Kota 

Batam, dan dibagian bawa dari label tersebut, penulis memberikan jumlah persentasi 

investasi dan proyek yang dihasilkan oleh Batam jika dibandingkan secara keselurahan 

di daerah Sumatra.  

Mengacu pada tabel 4.1, dari tahun 2015 ke tahun 2016, bahwa realisasi 

keseluruhan di Kota Batam menurun baik dalam jumlah proyek maupun jumlah 

investasi. Dari segi proyek, walaupun jumlah proyek yang dijalankan di Batam 

meningkat sebesar 30%, dari 594 proyek menjadi 880 proyek, tetapi secara seluruh 

Batam mengalami penurunan persentasi, dari 31,52% total proyek di Batam menjadi 

hanya 29,69%. Ini bukan merupakan indicator bahwa Batam mengalami penurunan 

dalam segi pertumbuhan ekonomi, melainkan bahwa daerah lain di Sumatra mengalami 

perkembangan yang jauh lebih besar daripada Batam sendiri.  

Dari segi rasio investasi, Batam mengalami penurunan minimal untuk tahun itu, 

dari total 17,15% investasi di seluruh Sumatra, menajadi hanya 9,16%. Beberapa faktor 

yang mungkin menyebabkan turunnya persentasi Batam adalah seberapa besar 

meningkatnya jumlah investasi di daerah Sumatra Selatan, dari hanya 645,8 Juta 

Dollar, menjadi 2793,5 Juta Dollar di tahun 2016. Proyek besar di Sumatra selatan yang 

menarik sangat banyak investor adalah Diantaranya, proyek Light Rail Transit (LRT), 
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proyek fly over Simpang Tanjung Api-Api (TAA), fly over Simpang Keramasan, 

proyek Jembatan Musi IV, dan Jembatan Musi VI5.  

“Perkembangan iklim investasi di Kota Batam sangat besar di pengaruhi oleh 

perubahan dan perkembangan skema serta program yang ditawarkan oleh pemerintah 

setempat, Badan Pengusahaan Batam, serta BKPM. Pemerintah lokal berperan 

memberi kepastian kepada investor dalam bentuk keamanan social dan juga memberi 

investor rasa kepastian bahwa tidak akan ada perubahan drastis yang dapat 

mempengaruhi bisnis mereka dalam hal yang negatif. Menurut Le Hoang Huyen6, 

faktor penting yang menjadi penentu investasi adalah ketersediaan sumber daya, dan 

faktor infrastruktur serta keuangan. “ 

“Faktor yang lain yakni sosial dan budaya ternyata kurang menjadi pertimbangan 

dalam berinvestasi. Kecuali untuk dua atibut yakni Tingkat (UMK) upah minimum 

Kota Batam, dan Peran pemerintah dalam menetapkan UMK, dalam sebuah penelitian7 

menghasilkan skor negatif. Hal ini perlu diketahui bahwa memang kenaikan upah 

minimum Kota Batam mengalami kenaikan sebesar 10,87% dimana pada tahun 2014 

sebesar Rp. 2.422.092 dan meningkat menjadi Rp2.685.302 di tahun 2015. “ 

                                                           
5 http://sumsel.tribunnews.com/2016/11/27/lima-pembangunan-proyek-besar-di-palembang-
bermanfaat-bagi-tenaga-lokal. Diakses 21 Juni 2018, 12.20 WIB 
6 Huyen, Le Hoang Ba. 2015. “Determinant of the factors affecting Foreign Direct Investment (FDI) 
flow to Thanh Hoa province in Vietnam”, GCBSS-2014, 15th & 16th December, Kuala Lumpur, Page 
26-33. 
7 Sudirman, Lu. “KAJIAN STRATEGI INVESTASI DI KOTA BATAM MELALUI 
IMPLEMENTASI TEKNIK FISHBEIN”. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas 
Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016. 
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“Di lain hal adalah ketika mendekati waktu penetapan UMK ini selalu diiringi 

dengan demo buruh yang melakukan tuntutan tentang UMK yang disertai pula dengan 

mogok kerja, aksi sweeping dan kerusuhan yang menyebabkan perusahaan tidak bisa 

beroperasi sehingga investor mengalami kerugian, kondisi ini memburuk ketika sikap 

dari pemerintah yang seakan-akan bertindak kurang tegas dalam hal ini. “ 

“Kenaikan UMK yang begitu pesat bahkan melebihi inflasi dan adanya 

demonstrasi buruh yang tidak terkendali menjadi salah satu pertimbangan investor 

dalam berinvestasi, karena kondisi investor akan semakin terbebani. “ 

 

3. Kondisi Investasi di Kota Batam Setelah program I23j. 
 

Apabila mengacu kembali pada tabel 4.1 yang menunjukkan rasio investasi dan 

proyek, pada kuarter pertama 2017, Batam menunjukkan pertumbuhan yang sangat 

drastis. Dari jumlah proyek dan jumlah investasi asing yang di realisasikan di seluruh 

sektor Sumatra, Batam mengambil 25,56% untuk proyek dan sepertiga dari seluruh 

investasi di Sumatra adalah di Kepulauan Riau, khususya Kota Batam (29.96%). Ini 

merupakan 3 bulan setelah proram i23j diterapkan di kota Batam untuk meningkatkan 

investasi secara regional.  

Pada Kuartal kedua tahun 2017 terjadi hal yang relatif sama, Batam mengambil 

27,45% total proyek di Sumatra, dengan nilai investasi 13,87% dari seluruh investasi 

di daerah Sumatra.  
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Mengenai pengaruh program i23j dalam iklim investasi di Kota Batam, sudah 

terdapat bukti mengenai efek baik dari program ini dalam beberapa industri. Pada bulan 

Agustus 2017, BKPM sudah mencatat total investasi di Kota Batam menggunakan 

program i23j sudah mencapai 225,3 juta USD8.  

Jika di ubah kedalam Rupiah, maka angka itu adalah 32,4 Trilyun Rupiah (kurs 

14,378.00). Para perusahaan yang tercatat menggunakan program i23j tersebut adalah 

PT LNG Easy Batam, bergerak di bidang usaha floating strorage asal Singapura dan 

nilai investasi USD88 juta, PT Enerco RPO Internasional bidang oil refinery (PMDN 

/USD90 juta), PT Blackmagic Design Manufactur, industri peralatan film 

dan broadcast (Australia/USD4juta).  

Selanjutnya, PT Esun Internasional Utama Indonesia, daur ulang logam dan 

nonlogam (Singapura/USD4 juta), PT Infocus Consumer Internasional Indonesia, 

industri peralatan komunikasi tanpa kabel (Singapura-Tiongkok/USD4 juta), serta PT 

Indo Kreasi Grafika, industri kemasan dan kotak (Malaysia/USD3,8 juta). Kemudian 

PT Asus Technology Indonesia Batam, industri peralatan komunikasi tanpa kabel 

(Taiwan/USD9 juta), PT Shin Preform Plastic, industri barang plastik lainnya YTDL 

(Taiwan/USD4,5 juta), PT Mes Machinery Indonesia, dan industri alat pengangkat 

dan pemindah (Jepang/USD4 juta). Sementara dua perusahaan lainnya yakni PT 

Mitech Arensis Internasional, industri mesin pembangkit listrik (Puertorico-

                                                           
8https://www.indopremier.com/ipotgo/newsDetail.php?jdl=Total_Investasi_Program_i23J_Batam_C
apai_USD225_3_Juta_&news_id=300374&group_news=RESEARCHNEWS&taging_subtype=MALAYSIA
&name=&search=y_general&q=MALAYSIA,%20&halaman=1. Diakses 28 Juni 2018, 16.50 WIB. 
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Indonesia/USD10 juta), dan PT Maknum Teknologi Indonesia, industri motor listrik 

(Tiongkok-Indonesia/USD4 juta).  

Tujuan lain dari program i23j ini selain menarik investor, adalah meningkatkan 

jumlah lapangan kerja bagi orang yang pengangguran di Kota Batam. Namun dalam 

hal ini, fokus dari program i23j masih kurang. Syarat dari program i23j ini adalah 

Modal minimal Rp 50 Milyar, atau lapangan kerja bagi 300 pekerja lokal. Hampir 

semua dari perusahaan yang mengikuti program ini lebih memilih untuk memenuhi 

persyaratan modal daripada persyaratan lapangan kerja.  

Hal ini bisa berhubungan dengan kondisi pekerja Batam yang cenderung tidak 

stabil dan susah diprediksi, serta UMK Batam yang dianggap oleh investor tinggi. 

Tercatat bahwa selama tahun 2016, menurut Data dari Disnaker9 

Kota Batam menunjukkan jumlah pencari kerja (yang memiliki AK1) dari tahun 2015 

tercatat sebanyak 24.022 orang.  

Sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 24.342 orang. Sementara untuk 

tahun 2017 pihak Disnaker belum merekap, tetapi ada kemungkinan jumlah pencari 

kerja terus naik. Pada bulan Maret 2018, media koran Batam, Tribun Batam, 

menerbitkan sebuah artikel mengenai pencari kerja di Batam, dan mencatat bahwa 

jumlah pencari kerja di Batam mencapai 89,500 orang10. Dengan kontras, jumlah 

                                                           
9 Data dari webpage https://disnaker.batam.go.id/. Diakses pada tanggal 7 Juli 2018 
10 http://batam.tribunnews.com/2018/03/01/pengangguran-makin-banyak-di-batam-jumlah-pencari-
kerja-capai-89500-orang. Diakses 30  Juni 2018, 15.53 WIB. 
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lapangan kerja hanya tersedia bagi 54,525 orang. Angka tersebut tidak mungkin bisa 

mengakomodasi semua 54 ribu orang, dikarenakan terdapat factor lain yang 

mempengaruhi tingkat rekrut seperti kualifikasi dan juga tingkat pendidikan orang 

yang mengirimkan resume kepada para perusahaan.  

Penulis juga melakukan survey secara empiris, dengan cara melakukan 

wawancara kepada beberapa perusahaan yang mengikuti program i23j tersebut. 

Wawancara yang diberikan oleh peneliti kepada para perusahaan dibantu melalui 

Notaris BKPM, dimana para representative perusahaan diberikan beberpaa pertanyaan 

terkait program i23j. Secara keseluruhan, wawancara ini diberikan peneliti kepada para 

perusahaan untuk mengetahui apakah mereka mengerti mengenai asas keadilan 

berinvestasi, dan apakah menurut mereka pemerintah boleh memberikan sebuah 

perlakuan khusus bagi investor dengan nilai modal yang lebih tinggi. Beberapa nama 

dari perusahaan yang telah memberikan respon antara lain PT. Cipta Adil Industries, 

PT. XiaoMi Technologies Indonesia, PT. Cipta Oil Industries, PT. Proclad Asia 

International, dan lain lain. 

Dalam meneliti mengenai dampak dan manfaat program i23j, peneliti mencari 

tahu dari para perusahaan bagaimana mereka menilai program i23j. Peneliti 

menanyakan mengenai industry bagian mana yang sekiranya akan paling diuntungkan 

oleh program ini, serta apakah program ini akan berhasil dalam meningkatkan investasi 

di sekitar kota Batam.  
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Dari hasil wawancara tersebut, para perusahaan mendengar informasi mengenai 

program tersebut rata-rata dari iklan yang dipasangkan oleh BKPM, atau dari rekan 

bisnis. Salah satu contohnya adalah dari PT. King Shining Industry, yang merupakan 

sebuah perusahaan yang fokus pada industry dan pabrik produksi besi, yang 

mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi tentang i23j melalui sebuah iklan. PT. 

CFL Metal and Plastic Industries juga mendapatkan informasi mengenai program i23j 

melalui sebuah iklan, tetapi berbeda dari PT. King Shining, PT. CFL menemukan iklan 

tersebut dari internet yaitu website resmi BKPM. 

Jika kita melihat dari segi strategi marketing dan juga sosialisasi program ini, 

maka BKPM mengambil jalur pemasaran yang sering disebut sebagai pemasaran ter-

konsentrasi (concentrated marketing). Ini berarti BKPM menujukan iklan dan 

informasi mengenai program i23j hanya kepada segmen tertentu saja, dan ter-

konsentrasi pada golongan tertentu saja, yaitu golongan pengusaha besar dan investor. 

Strategi pemasaran ini mengkhususkan pemasaran produk/jasa ke dalam 

beberapa segmen pasar dengan pertimbangan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki 

perusahaan. Keterbatasan yang dimiliki oleh BKPM sendiri adalah bahwa BKPM 

adalah sebuah instansi yang khusus mengurusi mengenai izin investasi dan melihat 

mengenai perkembangan investasi di sebuah daerah.  

Namun Keuntungan strategi ini yaitu akan mendapatkan posisi yang kuat pada 

segmen tujuan yang dipilih. Karena BKPM akan lebih fokus dan memiliki pengalaman 
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yang lebih baik dalam melakukan pendekatan guna memenuhi kebutuhan dan 

keinginan para investor dan pengusaha yang ingin melakukan investasi di pulau Batam.  

Kelemahan strategi ini yaitu BKPM harus waspada terhadap risiko besar jika 

hanya tergantung pada satu atau beberapa segmen pasar saja. Karena dikhawatirkan 

terjadi perubahan kebutuhan atau meningkatnya daya saing negara lain dalam 

berinvestasi, seperti Malaysia atau Singapura. BKPM harus jeli dalam melihat apa yang 

investor sebenarnya mencari sebelum melakukan investasi di sebuah daerah.  

Kemudian dalam melihat dampak dari program ini, peneliti memberikan skala 

dari 1 sampai 5 kepada para perusahaan untuk menentukan seberapa besar dampak dari 

program ini terhadap lingkungan investasi di Kota Batam. Dari semua narasumber, 

hampir seluruh mengatakan bahwa program i23j akan memberikan dampak yang 

signifikan terhadap iklim investasi di Kota Batam. Terdapat 1 narasumber yang 

mengatakan bahwa dampak dari i23j akan netral saja, yaitu PT. Royal NewportPlastic, 

yang bergerak dibidang daur ulang non-loganm.  Hanya 2 perusahaan yang 

mengatakan bahwa dampak dari program ini akan lumayan besar, walaupun tidak 

maksimal.  

Perusahaan yang hanya meberikan nilai 4 ini adalah perusahaan PT. Panca Costa 

Invetment dan Pt. Cipta Adil Industries. Ini menandakan sebuah rasa kepercayaan para 

investor terhadap program i23j, dan mereka yakin bahwa program ini akan membawa 

hasil yang sangat bagus bagi iklim inverstasi di Batam. Mengenai industry mana saja 
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yang akan mendapatkan dampak terbesar, dijabarkan oleh para perusahaan beserta 

alasan mereka.  

Kemudian dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan para pengusaha 

beranggapan bahwa sektor yang paling banyak merasakan dampak dari program i23j 

ini adalah sektor industry, khususnya sektor industry yang dengan skala besar. 

Walaupun terdapat jawaban lain seperti sektor UKM (Pt. XiaoMi Indonesia), dan 

sektor investasi, tetapi secara rata-rata para perusahaan beranggapan bahwa yang 

mendapatkan hasil terbanyak dari program i23j ini adalah industry. Industry 

merupakan sektor perekonomian yang membutuhkan investasi cukup besar, dan 

dikarenakan salah satu persyaratan program i23j adalah modal sebesar Rp. 50 Milyar, 

maka cocok jika digabungkan dengan sektor perekonomian yang membutuhkan modal 

yang besar juga. 

Mereka membutuhkan modal yang relative besar jika dibandingkan dengan 

sektor ekenomi lain. Sutarto Wijono11 menjelaskan industri ssebagai suatu kesatuan 

formal, dimana sekelompok orang bekerja sama demi mencapai sebuah tujuan tertentu. 

Pabrik, yang merupakan salah satu bangunan industri besar di mana para pekerja 

mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk 

lain, sehingga mendapatkan nilai tambah. Pabrik merupakan sebuah elemen penting 

                                                           
11 Wijono, Sutarto. Psikologi industri & organisasi. Kencana, 2010, hal 1. 
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dalam kegiatan industry besar, dan membutuhkan modal serta pengetahuan yang sangat 

besar untuk dibangun.  

Kebanyakan pabrik modern memiliki gudang atau fasilitas serupa yang besar 

yang berisi peralatan berat yang digunakan untuk lini perakitan. Pabrik mengumpulkan 

dan mengkonsentrasikan sumber daya: pekerja, modal, dan mesin industri. Di dearah 

Batam, pabrik, serta infrastruktur industri lainnya memiliki keunggulan, yakni dengan 

menjadi sebuah daerah ekonomi khusus, Batam banyak menyediakan industrial estate, 

dimana harga sewa, keamanan, gudang, logistic, serta kebutuhan energy semua 

disediakan di 1 daerah yang khusus. Ini memberikan para pengusaha dan perusahaan 

bidang industry besar sebuah keuntungan jika dibandingkan dengan dearah lain. Biaya 

bea untuk membawa barang masuk ke area tersebut juga banyak yang di subsidi.  

Hal yang serupa didapatkan oleh penulis ketika meneliti mengenai jangka 

panjang program i23j. Para pengusaha menyatakan bahwa dalam jangka panjang, 

program i23j ini tentunya akan sangat membantu kota Batam dalam meningkatkan 

investasi dan menggerakkan perekonomian. 

Hampir seluruh dari pengusaha memberikan respon yang sangat positif bagi 

program i23j tersebut. Mereka menganggap bawa program ini akan menggerakkan 

investasi secara agresif dan membantu Batam untuk menjadi salah satu destinasi yang 
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banyak diminati. Prediksi kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah12, bahwa pada tahun 

2018 Batam akan mengalami peningkatan ekonomi sebesar 4,5%, serta peningkatan 

sebesar 7% di tahun 2019.  

Lukita Dinarsyah mengatakan juga bahwa salah satu alasan mengapa 

perekonomian Batam dapat bertumbuh adalah dengan meng-optimalkan perizinan 

investasi, dan izin lain yang terkait. Ia menegaskan bahwa mereka terus memperbaiki 

pelayanan, sudah banyak investor yang menanyakan mengenai hal itu, dan ketika 

pelayanan investasi terus diperbaiki, maka tidak menutup kemungkinan akan lebih 

banyak investor yang akan masuk ke Kota Batam13.  

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera juga 

optimis pertumbuhan ekonomi Kepri tahun depan akan tumbuh hingga 4,6 persen. 

Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah harus segera menggenjot sektor pariwisata 

dan segera mengeluarkan insentif baru untuk mempermudah industri agar bisa 

berkembang14.  

 

                                                           
12 https://www.jpnn.com/news/lukita-optimistis-pertumbuhan-ekonomi-batam-jadi-45-persen. Diakses 
30 Juni 2018, 14.00 WIB. 
13 https://www.jpnn.com/news/lukita-optimistis-pertumbuhan-ekonomi-batam-jadi-45-persen?page=2. 
Halaman 2. Diakses 30 Juni 2018, 14.05 WIB 
14 https://batampos.co.id/2017/12/22/2018-ekonomi-kepri-diprediksi-tumbuh-46-persen/. Diakeses 30 
Juni, 15.03 WIB. 
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B. Unsur keadilan investasi bagi penanam modal sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan 

program i23j. 

 

Program i23j pada dasarnya memberikan sebuah perlakuan khusus bagi investor 

yang berniat berinvestasi dengan nilai investasi yang lebih tinggi, atau dapat membuka 

lapangan kerja yang lebih banyak. Modal yang minimal Rp. 50 Milyar, dan/atau 

penyererapan setidaknya 300 pekerja lokal. Ini memberikan kesan bahwa pemerintah 

memberikan kemudahan bagi para perusahaan yang berskala lebih besar. Keunggulana 

tersebut kemudian menghasilkan sebuah pertanyaan bagi pengusaha maupun orang 

awam sekalipun: Bagaimana aspek keadilan dalam program i23j tersebut?  

Apabila mengacu pada landasan teori keadilan, maka keadilan yang diterapkan 

oleh pemerintah melalui program i23j ini adalah menggunakan keadilan dengan jenis 

distributif. Pemerintah memberikan keunggulan bagi para investor dengan nilai 

investasi yang lebih besar dikarenakan “jasa” yang mereka berikan dalam bentuk 

investasi tersebut adala lebih besar jika dibandingkan dengan yang lainnya. Persyaratan 

modal minimal Rp. 50 Milyar merupakan syarat jasa minimum yang digunakan oleh 

pemerintah dalam memberikan keadilan distributif ini. Keadilan distributive menganut 

system by merit, atau dalam Bahasa Indonesia adalah sesuai dengan jasa yang 

diberikan. Semakin tinggi jasa yang diberikan pada pemerintah, maka semakin tinggi 

juga rasio keadilan bagi orang tersebut diberikan. Ini berarti bahwa menurut teori 
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keadilan, pemeritah bukan melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap para 

investor, baik yang besar maupun yang kecil. Pemerintah memberikan keadilan sesuai 

dengan rasio investasi mereka kepada negara Indonesia. Apabila mereka berkomitmen 

untuk memberikan nilai investasi yang lebih besar, maka keadilan yang diberikan 

kepada mereka oleh pemerintah juga akan lebih besar. Keadilan sesuai rasio tersebut 

juga memberikan investor sebuah keyakinan bahwa bukan hanya mereka saja yang 

serius dalam berinvestasi, tetapi pemerintah juga serius dalam memberikan pelayanan 

kepada mereka, dan memberikan kepastian bagi investor bahwa pemerintah 

menghargai keseriusan para investor yang menanamkan modal dengan nilai yang lebih 

besar. 

Dalam lingkungan penanaman modal internasional, terdapat beberapa asas dan 

prinsip yang diikuti oleh hampir seluruh negara yang ingin berpartisipasi, asas dan 

prinsip tersebut antara lain adalah: 

1) Prinsip Kepastian  

2) Prinsip Keterbukaan  

3) Prinsip akuntabilitas 

4) Prinsip efisiensi berkeadilan 

5) Prinsip kebersamaan 

6) Prinsip berkelanjutan 

7) Prinsip berwawasan  

8) Prinsip Non-Diskrimintatif  
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Prinsip diatas sebenarnya merupakan turunan dari asas hukum internasional, 

yang menjadi patokan bagi para negara yang ingin berhubungan. 2 prinsip hukum 

internasional yang menjadi memberikan pengaruh terbesar adalah asas equality rights 

dan asas courtesy. Asas equality rights mengatakan bahwa negara yang saling 

melakukan hubungan itu berkedudukan setara.  

Asas courtesy adalah asas yang dimana para negara harus saling menghormati 

dan saling menjaga kehormatan masing-masing negara. Jika digabungkan, kedua asas 

tersebut membentuk dasar dari 8 prinsip investasi yang ada diterapkan didalam 

Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Seluruh prinsip yang 

diterapkan dalam perundang-undangan penanaman modal berkaitan dengan 

memberikan kedudukan yang sama bagi kedua negara yang berinvestasi, serta 

berfungsi dalam menjaga kehormatan tiap negara.  

Prinsip kepastian hukum15 memberikan rasa keamanan bagi negara yang ingin 

menanamkan modal dalam Indonesia, agar investor tidak perlu merasa takut akan 

dirugikan oleh pemerintah Indonesia maupun pengusaha dalam negeri.  

Prinsip keterbukaan16 memberikan rasa aman dan tenang bagi pemerintah 

Indonesia dan juga pengusaha lokal, dikarenakan prinsip ini mengharuskan para 

perusahaan PMA tidak menyembunyikan data yang dapat mengindikasikan hal-hal 

                                                           
15 Otto, Jan Michiel, and Tristam Moeliono. Kepastian hukum di negara berkembang. Komisi Hukum 
Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hal 33. 
16 Widjaja, Gunawan. Memahami prinsip keterbukaan (aanvullend recht) dalam hukum perdata. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. 
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tidak sehat telah terjadi di dalam perusahaan tersebut. Dengan memberikan kekuatan 

bagi masyarakat untuk melihat dan memproses informasi dari perusahaan PMA, maka 

perusahaan PMA tidak akan bisa menipu dan merugikan masyarakat.  

Prinsip akuntabilitas17 memberikan rasa tanggung jawab bagi perusahaan luar 

negeri kepada masyarakat serta pemerintah setempat. Prinsip ini mengatakan bahwa 

setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan PMA dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pemerintah, agar tidak terjadi situasi dimana masyarakat dirugikan dan 

perusahaan tidak mengganti rugi.  

Prinsip efisiensi keadilan mengedapankan efisiensi dalam proses pembuatan 

dokumen, dalam proses hukum, serta dalam proses penyelesaian sengketa apabila 

terjadi. Prinsip kebersamaan berarti semua pihak yang terkair dalam proses investasi 

tersebut harus saling bekerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta 

memberikan keuntungan bagi perusahaan PMA, tidak hanya satu sisi.   

Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan memberikan fungsi yang 

kurang-lebih sama, yaitu agar investasi yang dilakukan dapat berlangsung lama, 

memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang, dan tidak merusak 

lingkungan.  

                                                           
17  Insani, Istyadi. "Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Rangka 
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." Jurnal Borneo 
Administrator 5, no. 3 (2009). 
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Prinsip ini berarti seluruh proyek yang dilakukan harus melihat dampak nya 

terhadap lingkungan dan terhadap masa depan perekonomian, tidak hanya melihat 

keuntungan jangka pendek saja.  

Prinsip non-diskriminatif berarti dalam melakukan investasi, pemerintah harus 

memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh investor, baik dari negara manapun, 

dengan nilai berapapun. Seluruh investor mendapatkan perlakuan yang sama, apabila 

mengikuti seluruh peraturan dan kebijakan dalam negeri.  Jika ditinjau dari penjelasan 

singkat mengenai semua prinsip, sangat jelas bahwa semua prinsip menjunjung tinggi 

asas internasional equality rights dan courtesy.  

Penulis melakukan penelitian secara empiris untuk mencari tahu opini dan respon 

para pengusaha terkait segi keadilan yang ditawarkan oleh program ini. Peneliti 

mencari tahu dari para investor dan perusahaan apakah mereka pernah mendengar atau 

mengetahui tentang asas internasional berinvestasi, khususnya asas keadilan dalam 

investasi. Hasil yang didapatkan oleh penulis adalah, hanya satu dari semua pengusaha 

yang mengetahui tentang asas tersebut, dan yang tersisa mengatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui secara pasti mengenai asas tersebut, dan bahkan terdapat beberapa 

yang tidak pernah mendengar sama sekali terkait asas keadilan berinvestasi. 

Pengusaha yang mengetahui tentang asas tersebut adalah Bapak Deny Setiawan 

dari PT. Xiaomi Technology Indonesia, yang mengatakan bahwa prinsip ini dia ketahui 

karena merupakan sebuah prinsip yang banyak digunakan negara luar dalam 

menjalankan kebijakan mengenai investasi. Akan tetapi, selain beliau, pengusaha yang 
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lain tidak ada yang mengetahui secara pasti mengenai asas ini, dan bahkan beberapa 

tidak mengetahui asas ini sama sekali.  

Ini menandakan bahwa kurang nya sosialisasi pemerintah tentang asas yang 

digunakan dalam berinvestasi. Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi para investor 

lokal maupun investor asing, karena kurangnya pengetahuan tentang sebuah asas dapat 

menghasilkan sebuah ketidak-cocokan dalam pemikiran dan dapat menghasilkan 

konflik yang tidak diinginkan.  

Sepertiga dari pengusaha menjawab “mungkin”, dan ketika ditanya lebih lanjut, 

mereka mengatakan bahwa mereka pernah mendengar mengenai asas keadilan, tetapi 

tidak mengetahui secara pasti apakah prinsip tersebut adalah sebuah prinsip 

internasional atau sebuah prinsip yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.  

Dalam hal ini tidak terlalu penting apakah prinsip tersebut dikira oleh para 

investor merupakan sebuah asas internasional atau nasional, karena pada dasarnya, 

prinsip ini digunakan oleh kedua belah pihak, asing maupun domestik, sehingga yang 

terpenting adalah ketika mereka mengetahui mengenai keberadaan asas tersebut. Jika 

yang menjawab “mungkin” kita masukkan kedalam kategori “iya”, maka hasil dari data  

akan membaik, karena sekarang proporsi antara yang mengetahui dan tidak, adalah 

masing-masing setengah.  

Salah satu pengusaha yang penulis wawancarai, yaitu bapak Deny Setiawan 

dari PT. XiaoMi Technology Indonesia beranggapan bahwa program ini cukup 

menawarkan rasa keadilan bagi para pengusaha. Alasan beliau adalah bahwa diluar 
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negeri juga sudah menerapkan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa di negara seperti 

Jepang dan China, pemerintah akan memberikan insentif yang lebih bagi para 

pengusaha yang serius ingin berinvestasi di negara mereka, sehingga investasi tersebut 

dapat ter-realisasikan dengan lebih pasti, serta para pengusaha dapat lebih cepat 

memulai usaha mereka.  

Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, diterapkan prinsip-prinsip 

berinvestasi internasional, seperti non-dsikriminatif, berwawasan lingkungan, 

berkelanjutan, serta prinsip lainnya. Dalam hal ini kita menitik-beratkan pada prinsip 

non-diskriminatif, yang mewajibkan sebuah pemerintahan untuk memberikan 

perlakuan yag sama bagi semua orang yang ingin melakukan investasi, baik jika dilihat 

dari asal negara atau dari jumlah investasi, ataupun dari bidang yang akan 

diinvestasikan. Prinsip tersebut tercantum pertama dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-

undang nomor 25 tahun 2007 yang berbunyi: 

Pasal 3 
 

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum; 

b. keterbukaan; 

c. akuntabilitas; 

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal 

negara; 

e. kebersamaan; 

f. efisiensi berkeadilan; 

g. berkelanjutan; 

Patrick Alan Borek. Implementasi Program Izin Investasi 3(Tiga) Jam Bedasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 
Tahun 2016 Ditinjau Dari Asas  Keadilan Berinvestasi Di Kota Batam . UIB Repository©2018 
 



78 

 

Universitas Internasional Batam 

 

h. berwawasan lingkungan; 

i. kemandirian; dan 

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional. 

 

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2), diterangkan lebih lanjut mengenai kebijakan 

dasar yang akan diterapkan oleh instansi pemerintah, dimana salah satu kebijakan 

tersebut harus memberlakukan yang sama bagi penanam modal dari dalam dalam 

negeri maupun luar negeri, dari negara manapun. Bunyi dari Pasal tersebut adalah: 

Pasal 4 

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah: 

a.  memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan 
penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan 
nasional; 

b.  menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan 
berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan 
sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c.  membuka kesempatan bagi perkembangan dan 
memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi. 

 

Melihat dari bunyi Pasal tersebut, maka pemerintah sebenarnya tidak 

diperbolehkan memberikan perlakuan khusus bagi investor. Namun perlakuan khusus 

sendiri memiliki arti yang sangat luas, dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 
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tentang pelayanan publik, disebutkan dalam Pasal 4 mengenai asas dalam pelayanan 

publik yang dimana dalam poin c disebutkan salah satu asas yaitu kesamaan hak18.  

Sehingga apa yang dimaksud dengan “kesamaan hak”? dalam penjelasan 

Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, dijelaskan mengenai arti dari kesamaan hak 

tersebut, yang berbunyi: 

“Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan 

status ekonomi.19” 

Karena investasi sendiri merupakan sebuah fungsi pelayanan publik, yang 

melayani publik dalam sektor investasi, maka aparat pemerintah pelayanan publik 

wajib mengikuti asas yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 

tentang pelayanan public tersebut.  

Program i23j memberikan kemudahan dan percepatan izin bagi investor yang 

ingin melakukani investasi dengan nominal Rp. 50 Milyar keatas, atau membuka 

lapangan kerja bagi 300 pekerja lokal, sehingga jika dilihat semata-mata akan Nampak 

seperti memberikan perlakuan khusus dan tidak menjunjung tinggi kesamaan hak bagi 

semua investor yang ingin menggunakan pelayanan publik.  

Peneliti mencari tahu dari para pengusaha bagaimana opini mereka terhadap 

pemerintah yang memberikan perlakuan khusus bagi para investor dengan nilai 

                                                           
18 Pasal 4 undangg-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
19 Penjelasan undang-undang nomor 25 tahun 2009, pasal 4 poin ( c ).  
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investasi yang lebih tinggi, dan mendapatkan bahwa sebenarnya para pengusaha tidak 

menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang bermasalah, karena tujuan dari 

pemerintah memberikan kebijakan seperti itu adalah pada dasarnya demi 

meningkatkan kesejahteraan sebuah daerah. Asalkan tujuan dari kebijakan tersebut 

bukanlah ruang untuk korupsi, melainkan meningkatkan perekonomian da investasi di 

sebuah sektor, maka valid saja bagi pemerintah untuk memberlakukan kebijakan 

seperti itu. 

Alasan lain yang bisa menjustifikasi kebijakan pemerintah yang memberi 

perlakuan khusus adalah demi meningkatkan kerjasama antar negara, baik dalam hal 

infrakstruktur mapun dalam ekonomi. Dari seluruh pengusaha yang menjawab, 

terdapat hanya 1 yang memberikan respon negative terhadap prilaku pemerintah yang 

memberikan special treatment, yaitu PT. Royal Newport.  

Berdasarkan yang peneliti dapatnya dari PT. Royal Newport, hal ini mungkin 

kembali kepada sifat idealisme seseorang yang ingin semua diperlakukan secara adil 

dan tidak merasa bahwa ada orang yang mendapatkan lebih dari yang lainnya. Namun 

apabila melihat kepada segi yang lebih besar, maka secara umum pengusaha dan 

investor melihat perlakuan khusus dari sebuah instansi pemerintah dalam hal investasi 

adalah sesuatu yang normal yang bertujuan baik, sehingga dapat diterima secara baik 

oleh mereka.  

Penulis kemudian mencari apakah program i23j ini menawarkan rasa keadilan 

bagi para investor dan pengusaha yang ingin melakukan investasi di Kota Batam. dari 
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total jawaban yang peneliti dapatkan, terdapat pengusaha yang mengatakan bahwa 

program ini tidak menawarkan rasa keadilan. Salah satu dari pengusaha tersebut adalah 

dari PT. Royal Newport Plastic, yang beranggapan bahwa program ini tidak 

menawarkan rasa keadilan karena program ini hanya dikhususkan bagi investor dengan 

nilai yang lebih tinggi. Investor dengan nilai yang lebih rendah tidak diberikan 

kesempatan untuk mengikuti program ini karena mereka tidak memenuhi persyaratan. 

Ini memberikan keunggulan yang lebih bagi para perusahaan dengan nilai investasi 

yang lebih besar, karena selain memulai usaha mereka dengan nilai investasi yang lebih 

besar, mereka juga memulai usaha mereka dengan waktu yang lebih cepat 

dibandingkan dengan para investor yang tidak mengikuti program i23j.  

Di sisi lain, mayoritas dari pengusaha memberikan respon yang sangat baik 

terkait segi keadilan yang ditawarkan oleh program i23j, salah satunya adalah Bapak 

Effendi Wijaya dari PT. Cipta Adil Industries juga mengatakan hal yang sama 

mengenai rasa keadilan oleh program ini. Beliau mengatakan bahwa program ini sangat 

bagus karena dapat menarik lebiih banyak investor besar untuk datang ke Indonesia 

untuk membuka bisnis dan meningkatkan perekonomian di Batam. Rasa keadilan 

tersebut juga tidak hilang karena ini bukan program yang melarang, melainkan 

program yang memberikan dorongan lebih bagi para investor untuk memasukkan 

investasi mereka kedalam Indonesia. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya program 

ini tidak menghasilkan diskriminasi, tetapi meningkatka efisiensi pelayanan 
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pemerintah terhadap investor, terutama investor dengan nilai investasi yang lebih 

besar.  

Representative dari PT. Proclad Asia Internasional memberikan alasan bahwa 

keadilan tersebut adalah relative, dan memiliki perbedaan arti antara setiap orang. 

Sehingga menurutnya, tidak bisa mengatakan secara pasti apakah program ini termasuk 

adil atau tidak. 

Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa perlakuan khusus dari program ini 

adalah tidak adil karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua investor, 

tetapi mungkin terdapat orang yang mengira bahwa program ini adalah adil-adil saja, 

terutama jika dilihat dari tujuan program ini. Program ini bertujuan menggerakkan 

ekonomi dan iklim invetasi di Indonesia, sehingga adil saja jika pemerintah 

memberlakukan sebuah program yang dapat memberikan kepastian kepada para 

investor, dan memberikan mereka rasa aman dalam mendapatkan semua izin yang 

mereka butuhkan untuk memulai sebuah usaha.  

Sisa dari para pengusaha memberikan respon yang baik dan positif terhadap 

program i23j ini. Beberapa memberikan alasan bahwa program ini memberikan 

kemudahan bagi para investor, sehingga rasa keadilan tetap dirasakan oleh para 

investor karena tidak ada diskriminasi antara para investor dalam negeri maupun luar 

negeri, karena semua mendapatkan kemudahan dalam memproses izin dan dokumen.  
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Ada yang memberikan alasan bahwa bagi para investor luar negeri, rasa keadilan 

akan tetap ada karena semua tetap diberikan kesempatan dalam berinvestasi, hanya saja 

yang memiliki keseriusan lebih akan diberikan kemudahan, sehingga kemajuan 

ekonomi akan lebih pesat seperti diluar negeri.  

Program ini juga dianggap akan menaikkan produktivitas layanan kepada 

investasi di Indonesia, sehingga Indonesia akan mendapatkan kesempatan yang sama 

dalam iklim berinvestasi internasional. Secara keseluruhan, para respoden beranggapan 

bahwa program ini akan memberikan kemudahan bagi investor, dengan tetap 

menawarkan rasa keadilan bagi semuanya, karena semua investor diberikan 

kesempatan yang sama dalam bersaing di dunia investasi, dan semua investor dapat 

memilih untuk mengikuti program ini atau tidak, berdasarkan tingkat keseriusan orang 

yang akan melakukan investasi di Indonesia.  

Penulis juga melakukan wawancara dengan notaris instansi BKPM, yang 

mengurusi perizinan i23j dari segi notarial. Selain menanyakan lebih dalam mengenai 

proses i23j, izin yang dikelaurkan dari i23j, jumlah perusahaan yang sudah ikut i23j, 

penulis juga menanyakan mengenai subjek apakah pernah terdapat pengusaha atau 

investor yang mengeluh tentang program ini.  

Notaris mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada yang secara eksplisit mengeluh, 

tetapi ada beberapa yang mempertanyakan dan meragukan program tersebut, tetapi 

setelah dijelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari program tersebut, maka investor 

yang menanyakan dan merasa ragu terhadap program tersebut muai lebih percaya 
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terhadap program yang diluncurkan oleh BKPM ini. Mereka awalnya merasa bingung 

mengapa pemerintah memberikan perlakuan khusus dan perizinan cepat hanya kepada 

investor dengan nilai investasi yang lebih besar.  

Ibu notaris kemudian menjelaskan kepada mereka mengenai tujuan program 

yaitu menggerakkan investasi di Indonesia, dalam hal ini Kota Batam, dengan cara 

mencari investor yang memang serius ingin membuka usaha di daerah Batam. Dengan 

program i23j ini, pemerintah dapat mengentahui secara pasti siapa yang benar-benar 

serius, karena dengan memulai usaha yang sebesar Rp. 50 Milyar, maka kemungkinan 

investor untuk tidak jadi melakukan usaha akan lebih tipis.  

Faktanya, dengan memberikan izin investasi yang lebih cepat, juga membantu 

pemerintah untuk memastikan usaha investor asing tersebut tidak akan kabur, karena 

dengan memberikan mereka lebh sedikit waktu menunggu, mereka tidak akan ada 

waktu untuk merasa ragu selama proses perizinan dan menarik investasi mereka, 

mereka dapat lebih fokus kepada memulai usaha mereka dan mendapatkan keuntungan 

dengan jangka waktu yang lebih cepat.  

Pengusaha dan investor juga sangat menghargai waktu, sehingga dengan cara 

mempersingkat waktu untuk mendapatkan semua izin yang mereka butuhkan, mereka 

akan menghemat waktu dengan jumlah yang sangat banyak, dan akan merasa bahwa 

pemerintah setempat memang serius dalam membantu mereka memulai usaha di Kota 

Batam.  
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Pengusaha dan investor tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang merupakan 

ketidakadilan, mereka melihat proram ini sebagai bentuk optimalisasi dan efisiensi 

pelayanan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah lama-nya izin dalam berinvestasi 

di Indonesia, sehingga program ini diterima dengan tanggapan yang cenderung positif.  

Jika kita melihat secara kasat mata, maka program i23j ini mungkin 

memperlihatkan sedikit ketidak-adilan. Akan tetapi, berdasarkan respon para investor 

dan juga hasil wawancara dari instansi BKPM serta Notaris, maka sebenarnya unsur 

tidak adil tersebut tidaklah seburuk yang dikira. Ini dikarenakan fungsi dari program 

tersebut, dan inti dari segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu demi 

kepentingan negara.  

Fungsi dan asas kepentingan negara inilah yang menjadikan program ini menjadi 

valid dan dinilai adil. Segala kebijakan pemerintah harus mewakili kesejahteraan 

masyarakat dan membawa perekonomian Indonesia kearah yang lebih maju. Dalam hal 

ini, yang paling dipengaruhi adalah iklim investasi Indonesia, khususnya Kota Batam. 

Yang Pemerintah lakukan adalah pada akhirnya adalah berpihak pada masyarakat.  

Jika program ini berhasil mengundang lebih banyak investor dan meningkatkan 

perekonomian di Indonesia, maka program ini telah berhasil dalam menjalankan tugas 

utama pemerintah, yaitu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, dan 

membawa Indonesia lebih dekat kepada titik welfare state. 
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