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BAB V 

 KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN KETERBATASAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa penulis terhadap rumusan masalah yang ada pada bab 

sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian 

ini. Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1. Penulis mendapatkan melalui penelitian ini bahwa program i23j dapat 

membawa dampak yang bagus dalam iklim investasi di Indonesia. Hampir 

seluruh dari pengusaha dan perusahaan yang disebut dalam penelitian ini 

berpendapat bahwa program i23j ini membantu mereka dalam memulai 

usaha mereka, dengan cara memberikan akses kepada perizinan dalam 

waktu yang lebih singkat. Insentif yang diberikan pemerintah ini juga 

dianggap oleh mereka sebagai suatu hal yang wajar dan membawa dampak 

baik karena dapat memajukan investasi di Kota Batam.Program i23j juga 

telah membawa pemerintah Indonesia jumlah investasi yang sangat besar, 

yaitu 225 Juta USD sampai pada bulan Agustus 2017, hanya 10 bulan sejak 

program mulai diluncurkan. Nilai tersebut merupakan hampir 50% dari 

seluruh investasi yang dilakukan di Kota Batam. Walaupun dari segi 

investasi program ini berhasil mebawakan investor yang cukup banyak, dari 

segi pembukaan lapangan kerja program ini masih kurang dirasakan 
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dampaknya. Kemudian, dari penelitian yang penulis lakukan, ditemukan 

bahwa program i23j dari beberapa faktor, seperti pengenalan program, 

keberhasilan program, dan bidang yang akan banyak dipengaruhi sudah 

cukup berhasil dalam mencapai tujuan program. Dari segi marketing, 

BKPM memiliki kekurangan yaitu bukan merupakan instansi yang fokus 

terhadap sosialisasi dan iklan, karena mereka harus lebih fokus terhadap 

investasi. Ini menyebabkan kurangnya orang yang mengetahui tentang 

program tersebut. Akan tetapi, banyak dari perusahaan tersebut yang 

memberikan tanggapan yang bagus ketika ditanya tentang manfaat dan 

dampak dari program ini. Program izin investasi 3 jam ini sendiri adalah 

sebuah program oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tujuan 

menggerakkan investasi di Indonesia dengan cara memberikan izin lebih 

cepat (3 jam saja), khusus untuk daerah Batam, persyaratan tersebut 

dikurangi menjadi Minimum investasi Rp. 50 Milyar, dan/atau membuka 

lapangan Kerja bagi 500 pekerja lokal. Investor akan menerima delapan 

dokumen izin pendahuluan termasuk izin prinsip, NPWP dan izin kerja 

(RPTKA dan IMTA), akta pendirian, termasuk surat tanah-pesanan yang 

dikeluarkan oleh Departemen Agraria dan Tata Ruang.  

Pada tahun 2015-2016, Batam memegang rata-rata 30% dari jumlah proyek 

di seluruh daerah Sumatra. Dari jumlah itu, hampir seluruhnya adalah 

bidang industry. Jika diambil secara rata-rata dalam tengah 2017 jumlah 
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investasi di Batam sudah merupakan 20% dari seluruh investasi di Sumatra, 

yang merupakan peningkatan dari 9% di tahun sebelumnya. 

 

2. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa program ini dinilai adil oleh para 

investor, dikarenakan tujuan dari program ini yaitu demi meningkatkan 

jumlah investasi dan menaikkan ekonomi di Kota Batam. Jika investor tidak 

bisa mengikuti program ini dengan persyaratannya, maka mereka masih 

bisa berinvestasi menggunakan jalur yang normal. Penulis juga melihat 

bahwa pada akhirnya program ini bertujuan membawa kesejahteraan bagi 

masyarakat Indonesia dan perekomian. Alasan program ini diadakan adalah 

pada intinya demi kepentingan negara, dan membawa Indonesia semakin 

dekat menjadi welfare state. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, 

banyak investor dan pengusaha rata-rata tidak mengetahui secara pasti 

mengenai asas keadilan berinvestasi internasional, sehingga ini 

berkemungkinan menciptakan sebuah ketidak-cocokan dalam membuat 

keputusan. Tetapi para investor tetap menilai program ini menawarkan 

keadilan bagi seluruh investor, dan bahwa pemerintah diperbolehkan untuk 

memberikan perlakuan khusus bagi investor yang memang serius ingin 

menanamkan modal di Indonesia, sesuai dengan tujuan keadilan distributif. 
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B. Keterbatasan  

Keterbatasan penulis dalam meneliti program ini adalah dikarenakan banyak 

sekali investor yang mengikuti program ini adalah pengusaha luar negeri, maka 

terdapat kesulitan memberikan wawancara untuk dimintakan opini mengenai keadilan 

dan manfaat dari program i23j. Penulis mengalami masalah dalam segi waktu juga 

karena jumlah investor yang mengikuti program ini belum banyak, walaupun nilai yang 

sudah diinvestasikan sudah cukup besar.  

 

C. Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis memberika 

beberapa rekomendasi terkait dengan peleksanaan program agar lebih lancar dan agar 

program dapat lebih berhasil dalam menjalankan fungsi pemerintah. Berikut adalah 

rekomendasi dari penulis: 

1) Karena para investor lebih banyak mengikuti persyaratan nilai modal 

dibandingkan persyaratan lapangan kerja, maka pemerintah dapat mengubah 

skema persyaratan. Persyaratan lapangan kerja dapat dipermudah, mungkin 

diturunkan menajdi 100-150 per perusahaan, agar lebih banyak pekerja lokal 

yang dapat diserap. 

2) BKPM juga perlu meningkatkan lebih banyak sosialisasi dan marketing terkait 

program i23j, agar masyarakat dapat lebih mengenal dan lebih akrab dengan 
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program tersebut. Pengusaha akan lebih banyak mengikuti program ini jika 

mereka merasa nyaman dan sudah mengetahui informasi terkait program ini. 

3) Persyaratan formil terkait program i23j, seperti dokumen yang perlu disiapkan 

serta formalitas perusahaan bisa langsung disosialisasikan bersama dengan 

program, agar tidak terjadi kerugian waktu karena pengusaha berusaha 

menyiapkan dengan berulang kali kembali ke kantor BKPM 

4) Tujuan dan fungsi program dapat lebih di informasikan oleh BKPM kepada 

masyarakat lokal, agar tidak terjadi salah paham dimana orang-orang mengira 

bahwa program ini lebih memihak pada investor asing.  

5) BKPM juga bisa melakukan diversivikasi terhadap bidang yang akan dilakukan 

investasi, agar tidak hanya bagian industri saja yang merasakan keuntungan dari 

progam ini, tetapi sektor lain seperti jasa dan pariwisata juga dapat 

mendapatkan kemajuan dari investasi yang ditanamkan. 
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