
BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam masa tahun terakhir ini atau sering juga disebut sebagai era 

globalisasi, batas nonfisik antar negara semakin susah untuk dibedakan 

dan bahkan cenderung tanpa batas (borderless state). Salah satu dampak 

yang paling terasakan akibat globalisasi adalah arus informasi yang cepat 

dikuasai oleh masyarakat. Jadi tidak heran, apabila beragam pihak 

terutama kalangan pengusaha sangat mengejar informasi, sebab orang-

orang yang terdepan ialah orang yang menguasai informasi. Begitu juga 

dengan hal arus transportasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan juga 

perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya cepat. Hal tersebut 

semuanya tentu tidak lepas dari para inventor dan/atau para ahli yang terus 

menciptakan dan mengembangkan teknologi. Dengan arus informasi dan 

arus transportasi yang cepat dan mudah diakses, peluang untuk 

berinvestasi sangatlah luas, terlebih lagi hampir seluruh negara telah 

membukakan diri untuk penanam modal asing.1 

Oleh sebab itu, wajar apabila setiap negara berlomba-lomba agar 

dapat menarik calon penanam modal, terutama penanam modal asing 

(Foreign Direct Investment) untuk menanamkan modal dinegara mereka. 

Dalam keadaan seperti ini, perlunya tanggapan positif terhadap peluang 

investasi yang besar di era globalisasi karena adapun beberapa manfaat 

yang diperoleh dari investasi sangatlah luas yaitu:  

1Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2018). hlm. 1. 
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1. Penyerapan tenaga kerja di negara penerima modal;  

2. Terciptanya permintaan terhadap bahan baku yang merupakan produk 

dalam negeri; 

3. Meningkatkan devisa negara; 

4. Meningkatkan pajak yang merupakan salah satu sumber penghasilan 

negara; 

5.  Adanya ahli teknologi (transfer of technology) maupun ahli 

pengetahuan (transfer of know how).  

Walaupun perdebatan tentang globalisasi masih terus berlanjut. Akan 

tetapi apapun alasannya, globalisasi yang terjadi di dalam berbagai hal 

salah satunya dalam penanaman modal adalah suatu hal yang sulit 

dihindari. 

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. 

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan negara 

Indonesia dibentuk dengan salah satu tujuannya adalah untuk memajukan 

kesejahteraan umum.Selain diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberhasilan suatu negara 

juga diukur dari tingkat kemampuan negara tersebut dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyatnya.Untuk mencapai tujuan tersebut, sarana yang 

dipakai adalah melalui pranata pembangunan. Indonesia sampai saat ini, 

sedang melakukan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan tahap 
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demi tahap secara berkelanjutan untuk mecapai sasaran pembangunan 

nasional.  

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tentu memerlukan 

modal dalam jumlah yang banyak serta tersedia pada waktu yang tepat 

disaat diperlukan. Modal yang dimaksud, bukan hanya berbentuk dana 

segar, namun juga dapat berbentuk teknologi (technology), keterampilan 

(skill) serta sumber daya manusia (human resource). Apabila modal 

pembangunan hanya mengandalkan sumber dana dari pemerintah saja, 

maka hampir bisa dipastikan, sulit tercapainya cita-cita para pendiri bangsa 

yang menjadi tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu diperlukan untuk 

mencari sumber modal lainnya. Sumber modal lain yang dapat 

dimanfaatkan salah satunya ialah melalui pranata penanaman modal. 

Secara umum, investasi atau disebut juga “penanaman modal 

adalah segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal 

dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di 

wilayah negara penerima modal (host country)”. Investasi memegang 

peran penting dalam konteks pembangunan. Peran penting yang dimaksud 

adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam 

menjalankan aktivitasnya. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu 

negara dipengaruhi oleh dinamika investasi. Marak atau lesunya 

perekonomian suatu negara juga dicerminkan dari tinggi rendahnya 

pertumbuhan ekonomi. 
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Mencermati pentingnya peran investasi dalam membantu 

membangun perekonomian suatu negara, tidaklah heran apabila sekarang 

ini negara-negara di dunia, baik negara-negara berkembang maupun 

negara-negara maju sedang memaksimalkan negaranya menjadi tujuan 

investasi asing. Hal ini juga kemukakan oleh Usha Dar dan Pratap K Dar:2 

“Most developing countries today believe that it is not possible for them to 
achive their development aspiration entirely on their own and therefore, 
need the cooperation may take the form direct investment or sharing 
technical know-how, skilled personal and management expertise.” 
 
dengan terjemahan “sebagian besar negara berkembang saat ini percaya 
bahwa tidak mungin bagi mereka untuk mencapai aspirasi pembangunan 
mereka sendiri dan oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dalam bentuk 
investasi langsung atau berbagi pengetahuan, keahlian dan keahlian 
manajemen.” 
 
Pendapat di atas menguatkan dalil, bahwa dalam mengelola sumber daya 

alam (natural resource) dan potensi ekonomi (economic potential) yang 

berada di bawah otoritas negara dibutuhkan suatu modal. Sumber daya 

alam dan potensi ekonomi yang ada dikelola secara optimal, diharapkan 

dapat memberikan nilai tambah bagi negara maupun bagi rakyat pada 

umumnya. Penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing 

dalam hal ini merupakan orang yang melakukan pengelolaan terhadap 

sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada.3 

   Dari perspektif penanam modal, seiring dengan terbukanya pangsa 

pasar di era globalisasi mengakibatkan terbukanya juga peluang untuk 

menanamkan modal diberbagai negara dengan motif untuk mencari 

2Ibid., hlm. 3 
3Ibid., hlm. 4 
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keuntungan, sedangkan dari sudut pandang negara sebagai penerima 

modal, dengan dibukanya peluang untuk berinvestasi, diharapkan penanam 

modal dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasionalnya. Mengingat 

adanya perbedaan kepentingan antara penanam modal dan negara sebagai 

penerima modal maka perlu adanya suatu norma yang dapat 

mengakomodasikan kedua kepentingan tersebut. Agar penanam modal 

tertarik untuk berinvestasi maka diperlukan persediaan sarana dan prasana 

serta fasilitas penunjang lainnya oleh pemerintah.Sebagai konsekuensinya, 

pemerintah harus membuat perencanaan yang mantap, salah satunya 

adalah menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan dan pengawasan 

penanaman modal agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. 

Tahun 1967 dan tahun 1968 merupakan tahun dimana kebijakan 

mengenai penanaman modal pertama di Indonesia diterbitkan yaitu 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 

dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tetang Penanaman Modal 

dalam Negeri yang berarti dapat disimpulkan bahwa pada saat itu kegiatan 

penanaman modal di Indonesia telah dimulai.4 Dengan diterbitkan dua 

instrument hukum tersebut, pemerintah Indonesia berharap dapat menarik 

penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri untuk 

berinvestasi. Selain itu, bagi pemerintah Indonesia, kedua instrumen 

hukum tersebut juga sebagai fondasi atau fundamen pemerintah dalam 

pengaturan, pengarahan dan pengembangan penanaman modal. Adanya 

4H Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, ed 1. (Depok: RajaGrafindo 
Persada, 2018). hlm. 1 
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ketentuan mengenai investasi tersebut memberikan kepastikan kepada 

pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan penanaman modal yang ada 

di Indonesia sehingga pembangunan ekonomi Indonesia dapat 

memperoleh kontribusi yang optimal.5 

Pada masa itu, data jumlah investasi dibagi menjadi dua era yaitu 

era orde baru dan era reformasi. Dari tahun 1967 sampai dengan 1997 

merupakan era orde baru. Sedangkan era reformasi dimulai dari tahun 

1998 sampai dengan sekarang (2006).Jumlah investasi di Indonesia 

mengalami penurunan yang signifikan. Berikut tabel perbandingan jumlah 

investasi asing yang ditanamkan di Indonesia pada tahun 1997 dengan 

2006. 

Tahun 1997 
Proyek 783 
Investasi US$ 33,816 miliar 

Tahun 2006 
Proyek  801 
Investasi US$ 4,69 miliar 

Tabel 1.1 
 

Dari data tabel diatas dapat dilihat secara jelas bahwa investasi asing di 

Indonesia mengalami penurunan sebesar US$ 29,126 miliar. Berikut tabel 

perbandingan jumlah investasi domestik yang ditanamkan di Indonesia 

pada tahun 1997 dengan 2006. 

 

 

5Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia (Jakarta: KENCANA, 2017). hlm. 39. 
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Tahun 1997 
Proyek 717 
Investasi Rp 119.872 triliun  

Tahun 2006 
Proyek  145 
Investasi Rp 20,79 triliun 

Tabel 1.2 
 

Dari data tabel diatas dapat dilihat secara jelas bahwa investasi domestik di 

Indonesia mengalami penurunan sebesar Rp 99.082 triliun.6 

Dari data tabel diatas dapat dilihat secara jelas bahwa investasi domestik di 

Indonesia mengalami penurunan sebesar Rp 99.082 triliun.7 

Dari perbandingan di atas, timbul pertanyaan, mengapa investasi 

yang ditanamkan oleh investor asing maupun investor domestik pada era 

orde baru mengalami kenaikan, sedangkan pada era reformasi mengalami 

penurunan yang signifikan. Jawabannya adalah pada era orde baru, 

investasi yang diinvestasikan oleh investor asing maupun investor 

domestik yang tinggi disebabkan oleh perlindungan dan jaminan berusaha 

di Indonesia dapat diberikan kepada para investor karena politik, ekonomi, 

keamanan dan pertahanan pada masa itu stabil, serta sosial dan 

kemasyarakatan yang aman dan terkendali. Sementara itu, tahun 1998 

merupakan transisi dari era orde baru menjadi era reformasi, pada era 

reformasi ini, konflik masyarakat sering terjadi di Indonesia. Konflik awal 

yang terjadi pada tahun 1998 yaitu pada tanggal 21 Mei, yang mana 

6HS dan Sutrisno.op.cit., hlm. 3. 
7HS dan Sutrisno.op.cit., hlm. 3. 
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jatuhnya Soeharto dari jabatan presiden Indonesia. Konflik awal 

tersebutlah merupakan momentum awal dimulainya era reformasi.8 

Terdapat dua kendala atau hambatan dalam pelaksanaan investasi 

di Indonesia yang diinventarisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (untuk selanjutnya disebut BKPM), yaitu kendala internal dan 

kendala eksternal. Kendala internal meliputi: (1) sulitnya memperoleh 

lahan atau lokasi proyek oleh pengusaha; (2) bahan baku yang sulit 

diperoleh; (3) kesulitan pembiayaan atau dana; (4) kesulitan pemasaran; 

(5) antara pemegang saham terdapat sengketa atau perselisihan. Kendala 

eksternal, meliputi: (1) tidak mendukunganya situasi bisnis pada nasional, 

regional dan global serta kurang menariknya fasilitas penanaman modal 

yang diberikan pemerintah; (2) permasalahan hukum; (3) keamanan, 

maupun stabilitas politik di Indonesia menjadi faktor berpengaruh bagi 

penanam modal dalam menanamkan modalnya; (4) terdapat distorsi antara 

peraturan daerah, keputusan mentri dan undang-undang terkait aktivitas 

investasi; (5) ketidakpastian pemanfataan areal hutan bagi industri 

pertambangan akibat adanya undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan.  

Pada tahun 2006, beberapa hambatan atau kendala di Indonesia 

dalam pelaksanaan investasi yang dikemukakan oleh BKPM, yaitu sebagai 

berikut:9 

8HS dan Sutrisno. op.cit., hlm. 3. 
9HS dan Sutrisno. op.cit., hlm. 4. 
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1. Komitmen investasi pada tahun 2004 dan 2005 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2003; 

2. Kenaikan nilai investasi dan biaya produksi yang sebabkan oleh 

kenaikan harga bahan bakar minyak;  

3. Sepuluh wilayah Indonesia pada saat itu sedang krisis ketenagalistrikan;  

4. Penundaan ekspansi usaha di Jawa Barat dan Jawa Timur akibat krisis 

gas; 

5. Masalah buruh;  

6. Harmonisasi tarif pajak.  

Untuk meningkatkan kembali jumlah investasi, maka perubahan 

radikal perlu diadakan. Perubahan radikal yang perlu diadakan adalah 

perubahan terhadap Undang-undang penanaman modal yang berlaku pada 

saat itu. Pada tahun 2006 pemerintah pun mengajukan rancangan Undang-

Undang tentang Penanaman Modal yang baru, dan RUU tersebut disahkan 

pada tanggal 29 Maret 2007 oleh DPR RI. RUU tersebut menjadi undang-

undang yang kita kenal sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal. 

Landasan hukum praktik investasu di Indonesia tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal). Undang-

Undang Penanaman Modal ini menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 UU 

No. 6 Tahun 1968 yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum 

kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dalam penjelasan Undang-
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Undang Penanaman Modal, alasan dibutuhkan adanya perubahan adalah 

ketidak sesuaian 2 Undang-undang tersebut dengan tantangan dan 

kebutuhan.  

Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal dilakukan di 

antaranya dalam rangka perlunya menciptakan iklim investasi modal yang 

mendukung, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan 

efisiensi. Demikian, bisa dikatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang 

Penanaman Modal adalah untuk memberikan kepastian hukum, 

transparansi, dan pemberlakukan antara investor dalam negeri dengan 

investor asing tidak diskriminasi dalam melaksanakan investasi di 

Indonesia.  

Komponen Undang-Undang Penanaman Modal pada Bab XII 

mengamanatkan bahwa koordinasi dan pelaksanaan urusan penanaman 

modal dilakukan oleh BKPM. BKPM merupakan lembaga setingkat 

kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan 

sebagai penghubung antara pemerintah dengan dunia usaha. BKPM 

mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang penanaman modal dan fungsi sebagai berikut: 10 

a. “Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional; 

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman 

modal; 

c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal; 

10 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 
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d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan 

pelayanan penanaman modal; 

e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah 

dengan memberdayakan badan usaha; 

f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia; 

g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal; 

h. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan 

penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan 

daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan 

menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup 

penyelenggaraan penanaman modal; 

i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan 

penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang 

dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman 

modal; 

j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; 

k. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan 

penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; 

l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal; 

m. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan 

umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanan, kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, 

pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan 
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n. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Penanaman Modal, diketahui 

bahwa kegunaan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi BKPM salah 

satunya adalah bertujuan untuk mengatasi hambatan investasi di Indonesia.   

Kota Batam merupakan salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan 

Riau. Letak Kota Batam dapat dikatakan strategis karena 2 alasan, yaitu 

karena: (1) terletak di sisi selat Malaka yang merupakan jalur utama 

pelayaran dari Timur ke Barat dan merupakan salah satu jalur tersibuk 

untuk perniagaan. (2) menjadi hubungan perdagangan lintas negara 

dikarenakan perbatasan yang dekat dengan negara Singapura dan 

Malaysia. Selain itu, Kota Batam juga mempunyai keunggulan menjadi 

destinasi investasi dikarenakan penetapan kawasan Batam sebagai 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pada tabel dibawah ini 

terdapat data mengenai perkembangan jumlah investasi PMA maupun 

PMDN di Kota Batam.  
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Perkembangan Investasi PMA di Kota Batam 
LKPM (LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL)                                                                                   

  SATUAN 2015 2016 2017 
(DATA LKPM SMT 1) 

NILAI 
INVESTASI US $ RIBU 474.063,00 392.188,30 57.392,40 

PROYEK PROYEK 410 644 325 

Sumber: Bp Batam  

Tabel 1.3 
 
Perkembangan Investasi PMDN di Kota Batam 

NO TAHUN 
IP IUT 

PROYE
K 

NILAI 
INVESTASI (Rp) 

PROYE
K 

NILAI 
INVESTASI (Rp) 

1 2015 33 1.343.573.400.000 18 130.062.000.000 

2 
SMT I 

TAHUN 
2016 

23 92.597.000.000 13 202.400.000.000 

3 
SMT I 

TAHUN 
2017 

26 1.033.498.000.000 16 253.513.000.000 

TOTAL 82 2.469.668.400.000 47 585.975.000.000 

Sumber: PEMKO Batam  

Tabel 1.4 

Dari data tabel diatas, dapat di simpulkan bahwa perkembangan jumlah 

investasi di Kota Batam baik PMA maupun PMDN dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan. 

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal, nilai investasi PMA di 

Kota Batam pada tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 17,27% dari 

tahun 2015 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 85,3%. 

Nilai investasi PMDN di Kota Batam berdasarkan izin prinsip pada tahun 

2016 mengalami penurunan sebesar 93,1% dari tahun 2016, dan pada 
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tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 1.016%. Sedangkan 

berdasarkan izin usaha tetap mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2017. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 55,6% 

dari tahun 2015, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 

25,2%.  

Kemudahan dalam iklim investasi di Indonesia terus ditingkatkan 

oleh Pemerintah Indonesia dengan diterbitkannya beragam kebijakan 

Pemerintah. Salah satu sasaran Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan 

kemudahan dalam iklim investasi adalah perizinan. Pemerintah ingin 

memudahkan perizinan dalam berusaha di Indonesia. Pada akhir Juni 2018 

tepatnya pada tanggal 21, Presiden Joko Widodo kemudian menanda-

tangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal 

sebagai Online Single Submission (OSS). Melalui OSS ini, para pelaku 

usaha maupun investor kini dapat memohonkan daftar perusahaan dan 

perizinan secara online yaitu melalui website OSS tanpa harus pergi ke 

PTSP setempat dan layanan OSS juga menjamin dalam waktu 1 jam 

perizinan berusaha dapat diurus. merujuk pada Lampiran Peraturan 

Presiden No. 24 Tahun 2018 terdapat setidaknya 20 sektor usaha yang 

dapat dimohonkan izinnya melalui OSS. 

Saat ini, OSS telah dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia 

dalam memohonkan pengesahan dan perizinan berusaha di Indonesia baik 

untuk investor asing maupun investor dalam negeri. Begitu juga dengan 
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Kota Batam, pengajuan permohonan pengesahan dan perizinan berusaha 

dapat dimohonkan secara online melalui sistem OSS. Setelah peluncuran 

sistem OSS, pelaku usaha masih menemukan kesulitan dalam memproses 

permohonan pengesahan dan perizinan melalui sistem OSS. Kesulitan-

kesulitan tersebut merupakan suatu hambatan bagi investor dalam 

mendapatkan pengesahan dan perizinan berusaha, tidak terkecuali untuk 

investor yang ada di Kota Batam. Sebagaimana penjabaran fungsi dan 

tugas pokok BKPM, diketahui bahwa mengatasi hambatan inventasi 

merupakan salah satu kegunaan jabaran tugas pokok dan fungsi BKPM 

sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menerbitkan perizinan 

penanaman modal di Indonesia. 

Selain dari tugas pokok BKPM yang telah dijabarkan di atas, 

BKPM juga memiliki tugas untuk melaksanakan pengedalian pelaksanaan 

penanaman modal. Dalam pelaksanaan penanaman modal tentu diperlukan 

adanya suatu pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal. 

pengendalian tersebut bertujuan agar dapat menciptakan iklim investasi 

yang kondusif. Salah satu contoh bentuk pengendalian penanaman modal 

tersebut adalah mewajibkan pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman 

Modal (untuk selanjutnya disebut LKPM) oleh perusahaan. Hal tersebut 

merupakan amanat dari Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal. 

LKPM adalah laporan wajib kegiatan investasi yang disampaikan oleh 

perusahaan atas progres investasi yang sedang berjalan. LKPM dapat 

dilaporkan secara online melalui aplikasi LKPM online. Untuk dapat 
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menggunakan aplikasi LKPM online, investor harus terlebih dahulu 

memiliki hak akses berupa ID pengguna (username) dan kode akses 

(password) dari BKPM. Pendaftaran hak ases dapat dilakukan pada 

website http://online-spipise.bkpm.go.id/. Tidak terkecuali untuk pelaku 

usaha di Kota Batam, terutama terhadap penanaman modal asing, kegiatan 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam bentuk pelaporan 

LKPM, sangat ditekankan kepada perusahaan, terlebih lagi untuk investor 

asing. Pelaporan tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim penanaman 

modal yang kondusif. Selain pelaporan LKPM, masih terdapat bentuk-

bentuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal lainnya seperti 

kegiatan pembinaan dan pengawasan. Umumnya, pelaporan LKPM 

merupakan bentuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang 

sering kita dengar, tetapi sebagai tindak lanjut dari pelaporan LKPM 

tersebut, masih terdapat 2 macam kegiatan pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal yaitu kegiatan pembinaan dan pengawasan.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik 

untuk menelusuri dan mengkaji lebih jauh menjadi sebuah penelitian 

skripsi yang berjudul “Kewenangan BKPM Dalam Perizinan Investasi 

Pasca Kebijakan Online Single Submission Di Kota Batam” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kewenangan BKPM dalam perizinan investasi pasca 

kebijakan Online Single Submission di Kota Batam? 

2. Bagaimana kewenangan BKPM dalam melakukan pengendalian 

penanaman modal asing di Kota Batam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami lebih jauh tentang kewenangan BKPM dalam 

perizinan investasi pasca kebijakan Online Single Submission di Kota 

Batam. 

2. Untuk memahami lebih jauh tentang kewenangan BKPM dalam 

melakukan pengendalian penanaman modal asing di Kota Batam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Agar pembaca memahami lebih jauh tentang kewenangan BKPM 

dalam perizinan investasi pasca kebijakan Online Single Submission di 

Kota Batam. 

2. Agar pembaca memahami lebih jauh tentang kewenangan BKPM 

dalam melakukan pengendalian penanaman modal asing di Kota 

Batam. 
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