
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal 

Istilah investasi atau penanaman modal sangat oleh masyarakat 

pada dunia bisnis maupun dalam bahasa hukum. Pada dunia bisnis, 

Istilah investasi lebih dikenal, sedangkan dalam bahasa hukum lebih 

banyak ditemukan istilah penanaman modal. Namun pada dasarnya dua 

istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Beberapa ahli 

mengartikan pengertian investasi sebagai berikut: 

1. Menurut Fitzgeral investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan 

pemakaian sumber-sumber (dana) yang ditarik untuk mengadakan 

barang modal pada saat ini dan dari barang modal tersebut akan 

menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.10 

2. Menurut Salim HS investasi adalah penanaman modal yang 

dilakukan dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi 

oleh investor, baik investor yang berasal dari luar negeri (asing) 

maupun investor yang berasal dari dalam negeri, dan tujuan agar 

mendapatkan laba.11 

10 H Salim HS, Hukum Investasi Di Indonesia, ed 2. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018). hlm. 
25 
11 Ibid., hlm. 26 
 18   
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3. Menurut Kamaruddin investasi adalah memasukkan dana yang 

bertujuan agar mendapat tambahan atau laba tertentu dari dana yang 

telah dimasukkan.12 

4. Menurut Reilly dan Brown investasi adalah pengikatan terhadap aset 

yang ada pada saat ini untuk beberapa waktu kedepan dengan tujuan 

memperoleh penghasilan yang mampu mengkompensasikan 

pengorbanan investor berupa: (1) keterikatan aset pada waktu 

tertentu, (2) tingkat inflasi, dan (3) ketidaktentuan penghasilan di 

masa mendatang.13 

Selain pengertian investasi menurut para ahli, berikut beberapa 

pengertian investasi menurut ensiklopedia maupun menurut kamus: 

a. Dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia mengartikan investasi 

sebagai: 

Menanamkan modal atau uang dalam suatu proses produksi yang 

dapat berupa pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan 

cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya. 

Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak 

ada modal barang yang harus diganti. 

Inti pengertian investasi menurut Ensikopedia Bahasa Indonesia 

adalah penanaman modal dalam proses produksi yang berarti 

menanamkan modal hanya untuk proses produksi, padahal kegiatan 

investasi tidak hanya berbentuk kegiatan produksi. Kegiatan 

12 H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 1. op.cit., hlm. 25 
13 H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 1. op.cit., hlm. 25 
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membangun sarana prasarana untuk menunjang aktivitas investasi 

juga merupakan kegiatan investasi. 

b. Dalam Kamus Hukum Ekonomi, menggunakan istilah Investment, 

yang memiliki arti, penanaman modal jangka panjang, contohnya 

dapat berupa penyediaan aktiva tetap atau pembelian sekuritas 

dengan tujuan untuk mendapatkan laba. 

c. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, bahwa 

investasi memiliki 2 arti yaitu: yang pertama adalah menanamkan 

dana atau modal pada suatu perusahaan dengan tujuan untuk 

memperoleh laba; dan yang kedua adalah jumlah dana atau modal 

yang ditanam.  

d. Dalam Undang-undang Penanaman Modal dikemukakan, 

“penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman 

modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun 

penanaman modal asing untuk melakakukan usaha di wilayah 

Negara Republik Indonesia”.  

Dari semua definisi penanaman modal di atas, faktor penting dari 

kegiatan investasi disimpulkan menjadi sebagai berikut: 

1. Terdapat motif untuk menambah atau setidaknya untuk 

mempertahankan modal; 

2. Bahwa modal termasuk sesuatu yang sifatnya dapat dilihat dan dapat 

diraba dan juga hal-hal yang sifatnya tidak dapat dilihat dan tidak 

dapat raba; 
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3. Terdapat 2 macam investasi yaitu investasi asing dan investasi dalam 

negeri. Secara singkat, investasi asing, sumber pembiayaannya berasal 

dari luar negeri, sedangkan investasi dalam negeri, sumber 

pembiayaan berasal dari dalam negeri. Para investor menggunakan 

investasi tersebut untuk mengembangkan usahanya dan bertujuan 

untuk mendapatkan laba atau keuntungan. 

Pada dasarnya, terdapat jenis-jenis investasi yang dikategorikan 

berdasarkan aset, pengaruh, sumber pembiayaan, dan bentuknya yaitu 

sebagai berikut:14 

a. Investasi berdasarkan asetnya 

Investasi ini dikategorikan melalui segi modal atau kekayaan. 

Investasi berdasarkan aset dibedakan menjadi 2, yaitu:  

1. Real asset; 

Real asset merupakan investasi berbentuk, seperti bangunan-

bangunan, mesin, alat transportasi, dll. 

2. Financial asset. 

Financial asset merupakan dokumen atau surat-surat yang dapat 

diklaim oleh pemegangnya kepada penerbit dokumen sekuritas 

tersebut. 

 

 

 

14 H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 2. op.cit., hlm.29 
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b. Investasi berdasarkan pengaruhnya  

Pengkategorian investasi ini dari unsur-unsur terpengaruhi atau tidak 

terpengaruhinya suatu kegiatan penanaman modal. Terdapat 2 macam 

perbedaan investasi berdasarkan pengaruhnya, yaitu:  

1. Investasi autonomus (berdiri sendiri) adalah investasi yang sifatnya 

spekulatif yang berarti tingkat pendapatan tidak mempengaruhi 

kegiatan investasi tersebut.  

2. investasi induced (mempengaruhi) adalah meningkatnya 

permintaan atas barang dan jasa serta pendapatan dapat 

mempengaruhi suatu kegiatan investasi. 

c. Investasi berdasarkan bentuknya 

Investasi ini adalah investasi yang digolongkan berdasarkan metode 

menanamkan modalnya. Terdapat 2 macam investasi berdasarkan 

bentuknya, yaitu:  

1. Investasi portopolio; 

Investasi portopolio adalah investasi melalui pembelian efek 

(securities) pada pasar modal atau bursa efek. 

2. Investasi langsung. 

Investasi langsung adalah investasi yang menyertakan pengalihan 

uang, proyek berjangka panjang, bertujuan untuk memperoleh 

penghasilan reguler, dan keikutsertaan dari pihak yang melakukan 

pernyataan modal serta terdapat suatu risiko bisnis.  

d. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya 
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Investasi ini digolongkan atas dasar sumber pembiayaannya. Sumber 

pembiayaan disini memiliki arti darimana modal itu didapatkan. 

Terdapat 2 macam perbedaan pada golongan investasi ini, yaitu: 

1. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA); dan 

2. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).  

2. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) 

Terminologi penanaman modal dalam negeri (untuk selanjutnya 

disingkat PMDN) bersumber dari kata domestic investment yang 

merupakan bahasa inggris. Pengertian PMDN menurut Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Penanaman Modal adalah: 

“kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri 
dengan menggunakan modal dalam negeri.” 
 
Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Pasal 2 

UU No. 6 Tahun 1968 adalah: 

“penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam Pasal 1 baik 
secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut 
atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.” 

 
Istilah modal dalam negeri bersumber dari hasil terjemahan kata 

domestic capital yang berasal bahasa inggris. Pengertian Modal dalam 

Negeri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penanaman Modal 

adalah: 

“modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan 
warga negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan 
usaha yang berbenuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.” 
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Dari uraian tersebut, modal dalam negeri dimiliki oleh:  

1. “Negara Indonesia 

2. Perseorangan Warga Negara Indonesia; atau 

3. Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum”.  

Sedangkan pengertian modal dalam negeri menurut Pasal 1 ayat (1) UU 

No. 6 Tahun 1968 adalah: 

“bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan 
benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional 
atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau 
disediakan guna menjalankan sesuatu usah sepanjang modal tersebut 
tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 
tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.” 

 
Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri swasta terdiri atas:15 

1. Perseorangan; dan/atau 

2. Badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia. 

Pihak-pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri 

adalah:16 

1. individu berkewarganegaraan Indonesia; dan/atau 

2. badan usaha Indonesia; dan/atau 

3. badan hukum Indonesia.  

individu berwarganegara Indonesia memiliki arti orang yang merupakan 

pendudukan Indonesia dan menanamankan modalnya dalam bidang 

usaha yang diperbolehkan untuk investasi dalam negeri. Badan usaha 

Indonesia adalah badan yang tidak merupakan badan hukum dan tunduk 

15 H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 2. op.cit., hlm.73 
16 H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 2. op.cit., hlm.73 
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pada hukum Indonesia, yaitu firma dan komanditer. Badan hukum 

Indonesia adalah gabungan orang yang memiliki tujuan tertentu yang 

hendak dicapai, memiliki kapital, serta memiliki hak dan kewajiban, 

yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. 17 

3. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Asing (PMA) 

Terdapat dua istilah yang kerap muncul dalam UU Nomor 1 Tahun 

1967, yaitu: 18 

1. Penanaman modal asing; dan 

2. Modal asing.  

Terminologi penanaman modal asing berasal dari kata bahasa inggris 

yaitu kata foreign investment.19 Adapun pengertian penanaman modal 

asing dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1967 tetang ialah: 

“hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut 
atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan 
menjalankan perusahaan di Indonesia.” 
 
Berdasarkan uraian definisi diatas, unsur dalam penanaman modal asing 

adalah sebagai berikut: 

1. dilaksanakan secara langsung; 

2. berdasarkan undang-undang; dan 

3. guna untuk melaksanakan perusahaan di Indonesia. 

Unsur dilaksanakan secara langsung memiliki arti bahwa semua 

risiko yang terjadi dari investor tersebut akan ditanggung langsung oleh 

17 H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 2. op.cit., hlm. 74 
18 H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 2. op.cit., hlm. 139 
19 H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 2. op.cit., hlm. 139 
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investor tersebut. Unsur menurut undang-undang berarti investor yang 

menanamkan modal asingnya di Indonesia wajib berlandaskan pada 

peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Semua 

penanam modal wajib menaati dan mematuhi semua ketentuan undang-

undang terkait yang berlaku.20 

Pengertian penanaman modal asing dapat ditemukan pada pasal 1 

angka 3 Undang-Undang Penanaman Modal. Penanaman modal asing 

ialah: 

“kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik 
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan 
dengan penanam modal dalam negeri”.  
 
 Penanaman modal adalah suatu aktivitas menempatkan modal atau 

yang bertujuan agar dapat melaksanakan suatu aktivitas usaha. Dalam 

melaksanakan kegiatanan investasi, investor menggunakan:21 

1. modal asing seluruhnya;dan atau 

2. modal asing yang patungan dengan penanam modal dalam negeri.  

Modal asing patungan adalah investor asing berkerjasama dengan 

investor dalam negeri, di mana investor asing memiliki saham maksimal 

sebanyak 95%, sedangkan investor dalam negeri memiliki minimal 

modal adalah sebesar 5%.  

 Menurut Prof. M Sornarajah, pengertian tentang penanaman modal 

asing adalah:22 

20 H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 2. op.cit., hlm. 139 
21 H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 2. op.cit., hlm. 140 
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“transfer of tangible or intangible assets from one country to another for 
the purpose od use in the country to generate wealth under the total or 
partial control of the owner of the assets” 
 
Terjemahannya adalah penanaman modal asing ialah pemindahan modal 

yang bentuknya berwujud maupun yang tidak berwujud dari negara yang 

satu ke negara lain dengan tujuan penggunaannya di negara tujuan 

penanaman modal, untuk mendatangkan laba dibawah pengendalian total 

ataupun sebagian dari pemilik modal. Dari pengertian tersebut, 

penanaman modal asing (PMA) memiliki arti transfer modal dari negara 

asalnya ke negara tujuan investasi. Pemanfataannya bertujuan untuk 

memperoleh laba.  

Disamping pengertian penanaman modal asing, kita juga dapat 

melihat pengertian modal asing pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 

Penanaman Modal. Modal asing ialah: 

“modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara 
asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum 
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak 
asing.” 
 

4. Tinjauan Umum tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal  

Dalam menghubungkan investasi di Indonesia dengan pemerintah 

Indonesia, penanaman modal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM memiliki 

kedudukan sebagai instansi pemerintah dalam sistem hukum Indonesia 

dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Tugas dan 

22H Salim HS dan Budi Sutrisno, ed 2. op.cit., hlm. 140 

Universitas Internasional Batam 

                                                                                                                                                               

Khelen Cristine. Kewenangan BKPM dalam Perizinan Investasi Pasca Kebijakan Online Single Submission di Kota Batam. 
UIB Repository©2019 



28 
 

fungsi BKPM adalah menangani hal-hal yang berkaitan dengan 

penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. 

Berlandaskan pada perundang-undangan yang berlaku saat ini, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal di 

Indonesia yang dilakukan pemerintah, dilakukan melalui BKPM. 

Kewenangan pengkoordinasiaan kebijakan tersebut oleh BKPM  meliputi 

“koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi dan Bank Indonesia, 

antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah 

daerah”.23 Penunjukan BKPM sebagai satu-satunya instansi pemerintah 

yang menangani penanaman modal di Indonesia memiliki pertimbangan 

untuk meningkatkan efektivitas dan menarik investor agar 

menanamankan modalnya di Indonesia. 

Untuk meningkatkan pelayanan investasi, pada Pasal 25 ayat (5) 

Undang-Undang Penanaman Modal diuraikan bahwa, pelayanan 

dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Yang memiliki arti bahwa 

para penanam modal tidak perlu datang ke berbagai instansi penerbit izin 

terkait dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. Sebagaimana 

yang tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Penanam Modal, 

“pelayanan terpadu satu pintu memiliki tujuan untuk membantu dan 

mempermudah penanam modal dalam mendapatkan:  

1. Pelayanan; 

2. Fasilitas fiskal; dan 

23Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 
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3. Informasi mengenai penanaman modal”. 

Selain itu, pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal 

pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu 

dilaksanakan oleh BKPM. Hal ini menyebabkan BKPM wajib 

menempatkan perwakilannya dari setiap sektor dan daerah terkait dengan 

pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan 

terpadu satu pintu. Jika dilihat dari tataran normatif, maka hal tersebut 

merupakan hal yang menggembirakan bagi calon penanam modal. Sebab 

petugas yang berwenang akan menjelaskan semua yang diperlukan oleh 

calon penanam modal secara komprehensif.24 

 Penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Penanaman Modal 

telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 97 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (yang selanjutnya akan disingkat PTSP) 

adalah:  

“pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari 
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 
melalui satu pintu”.  
 

Selain itu juga terdapat pelayanan yang dilakukan secara 

elektronik. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, pelayanan secara elektronik adalah pelayanan perizinan dan 

nonperizinan yang diberikan PTSP secara elektronik. Lebih lanjut dalam 

24 Sentosa Sembiring. op.cit., hlm.191 
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Pasal 10 dikemukan “Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 

Secara Elektronik (yang selanjutnya disingkat SPIPISE) adalah sistem 

pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara 

pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan 

dengan pemerintah daerah”. Adapun tujuan SPIPISE, dijabarkan dalam 

Pasal 3 Perka BKPM RI  Nomor 4 Tahun 2014 tentang SPIPISE, yaitu: 

a. “penyelenggaraan pelayanan informasi di bidang penanaman modal; 

b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang 

penanaman modal secara elektronik; 

c. pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal 

yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel; 

d. integrasi informasi data pelayanan perizinan dan nonperizinan di 

bidang penanaman modal; dan 

e. keselarasan kebijakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan 

Penanaman Modal antar sektor dan pusat dengan daerah”. 

5. Tinjauan Umum tentang Perizinan 

Dalam Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018, dikemukakan: 

perizinan adalah  

“segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau 
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (untuk selanjutnya disingkat 
KEK), yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”.   
 

Pejabat yang berwenang dalam menetapkan perizinan 

penanaman modal terdiri atas:  
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1. “Pemerintah Pusat; 

2. Pemerintah Provinsi; 

3. Pemerintah Daerah; 

4. PTSP Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (untuk selanjutnya disingkat KPBPB); dan 

5. PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (untuk selanjutnya disingkat 

KEK)”. 

Berdasarkan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman 

dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, KPBPB 

adalah: 

“suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas 
dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan 
atas barang mewah, dan cukai”.  
 
Esensi PTSP KPBPB yaitu pendelegasian atau pelimpahan wewenang 

merupakan dasar dari penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. 

Pelaksanaan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dilaksanakan 

oleh lembaga atau instansi yang berwenang terhadap perizinan dan 

non perizinan terkait. Kemudian, dalam pemrosesan perizinan dan non 

perizinan tersebut yang dimulai dari permohonan sampai dengan 

terbitnya dokumen, dilakukan pada satu tempat yaitu kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pendelegasian wewenang 

menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan BKPM Nomor 15 Tahun 2015, 

adalah: 
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“penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban 
perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangannya atas nama 
pembeli wewenang”. 
 
Pelimpahan wewenang menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan BKPM 

Nomor 15 Tahun 2015, adalah 

“penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban 
perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangannya atas nama 
penerima wewenang”. 
 

Layanan perizinan dan layanan non perizinan dapat 

dilaksanakan oleh pejabat tersebut di atas sesuai dengan 

kewenangannya. Layanan perizinan tersebut terdiri atas jenis 

perizinan: 

1. “Izin Prinsip; 

2. Izin usaha untuk berbagai sektor; 

3. Izin kantor perwakilan; dan 

a. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA); 

b. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan 

Asing (KP3A); 

c. Izin Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa 

Konstruksi Asing (BUJKA). 

4. Izin operasional berbagai sektor usaha”.  

Layanan Non perizinan terdiri atas jenis perizinan:  

1. “Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 

a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(RPTKA); 
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b. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 

2. Angka Pengenal Impor; dan 

a. API Produsen (API-P); 

b. API Umum (API-U); 

3. Rekomendasi teknis berbagai sektor usaha”. 

Dalam penanaman modal asing di Indonesia, PMA wajib 

memiliki Izin prinsip. Izin Prinsip merupakan persetujuan yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memulai investasi yang 

dilakukan oleh investor asing. Izin prinsip PMA dibedakan menjadi 

empat macam, yang meliputi: 

a. Izin prinsip; 

b. Izin prinsip perluasan; 

c. Izin prinsip perubahan; dan 

d. Izin prinsip penggabungan. 

Esensi dari izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang terhadap investor, baik investor dalam negeri 

maupun investor asing. Filosofi dari izin usaha, yaitu supaya investor 

dapat melakukan kegiatan produksi/operasi. Kegiatan produksi/ 

operasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang akan menghasilkan 

barang dan jasa. Izin Usaha penanaman modal dibedakan menjadi 

empat macam, yang meliputi: 

a. “Izin usaha; 

b. Izin usaha perluasan; 
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c. Izin usaha penggabungan usaha; dan  

d. Izin usaha perubahan”.  

6. Tinjauan Umum tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

Pengaturan mengenai panduan pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal terdapat pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018.  

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bertujuan untuk 

mengevaluasi kegiatan penanaman modal. Kegiatan tersebut meliputi 

pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman 

modal, apakah telah sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab 

yang dimiliki oleh penanam modal. Tata cara sebagaimana yang diatur 

pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1.  Pemantauan 

  Kegiatan pemantauan bertujuan untuk “mengetahui 

perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan 

yang dihadapi oleh pelaku usaha melalui pengumpulan, verifikasi, 

dan evaluasi terhadap: 

a. LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha; 

b. Laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang 

disampaikan oleh pelaku usaha; 

c. Laporan kegiatan kantor perwakilan oleh KPPA, KP3A, 

BUJKA, dan KPA Migas; 
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d. Laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai 

dengan peraturan instansi teknis terkait”.25 

“Kegiatan pemantauan dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP 

Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan 

KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya 

sejak penanam modal mendapatkan perizinan berusaha.”  

Setiap pelaku usaha yang sudah memperoleh perizinan berusaha, 

wajib menyampaikan LKPM secara berkala. Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah 

“laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan 

permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat 

dan disampaikan secara berkala”. Setiap Penanam Modal 

berkewajiban menyampaikan LKPM melalui SPIPISE secara 

berkala untuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh 

pelaku usaha. Pasal 10 ayat (5) Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 

2018 menguraikan penyampaian LKPM disampaikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. “Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) 

bulan (Triwulan) sesuai dengan format tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

25 Pasal 9 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman 
dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
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b. Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud huruf (a) 

diatur sebagaimana berikut: 

1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 

bulan April tahun yang bersangkutan; 

2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 

bulan Juli tahun yang bersangkutan; 

3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 

bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan 

4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 

bulan Januari tahun berikutnya”. 

2. Pembinaan 

Kegiatan pembinaan meliputi: 

a. “bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau 

dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman 

Modal secara berkala;  

b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman 

Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan;  

c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku 

Usaha;  

d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa 

kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau  
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e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang 

sudah memiliki perizinan”.  

Pelaksanaan kegiatan pembinaan BKPM, DPMPTSP Provinsi, 

DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau 

Administrator KEK kepada aparatur daerah dan Pelaku Usaha. 

3. Pengawasan 

pengawasan dilakukan atas kegiatan penanaman modal sebagai 

tindak lanjut dari:  

a. “evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;  

b. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau 

barang dan bahan;  

c. permintaan dari unit lain di BKPM dan/atau Instansi Teknis 

terkait;  

d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan 

pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya 

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 dan Pasal 8;  

e. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada 

BKPM oleh DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP 

Kabupaten/Kota untuk Proyek yang merupakan kewenangan 

Pemerintah Pusat;  

f. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada 

DPMPTSP Provinsi oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk 
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Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah 

provinsi; atau  

g. proses pengenaan dan pencabutan sanksi”. 

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP 

Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan 

KPBPB, atau Administrator KEK secara terkoordinasi dan dapat 

didampingi oleh Instansi Teknis dan/atau instansi terkait. 

7. Tinjauan Umum tentang Online Single Submission (OSS) 

“Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online 

Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan 

Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada 

Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”.26 Jenis 

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS terdiri atas:  

a. Izin Usaha; dan 

b. Izin Komersial atau Operasional. 

Izin usaha adalah “izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan 

atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota 

setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha 

dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau 

operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 

Sedangkan, izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan 

26Pasal 1 Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik 
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oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin 

Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan 

memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen”.27 

B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Pasal 15, yang berbunyi: 

“Setiap penanam modal berkewajiban: 

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal”; 

Pasal 25, yang berbunyi: 

(4)   “Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan 

usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, 

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”. 

(5)   “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui 

pelayanan terpadu satu pintu”.    

Pasal 26, yang berbunyi: 

(2)   “Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau 

instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang 

mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 

lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan 

27Pasal 1 Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik 
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nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang 

berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di 

provinsi atau kabupaten/kota”. 

Pasal 28, yang berbunyi: 

(1)     “Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan 

penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal 

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang penanaman modal; 

b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman 

modal; 

c.  menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan 

kegiatan dan pelayanan penanaman modal; 

d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di 

daerah dengan memberdayakan badan usaha; 

e. membuat peta penanaman modal Indonesia; 

f. mempromosikan penanaman modal; 

g. mengembangkan 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; 
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h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi 

permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam 

menjalankan kegiatan penanaman modal; 

i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang 

menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah 

Indonesia; dan 

j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu 

pintu.” 

(2)   “Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas 

melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Pasal 29, yang berbunyi: 

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu 

satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan 

perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait 

dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.” 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  

Pasal 1, yang berbunyi 

- Angka 4: “Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha 

dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang 
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dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan 

persyaratan dan/atau Komitmen”. 

- Angka 5: “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah 

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh  Lembaga OSS untuk dan 

atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali 

kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang 

terintegrasi”. 

- Angka 7:  “pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan 

oleh Pelaku Usaha melalui OSS”. 

Pasal 5, yang berbunyi: 

Jenis Perizinan Berusaha Terdiri atas: 

e. Izin usaha; dan 

f. Izin komersial atau operasional.  

Pasal 18, yang berbunyi: 

(1)     “Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota sesuai kewenangannya. 

(2)     Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya 

telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya”. 

Pasal 19, yang berbunyi: 
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(1)     “Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan 

dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib 

dilakukan melalui Lembaga OSS. 

(2)     Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)     Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen 

Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. 

(4)     Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. 

(5)     Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan 

alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi 

elektronik. 

(6)     Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dicetak (print out)”. 

Pasal 85, yang berbunyi:  
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Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas Perizinan Berusaha pada: 

a. “sektor ketenagalistrikan; 

b. sektor pertanian; 

c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan; 

d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

e. sektor kelautan dan perikanan; 

f. sektor kesehatan; 

g. sektor obat dan makanan; 

h. sektor perindustrian; 

i. sektor perdagangan; 

j. sektor perhubungan; 

k. sektor komunikasi dan informatika; 

l. sektor keuangan; 

m. sektor pariwisata; 

n. sektor pendidikan dan kebudayaan; 

o. sektor pendidikan tinggi; 

p. sektor agama dan keagamaan; 

q. sektor ketenagakerjaan; 

r. sektor kepolisian; 

s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan 

t. sektor ketenaganukliran, 
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yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”. 

Pasal 86, yang berbunyi: 

(1)     “Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang tidak termasuk dalam 

Pasal 85 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sektor bersangkutan”. 

Pasal 93, yang berbunyi: 

“Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS”. 

Pasal 94, yang berbunyi: 

(1)     “Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, 

berwenang untuk: 

a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; 

b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha   

melalui sistem OSS; 

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan 

Berusaha pada sistem OSS; 

d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan 

e. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, 

pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS”. 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Pasal 1, yang berbunyi: 
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- Angka 2: “Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, pemerintah 

daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus”. 

- Angka 7: “Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 

kewajiban, dan pertan.ggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, 

termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang”. 

- Angka 8: “Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 

kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, 

termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang”. 

- Angka 9: “Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat 

PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan 

melalui PTSP secara elektronik”. 

4. Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 

Pasal 1, yang berbunyi: 

- Angka 35: “Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, 

dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan 

perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

- Angka 36: “Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan 

realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan”.  
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- Angka 37: “Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan 

Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal”. 

- Angka 38: “Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang 

dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman 

Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan 

terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk 

penggunaan fasilitas Penanaman Modal.”  

Pasal 9, yang berbunyi: 

(1)   “Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi 

Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku 

Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap:  

a. LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;  

b. laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang 

disampaikan oleh Pelaku Usaha;  

c. laporan kegiatan kantor perwakilan oleh KPPA, KP3A, 

BUJKA, dan KPA Migas ; dan  

d. laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai 

dengan peraturan Instansi Teknis terkait”.  
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(2)   “Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP 

Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau 

Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya”. 

Pasal 10, yang berbunyi: 

(1)   “Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf c dilakukan secara daring dan berkala melalui 

SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

Pelaku Usaha”. 

Pasal 18, yang berbunyi: 

(1)    “Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, 

DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau 

Administrator KEK kepada aparatur daerah dan Pelaku Usaha”.  

(2)    “Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

dilakukan terhadap Pelaku Usaha, dilaksanakan melalui:  

f. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau 

dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan 

Penanaman Modal secara berkala;  

g. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman 

Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan;  
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h. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku 

Usaha;  

i. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa 

kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau  

j. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional 

yang sudah memiliki perizinan”.  

Pasal 20, yang berbunyi: 

“Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, 

dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:  

a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal”;  

Pasal 21, yang berbunyi: 

(1)   “Kegiatan Pengawasan dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP 

Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan 

KPBPB, atau Administrator KEK secara terkoordinasi dan dapat 

didampingi oleh Instansi Teknis dan/atau instansi terkait”. 

(2)   “Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, 

dapat dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, 

DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau 

Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya”.  

5. Peraturan BKPM RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan tata 

cara perizinan dan fasilitas penanaman modal 

Pasal 1 angka (10) yang berbunyi:  
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“Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission 

yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah 

non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang koordinasi penanaman modal, yaitu BKPM”. 

Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: 

“Layanan Perizinan dan layanan Fasilitas Penanaman Modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perizinan sebagai 

berikut:  

a. sektor energi dan sumber daya mineral, subsektor 

ketenagalistrikan, yaitu:  

1. izin panas bumi; dan  

2. penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi;  

b. sektor energi dan sumber daya mineral, subsektor minyak dan gas 

bumi, yaitu:  

1. izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi;  

2. izin survei;  

3. Izin Usaha penyimpanan minyak dan gas bumi;  

4. Izin Usaha pengolahan minyak dan gas bumi;  

5. Izin Usaha pengangkutan minyak dan gas bumi;  

6. Izin Usaha niaga umum minyak dan gas bumi; dan  

7. izin kantor perwakilan asing subsektor minyak dan gas bumi;  

c. sektor energi dan sumber daya mineral, subsektor mineral dan 

batubara, yaitu:  
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1. Izin Usaha pertambangan eksplorasi;  

2. pengakhiran Izin Usaha pertambangan karena pengembalian;  

3. Izin Usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk 

pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;  

4. Izin Usaha pertambangan operasi produksi dan 

perpanjangannya;  

5. Izin Usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk 

pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya;  

6. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;  

7. Izin Usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan; dan  

8. Izin Usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya;  

d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yaitu:  

1. Izin Usaha pembangunan dan pengusahaan properti; dan  

2. Izin Usaha bidang perumahan;  

e. fasilitas kepabeanan dan perpajakan, yaitu:  

1. pemberian fasilitas importasi Mesin, barang modal dan bahan 

bagi penanaman modal sektor industri dan industri yang 

menghasilkan jasa;  

2. pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal sektor 

ketenagalistrikan;  

3. pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal untuk 

kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan 

batubara;  
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4. pengusulan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak 

penghasilan badan (tax holiday); dan  

5. pengusulan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman 

modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah 

tertentu (tax allowance); dan  

f. bidang Penanaman Modal, yaitu:  

1. izin KPPA;  

2. izin pembukaan kantor cabang untuk sektor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 

dengan ketentuan Izin Usaha diterbitkan oleh PTSP Pusat di 

BKPM;  

3. rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagai pemegang 

saham;  

4. rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin 

tinggal terbatas; dan  

5. rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal 

tetap.”  

Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: 

“Perizinan Penanaman Modal selain perizinan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai 

perizinan berusaha terintergrasi secara elektronik”. 
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6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 

Nonperizinan Penanaman Modal 

Pasal 10, yang berbunyi: 

(1)   “Ruang lingkup layanan yang diatur dalam Peraturan Kepala ini 

terdiri atas:  

a. layanan Perizinan; dan  

b. layanan Nonperizinan”.  

(2) “Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP 

Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai 

kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, 

Pasal 7, dan Pasal 8”.  

Pasal 11, yang berbunyi: 

(1)   “Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf a, terdiri atas:  

1. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;  

2. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;  

3. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 

untuk berbagai sektor usaha;  

4. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;  

5. Izin Kantor Perwakilan; dan  

6. Izin operasional berbagai sektor usaha.  
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(2)   Jenis Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat  

(1) huruf b, terdiri atas:  

a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing;  

b. Angka Pengenal Importir; dan  

c. Rekomendasi teknis berbagai sektor usaha”.  

7. “Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 

Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha 

Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 

Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan 

Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 

Bintan Wilayah Kabupaten Kota Tanjung Pinang Dan Kepala Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 

Karimun”  

Pasal 2, yang berbunyi:  

BKPM melimpahkan wewenang penerbitan Izin Usaha dalam rangka 

penanaman modal: 

a. “Di KPBPB Batam kepala Kepala Badan Pengusahaan KPBPB 

Batam; 

Pasal 4, yang berbunyi: 

(1) “Pelimpahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 

Pasal 3 meliputi Izin Usaha di bidang Pekerjaan Umum, 
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Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Kehutanan, 

Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian, dan 

Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pelimpahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. Bidang usaha yang di dalamnya terdapat modal asing;  

b. Bidang usaha yang masih menjadi kewenangan pemerintah 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

(3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2): 

a. Di bidang perindustrian tidak mencangkup izin usaha 

industri dan/atau izin perluasan beserta perubahannya untuk 

jenis industri sebagai berikut: 

1. Industri minuman beralkohol; 

2. Industri kertas berharga;  

3. Industri senjata dan amunisi; 

4. Industri yang mengelolah bahan beracun dan berbahaya 

(B3) dan indusri teknologi tinggi yang strategis; 

5. Industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala 

nasional. 
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b. di bidang Energi dan sumber Daya Mineral tidak mencakup 

penerbitan izin usaha pertambangan, izin usaha hulu 

minyak dan gas bumi, izin usaha ketenagalistrikan untuk 

kepentingan sendiri yang lintas provinsi karena merupakan 

kewenangan kementerian teknis terkait”.  

8. “Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip 

Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepada Kepala 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Bintan Wilayah Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah 

Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 

Pasal 2, yang berbunyi:  

BKPM melimpahkan wewenang penerbitan Izin prinsip, Izin Prinsip 

Perubahan, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Penggabungan 

Perusahaan, pembatalan dan pencabutannya: 

a. Di KPBPB Batam kepala Kepala Badan Pengusahaan KPBPB 

Batam; 

Pasal 3, yang berbunyi:  

(1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 terdiri dari:  
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a. Bidang usaha yang di dalamnya terdapat modal asing;  

b. Bidang usaha yang masih menjadi kewenangan pemerintah 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

(2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1): 

A. Di bidang perindustrian tidak mencangkup izin prinsip 

penanaman modal beserta perubahannya untuk jenis industri 

sebagai berikut: 

1. Industri minuman beralkohol; 

2. Industri kertas berharga;  

3. Industri senjata dan amunisi; 

4. Industri yang mengelolah bahan beracun dan berbahaya (B3) 

dan indusri teknologi tinggi yang strategis; 

5.  Industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional 

sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian tentang 

industri prioritas tinggi. 

B.  di bidang Energi dan sumber Daya Mineral tidak mencakup izin 

prinsip penanaman modal untuk penanaman modal hulu minyak 

dan gas bumi karena merupakan kewenangan kementerian 

teknis terkait”.  
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C. Landasan Teori 

Teori Kepastian Hukum 

Menurut Gustav Radburch kepastian hukum merupakan salah satu 

tujuan pembentukan undang-undang itu sendiri.  Hal tersebut juga tak 

lepas dari latar belakang yang mendasari lahirnya suatu norma hukum. 

Pengertian kepastian hukum adalah jaminan kejelasan dan kelogisan yang 

dapat diberikan terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Jelas 

dalam arti tidak rancu dan tidak timbul keraguan yang dapat menyebabkan 

multi-tafsir. Logis dalam arti antara aturan yang satu dengan aturan yang 

lain tidak berbenturan atau bertentangan. Peraturan akan kehilangan 

wibawanya apabila terdapat ketidakjelasaan dan ketidaklogisan. Pendapat 

yang dikemukakan oleh O. Notohamidjojo “hukum yang berwibawa itu 

ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh justitiabelen yaitu 

orang-orang yang harus menaati hukum itu”. 28 

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki definisi, bahwa 

terdapat peraturan yang sifatnya umum yang membuat seseorang 

mengetahui perbuatan yang dilakukan apakah itu boleh atau tidak, dan 

juga sebagai bentuk keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenangan 

pemerintah. Dengan adanya aturan tersebut, perbuatan-perbuatan yang 

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan yang dilakukan oleh negara, 

diketahui oleh seseorang.29 Dalam kata lain, kepastian hukum merupakan 

28Sentosa Sembiring. op.cit., hlm.15 
29Sentosa Sembiring. op.cit., hlm.15 
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ukuran, patokan, dan tolak ukur agar dapat tercapainya tujuan pembuatan 

hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 
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