BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teoritis
Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1.

Teori Kepastian Hukum
Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh
para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya
hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara
tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan
untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat,
bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini didukung oleh
beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak
dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan.
Teori ini yang di ada diartikan menurut salah satu pakar yaitu Gustav
Radbruch yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu
jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang
bersangkutan dengan hukum. membuat tidak adanya perbedaan didalam
mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang
telah di buat.8
Hukum tersebut menjadi salah satu ajaran yang digunakan oleh
penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Untuk
timbulnya keapstian tersebut aparat hukum harus juga melihat aturan-

8

Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”,
(disampaikan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, 8 Januari 2009)
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aturan yang telah di buat sehingga tidak menyampingkan aturan
normative tersebut.
Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda.
Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan
perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum
merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah.
Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai
berikut:
“Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa aturan-aturan
hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya
dengan memperhatikan hak asasi manusia (dalam hal ini setiap
orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam aturan
hukum tersebut mendapat jaminan bahwa haknya akan terpenuhi
serta kewajibannya akan dilaksanakan pula). Selain itu apabila
terdapat permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan, maka
Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut dapat
dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan
oleh Majelis Hakim.”
Kepastian hukum memiliki kaitan yang sinkron dengan keadilan.
Akan tetapi meskipun berada dalam satu frekuensi yang sama, tidak
dapat pula diartikan bahwa hukum identik dengan keadilan. Hal ini
dikarenakan sifat dari hukum memiliki sifat yang umum sehingga
mengikat bagi semua orang tanpa ada diskriminasi. Prinsip hukum yang
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umum dan tidak mendiskriminasi inilah yang diperlukan dalam
menjamin kepastian hukum dalam hal investasi atau penanaman modal.9
Kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dengan aturan hukum
positif yang dikeluarkan oleh negara serta peranan negara dalam
melaksanakan hukum positif. Kepastian hukum tersebut bertujuan untuk
memastikan bahwa hukum positif yang berlaku di negara dapat
ditegakkan tanpa pandang bulu atau tebang pilih.
Intisari kepastian hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh para
ahli dapat disimpulkan sebagai berikut:
“Adanya kepastian hukum merupakan sarana yang digunakan oleh
para pencari keadilan dalam menghadapi tindakan-tindakan yang
arogan dan sewenang-wenang oleh Pemerintah ataupun Penegak
Hukum. Hal ini tidak terlepas dari ego sektoral yang menjadi
kepentingan masing-masing aparat penegak hukum serta
pemerintah. Kepastian hukum akan mengakomodir hak dan
kewajiban yang seharusnya diterima dan dilaksanakan oleh warga
negara sehingga memberikan batasan-batasan hal apa saja yang
diperkenankan untuk dilaksanakan, hal apa saja yang tidak
diperkenankan untuk dilaksanakan, serta memberikan karakteristik
perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini tentu
akan berimplikasi pada penerapan hukum yang sesuai dengan
tujuan, asas, prinsip serta norma yang digaungkan dalam aturan
hukum tersebut.”
Kepastian hukum menandakan bahwa penerapan hukum positif telah
dijalankan secara tepat. Selain itu subjek, objek, dan ancaman hukuman
yang akan dijatuhkan sudah sesuai. Beberapa ahli menyatakan bahwa
kepastian hukum tidak mutlak ada setiap saat karena harus menyesuaikan
9

Amgasussari Anugrahni Sangalang, Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum,
Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, (Yogyakarta: Tesis Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 2012).
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dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul
dengan mempertimbangkan asas-asas lain seperti kemanfaatan dan
keadilan.
Seorang yang menginginkan untuk menanamkan modalnya atau pun
investor butuh adanya kepastian hukum untuk salah satu pegangan bagi
mereka sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan mereka. Hal
tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan
dari kegiatan penanaman modal tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk
meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman
modal tersebut.

2.

Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum di Indonesia dilandasi oleh prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Pancasila, mengingat Pancasila merupakan ideologi
bangsa dan falsafah bangsa Indonesia. Perlindungan hukum sendiri
merupakan bentuk perlindungan terhadap subjek hukum agar terhindar
dari penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan atau keadaan.
Perlindungan hukum juga memiliki 2 (dua) sifat, yaitu: preventif
(perlindungan sebelum terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum atau
upaya pencegahan) dan represif (penegakan aturan hukum terhadap
perbuatan yang melanggar hukum).
Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada
konsep-konsep Rechtstaat dan "Rule of Law". Dengan menggunakan
konsepsi Barat sebagi kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila,
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maka “prinsip perlindungan hukum di indonesia adalah prinsip
pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang
bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak
pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya
di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatas-pembatas
dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.”10
Perlindungan hukum menurut pandangan dari Satjipto Raharjo
adalah sebagai berikut:11
“perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua
hak-hak yang diberikan oleh hukum.”
Perlindungan hukum menurut pandangan dari Muchsin adalah
sebagai berikut:12
“perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindugi individu
dengan meyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya
ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.”
Perlindungan hukum menurut pandangan Phillipus M. Hadjon
adalah sebagai berikut:13

10

Philipus Mandiri Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu,
1987), hlm. 38
11
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69
12
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Magister
IImu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,2003), hlm. 14
13
Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm. 54
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“perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah
yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang
mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan
yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,
termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”
Perlindungan hukum menurut pandangan Philipus M Hadjon
dikembangkan oleh para akademisi menjadi sebagai berikut:14
“suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya
dengan suatau sanksi. perlindungan hukum dapat di bedakan
menjadi dua, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang di
berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum
terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan
perundang-ndangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan
dalam melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu
pelanggaran.”

B. Landasan Konseptual
1.

Tinjauan Umum Tentang Investasi
a.

Pengertian Investasi
Investire merupakan bahasa Latin yang memiliki artian
memakai. Investment merupakan bahasa Inggris yang memiliki
artian menggunakan. Dua kata tersebut merupakan asal muasal
penggunaan istilah investasi dalam Bahasa Indonesia. Konsep yang

14

Muchsin, Op.Cit., hlm. 20.
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terbentuk dari investasi sendiri adalah menggunakan atau memakai
kelebihan dana untuk memperoleh alat-alat yang menunjang proses
produksi sehingga dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang
memiliki nilai ekonomis serta memperoleh keuntungan darinya.15
Istilah investasi saat ini sudah memiliki karakteristik tersendiri,
hal ini mengingat banyaknya bentuk investasi yang berkembang di
era modern ini. Akan tetapi dalam penelitian ini investasi yang
dimaksud adalah investasi dalam hal penanaman modal. Penanaman
modal sendiri merupakan kegiatan menggunakan dana atau aset yang
ada untuk menunjang kegiatan operasional dan keberlangsungan
perusahaan

untuk

jangka

waktu

tertentu

dengan

harapan

mendapatkan imbal hasil yang lebih besar setelah jangka waktu
tertentu.16
Penggunaan istilah investasi dan penanaman modal tergantung
dalam konteks apa hal tersebut akan di bahas. Penggunaan kata
investasi cenderung digunakan dalam kehidupan sehari-hari salah
satunya adalah ketika melakukan kegiatan bisnis atau usaha ataupun
dalam kegiatan menyiapkan keuangan yang mapan di masa yang
akan datang. Sedangkan penggunaan istilah penanaman modal
cenderung digunakan dalam hal-hal yang bersinggungan secara
langsung dengan birokrasi dan peraturan perundang-undangan. Hal
ini tidak terlepas dari aturan hukum yang ada di Indonesia adalah
15

H. Salim HSdan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), hlm. 31.
16
Andri
Madian,
“Pengertian
Investasi
dan
Cara
Berinvestasi”,
https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-investasi-dan-cara-berinvestasi/, diakses tanggal 25
April 2018.
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Undang-Undang

Penanaman

Modal

bukan

Undang-Undang

Investasi.
Baik investasi maupun penanaman modal memiliki karakteristik
yang sama, yang membedakan hanya dalam konteks apa istilah
tersebut akan digunakan. Adapun karakteristik dari investasi atau
penanaman modal adalah sebagai berikut:
1.

Investasi atau penanaman modal dapat dilakukan oleh orang
perorangan ataupun badan usaha;

2.

Investasi atau penanaman modal dapat bersumber dari modal
asing, modal dalam negeri atau modal yang bersumber dari
Anggaran Negara atau Anggaran Daerah (dalam hal ini biasanya
bersinggungan dengan BUMN maupun BUMD);

3.

Investasi atau penanaman modal dapat bersifat langsung
(membangun badan usaha sesuai aturan yang ada dan
menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia) maupun bersifat
tidak langsung (hanya turut serta dalam permodalan, biasanya
dicantumkan dalam akta pendirian usaha. Apabila berbentuk PT
maka bentuknya adalah penyertaan modal dalam bentuk saham).

4.

Investasi atau penanaman modal dapat berbentuk portofolio,
produk perbankan, pengadaan barang dan jasa, atau aktivitas
lainnya.
Investasi diatur dalam 2 (dua) kamus yang ada yakni Kamus

Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum Ekonomi. Adapun
definisi investasi atau penanaman modal adalah sebagai berikut:
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1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi memiliki 2
(dua) karakteristik yaitu meletakkan uang dalam perusahaan
atau proyek dengan tujuan memperoleh imbal hasil yang
menguntungkan dan jumlah uang yang diletakkan tersebut
termasuk dalam kegiatan penanaman modal. 17

2.

Menurut Kamus Hukum Ekonomi investasi merupakan kegiatan
yang dilaksanakan dalam jangka panjang yang berkaitan dengan
keadaan finansial perusahaan, pelaksanakan proyek-proyek yang
menjadi bidang operasional perusahaan, pembelian saham,
maupun

kegiatan-kegiatan

yang

berhubungan

dengan

permodalan perusahaan tersebut.18
Definisi investasi dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan
Perdagangan adalah sebagai berikut:19
“Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk
produksi barang-barang produsen atau barang-barang
konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan,
investment mungkin berarti penempatan dana-dana kapital
dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relative
panjang, supaya memperoleh hasil yang teratur dengan
maksimum keamanan.”
Definisi penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Pasal
1 UU Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

17

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (offline), Pusat Bahasa Kementrian
Pendidikan Nasional, edisi V, (Jakarta: 2016)
18
Syahrul, Muhammad Afdi Nizar, Ardiyos, Kamus Lengkap Ekonomi, Istilah-Istilah Akuntansi,
Keuangan, dan Investasi, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2000)
19
Budi Untung dan Hendrik, Hukum Investasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2
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“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia.”
Definisi investasi menurut Haming dan Basalamah adalah
sebagai berikut: 20
“penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki
dan biasanya berjangk awaktu lama dengan harapan
mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.
investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang
dijalankan oleh orang pribadi (natural person) maupun badan
hukum (juridical person), dalam upaya meningkatkan dan/atau
mempertahankan nilai modal awalnya, baik berbentuk
peralatan, uang tunai, hak katas kekayaan intelektual aset tak
bergerak, maupun keahlian.”
Definisi investasi atau penanaman modal menurut Fitzgeral
adalah sebagai berikut: 21
“investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha
penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk
mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan
barang modal akan dihasilkan aliran produk dimasa yang akan
datang.”
Investasi diklasifikasikan menjadi dua (2), yaitu investasi asing
dan investasi dalam negeri. Investasi asing berarti modal yang
digunakan dalam penanaman modal tersebut termasuk dalam
kategori modal asing atau yang bersumber dari luar negeri.
Sedangkan investasi dalam negeri berarti modal yang digunakan

20
21

Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Jakarta:2004), hlm. 4
http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-investasi-menurut-pakar.html#
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dalam penanaman modal merupakan modal dalam negeri dan
bersumber dari dalam negeri.

b. Jenis Investasi
Dalam hal berinvestasi timbul lah banyak nya bentuk untuk
menjalankan sebuah investasi bagi para investor yang menginginkan
untuk membuka bisnis mereka. Hal tersebut menimbulkan ciri-ciri
tersendiri dengan risiko dan keuntungan yang berbeda. Hal tersebut
di tuangkan dan di berikan kebebasan dalam bidang mana saja, para
investor yang meminat untuk menjalankan sebuah bidang yang
meraka inginkan dan juga yang ingin di jalankan.
Terdapat golongan investasi didasari oleh asset, ekonomi, cara
penanaman, pengaruh, dan juga sumbernya.hal tersebut akan di
jelaskan sebagai berikut:
1) Investasi Berdasarkan Asetnya
Menurut Fahmi dan Hadi dalam aktivitasnya investasi pada
umum nya dikenal ada dua bentuk, yaitu:22
a) Real Investment
“Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan
aset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.”

22

Fahmi Hadi, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, (Jakarta:2009), hlm. 7
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b) Financial Investment
“Investasi keuangan (financialinvestment) secara umum
melibatkan asset kontrak tertulis, seperti saham biasa
(common stock) dan obligasi (bond).”
Perbedaan kedua jenis investasi ini adalah nilai likuiditas
dari

investasi

tersebut.

Likuiditas

berarti

mudahnya

mengkonversi aset menjadi bernilai dengan biaya transaksi yang
lebih murah. Yang bersifat lebih likuid adalah financial
investment. 23
2) Investasi Berdasarkan Pengaruhnya
Investasi berdasarkan pengaruhnya adalah penanaman
modal didasarkan dalam factor-faktor yang timbul dapat
mempengaruhi atau tidaknya dalam peroses menjalankan
kegiatan oleh investor. Investasi ini di bagi menjadi 2 macam
seperti berikut:
a.

Investasi Autonomus(berdiri sendiri)
“Merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat
pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian suratsurat beharga.”

b.

Investasi Induced (mempengaruhi-menyebabkan)
“Merupakan

investasi

yang

dipengaruhi

kenaikan

permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan.

23

Ibid, hlm.37
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Misalnya, penghasilan transitory, yaitu penghasilan yang
didapat dari selain bekerja, seperti bunga dan sebagainya.”
3) Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaannya
Merupakan investasi yang mendasar pada asal-usul
investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi 2 bagian
sebagai berikut:
a) Investasi Yang Bersumber Dari penanaman Modal Asing
(PMA)
Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Penanaman
Modal disebutkan bahwa penanaman modal asing adalah
“kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di
wilayah Negara menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam
negeri”.
b) Investasi Yang Bersumber Dari Modal Dalam Negeri
(PMDN)
Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Penanaman
Modal

disebutkan

bahwa

PMDN

adalah

“kegiatan

menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri”.24

24

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
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4) Investasi Berdasarkan Bentuknya
Merupakan investasi yang didasarkan dari tindakan yang di
lakukan untuk menanamkan investasi. Hal tersebut di bagi
menjadi 2 bentuk cara sebagai berikut:
a) Investasi Portofolio
Dalam hal ini portofolio adalah invstasi yang di dasarkan
dari sebuah Surat berharga dalam halnya sebuah bentuk
seperti contohnya saham dan obligasi.
b) Investasi Langsung
Dalam hal ini investasi langsung adalah investasi yang biasa
dilakukan dengan

membangun,

membeli total,

atau

mengakuisi perusahaan.

c.

Asas-Asas Investasi
Asas-asas hukum yang berkaitan dengan investasi adalah
sebagai berikut:
1) Asas Ekonomi Perusahaan
Sebagaimana tertera dalam Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 beserta penjelasannya, asas ekonomi
perusahaan

adalah

“asas

yang

mana

didalam

sebuah

penanaman investasi dapat dilakukan dan di jalankan secara
optimal dan sesuai dengan prinsip efisiensi.”

Universitas Internasional Batam

Erman Sugandi, Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing di Kota Batam
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
UIB repository @2019

32

2) Asas Hukum Internasional
Sebagaimana tertera dalam Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 beserta penjelasannya, asas hukum
internasional adalah “asas yang dimana mengatur tentang
penyelesaian bila terjadi sebuah sengketa antara pemerintah
dengan penanaman modal.”
3) Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi sebagaimana tertera dalam
Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal adalah
sebagai berikut: “Asas di mana di dalam penanaman moda atau
investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.”
4) Asas Manfaat
Asas manfaat sebagaimana tertera dalam Undang-Undang
Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai berikut “Asas
dimana di dalam penanaman modal atau investasi dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat Indonesia.”
Terdapat 10 (sepuluh) asas dalam UU Penanaman Modal,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1). Adapun penjelasan
asas tersebut adalah sebagai berikut:
1) Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum adalah “asas yang meletakkan hukum
serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai
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dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam setiap
penanaman modal.”
2) Asas Keterbukaan
Asas

keterbukaan

adalah

“asas

yang

berprinsip

pada

keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatiftentang
kegiatan penanaman modal.”
3) Asas Akuntabilitas
Asas akuntabilitas adalah “asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat.”
4) Asas Perlakuan Yang Sama Dan Tidak Membedakan Asal
Negara
Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
adalah “asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan
undang-undang.”
5) Asas Kebersamaan
Asas kebersamaan adalah “asas yang mendorong peran seluruh
penanam modal secara bersama-sama demi terwujudnya
kesejahteraan rakyat.”
6) Asas Efisiensi Berkeadilan
Asas efisiensi berkeadilan adalah “asas yang mendasari
pelaksanaan penanamanmodal dengan mengedepankan efisiensi
berkeadilan dalam mewujudkan iklim usaha yang adil.”
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7) Asas Berkelanjutan
Asas berkelanjutan adalah “asas yang secara terencana
mengupayakan

berjalannya

proses

pembangunan

melalui

penanaman modal untuk kesejahteraan.”
8) Asas Berwawasan Lingkungan
Asas berwawasan lingkungan adalah “asas penanaman modal
yang

dilakukan

dengan

tetap

memperhatikan

dan

mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan
hidup.”
9) Asas Kemandirian
Asas kemandirian adalah “asas penanaman modal yang
dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan
negara.”
10) Asas Keseimbangan Kemajuan Dan Kesatuan Ekonomi
Nasional
Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
adalah “asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan
ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.”

d. Manfaat Investasi
Sebuah

tindakan

yang

dilakukan

oleh

investor

yang

menanamkan modalnya, terutama investor asingdapat memberikan

Universitas Internasional Batam

Erman Sugandi, Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing di Kota Batam
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
UIB repository @2019

35

dampak positif seperti dalam hal pembanggunan dan juga dampak
tersebut dapat di rasakan seperti hal-hal berikut:25
1.

Permasalahan Gaji/Upah
Gaji atau upah merupakan salah satu sumber penghasilan
yang diperoleh oleh pekerja/buruh. Kesejahteraan pekerja/buruh
dipengaruhi oleh besarnya gaji/upah yang diperoleh dari tempat
pekerja/buruh tersebut bekerja. Adanya investasi asing dapat
meningkatkan

nilai

kesejahteraan

pekerja/buruh,

hal

ini

disebabkan perusahaan asing yang berada di Indonesia
cenderung

melakukan

penerimaan

pekerja/buruh

yang

berkualitas dengan gaji/upah yang sesuai dengan kompetensi
kerjanya.
2.

Menciptakan Lapangan Pekerjaan
Adanya investasi asing di Indonesia tentu akan membuka
lapangan pekerjaan, mengingat perusahaan asing yang hendak
melakukan penanaman modal asing dan beroperasi di Indonesia
wajib mengutamakan penerimaan pekerja lokal serta adanya
pembatasan penggunaan tenaga kerja asing hanya pada jabatanjabatan tertentu. Selain itu perusahaan asing yang sukses
berkembang di Indonesia cenderung akan membuka anak
perusahaan maupun membuka cabang di berbagai wilayah
negara Republik Indonesia, sehingga hal ini akan menyediakan
banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

25

Ibid, hlm. 40
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3.

Membiayai Pendidikan
Perusahaan asing yang berinvestasi di negara berkembang
cenderung

menyalurkan

kewajiban

Corporate

Social

Responsibility (CSR) dalam membantu pengembangan kualitas
sumber daya manusia melalui sarana pendidikan. Oleh karena
itu, tidak jarang perusahaan asing yang memberikan beasiswa
atau memfasilitasi pekerjanya untuk memperoleh pendidikan
dan kompetensi kerja yang akan mendukung kualitas pekerjanya
tersebut. Selain itu, pekerja Indonesia akan berbaur dengan
berbagai pekerja asing serta mendapatkan pembelajaran
mengenai alih fungsi teknologi yang ada di perusahaan tersebut.
4.

Mengekspor Lebih Banyak
Perusahaan asing selalu melakukan kegiatan ekspor lebih
banyak dibandingkan perusahaan domestik dikarenakan hasil
produksi untuk ekspor yang di targetkan melimpah, guna
kenaikan pendapatan dari luar yang diharapkan besar.
Manfaat lainnya dengan kehadiran investor-investor asing dalam

penanaman modal adalah:
1) Dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai
bahan baku;
2) Menambah

devisa

negara

apalagi

investor

asing

yang

berorientasi ekspor dapat menambah penghasilan negara
khususnya dari hal pajak.
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e.

Kendala-Kendala Investasi
Perkembangan investasi di Indonesia sangat tergantung dari
berbagai faktor. Misalnya daerah yang memiliki potensi sumber daya
melimpah tidak serta merta mampu menarik investor untuk
menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sebaliknya, daerah yang
tidak memiliki kekayaan sumber daya tidak berarti tidak menarik
bagi investor.26
Berdasarkan data dan laporan World Investment Report setiap
tahunnya, investor lebih tertarik menanamkan modalnya di negaranegara maju, meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam
yang melimpah. Hal yang menentukan adalah negara-negara yang
sudah maju tersebut memiliki sistem pelayanan lebih mapan dan
mampu menjamin kepastian dalam kegiatan investasi. Kondisi ini
sejalan dengan dengan perkembangan teori-teori investasi, yang
menyatakan bahwa harapan-harapan investor telah memunculkan
paradigma baru dalam bentuk rational expectation.27
Harapan-harapan investor yang asing maupun dosmetik
bergantungan/terkait dengan kondisi yang di alami oleh Negara yang
di tuju.hal yang bias di lihat adalah satu contoh seperti besarnya nilai
tukar uang,perubahan ekonomi yang sangat cepat, tenaga kerja yang
kurang dalam bidang tertentu, politik yang terjadi di Negara tersebut
dan banyak lainnya.

26

Taufiq Effendi, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm.
217.
27
Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),
hlm. 157-192.
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Pada faktor eksternalnya seperti “kompetisi global, sistem
keuangan, dan sistem moneter internasional. Dalam konteks ini,
kebijakan

yang

terkait

dengan

stabilisasi,

recovery

dan

redevelopment harus mampu menciptakan demokratisasi, partisipasi,
transparasi dan daya saing yang kuat.”28
Laporan hasil studi Working Group of the Capitals Market
Consultasive Group tahun 2003 menunjukkan, motivasi investor
sangat ditentukan oleh enam faktor29:
1) Lingkungan kondisi politik dan keamanan yang stabil
2) Tata kelola pemerintahan dan sistem pencegahan korupsi
3) Legal framework dan Rule of law
4) Pangsa pasar dan prospek pertumbuhan ekonomi
5) Ongkos tenaga kerja yang sepadan dengan tingkat produktivitas
(wage adjusted productivity of labor) daripada tenaga kerja
murah semata.
6) Infrastruktur yang memadai.
Salah satu faktor yang sangat menentukan yaitu Legal
framework dan Rule of law, akan menciptakan kepastian hukum
yang mencakup: pelindungan hukum, keseimbangan, dan keadilan.
Kepastian hukum dalam pelayanan, terutama daerah, juga mencakup
persyaratan, biaya, dan waktu sehingga pelayanan menjadi mudah,
cepat, tepat dan murah. Dalam konteks perlindungan hukum di
Indonesia, meskipun telah ada berbagai peraturan perundang28

BMKPMD Jawa Barat, Peran Birokrasi dalam Investasi, Laporan hasil penelitian BKPMD
dengan LAN, 1999
29
CMCG, Foreign Direct Investment in Emerging Market Countries, 2003
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undangan

dan

kebijakan

yang

mengatur

birokrasi

dalam

penyelenggaraan pelayanan investasi, pelakasanaannya sangat
bervariasi karena sangat tergantung berbagai kondisi dan kemapuan
pemerintah daerah.30
Dengan hubungan harapan dan motif investor dalam dapat
persembahan yang baik, maka harus terfokus pembahsan selanjutnya
yaitu terkait kendala-kendala yang muncul di indoesia ada beberapa
yang harus di perhatikan.
Berikut beberapa kendala yang menyebabkan investasi belum
tumbuh dengan baik di Indonesia:
1) Kendala Kebijakan
Kendala kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang
sudah ditetapkan sebelumnya, namun setelah operasional
kemudian dicabut atau kebijakan tersebut belum dapat
dilaksanakan karena petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
Kendala kebijakan ini paling sering terjadi dan marak dilakukan
di Indonesia.
2) Kendala Kelembagaan
Kendala-kendala kelembagaan muncul sebagai konsekuensi
beberapa kebijakan terkait institusi pelayanan, yang juga
melahirkan berbagai interpretasi atas kebijakan secara umum.
Kendala utama dalam kendala kelembagaan di daerah adalah
penerapan standar kelembagaan menurut intepretasi sendiri30

Apeldoorn LVJ terjemahan Otaid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
2008)
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sendiri dengan lingkup kewenangan berbeda-beda antara satu
daerah dengan daerah lainnya, terutama menyangkut lembga
pelayanan satu pintu.
3) Kendala Sumber Daya Manusia
Kendala sumber daya manusia berfokus kepada sumber
daya manusia yang tidak baik sehingga menjadi kendala dalam
pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Disisi lain,
kendala utama dalam sumber daya manusia adalah keterbatasan
tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi yang tinggi dan
profesionalitas dalam pelayanan. Hal ini di sebabkan dari
berbagai faktor, salah satunya adalah proses rekrutmen sumber
daya manusia yang berasal dari daerah-daerah.
4) Kendala Prosedur
Terjadinya kendala dalam perosedur dikarenakan ada
kalitannya dengan mekanisme dan teknis cara dalam pelayanan
secara langsung dengan menghubungkan fungsi pelayanan
tersebut ke dalam masyarakat sehingga terjadilah kendala
prosedur tersebut.
5) Kendala Perizinan
Upaya yang harus di lakukan untuk Negara meningkat
dalam ekonomi yaitu harus banyaknya investasi yaitu dalam
investasi asing maupun dalam negeri sedangkan banyaknya
masalh dalam investasi tetapi ada timbul permasalahan perizinan
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dan juga sarat nya banyak, perosedur yang cukup panjang dan
berbelit-belit.
Tidak tegasnya peran Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan
permasalahan dualisme yang terjadi di Kota Batam antara
Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Perlabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Dualisme yang terjadi mengakibatkan terjadi tumpang tindih
peraturan-peraturan yang dibuat oleh kedua instansi tersebut.
Banyaknya

peraturan

yang

bertentangan

satu

sama

lain

mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum bagi investor
yang hendak melakukan penanaman modal, terutama bagi investor
asing.
Permasalahan penghambat investasi di Kota Batam masih cukup
banyak selain dari dualisme kewenangan Pemerintah Kota Batam
dengan BP Batam. Adapun faktor penghambat lainnya adalah
kondisi politik di Indonesia yang masih belum kondusif, alur proses
perizinan investasi cukup panjang, lama dan berbelit-belit, belum
ada rencana tindak (actions plan) pembangunan Kota Batam dan
masih banyak permasalahan lahan yang belum terselesaikan seperti
lahan-lahan terlantar yang ada di Kota Batam serta kasus
penyerobotan lahan.
Permasalahan yang timbul dalam praktik di lapangan adalah
tidak memadainya fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kota
Batam, terutama untuk pelabuhan bongkar muat peti kemas.
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Keterbatasan wilayah dan kapasitas pelabuhan bongkar muat peti
kemas berdampak pada operasional yang tidak dapat berlangsung
tepat waktu, cepat dan efisien.
Faktor

selanjutnya

adalah

tidak

kondusifnya

iklim

ketenagakerjaan di Kota Batam bahkan di Indonesia. Hal ini
dikarenakan banyaknya tuntutan pekerja yang dinilai membebankan
perusahaan, selain itu regulasi yang dikeluarkan Pemerintah terkait
pengupahan kerap kali mendapat penolakan dari buruh sehingga
mengakibatkan buruh melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi
yang mengganggu operasional perusahaan.
Banyaknya permasalahan yang menjadi penghambat investasi di
Kota Batam harus mulai dibenahi oleh Pemerintah Kota Batam
bersama dengan BP Batam sebagai instansi yang memiliki tanggung
jawab untuk mengembangkan Kota Batam. Hal yang harus
diselesaikan terlebih dahulu adalah permudahan pengurusan
perizinan khususnya terkait penanaman modal. Pembenahan
pelayanan publik diharapkan dapat mendongkrak minat investasi di
Kota Batam.
Bentuk nyata Pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk
membenahi

fasilitas

pelayanan

publik

ditunjukkan

melalui

pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam. Mall
Pelayanan Publik Kota Batam merupakan bagian dari Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, yang pembangunannya dilaksanakan atas saran
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dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi bersama dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Mall Pelayanan Publik tersebut ditempatkan dalam satu gedung
dengan berbagai instansi di dalamnya. Adanya Mall Pelayanan
Publik ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perizinan
yang cukup berbelit-belit dan melalui proses yang panjang. Peran
Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sangat krusial dalam menarik minat
investasi di Kota Batam, sehingga diharapkan koordinasi antara
ketiga instansi tersebut berlangsung secara berkesinambungan.

2.

Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing (PMA)
a.

Pengertian penanaman modal asing
Secara umum PMA adalah perorangan ataupun sekelompok
yang berbadan hukum atau non hukum yang memiliki nasionalisme
yang berbeda dengan aset atau modal yang di tanamkan di suatu
lokasi yang menguntungkan bagi para investor.
Definisi Penanaman modal asingMenurut Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal pasal 1 angka (3) mengungkapkan bahwa:
“Penanaman modal asing adalah 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.”
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Prof M Sornarajah memberikan difinisi tentang penanaman
modal asing yaitu:31
“transfer of tangible or intangible assets from one country to
another for the purpose of use in the country to generate wealth
under the total or partial control of the owner of the assets.”
Penanaman modal asing menurut Prof M. Sornarajah jika
terjemahkan secara bebas adalah sebagai berikut:
“Transfer modal, baik yang nyata maupun tidak nyata dari
suatu negara ke negara lain, tujuannnya untuk digunakan di
negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah
pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun
sebagian. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara
sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan
pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.”

b. Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia
Fungsi dari penanaman modal asing bias menjadi keuntungan
yang dapat di manfaatkan bagi negara yang di tuju memudahkan dan
mempercepat tumbuhnya dalam hal ekonomi negara tersebut.dalam
hal tersebut mendapatlah keuntungan yang penting dalam hal
perbaikan dan juga bermanfaat kepada struktur yang menjadi lebih
baik. Proses yang dijalankan di bidang industrimaupun juga dalam
bisnis lain.membatu mengurahi penganguran sehingga banyaknya
tenaga kerja yang di gunakan. Mampu meningkatkan kesejahteraan
pada masyarakat. Membuat ekonomi di Indonesialebih baik yang
membuat masyarakat sejahtera dalam menjalani kehidupan.
31

M. Sornarjah, The International Law on Foreign Investment, (United Kingdom: Cambridge
University Press, Second Edition, 2004), hlm, 7.
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c.

Tujuan Penanaman Modal Asing
Tujuan utama penanaman modal asing dari sudut pandang
pelaku usaha adalah untuk mendapatkan berbagai keuntungan dari
fasilitas yang ditawarkan oleh suatu negara, sehingga secara umum
biaya produksi yang berkurang sehingga timbul keuntungan dalam
opersi, dapat menghasilkan keuntungan balik modal atau return yang
lebih tinggi dan cepat. Adapun keuntungan-keuntungan tersebut
adalah seperti pajak yang lebih murah, biaya produksi yang rendah,
kuantitas produksi yang tinggi, akses transportasi dan infrastruktur
yang memadai serta manfaat-manfaat lainnya.
Tujuan utama penanaman modal asing dari sudut pandang
negara adalah untuk mendapatkan alih teknologi dari pihak investor
asing,

meningkatkan

kualitas

tenaga

kerja

di

Indonesia,

meningkatkan teknologi yang ada di Indonesia, meningkatkan
pendapatan pajak dari investasi dan berbagai hal lainnya. Alih
teknologi menjadi sangat penting bagi Indonesia, mengingat status
Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat membutuhkan
alih teknologi agar dikemudian hari industri lokal dapat bersaing
secara global dengan industri-industri yang telah merambah pasar
internasional saat ini. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
melalui sarana pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak
investor asing juga menjadi daya tarik tersendiri bagi negara dalam
menerima investasi asing.
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Terdapat keliru yang sering terjadi di dalam pemahaman di
pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan timbulnya tidak
ada kelengkapan yang di berikan kepada investor dan Lemahnya
penegakkan hukum sehinga bisa kita lihat timbulnya.

3.

Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN)
a.

Pengertian
Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari
bahasa inggris, yaitu domestic investment. Pengertian PMDN yang
terkandung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
“segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”
Penanaman

modal

menurut

undang-undang

mengatakan

demikian hal tersebut memiliki subjek seperti perseorangan warga
negara indonesia, badan usaha indonesia dan juga menjelaskan para
investor asing yang melakukan kegiatan, seperti menanamkan
modalnya di wilayah Indonesia. Sedangkan modal dalam negeri
menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
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"kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri."
Subjek yang di sebut di dalam undang-undang tersebut adalah
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang
berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang harus
sesuai dengan peraturan undang-undang tersebut. Unsur-unsur dalam
definisi umum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah
sebagai berikut:
i. Melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
Kegiatan

penanaman

modal

yang

dilakukan

harus

dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang
berlangsung dalam wilayah hukum Indonesia.
ii. Dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
“Subjek hukum yang dapat melakukan penanaman modal
dalam negeri adalah penanam modal dalam negeri. Penanam
modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal” adalah meliputi sebagai berikut:
a.

“Perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI);

b.

Badan Usaha Indonesia;

c.

Negara Republik Indonesia (dalam hal ini merupakan
Pemerintah Pusat); atau
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d.

Daerah yang berada dalam wilayah negara Republik
Indonesia (dalam hal ini merupakan Pemerintah Daerah).”

iii. Menggunakan modal dalam negeri.
Modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
“modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia,
perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.”
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah menentukan
bahwa terhadap penanaman modal dalam negeri diperkenankan
dalam bentuk badan usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas,
Yayasan, Koperasi), badan usaha tidak berbadan hukum (Firma, CV,
atau Persekutuan Perdata/Maatschap) bisnis perseorangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga melakukan
pembatasan terhadap bidang usaha yang tertutup untuk kepentingan
penanaman modal. Pasal 12 ayat 3 merupakan ketentuan yang
mengatur pembatasan sebagai berikut:
“Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan
bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing
maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan,
moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan
keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.”
Pasal 12 ayat 4 juncto Pasal 12 ayat 5 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan ketentuan
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tentang bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Adapun
dalam pasal tersebut tertera aturan sebagai berikut:
“Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang
terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang
tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing
akan diatur dengan Peraturan Presiden.”
“Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu
perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan
produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi,
partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan
usaha yang ditunjuk Pemerintah.”
Pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia tidak dapat
digantungkan pada realisasi investasi atau penanaman modal asing
semata. Oleh karena itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
memiliki peranan yang krusian dan sangat penting dalam
meningkatkan angka pertumbuhan perekonomian nasional.
Nilai kompetitif dari penanaman modal dalam negeri dapat
mencerminkan kualitas perekonomian nasional suatu negara.
Semakin tinggi nilai investasi atau penanaman modal dalam negeri
akan berdampak pada produktivitas di masa yang akan datang. Hal
ini dikarenakan adanya penanaman modal dalam negeri dapat
berdampak pada berbagai faktor kehidupan dalam masyarakat, salah
satunya adalah keterbukaan lapangan pekerjaan sehingga dapat
menekan angka pengangguran dan juga meningkatkan kualitas
tenaga kerja.
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4.

Tinjauan Umum Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
a.

Pengertian
Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal
Nomor 13 Tahun 2017 berisikan definisi Badan Koordinasi
Penanaman Modal, yaitu:
"Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung
jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden."
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan
instansi yang diharapkan dapat mengontrol dan mendorong minat
investasi langsung di Indonesia. Peran Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) dalam investasi adalah sebagai penghubung antara
pengusaha (baik pengusaha sebagai penanam modal asing maupun
penanam modal dalam negeri) dengan Pemerintah (baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah) serta dapat meningkatkan iklim
investasi di Indonesia dan menjaga iklim investasi agar terus
kondusif sehingga mengundang minat investor untuk melakukan
penanaman modal.
Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
tidak hanya sebatas sebagai instansi yang meningkatkan angka
investasi (baik asing maupun dalam negeri) di Indonesia. Akan
tetapi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga
mengemban tugas sebagai penyaring pertama investasi yang hendak
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masuk ke Indonesia. Hal ini dilaksanakan agar investasi yang
berlangsung di Indonesia tersebut merupakan investasi yang
memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional serta bagi
masyarakat. Adanya fungsi seleksi terhadap investasi yang hendak
masuk ke Indonesia tersebut diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan sosial dan mengurangi angka pengangguran.

b. Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah
sebagai berikut:
1) “Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal
nasional.”
2) “Koordinasi

pelaksanaankebijakan

nasional

di

bidang

penanamanmodal.”
3) “Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman
modal.”
4) “Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan
pelayanan penanaman modal.”
5) “Pengembanganpeluangdanpotensi penanaman modal di daerah
dengan memberdayakan badan usaha.”
6) “Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia.”
7) “Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman
modal.”
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8) “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 seluasluasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.”
9) “Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian
bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi
permasalahan yangdihadapipenanam modal dalam menjalankan
kegiatan penanaman modal.”
10) “Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.”
11) “Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan
kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.”
12) “Pemberianpelayananperizinandanfasilitaspenanaman modal.”
13) “Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaanumum, ketatausahaan, organisasidantata laksanan,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum,
kehumasan,

kearsipan,

pengolahan

data

dan

informasi,

perlengkapan dan rumah tangga.”
14) “Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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C. Landasan Yuridis
1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
a.

Pasal 1 angka 3
Pasal 1 angka 3 merupakan aturan terkait definisi penanaman
modal asing. Adapun dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur
sebagai berikut:
i.

“Kegiatan menanam modal.”

ii.

“Melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”

iii.

“Menggunakan

modal

asing

sepenuhnya

maupun

yang

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”
b.

Pasal 1 angka 6
Pasal 1 angka 6 merupakan aturan terkait definisi penanam
modal asing. Adapun dalam pasal tersebut yang dapat dikategorikan
sebagai penanam modal asingyang melakukan penanaman modal di
Indonesia adalah sebagai berikut:
i.

“Perseorangan warga negara asing;

ii. Badan usaha asing;
iii. Pemerintah asing.”
c.

Pasal 1 angka 8
Pasal 1 angka 8 merupakan aturan terkait definisi modal asing.
Adapun kriteria modal asing dalam pasal tersebut adalah sebagai
berikut:
i.

Modal tersebut dimiliki oleh negara asing; atau
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ii.

Modal tersebut dimiliki oleh perseorangan warga negara asing;
atau

iii.

Modal tersebut dimiliki oleh badan usaha asing; atau

iv.

Modal tersebut dimiliki oleh badan hukum asing; dan/atau

v.

Modal tersebut dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang
sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh asing.

d.

Pasal 1 angka 10
Pasal 1 angka 10 merupakan aturan terkait pelayanan terpadu
satu pintu. Dalam pasal ini pelayanan terpadu satu pintu diberikan
klasifikasi tugas dan wewenangnya secara umum. Adapun inti dari
pasal ini adalah sebagai berikut:
i.

Penyelenggaraaan perizinan dan nonperizinan;

ii.

Mendapat delegasi atau pelimpahan wewenang dari lembaga
atau instansi yang berwenang menyelenggarakannya.

e.

Pasal 3 ayat 1
Pasal 3 ayat 1 merupakan aturan yang menegaskan asas-asas
yang berlaku dalam penanaman modal di Indonesia. Asas-asas yang
berlaku ini memiliki peran penting dalam proses penanaman modal
.Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:
i.

Kepastian Hukum
“Asas yang mengatur atau menjelaskan adanya sebuah
kepastian yang harus timbul untuk mendapatkan sebuah
kepercayaan sebgai salah satu pegangan yang di miliki oleh
penanam modal. Asas kepastian hukum ini memiliki peranan

Universitas Internasional Batam

Erman Sugandi, Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing di Kota Batam
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
UIB repository @2019

55

yang

sangat

penting

dalam

memberikan

kenyamanan

berinvestasi bagi penanam modal asing dan penanam modal
dalam negeri. Karena salah satu aspek yang menjadi
pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi adalah
kepastian hukum yang diperoleh oleh investor apabila terjadi
permasalahan hukum di kemudian hari.”
ii.

Keterbukaan
“Asas terbuka terhadap hak masyarakat untuk peroleh
informasi

yang

benar,

jujur,

dan

tidak

diskriminatif

tentangkegiatan penanaman modal. Asas keterbukaan juga
menjadi faktor selanjutnya untuk menarik daya tarik investor
untuk menjalankan sebuah tindakan penanaman modal, negara
yang memiliki keterbukaan informasi tepat memiliki kejujuran
dan tidak diskriminatif akan memberikan suatu kenyamanan
bagi investor untuk melakukan penanaman modal.”
iii.

Akuntabilitas
“Asas ini membuat sebuah tindakan dan final oleh
penyelenggara di dalam penanaman modal yang kemudian bisa
menjadi salah satu bentuk tanggung jawab untuk masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

iv.

Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
“Asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan
ketentuan peraturanperundang-undangan, baik antara penanam
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modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara
penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari
negara asing lainnya.”
v.

Kebersamaan
“Asas yangmendorong peran seluruh penanam modal secara
bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.”

vi.

Efisiensi berkeadilan
“Asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal
dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk
mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya
saing.”

vii.

Berkelanjutan
“Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya
proses

pembangunan

melalui

penanaman

modal

untuk

menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek
kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.”
viii.

Berwawasan lingkungan
“Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
memerhatikan

dan

mengutamakan

perlindungan

dan

pemeliharaan lingkungan hidup.”
ix.

Kemandirian
“Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak
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menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi.”
x.

Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
“Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan
ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.”

f.

Pasal 5 ayat 2
Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan di Indonesia
dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila ditentukan lain
oleh undang-undang.
g. Pasal 32 ayat 4
Pasal ini mengatur mengenai jalur penyelesaian sengketa yang
dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara
Pemerintah dengan penanam modal asing. Apabila terjadi sengketa
maka dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase internasional, dengan
catatan hal tersebut harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak
(Pemerintah dengan Penanam Modal Asing).

2.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun
2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas
Penanaman Modal
Fasilitas penanaman modal merupakan salah satu daya tarik bagi
investor agar hendak menanamkan modal di suatu negara. Terlebih
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dalam rangka menstimulus masuknya investasi asing di Indonesia, maka
sudah sepatutnya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan memiliki nilai
tambah dibanding dengan negara-negara tetangga yang ada di Asia
Tenggara.
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan BKPM
ini, fasilitas penanaman modal dapat berupa insentif fiskal maupun
nonfiskal. Selain itu, kemudahan pelayanan penanaman modal juga
termasuk sebagai salah satu fasilitas penanaman modal.
Fasilitas pajak penghasilan badan atau Tax Allowance merupakan
fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha
tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Bidang usaha tertentu
diklasifikasikan sebagai bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang
memiliki skala prioritas tinggi dalam skala nasional, sedangkan daerahdaerah tertentu merupakan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk
dikembangkan.
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