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BAB VII  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil dari kerja praktek yang telah dilalui oleh penulis yang 

dimana kerja praktek yang penulis lalui yaitu melakukan pelaporan kegiatan 

penanaman modal PT Koh Brothers Indonesia secara dalam jaringan (daring) atau 

online ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kesimpulan yang dapat 

ditarik oleh penulis berdasarkan hasil kerja praktek ini akan di tuangkan kedalam 

beberapa point sebagai berikut: 

1) Sejarah Kota Batam yang berawal menjadi basis logistik minyak bumi 

dan gas bumi hingga pemerintah yang melihat peluang Kota Batam untuk 

dapat dikembangkan mejadi daerah industry yang berteknologi tinggi 

serta menjadi jendela investasi bagi investor asing untuk menanamkan 

modalnya. Beranjak dari hal tersebut pemerintah pun mengeluarkan 

Keputusan President tentang daerah industri pulau Batam yang 

menyatakan Kota Batam menjadi lingkungan kerja daerah industri  yang 

dijalankan oleh Otorita Pengembangan hingga terjadi banyak perubahan 

hingga pada akhirnya berstatus sebagai Kawasan Free Trade Zone 

(FTZ). Dengan status Kota Batam yang sebagai Kawasan FTZ 

pemerintah memberikan kemudahan pelayanan pengurusan izin berbasis 

online oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) dengan membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) yang difokuksan untuk mengatur atau mengkoordinasi tentang 

penanaman modal.  

2) Kegiatan pemerintah dalam melakukan pemantauan serta mengevaluasi 

perkembangan dari pelaksanan penanaman modal diwujudkan dalam 

bentuk laporan kegiatan penanaman modal yang wajib dibuat serta 

disampaikan secara berkala. Objek pemantauan dari penanaman modal di 

bagi menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta 
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penanam modal asing yang sama-sama merupakan badan hukum.   

Kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal didasari 

oleh Pasal 15 UU tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa 

setiap penanam modal berkewajiban untuk membuat laporan tentang 

kegiatan penanaman modal dan menyampaikan laporan tersebut kepada 

BKPM. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa badan 

usaha yang berjenis PMDN maupun PMA wajib menyampaikan serta 

melaporkan LKPM secara berkala agar pemerintah dapat melakukan 

pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan penanaman modal.  

3) Melaporkan kegiatan penanaman modal merupakan hal yang penting 

agar terjadi kerja sama serta koneksi antara pemerintah dan penanam 

modal hingga dalam perundang-undangan juga telah dinyatakan bahwa 

LKPM wajib di sampaikan secara berkala. 

Untuk mencegah terjadinya kesalahan ataupun kelalaian dalam 

melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal tersebut, adapun 

pemerintah memberlakukan sanksi administratif yang dituangkan dalam 

Pasal 34 UU Penanaman modal. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 

badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban 

pada pasal 15 akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas 

penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas 

penanaman modal.  

Berdasarkan hal tersebut penulis membantu PT Koh Brothers untuk 

melaporkan serta menyamapaikan LKPM agar pihak dari PT Koh 

Brothers Indonesia memenuhi unsur Pasal 15 UU Penanaman modal 

serta terhindar dari sanksi administratif yang dapat merugikan pihak dari 

perusahaan tersebut. Kegiatan LKPM ini juga merupakan salah satu 

proyek kerja praktek penulis untuk memenuhi syarat kelulusan sarjana 

hukum Universitas Internasional Batam. 
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B. Saran 

 

Setelah kesimpulan yang telah dipaparkan diatas bahwa, penulis 

memberikan beberapa saran kepada PT. Koh Brothers Indonesia, saran yang dapat 

diberikan penulis kepada PT Koh Brothers Indonesia yaitu sebagai berikut :  

1. Bahwa PT Koh Brothers Indonesia dapat memilih salah satu anggota 

karyawan untuk melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal secara 

bertahap serta menguasai segala sesuatu dalam pengurusan laporan ini.  

2. Bahwa implementasi dari proyek yang telah dikerjakan oleh penulis 

dapat menjadi panduan atau referensi bagi PT Koh Brothers Indonesia 

untuk melakukan kegiatan LKPM dimasa yang akan datang. 

3.  Pihak PT Koh Brothers juga dapat menghubungi pihak BKPM untuk 

mendapatkan informasi serta arahan mengenai kegiatan LKPM ini 

melalui email ke helpdesk.spipise@bkpm.go.id.   
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