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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pulau Batam adalah kota terbesar yang terletak di Kepulauan Riau, Pulau 

Batam yang terkenal atas sektor wisatanya juga terkenal sebagai kota industri 

sehingga banyak masyarakat atau penduduk yang sedang berumur produktif 

bermigrasi ke Kota Batam untuk mencari pekerjaan. Sebelum Pulau Batam 

menjadi kota industri, Pulau Batam merupakan pulau yang dapat dikatakan relatif 

kosong atau masih sedikit penghuni. Berdasarkan sejarah Pulau Batam dulunya 

bernama Pulau Batang yang dihuni oleh orang atau orang selat yang ber ras 

melayu.1 

 Pada tahun 1960-an Kota Batam berkembang menjadi kota yang berbasis 

logistik minyak bumi dan gas bumi di Pulau Sambu. Dikarenakan perkembangan 

Kota Batam pada sekitar tahun 1970-an pemerintah Indonesia ingin menjadikan 

Batam seperti negara Singapura  yang dimana hal tersebut mendasari lahirnya 

Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang daerah industri Pulau 

Batam yang menyatakan bahwa Pulau Batam ditetapkan menjadi lingkungan kerja 

daerah industri yang dijalankan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau 

Batam atau yang di kenal sebagai Badan Otorita Batam (BOB) sebagai pemiliki 

wewenang untuk mengelola pembangunan Pulau Batam yang sekarang menjadi 

Badan Pengusahaan (BP Batam yang selanjutnya disebut juga “BP Batam”). Pada 

tahun tersebut, Presiden Soeharto melihat bahwa adanya peluang yang bagi Kota 

batam untuk dikembangkan mejadi daerah industri yang berteknologi tinggi serta 

jendela investasi bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Kota 

Batam. Oleh karena itu, Bapak Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia pada 

saat itu menugaskan Menteri Riset dan Teknologi, BJ Habibie, untuk membangun 

 
1  http://disbud.kepriprov.go.id/sejarah-batam/, diunduh 26 Desember 2019, pukul 16.30 wib. 
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kota Batam dan menjadi ketua Otorita Pengembangan daerah industri Pulau 

Batam. Pada saat kepemimpinan BJ Habibie sebagai ketua Otorita Batam, 

didirikan sebuah badan yang dinamakan sebagai Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM yang selanjutnya disebut juga “BKPM”).   

Pesatnya perkembangan kota industri Batam menjadikan wilayah Batam 

ditingkatkan statusnya menjadi kotamadya Batam yang bertugas untuk 

menjalankan kegiatan administrasi pemerintah dan kermasyarakatan serta 

membantu dalam bentuk dukungan kepada seluruh pembangunan yang dilakukan 

oleh BP Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang 

Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingat I Riau. Pada 

era reformasi tahun 1990 yang Pulau Batam berstatus  kotamadya administratif 

Batam berubah menjadi daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 

Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam yang menyatakan bahwa Kota 

Batam dijadikan sebagai fungsi pemerintahan dan pembangunan yang 

mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP Batam).  

Setelah Pulau Batam ditetapkan sebagai daerah otonomi berdasarkan 

undang-undang yang terlah berlaku, pada tahun 2000-an pemerintah menetapkan 

Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ yang selanjutnya disebut juga 

“FTZ”) atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang. 

Berdasarkan status Pulau Batam yang sering dikenal sebagai kota Industri 

dan kawasan FTZ  serta sektor wisatanya, Pulau Batam juga menjadi salah satu 

pilihan utama investor-investor untuk melakukan investasi di Pulau Batam. 

Faktor-faktor utama yang menjadikan Pulau Batam menjadi tujuan para investor 

dikarenakan statusnya Pulau Batam yang memberikan banyak keuntungan bagi 

investor, keuntungan dari segi biaya seperti sumber daya manusia, ketersedian 

lahan untuk membangun infrastruktur yang dapat dikatakan masih relatif 
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menguntungkan bagi investor asing serta letak geografis yang sangat stategis.2 

Letak Pulau Batam yang hanya berjarak 20 Kilometer dengan Negara Singapura 

yang dapat ditempuh selama kurang lebih 45 menit menggunakan transportasi laut 

menjadikan Pulau Batam menjadi salah satu surga bisnis bagi para investor dalam 

bidang ekspor dan impor internasional.3 Pembangunan Pulau Batam juga 

mendapatkan perhatian serta dukungan penuh dari pemerintah sehingga banyak 

kemudahan yang diberikan bagi para investor untuk melakukan investasi seperti 

dalam bidang perizinan yang dimana pemerintah Kota Batam telah membuat 

pelayanan terintegrasi atau suatu tempat dimana dapat diperolehnya izin-izin 

dengan jenis lisensi atau non-lisensi hingga dikeluarkanya pengajuan perizinan 

berbasis online oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) yang dikenal sebagai aplikasi PTSP Online (pelayanan perizinan 

terpadu satu pintu) berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 55 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.  

Pulau Batam difokuskan untuk menarik para investor untuk melakukan 

investasi, mendirikan suatu lembaga mandiri yang dikenal sebagai BKPM yang 

pada saat itu juga dengan tujuan untuk menggantikan Panitia Teknis Penanaman 

Modal. BKPM juga beberapa kali bergabung dengan kementerian seperti 

Kementerian Peningkatan penggunaan Produksi Dalam Negeri pada tahun 1982 

dan Kementerian Menteri Negara Penanaman Modal pada tahun 1988. Pada 

Tahun 2001, BKPM telah menjadi Lembaga mandiri. Pada tahun 2001 juga 

diterbitkan Keputusan President Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 

terkait pembentukan National Single Window for Investment. Selain itu, pada 

Januari 2009 diluncurkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 

secara Elektronik (SPIPISE) yang merupakan sistem pengursan hal perizinan 

investasi secara online untuk mendukung PTSP. 

Tujuan dari Lembaga BKPM adalah untuk melaksanakan kebijakan dan 

pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

 
2 Muhammad Zaenuddin, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi PMA Di 
Batam”, JEJAK, VOLUME 2, NOMOR 2 (2009), Hal. 157. 

3  Lu Sudirman, Indah Novita, “Analisis Faktor Dan Dampak Yang Mempengaruhi Hengkangnya 
Penanaman Modal Dikota Batam”, Journal of Judcial Review Vol.XX No.1 (2018), hal 88. 
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telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan, serta memiliki fungsi 

sebagai pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional serta 

sebagai koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal. 

Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas serta fungsinya, BKPM mewajibkan 

setiap badan usaha maupun usaha perorangan untuk melaporkan kegiatan 

pnanaman modalnya secara bertahap agar dapat melakukan usaha di Indonesia. 

Pelaporan dari Kegiatan Penanaman Modal (LKPM yang selanjutnya disebut juga 

“LKPM”) didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal dan Peraturan Kepala (Perka) BKPM Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

yang bertujuan untuk melakukan analisa atau koordinasi mengenai perkembangan 

realisasi penanaman modal dan segala permasalahan yang dihadapi oleh penanam 

modal yang wajib disampaikan secara berkala.  

Berdasarkan Pasal 17 UU tentang Penanaman Modal dan Pasal 1 ayat (38) 

Perka BKPM tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal yang dimaksud 

yaitu pelaku usaha perorangan maupun badan usaha wajib melaporkan realisasi 

kegiatan penanaman modalnya kepada BKPM.    

PT. Koh Brothers Indonesia yang merupakan suatu badan usaha yang 

berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang terletak di Kelurahan Teluk 

Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dan menjalankan 

usaha di bidang sewa-menyewa area atau unit perkantoran, pusat perbelanjaan 

hingga tempat untuk menetap yaitu apartemen. PT. Koh Brothers Indonesia 

sebagai PMA diwajibkan untuk melakukan pelaporan kegiatan penanaman 

modalnya berdasarkan pasal 5 dan 6 Peraturan Kepala (Perka) BKPM tidak 

melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal akan mendapatkan sanksi 

adminstratif. Sehingga berdasar dari hal tersebut, penulis akan melaporkan 

kewajiban dari PT. Koh Brothers Indonesia terkait perihal kegiatan penanaman 

modal secara bertahap yang sifatnya wajib, dimana pada proses awal yaitu 

pengumpulan data-data, proses pelaporan hingga luaran atau output akan 

dituangkan kedalam laporan kerja praktek penulis yang merupakan salah satu 

syarat yang harus ditempuh oleh penulis untuk lulus dari jenjang Strata 1 Prodi 
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Ilmu Hukum dengan judul “PELAPORAN KEGIATAN PENANAMAN 

MODAL DI PT. KOH BROTHERS INDONESIA”. 

  

B. Ruang Lingkup  

 

Dalam penulisan serta pelaksaanya kerja prakter ini, penulis akan 

melaporkan kegiatan realisasi dari penanaman modal yang dilakukan oleh badan 

hukum berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) bernama PT. Koh Brothers 

Indonesia yang terletak di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota 

Batam, Kepulauan Riau dan menjalankan usaha di bidang sewa-menyewa area 

atau unit perkantoran, pusat perbelanjaan hingga apartemen. 

  

C. Tujuan Proyek  

 

Tujuan dari penulis untuk melakukan Kerja Praktek ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk melaporkan kegiatan penanaman modal PT. Koh Brothers 

Indonesia.  

2. Untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada PT. Koh 

Brothers Indonesia untuk melakukan penanaman modal.  

3. Untuk memberikan bantuan hukum kepada PT. Koh Brothers Indonesia 

untuk terhindar dari sanksi administatif menurut perundang-undangan 

yang berlaku.   

 

D. Luaran Proyek 

 

Hasil atau luaran yang dapat diterim dari kerja praktek yang dilakukan 

penulis berupa suatu laporan baku yang dapat digunakan sebagai referensi serta 

panduan bagi perusahaan atau kepada karyawan untuk melakukan pelaporan 

kegiatan penanaman modal untuk tahap-tahap selanjutnya. 
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E.   Manfaat Proyek 

 

Dalam melakukan pelaksanaan kerja praktek ini, penulis berharap bahwa 

kerja praktek ini dapat memberikan Manfaat bagi perusahaan tempat penulis 

melakukan realisasi kerja praktek adalah sebagai berikut : 

1. Agar PT. Koh Brothers melaporkan kewajibanya sebagai pihak yang 

menanamkan modal. 

2. Agar setelah pelaporan kegiatan penanaman modal PT. Koh Brothers 

Indonesia mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum dalam 

melakukan penanaman modal.  

3. Agar PT. Koh Brothers Indonesia terhindar dari sanksi administratif 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.  
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