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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Landasan Konseptual  

 

1. Definisi Laporan  

Laporan adalah suatu bentuk penyampaian, keterangan, 

pemberitahuan ataupun pertangungjawaban yang dapat disampaikan atau 

disalurkan secara lisan maupun tertulis o leh pelapor. Fungsi dari sebuah 

laporan yaitu yang dimana sebagai suatu pertanggungjawaban bagi orang 

yang diberikan tugas, sebagai suatu landasan pimpinan dalam mengambil 

sebuah kebijakan atau keputusan, sebagai alat untuk melakukan pengawasan 

serta dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan studi serta pengalaman 

bagi orang lain.  

 

2. Definisi Penanaman Modal  

Penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang telah dikenal 

secara luas oleh masyarakat dunia. Dimana penanaman modal merupakan 

suatu kegiatan dimana seorang badan usaha atau perorangan menanamkan 

modal atau investasi kepada badan usaha atau perorangan lain yang sedang 

menjalankan suatu usaha barang atau jasa. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI yang selanjutnya disebut juga “KBBI) penanaman modal 

merupakan suatu proses penanaman uang atau modal kedalam suatu 

perusahaan atau proyek-projek dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan. Melainkan pengertian menurut Organization European 

Economic Cooperation (OEEC), adalah “direct investment,is mean 

acquisitioin of sufficient interest in an undertaking to ensure its control by 

the investor” yang dapat diartikan sebagai rumusan dari pengertian tersebut 

penanaman modal memiliki penguasaan atas modal yang dalam bentuk 
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portfolio investment.1 Serta menurut aspek hukum penanaman modal 

merupakan segala bentuk dari kegiatan menanam modal dari dalam negeri 

atau penanam modal asing untuk menjalan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia berdasarkan UU tentang Penanaman Modal. Penanam 

modal modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan 

investasi atau penanaman modal, penanam modal juga dibedakan menjadi 

dua yaitu dimana penanam modal dalam negeri dan asing. Perbedaan antara 

penanam modal dalam negeri dan asing adalah dimana penanam modal 

dalam negeri adalah perseorangan yang berstatus warga negara Indonesia 

atau badan usaha Indonesia melainkan penanam modal asing merupakan 

perseorangan yang berstatus warga negara asing atau badan usaha asing 

yang tidak berstatus warga negara Indonesia.    

Dalam melakukanya penanaman modal harus ada unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a) Terdapat kaidah hukum. 

b) Subjek.  

c) Bidang usaha yang dapat dilakukan penanaman modal.  

d) Prosedur dan syarat-syarat dilakukanya penanaman modal. 

e) Negara.  

Tujuan dari pemerintah banyak menarik serta membuka lahan untuk 

dilakukanya investasi adalah : 

a) Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. 

b) Membuka lapangan pekerjaan dikawasan tersebut. 

c) Meningkatkan perencanaan pembangunan ekonomi yang jangka 

panjang atau berkelanjutan.  

 
1 Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, cet. 5, (Jakarta: 
Kencana, 2017), hal 36. 
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d) Mempertinggi kemampuan terhadap daya saing dalam menjalankan 

usaha didalam negeri. 

e) Mempertinggi kemampuan serta kapasitas nasional dalam bidang 

teknologi.  

f)  Untuk mendorong pengembangan dalam ekonomi bagi raykat. 

g) Mengolah perekonomian potensian menjadi kekuatan 

perekomonomian yang rill menggunakan dana dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri. 

h) Untuk peningkatan kesehjateraan bagi masyarakat banyak. 

Manfaat yang dapat diterima serta dirasakan terhadap kegiatan 

penanaman modal yaitu : 

a) Upah atau gaji yang relatif lebih tinggi dari lokal. 

b) Terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas. 

c) Bertambahnya ilmu masyarakat lokal dikarenakan perusahaan 

asing yang memeberikan pendidikan. 

d) Kegiatan ekspor oleh perusahaan asing yang pada umumnya lebih 

banyak dari pada perusahaan lokal.   

Keuntungan yang dapat dirasakan terhadap kegiatan penanaman 

modal asing adalah : 

a) Meningkatnya devisa negara melalui kegiatan kekspor yang 

dilakukan oleh penanam modal asing. 

b) Terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat usia produktif. 

c) Pertukaran teknologi antara penanam modal asing dengan lokal 

atau nasional.  

d) Meningkatnya pendapatan publik dari perpajakan. 

e) Terhubungan dengan pasar internasional. 
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Walaupun banyak manfaat serta keuntungan yang didapatkan melalui 

penanaman modal namun dampak negatif dari penanaman modal asing 

dapat berupa:  

a) Asing dapat mendominasi perekonomian serta ikut campur dalam 

politik. 

b) Menyebabkan industri atau perusahaan lokal yang baru gulung 

tikar. 

c) Teknologi yang tidak memadai. 

d) Kerusakan lingkungan. 

e) Kurangnya sumber daya lokal.  

f) Efek negatif dari sosial. 

Sehingga berdasarkan dampak negatif terhadap penanaman modal 

asing pemerintah membentuk peraturan yang berfungsi sebagai 

pemaksimalan keuntungan dan meinimalisir segala dampak yang 

memukingkan resiko-resiko yang timbul akibat dari penanaman modal. 

Serta mendorong penanam modal asing untuk melakukan kegiatan investasi 

dengan diberikan payung hukum dan kepastian hukum bagi penanam modal 

asing untuk menanamkan modalnya, dan mengontrol kegiatan penanaman 

modal asing.  

 

3. Definisi Kota Industri  

Pada umumnya kota merupakan suatu tempat dimana banyak orang 

yang berkumpul dari berbagai daerah atau tempat untuk menjalankan hidup, 

melakukan aktivitas, mencari pekerja, atau bekerja yang dimana biasanya 

kota merupakan tempat yang maju teknologinya. Menurut pendapah ahli 

Max Weber kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi 

sebagian besar kebutuhan ekonominya dipasar lokal. Sedangan menurut 

pendapat Spiro Kostof yang menyatakan bahwa kota merupakan leburan 
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dari penduduk atau masyarakat dan bangunan, sedangkan yang pada 

awalnya kota berbentuk netral tetapi kemudian berubah dikarenakan 

pengaruh oleh budaya tertentu.  

Sedangkan industri sering didefinisikan secara luas merupakan segala 

sesuatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

manusia untuk mencapai kesejahteraan. Melainkan definisi industri menurut 

hukum merupakan “kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang memiliki 

nilai tinggi untuk penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri” berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 

Tentang Perindustrian. Melainkan menurut KBBI pengertian dari industri 

merupakan  suata proses kegiatan atau mengolah suatu barang dengan 

menggunakan sarana atau fasilitas dan peralatan seperti mesin. Berbeda 

dengan pendapat pada ahli seperti menurut Kartasapoetra yang menyatakan 

industri adalah proses kegiatan ekonomi untuk memproses bahan bahan 

mentah, bahan baku, bahan yang setengah jadi, hingga menjadi barang yang 

bernilai tinggi, sedangkan pengertian industri menurut Hasibuan adalah 

beberapa kumpulan perusahaan yang memproses atau menghasilkan barang 

homogen atau barang barang yang bersifat saling menggantikan. 

Industri terbagi menjadi beberapa jenis yang dimana sebagai berikut: 

a) Industri Primer yang lebih memfokuskan mengolah bahan dari 

sumber daya alam seperti tanah,airm udara dan lain lain yang dapat 

disebut sebagai industri ekstraktif serta melalui pertumbuhan dan 

perkembangan flora dan fauna disebut sebagai industri genetik. 

Seperti perkebunan, peternakan, perikanan. 

b) Industri Sekunder merupakan tahapan dimana industri 

memproduksi barang jadi dengan menggunakan bahan atau 

pasokan yang diolah dari hasil dari industri primer untuk 

menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Seperti 

komponen elektronik, makanan kaleng 
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c) Industri Tersier merupakan industri yang produknya atau 

barangnya berupa layanan jasa. Seperti akomodasi, telekomunikasi, 

kesehatan.   

Dikarenakan Pulau Batam merupakan Kota Industri maka Kawasan 

Industri di Batam tersebar di berbagai wilayah. Kawasan industri serta 

industri merupakan dua hal yang berbeda, dimana kawasan industri ini 

dibentuk sebagai suatu area untuk mempercepat pertumbuhan industri 

dengan tujuan agar memenuhi kebutuhan. Menurut National Industrial 

Zoning Committee’s yang disebut sebagai kawasan industri atau 

industrial park adalah suatu kawasan industri yang berdiri di atas tanah 

yang cukup luas, yang administratifnya dikontrol oleh perorangan atau 

lembaga yang cocok untuk menjalankan kegiatan ekonomi, dikarenakan 

berdasarkan lokasinya, topografi, zoning yang tepat, ketersedian 

infrastrukur serta kemudahan aksesibilitas transportasi. Tetapi jika 

ditinjau dari aspek yuridis pengertian dari kawasan industri adalah 

“kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang 

dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang 

disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri” berdasarkan 

KEPRES Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Berdasarkan 

UU tentang kawasan industri tersebut dinyatakan bahwa kawasan 

industri dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang dimana 

perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesiadan berdomisili di Indonesia yang mengelola kawasan industri. 

Dasar tujuan dari pembangunanya kawasan industri dapat mengacu 

kepada (UU tentang kawasan industri) yang dimana pembangunan 

industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan di daerah tersebut, 

memberikan suatu kemudahan bagi kegiatan perindustrian, mendorong 

segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan perindustrian untuk 

berlokasi di kawasan industri, serta mengingkatkan pembangunan 

industri yang lebih berwawasan lingkungan. 
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4. Definisi Kotamadya   

Pada tahun 1980 perkembangan kota industri Batam sangat pesat 

menyebabkan pemerintah pusat menjadikan wilayah Kecamatan Batam 

ditingkatkan statusnya menjadi kotamadya Batam yang bertugas untuk 

menjalankan segala admnistrasi pemerintah dan kemasyarakatan serta 

mendukung serta membantu pembangunan yang direncakana atau sedang 

dilakukan oleh BP Batam yang berdasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 

34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah 

Propinsi Daerah Tingkat I Riau. 

Kotamadya merupakan wilayah yang dipimpin atau dikepalai oleh 

seorang walikota, istilah kotamadywa pada umumnya digunakan untuk 

membedakan antara kota besar dengan kota yang rentan lebih kecil atau 

menengah, sejak diberlakukanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah daerah, istilah kotamadya pun digantikan dengan 

sebutan kota.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kotamadya 

Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, yang dimaksudkan 

sebagai kotamadya adalah wilayah administratif. Wilayah administratif yang 

pada umumnya sering disebut sebagai wilayah kerja atau wilayah pelayanan 

pejabat pusat yang dimana diwakilkan oleh gubernur yang ditempatkan di 

daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah.   

 

5. Definisi Daerah Otonomi 

Pada tahun 1990 Kota Batam yang merupakan kotamadya atau kota 

administratif Batam berubah status menjadi daerah otonom Kota Batam 

berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Tujuan dari pemerintah merubah 

status kota batam menjadi daerah otonomi yaitu untuk menjadikan 

Pemerintah Kota Batam sebagai fungsi pemerintahan serta pembangunan 
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yang didukung oleh BP Batam. Namun akibat dari perubahan status tersebut 

struktur dari pemerintahan dan penataan wilayah Kota Batam juga ikut 

terkena dampak perubahan serta terjadi dualisme kepemimpinan diantara 

pemerintah kota Batam dengan Ototrita Batam yang menyebabkan 

perekonomian yang tidak stabil, keputusan yang bersebrangan atau bersifat 

kontradiksi, politik yang tidak stabil dikarenakan sering terjadi gesekan 

kepemimpinan antara BP Batam dan Pemko Batam. 

Pada umumnya suatu daerah diberikan status sebagai daerah otonomi 

dikarenakan keadaan geografis yang strategis atau penduduk daerah tersebut 

merupakan minoritas sehingga diperlukanya hukum-hukum yang khusus 

untuk meregulasi dearah tersebut. Berdasarkan dari Undang-Undang tentang 

Pemerintahan daerah yang dimaksud sebagai otonomi daerah adalah 

kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur serta 

mengurus segala kepentingan dari masyarakat setempat menurut inisiatif 

serta aspirasi dari masyarakat itu sendiri berdasarkan undang-undang. 

Sedangkan daerah otonom yang disebut sebagai daerah merupakan kesatuan 

dari masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang dimana 

Pemerintah setempat berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat yang ada didaerah tersebut berdasarkan inisiatif serta aspirasi 

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

sehingga terdapat unsur-unsur yang ada di dalam daerah otonom yaitu : 

a) Unsur Batas Wilayah  

Bahwa wilayah-wilayah yang ada di daerah otonom harus 

ditentukan dengan batas yang jelas, sehingga dapat ditentukan daerah 

yang satu dengan daerah lainnya. Bagi kesatuan masyarakat hukum 

batas atau penentuan suatu wilayah merupakan suatu hal yang sangat 

penting untuk menjadi suatu penjamin atas kepastian hukum bagi 

pemerintah serta masyarakat. 
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b) Unsur Pemerintahan  

Dalam unsur pemerintahan ini, yang disebut sebagai pemerintah 

daerah adalah melingkupi pemerintah daerah dan lembaga Dewan 

Perkwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pengerak pemerintahan 

daerah. Pemerintahan daerah muncul berlandaskan dari masyarakat 

yang menerima serta mengakui kewenangan, keputusan atau 

kebijakan yang diambil oleh ketua pemerintah daerah tersebut. 

c) Unsur Masyrakat 

Dalam unsur ini, masyarakat yang merupakan bagian dari 

pemerintahan merupakan kesatuan dari masyarakat hukum, yang 

memiliki tradisi, kebiasaan, serta adat isitiadat yang turut 

mempengaruhi sistem pemerintahan daerah mulai dari suatu bentuk 

cara berpikir, tindakan, hingga kebiasaan tertentu dalam masyarakat.   

 

6. Definisi Kawasan Free Trade Zone 

Sejarah dari Free Trade Zone (FTZ) atau yang dikenal sebagai daerah 

atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia diawali 

sejak tahun 1970.2 pada awalnya pemerintah pusat menetapkan daerah 

Sabang sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pertama 

berdasarkan dari Undang-undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Sabang. Tujuan utama dari pemerintah pusat menjadikan 

daerah Sabang menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 

dikarenakan memang berdasarkan sejarahnya Sabang merupakan daerah 

pelabuhan atau transit dari kapal-kapal laut, serta Sabang juga merupakan 

jalur perkapalan internasional dari asia tenggara ke negara negara uni Eropa 

dan timur tengah, serta dari asia tenggara ke Amerika dan asia tenggara ke 

Australia. Pada saat itu setiap kapal-kapal laut yang mengangkut barang 

 
2 Pradito Sony W, “Implementasi Kebijakan Free Trade Zone di Kabupaten Bintan Provinsi 
kepulauan Riau”, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 8 No.1 (2018), hal 11.  
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dagang akan melewati selat Singapura untuk berhenti dan mengisi muatan 

bahan bakar serta menambah kebutuhan yang diperlukan logistic kapal 

untuk berlayar ke pelabuhan berikutnya yaitu pelabuhan Sabang. Tujuan 

para kapal laut untuk berlabuh di Sabang sama dengan tujuan kapal laut 

berlabuh di selat Singapura dikarenakan pada saat itu teknologi kapal laut 

masih belum dapat menempuh jarak yang jauh. 

Pada saat pemerintah pusat memberikan status sabang sebagai 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui undang-undang, 

namun tidak diberikan bantuan anggaran APBN untuk membangun fasilitas 

serta infrastruktur yang menyebabkan perkembangan dari daerah sabang 

tidak terlalu pesat. Sehingga pada tahun 1985 pemerintah pusat mencabut 

status daerah sabang yang merupakan kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas melalui Undang-Undang tentang pencabutan kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.  

Pada awal tahun 1970 pemerintah telah melihat bahwa Kota Batam 

memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan sebagai kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dikarenakan menurut Soeharto 

yang masih menjadi TNI melihat bahwa Selat Singapura yang letak 

geografisnya berdekatan dengan Pulau Batam merupakan salah satu jalur 

tersibuk pelayaran internasional. Dengan terpilihnya Soeharto sebagai 

Presiden kedua Republik Indonesia, Pulau Batam mendapatkan dukungan 

penuh pembangunan sarana prasarana hingga infrastruktur oleh pemerintah 

pusat melalui Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 

yang diketuai oleh Prof. BJ Habibi.  

Dikarenakan perkembangan serta perubahan politik didalam 

pemerintahan Indonesia memberikan berdampak yang sangat besar terutama 

di Pulau Batam, hingga pada saat tersebut pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah merasakan bahwa era tersebut merupakan sejarah 

investasi Indonesia yang terburuk. Kemudian pada tahun 2000 

pemerintahpun menetapkan kembali Sabang sebagai daerah Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui undang-undang, yang 
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dimana undang-undang tersebut merupakan suatu dasar untuk menetapkan 

Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 

Berdasarkan sejarah tentang kawasan FTZ di Indonesia, FTZ 

merupakan sebuah kawasan yang berada didalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun terpisah dari daerah pabean 

yang menyebabkan kawasan tersebut terbebas dari pengenaan bea masuk, 

pajak impor serta cukai. Sehingga akibat dari dibebaskannya bea masuk dan 

pajak impor barang-barang yang ada di kawasan bebas tergolong lebih 

murah dari pada harga barang tersebut di daerah lainnya. 

 

7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

BKPM merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) 

yang pada dahulunya dikenal sebagai Lembaga Pemerintah Nondepartemen 

(LPND). Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) merupakan 

Lembaga negara Indonesia yang dibentuk dengan tujuan untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden, yang dimana 

kepala dari LPNK langsung berada di bawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada presiden. Tujuan dari dibentuknya BKPM adalah untuk 

melakukan koordinasi kebijakan dan pelayanan tentang penanaman modal 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKPM yang 

diberikan mandat untuk meningkatkan investasi langsung yang dimana 

investasi tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri 

melalui iklim investasi yang stabil atau kondusif, sehingga BKPM 

merupakan penghubung antara dunia usaha dengan pemerintahan. Pada 

tahun 2009, BKPM yang pada awalnya merupakan Lembaga independent 

dan kemudian pernah bergabung dan dirubah dengan beberapa kementerian 

seperti Kementerian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada 

tahun 1982, Kementerian Menteri Negara Penanaman Modal Pemerintah 

pada tahun 1988, serta dirubah sebagai Menteri Negara Investasi pada tahun 

1998, hingga BKPM dipisahkn dari Kementerian dan dikembalikan 

statusnya menjadi Lembaga yang berdiri sendiri hingga sekarang. Setelah 
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dikembalikan statusnya menjadi Lembaga yang setingkat dengan 

Kementerian, BKPM bertanggung jawab dan melapor langsung kepada 

President Republik Indonesia yang memberikan BKPM keleluasaan untuk 

meningkatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakan perekonomian 

nasional dan menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja 

didalam negeri maupun luar negeri.  

BKPM berdiri pada tahun 1973, dimana pada awalnya BKPM 

bertugas untuk menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis 

Penanaman Modal, lemabaga yang didirikan pada tahun 1968.3 Struktur 

organisasi Lembaga BKPM dijalankan oleh kepala, dan Wakil Kepala yang 

dibawahnya terdapat sekretaris utama yang membawahi deputi, inspektorat 

dan kepala pusat.  

Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki 

Sembilan prioritas atau yang disebut sebagai Nawacita serta 3 (tiga) tugas 

yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu sebagai 

berikut :  

Sembilan Prioritas (Nawacita) dari lembaga BKPM :  

a)  Memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.  

b)  Pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

bersifat demokratis, dan dapat dipercaya. 

c)  Melakukan penguatan terhadap daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan.  

d)  Melakukan perbaikan atau perombakan terhadap sistem dan 

penegakan hukum.  

e)  Meningkatkan kualitas hidup bagi manusia yang ada di Indonesia.  

 
3 https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga, diunduh 01 Januari 2020, pukul 11.00 
wib.  
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f)  Meningkatkan daya produksi  masyarakat dan daya saing terhadap 

pasar internasional.  

g)  Mewujudkan perekonomian yang mandiri.  

h)  Melakukan revolusi terhadap karakter-karakter bangsa.  

i)  Mempererat permersatuan kebhinekaan dan memperkuat restorasi 

sosial.  

Sejak kepala BKPM dilantik pada Oktober 2014, kepala dari BKPM 

telah diberikan 3 (tiga) tugas oleh President Republik Indonesia untuk 

mencapai daya saing antar bangsa melalui program sembilan prioritas atau 

yang disebut sebagai Nawacita, Tugas-tugas tersebut adalah: 

a) Penyerdahanaan lisensi. 

b) Membantu dan memberikan fasilitias proyek untuk melakukan 

investasi.  

c) Meningkatkan hasil investasi. 

Setelah mengetahui apa saja yang menjadi prioritas dari Lembaga 

BKPM dan tugas yang diberikan oleh President Republik Indonesia. 

Selanjutnya tugas pokok yang harus dijalankan oleh Lembaga BKPM yaitu 

mengkoordinasi, pengaturan segala kebijakan dan pelayanan terhadap hal 

penanaman modal berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

telah diatur sesuai hukum. BKPM juga memiliki fungsi sebagai :  

a) Melakukan kajian dan mengusulkan perencanaan penanaman 

modal.  

b) Mengatur pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman 

modal.  

c) Melakukan kajian dan pengusulan kebijakan terhadap pelayanan 

penanaman modal. 

d) Menetepakan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan dalam 

kegiatan pelayanan penanaman modal. 
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e) Mengembangkan peluang serta potensi yang ada terhadap 

penanaman modal didaerah-daerah dengan memperdayakan badan 

usaha.  

f) Membuat peta penanaman modal di Indonesia.  

g) Mengatur pelaksanaan promosi dan kerjasama antara penanam 

modal baik didalam maupun di luar negeri.  

h) Melakukan pengembangan terhadap sektor usaha penanaman 

modal dengan memberikan bimbingan tentang penanaman modal, 

seperti  meningkatkan kemitraan, daya saing, persaingan yang 

sehat, dan menyalurkan dan mempublikasikan infomasi yang 

berhubungan dengan lingkup penyelenggaraan penanaman modal 

seluas-luasnya.  

i) Memberikan pembinaan, bantuan penyelesaian segala 

permasalahan dan konsultasi kepada penanam modal terhadap 

segala hambatan dan permasalahan dalam melakukan kegiatan 

penanaman modal.  

j)  Menjalankan serta mengatur pelayanan terpadu satu pintu.  

k)  Mengatur atau mengkoordinasi penanam modal dalam negeri yang 

melakukan kegiatan penanaman modal diluar wilayah Indonesia.  

l)  Memberikan pelayan perizinan dan fasilitas penanaman modal 

kepada penanam modal. 

m) Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 

terhadap penanaman modal, ketatausahaan, organisasi dan tata 

laksanan, kepegawaian, Pendidikan serta pelatihan, hukum, 

keuangan, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, 

perlengkapan rumah tangga.  

n)  Pelaksaaan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 

Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan 

yang dilaporkan secara berkala kepada Lembaga Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM) mengenai hal yang berhubungan dengan 

perkembangan kegiatan perusahaan dan hambatan atau masalah yang 

dihadapi oleh penanam modal dalam melakukan investasi/penanaman 

modal. Laporan kegiatan penanaman modal berfungsi untuk memantau serta 

mengevaluasi perkembangan kegiatan yang sedang dilangsungkan penanam 

modal  yang telah mendapatkan izin penanaman modal, yang dimana 

laporan tersebut wajib di buat serta dilaporkan secara berkala mengenai 

perkembangan realisasi atau permasalahan yang dihadapi oleh penanam 

modal. Manfaat dari melaporankan kegiatan penanaman modal adalah 

sebagai informasi perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi 

secara berkala, sebagai informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja, 

sebagai informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal serta sebagai 

bahan atau sumber pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.  

Gambar  1.1 periode pelaporan LKPM. 

Perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM adalah, setiap 

perusahaan yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanam 

Modal Dalam Negeri (PMDN) yang memiliki izin prinsip atau izin prinsip 

perluasan yang dimana perusahaan tersebut wajib melaporkan LKPM per 

triwulan atau sebanyak 4 (empat) kali dalam satu periode yaitu 1 (satu) 
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tahun dalam masa atau tahap pembangunan proyek. Melainkan perusahaan 

PMA dan PMDN yang memiliki izin usaha atau perushaan yang sudah 

berjalan secara komersil hanya wajib menyampaikan LKPM per seemter 

atau 2 (dua) kali dalam satu periode yaitu 1 (satu) tahun. Sehingga Penanam 

Modal Asing baik PMA maupun PMDN yang memiliki izin prinsip atau 

izin perluasaan wajib melaporkan pertriwulan melainkan pemilik izin usaha 

hanya wajib melaporkan persemester. Tahapan pelaporan triwulan dibagi 

menjadi 4 (empat) yaitu, pada triwulan I dimulai dari bulan Januari hingga 

Maret yang harus dilaporkan paling lambat tanggal 10 April, Triwulan II 

dimulai dari April hingga Juni yang harus dilaporkan paling lambat 10 Juli, 

Triwulan III dimulai pada Juli hingga September yang harus dilaporkan 

paling lambat tanggal 10 Oktober, dan triwulan IV dimulai dari Oktober 

hingga Desember yang harus dilaporkan paling lambat tanggal 10 Januari 

hingga tahun atau periode berikutnya. Periode pelaporan Triwulan 

dilakukan 3 bulan sekali dengan jangka waktu pelaporan paling lambat 10 

hari setelah selesainya periode triwulan tersebut hingga berlanjut keperiode 

selanjutnya dengan sistem pelaporan yang sama. Dalam sistem pelaporan 

persemester, pelapor hanya melaporkan kegiatan penanaman modal 

sebanyak 2 (dua) kali yaitu semester I berawal dari januari hingga juni yang 

harus dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan juli, dan pada semester ke 

II dimulai dari Juli hingga Desember yang harus dilaporkan paling lambat 

tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Periode pelaporan persemeter 

dilakukan 6 bulan sekali dengan jangka waktu pelaporan paling lambat 10 

hari juga setelah periode persemeter berakhir.          

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman 

modal yang disebut sebagai Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah 

penanam modal dalam negeri yang menggunakan modal dalam negeri  

untuk melakukan kegiatan penanaman modal di wilayah negara Republik 

Indonesia. Sedangkan Penanam Modal Asing (PMA) adalah penanam 

modal asing yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau bersama 

dengan penanam modal dalam negeri untuk melakukan kegiatan penanaman 

modal di wilayah negara Republik Indonesia. Dasar hukum dari kewajiban 
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untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal adalah Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang 

berbunyi “Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal” dan Pasal 

5 Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menyatakan bahwa 

“membuat dan menyampaikan LKPM”.   

Menurut Pasal 12 Ayat 5 Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 

menyatakan bahwa :  

“penyamapian LKPM harus dilakukan secara dalam jaringan 

(daring) melalui SPIPISE (http://nswi.bkpm.go.id) atau secara manual 

dalam hal belum dimungkinkan secara daring” 

Mekanisme dari penyampaian Laporan kegiatan Penanaman Modal 

dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau online oleh perusahaan 

dengan melakukan entry data oleh staff perusahaan yang nantinya akan di 

verifikasi dan evaluasi oleh Kasubid atau Kabid Kab/kota atau Kabid 

Provinsi atau Kasi/kasubdit BKPM. Jika tidak dapat menyampaikan LKPM 

secara online maka dapat dilakukan secara manual.   

 

B. Landasan Yuridis 

 

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.  

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokah Hulu, Kabupaten 

Rokah Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam menyatakan bahwa “dengan 

dibentuknya Kota Batam ,Kotamadya Batam dalam Wilayah Propinsi Riau 

dihapus.”   Dengan dibentuknya Kota Batam menjadikan Pulau Batam 

merupakan Daerah otonom yang dijalankan oleh Pemerintahan Kota Batam.  

Sehingga di Kota Batam sendiri terdapat dualisme kepemimpinan.  
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2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 

Pengertian dari penanam modal asing merupakan seseorang yang 

melakukan kegiatan penanaman modal asing diwilayah Indonesia 

menggunakan modal dari asing maupun modal Bersama dengan negeri. 

Seorang investor yang melakukan kegiatan penanaman modal diwilayah 

Indonesia wajib menggunakan hukum yang berlaku diIndonesia. Maka dari 

itu perlu suatu badan hukum yang dapat menjamin perlindungan hukumnya 

serta status hukumnya dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.    

Bentuk badan hukum yang paling sesuai untuk melakukan penanaman 

modal merupakan perseroan terbatas. Alasan utama dari perseroan terbatas 

merupakan salah satu badan usaha yang paling sesuai dikarenakan adanya 

pemisahan harta antara badan hukum dengan subjek hukum pribadi. 

Menurut  Pasal 1 Point 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas  pengertian dari Perseroan Terbatas adalah : 

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” 

Maka perseroan terbatas dapat disebut sebagai badan usaha berbadan 

hukum yang modalnya terbagi menjadi saham-saham, dimana para pemilik 

modal hanya bertanggung jawab sebatas saham-saham yang dimilikinya. 

Perseroan harus didirikan oleh (2) dua subjek hukum atau lebih melalui akta 

notrais yang tertulis dalam Bahasa Indonesia hingga pengesahan badan 

hukum. Para pendiri perseroan juga wajib memiliki saham  perseroan yang 

didirikan.   
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. 

Penanaman modal merupakan salah satu cara untuk membantu 

mempercepat perekonomian, pada saat ini pemerintah sedang gencar-

gencarnya menarik para penanam modal atau juga yang dikenal sebagain 

investor. Cara-cara nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik 

penanam modal adalah dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas, 

membangun infrstrukut untuk memudahkan para penanam modal dalam 

menjalankan kegiatanya. Namun untuk menanamkan modal yang menjadi 

prioritas adalah adanya perlindungan dan kepastian hukum untuk 

melindungi para penanam modal dalam melakukan investasi.  

Beranjak hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan rangka untuk 

memberikan kepastian, perlindungan, keamanan serta kenyamanan bagi 

penanam modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Pengertian 

dari penanaman modal menurut  Pasal 1 ayat (1) adalah penanam modal 

dalam negeri ataupun asing yang melakukan segala bentuk kegiatan 

menanamkan modal yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. 

Penanam Modal dibedakan menjadi dua yaitu penanam modal yang 

menggunakan modal dalam negeri disebut sebagai penanam modal dalam 

negeri, melainkan penanam modal yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya atau bersama dengan penanam modal dalam negeri disebut 

sebagai penanam modal asing.  

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 

Pembentukan Kotamadya Batam didasari oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kotamadya Batam Di  

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Pengertian Kotamadya menurut 

Pasal 1 PP No. 34 Tahun 1983 adalah: 

“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya 

adalah Wilayah Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 
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(2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah 

di Daerah”.  

Kemudian pada Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah ini 

menyatakan bahwa batas Wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II 

Kepulauan Riau,dirubah dengan memisahkan Wilayah Kecamatan Batam 

yang kemudian di hapus dan Wilayah Kecamatan Batam dijadikan 

Kotamadya Batam. Pemerintahan Wilayah Kotamadya Batam dikepalai oleh 

Seorang Walikota yang bertanggung jawab kepada Gubernur .  

 

5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973  

Pada Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang 

Daerah Industri Pulau Batam menyatakan :  

“Pulau Batam yang termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I 

Propinsi Riau, ditetapkan sebagai Daerah Industri, selanjutnya didalam 

Keputusan Presiden ini disebut Daerah Industri Pulau Batam.” 

 Sehingga berdasarkan Keputusan Presiden ini kedudukan dari Pulau 

Batam yang merupakan wilayah Daerah Tingak I Provinsi Riau, telah 

ditetapkan menjadi Daerah Industri, yang disebut sebagai Daerah Industri 

Pulau Batam, dimana seluruh Wilayah dari Pulau Batam telah menjadi 

lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam.  

Kemudian dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 

tentang Daerah Industri Pulau Batam menjelaskan bahwa Kelembagaan 

dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan perngusahaan Daerah 

Industri Pulau Batam dijalankan serta dipertanggungkan oleh beberapa 

Lembaga, yang dimana Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:  

“Pembinaan, pengendalian dan pengusahaan Daerah Industri Pulau 

Batam masing-masing diselenggarakan oleh dan dipertanggungjawabkan 

kepada : 

a. Badang Pengawas Daerah Industri Pulau Batam ;  
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b. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;  

c. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau 

Batam; 

masing-masing dengan tugas dan tanggungjawab seperti ditetapkan 

dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Keputusan President ini.”  

 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 

2001. 

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungs, Kewenanga, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen merupakan peraturan 

yang mengatur tentang tugas, fungsi, tanggung jawab dari lemabaga non 

departemen yang menjalankan tugas administrasi pemerintahan tertentu dari 

Presiden langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga 

Pemerintah Non departemen terdiri dari 25 lembaga yang BKPM 

merupakan salah satunya.  

Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) yang telah menjadi 

lembaga mandiri yang berstatus Lembaga pemerintah non departemen 

berdasarkan Pasal 3 Point 20 KEPRES No. 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungs, Kewenanga, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menyatakan bahwa LPND 

terdiri dari Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM.  

 

7. Peraturan-Peraturan Kepala Badan Koordinasi kegiatan 

Penanaman Modal. 

 

Dalam memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia kejelasan 

dan kemudahan untuk melakukan kegiatan penanaman modal merupakan 
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faktor utama. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk mengembangkan 

PTSP untuk mempercepat proses perizinan. Namun dikarenakan banyaknya 

jenis perizinan yang ada di Indonesia yang melibatkan berbagai daerah 

hingga instansi masih menjadi sebuah kendala. 

BKPM diberikan tanggungjawab untuk mendukung pelaksaan PTSP 

untuk melakukan Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Dalam SPIPISE terdapat 3 (tiga) 

platform yang terdiri dari Pemprosesan Aplikasi Perijinan, Penelurusan 

Dokumen dan Status Aplikasi dan Portal Informasi.  Portal National Single 

Window For Investment (NSWI) merupakan fasilitas untuk memberikan 

informasi tentang kegiatan penanaman modal dan sebagai panduan bagi 

perizinan penanaman modal. Dasar hukum dari portal NSWI dan SPIPISE 

diatur kedalam beberapa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal yaitu sebagai berikut :  

a) PERKA BKPM Nomor  11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara 

Pelaksaaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Bidang Penanaman Modal yang dengan tujuan untuk 

membantu para penanam modal dalam mendapatkan kemudahan 

dalam pelayanan, fasilitas, dan informasi tentang kegiatan 

penanaman modal dengan melakukan penyerdehanaan terhadap 

pelayanan, dan memberikan keringanan pengurusan biaya 

perizinan maupun non perizinan berdasarkan Pasal 2 Perka BKPM 

ini. 

b) PERKA BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata 

Cara Permohonan Penanaman Modal yang berubah menjadi 

Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal, dimana 

peraturan ini dijadikan sebagai pedoman bagi pejabat PTSP dalam 

memberikan arahan dan proses pelayanan fasilitas penanaman 

modal. 
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c) PERKA BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dirubah 

menjadi Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal, yang dimana peraturan ini bertujuan untuk melakukan 

pemantauan, pembinaan dan pengawasan terahadap kegiatan 

penanaman modal yang sesuai dengan hak dan kewajiban dari 

penanam modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.  

d) PERKA BKPM Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Secara Elektronik mengatur tentang 

pemanfaatan teknologi sistem informasi untuk memberikan 

pelayanan informasi terhadap kegiatan penanaman modal, serta 

pelaksanaan pelayanan perizinan maupun non perizinan. 

 

8. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 

Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam merupakan peraturan yang 

menjadi rangka untuk terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel menurut Pasal 2 

Peraturan walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017. Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi dan bertugas untuk membina 

pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dan non perizinan yang 

diterbitkan oleh pemerintah Kota Batam yang melaksanakan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Batam. Dimana tujuan dari pengurusan 

PTSP menurut Pasal 3 adalah sebagai berikut: 

“Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah untuk menunjang 

pelaksanaan tugas dan funsi Dinas dalam rangka mewujudkan iklim 

investasi yang kondusif dan berdaya saing di Kota Batam.” 
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C. Landasan Teori  

  

1. Teori Efektivitas Hukum  

Efektivitas secara etimologi terdiri dari kata efektif, yang dalam 

bahasa Inggrisnya merupakan effectiveness yang bermaknakan 

“kemujaraban.” Berdasasrkan Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI) 

pengertian efektif juga disebut sebagai ada efeknya (akibat, pengaruhnya, 

kesannya). Menurut Ravianto, pengertian dari efektivitas merupakan 

seberapa baik perkerjaan tersebut dilakukan, atau sampai sejauh mana 

seseorang tersebut berhasil mendapatkan luaran yang sesuai dengan yang 

diharapankan. Sehingga bila suatu pekerjaan dapat dilakukan dan 

diselesaikan dengan perencanaan yang baik serta menghasilkan hal yang 

berhasil maka dapat dikatakan efektiv.  

Dalam menentukan apakah hukum yang mengatur tentang pelaporan 

kegiatan penanaman modal berhasil atau tidak, maka diperlukan suatu 

indikator penilaian yang menunjukan seberapa efektiv pelaporan kegiatan 

penanaman modal dalam menganalisa atau koordinasi mengenai 

perkembangan realisasi penanaman modal serta segala permasalahan yang 

dihadapi oleh penanam modal menurut UU tentang penanaman modal dan 

Perka BKPM tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal. Sehingga dalam mengukur tentang efektivitas pelaporan 

kegiatan penanaman modal tersebut, penulis menggunakan teori evektivitas 

hukum  yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.        

Bahwa untuk mengetahui hukum tersebut efektif atau tidak menurut 

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdiri 

dari 5 (lima) faktor, yaitu :   

a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

b) Faktor  penegak hukum.  
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c) Faktor saranan atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. 

d) Faktor masyarakat. 

e) Faktor kebudayaan. 
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