
 
 

 

 

MODEL IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2013 

DALAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN BOYOLALI 

 

Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Negeri 

Semarang 

 

Oleh : 

M. ABDUL MALIK 

811410082 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

2017 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan mengharap 

ridhonya yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 

Tahun 2013 Dalam Peningkatan Iklim Investasi Di Kabupaten Boyolali”. Skripsi ini 

disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar sarjana pada program studi Ilmu 

Hukum Universitas Negeri Semarang. Sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada 

junjungan nabi besar Muhammad SAW, mudah – mudahan kita semua mendapat safaat-

Nya. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik atas 

bantuan dari semua pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan 

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini, khususnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum selaku Rektor Univrsitas Negeri 

Semarang. 

2. Ibu Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang. 

3. Ibu Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan 

kesabarannya, ketelitiannya dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan 

dengan sepenuh hati serta memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Bapak Dani Muhtada, P.h.D selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan dengan baik sehinggan penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H,.M.Hum selaku Dosen Wali yang juga turut 

memberikan motivasi dan perhatiaanya selama menempuh pendidikan di Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama pendidikan. 

7. Kedua orang tua yang selalu memberikan dorongan, semangat dan mendoakan 

kepada penulis. 



 
 

8. Ibu EL. Rusdijanti HL, SH selaku Kepala Kantor Perizinan dan Investasi Boyolali 

yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis. 

9. Teman – teman seperjuangan angkatan 2010 di Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang terima kasih atas kebersamaannya. 

 

 

Semarang, 21 Agustus 2017 

Penulis, 

 

 

 

M. Abdul Malik 

8111410082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAK 

 

Kebijakan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan upaya pemerintah daerah 

dalam memperaiki iklim investasi dengan memberikan kemudahan proses perizinan dan 

prosedur perizinan yang lebih sederhana diharapkan dapa menjadi daya tarik investor 

untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Boyolali. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui apakah kehadiran Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Boyolali 

sudah berjalan optimal dan sesuai dengan presepsi pengusaha dunia atas kemudahan untuk 

berinvestasi, lalu untuk mengetahui presepsi pengusaha atas kemudahan dalam 

berinvestasi yang ditawarkan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Boyolali, 

serta untuk mengetahui perbedaan jumlah nilai investasi sesudah adanya Perizinan 

Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu analisis deskriptif yang didukung oleh analisis kuantitatif. Metode analisis deskriptif 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan membandingkan kemudahan 

perizinan di Kabupaten Boyolali dengan indikator Doing Bussines. Untuk mengetahui 

perbedaan jumlah investasi dengan sesudah adanya Perizinan Terpadu Satu Pintu di 

Kabupaten Boyolali. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kemudahan perizinan di 

Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan indikator yang sudah ada. Menurut presepsi 

pengusaha indikator tersebut sudah menggambarkan kemudahan berinvestasi yang 

diberikan kebijakan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan dari perhitungan jumlah 

investasi di Kabupaten Boyolali dari sebelum sampai sesudah adanya kebijakan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu sangat berpengaruh dalam peningkatan nilai investasi di Kabupaten 

Boyolali. 

 

Kata kunci : Perizinan Terpadu Satu Pintu, Investasi, Kemudahan Perizinan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan otonomi daerah pada awalnya ditujukan untuk memperbaharui 

dan mereformasi kehidupan nasional guna menumbuhkan otonomi secara substantif 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat kebangsaan dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan 

pembangunan, pemerintah daerah juga mengambil peranan penting dalam hal 

pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan pemerintah. Sehingga dalam 

konteks hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah prinsip 

pembagian kewenangan, rentang kendali, pertanggung jawaban serta pembinaan dan 

pengawasan menjadi pilar khusus demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik di daerah. Seiring dengan itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan dua sistem pelaksanaan pemerintahan di 

daerah yang dikenal dengan sistem pelaksanaan pemerintahan dekosentrasi yakni 

pemerintahan daerah yang diberikan kebebasan atau hak khusus untuk berinisiatif 

dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Akan tetapi, dalam keadaan 

tertentu atau sewaktu-waktu pemerintahan pusat dapat melakukan pengawasan terhadap 

pemerintahan daerah terkait dengan kepentingan negara. Selanjutnya sistem 

pelaksanaan pemerintahan desentralisasi yakni pemerintahan pusat memberikan 

kebebasan kepada pemerintahan daerah untuk berinisiatif dalam meyelenggarakan 

kebutuhannya serta meningkatkan laju pertumbuhan daerahnya 



 
 

Melalui otonomi sebenarnya ingin dioptimalkan pemanfaatan seluruh aset 

yang dimiliki daerah untuk menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Meskipun sejarah panjang menunjukkan bahwa kehidupan pemerintahan berjalan di 

atas konsep yang kurang tepat dalam perumusan hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Pembagian hak dan kesempatan yang kurang adil, 

pendesentralisasian urusan yang setengah hati,tidak terwadahinya aspirasi daerah dalam 

mekanisme pengambil-alihan keputusan yang menyangkut kepentingan daerah, 

mungkin hanya sedikit contoh dari ketimpangan itu. 

Upaya pemerintah daerah Kabupaten untuk menciptakan iklim bagi dunia 

usaha atau industri yang kondusif perlu terus didukung karena apabila pengusaha sudah 

merasakan fasilitas atau insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah maka 

pengusaha pasti akan berusaha memanfaatkannya. Pengusaha akan tertarik dan 

berinisiatif untuk menggerakkan usaha industri.  

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh faktor 

investasi (penanaman modal) dan perdagangan internasional (ekspor-impor). Karena 

investasi dapat dipacu pertumbuhannya secara tanpa batas, baik investasi yang berasal 

dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan investasi perlu diupayakan 

semaksimal mungkin, dengan meningkatkan minat calon investor untuk berinvestasi di 

Boyolali. Selain itu pasar modal juga merupakan salah satu alternatif pembiayaan 

pembangunan ekonomi nasional karena pembiayaan pembangunan ekonomi nasional 

tidak cukup hanya dari pemerintah tapi juga dari penanam modal. Baik penanam modal 

dalam yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam hal ini, sektor 

swasta di dorong untuk menjadi motor dalam kegiatan ekonomi (private sector leads 

growth economy), dengan cara pemerintah ikut campur tangan ke dalam kegiatan pasar. 



 
 

Pemerintah membuat aturan-aturan sekaligus menegakkan aturan tersebut untuk 

menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. 

Pembangunan di Kabupaten Boyolali harus pula menyentuh semangat 

reformasi yang terus bergulir diberbagai bidang kehidupan politik, hukum, sosial, 

ekonomi dan budaya. Sebagai Kabupaten yang mulai berkembang tidak akan terlepas 

dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan Negara. Dalam banyak hal 

persoalan-persoalan berkala nasional langsung mengimbas pada kehidupan masyarakat 

di wilayah ini, baik kehidupan sosial dan ekonomi maupun kehidupan politik. 

Kedudukan yang kini banyak sebagai pusat bisnis dan perdagangan menempatkan 

Kabupaten Boyolali sebagai Kabupaten yang mengalami perkembangan yang sangat 

cepat. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Boyolali diakui mengalami kemajuan dan 

perubahan yang pesat, namun demikian hasil pembangunan masih menyisahkan 

perbedaan yang cukup tajam antara mereka yang berhasil dan yang belum berhasil. 

Kerawanan sosial apabila tidak dibatasi dengan baik akan mengganggu keamanan dan 

ketentraman warga. Hal ini berpotensi menciptakan konflik sosial dan ketidakpusanan 

masyarakat yang akan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah daerah.  

Iklim investasi yang kondusif seperti adanya kepastian hukum, stabilitas 

politik dan jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi, serta 

tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai, adalah faktor utama yang dapat 

meningkatkan minat calon investor. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya 

menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang 

penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk 

hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan 

menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Oleh 



 
 

karena itu, pembenahan legislasi dan kebijakan di bidang penanaman modal perlu terus 

dilakukan. 

Agar tujuan peneyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai, maka faktor 

penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui 

perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

penciptaan birokrasi yang efisien,kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya 

ekonomi yang berdaya saing tinggi, serat iklim usaha yang kondusif di bidang 

ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang 

tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. 

Untuk mengubah kondisi perekonomian pada kondisi yang lebih baik maka 

investasi merupakan solusi yang realistis. Investasi tidak hanya meningkatkan produk 

ekspor dan meningkatkan daya beli, tetapi juga untuk menanggulangi pengangguran 

dan angka kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Membangun iklim investasi yang sehat dan kondusif bukan hal mudah, 

sebab iklim investasi terkait dengan suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang 

membentuk kesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi yang 

secara produktif dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka 

meningkatkan investasi di Kabupaten Boyolali salah satunya melalui Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dengan dasar regulasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013. 

Diharapkan dengan pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu Penanaman Modal, 

investor dapat menghemat waktu, tenaga dan juga biaya sehingga diharapkan dapat 

memberikan kepuasan bagi investor. Pengukuran tingkat kepuasan investor sangat 

diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal, serta 

strategi apa yang harus dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 



 
 

Kabupaten Boyolali agar dapat meningkatkan fungsi pelayanan kepada investor. 

Konsep kepuasan yang paling mendasar adalah dengan memahami kepentingan dan 

harapan investor.  

Hasil dan pengukuran terhadap tingkat kepuasan investor akan berguna bagi 

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal untuk mengetahui 

hal-hal yang harus dipertahankan dan diperbaiki. Sejauh ini Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Kota Boyolali sudah sangat berpengaruh karena dalam Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu sudah mengatur 83 Izin dan diantaranya 3 Izin dalam Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dalam bidang Penanaman Modal. Tetapi ada beberapa hal yang masih belum 

maksimal dalam hal pelayanan, seperti belum semua petugas Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menunjang skill para petugas agar bisa 

memberikan pelayanan yang sesuai standar seperti di dalam Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan masih belum sempurnanya kantor Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dalam bentuk fisik. Meskipun upaya-upaya yang telah dilakukan belum maksimal 

tetapi masyarakat sudah cukup dilayani oleh para petugas dengan cukup baik. Hal ini 

yang melatarbelakangi penulis untuk menulis proposal skripsi ini. 

Untuk itu, penulis merasa perlu untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal guna mengetahui kepuasan para 

investornya dengan memberikan sumbangan pemikiran melalui judul penelitian, 

“Implementasi Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2013 Dalam Peningkatan Iklim 

Investasi Di Kabupaten Boyolali”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis merasa perlu memberikan 

batasan permasalahan sebagai berikut : 



 
 

Batasan Masalah Untuk mempermudah didalam memahami skripsi ini, penulis 

membatasi mengenai implementasi, pengaruh dan upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan penanaman modal melalui 

pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu di Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan 

Bupati No. 10 Tahun 2013. 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Model Implementasi Regulasi Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2013 dan 

Pengaruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal terhadap Iklim Investasi 

di Kabupaten Boyolali ? 

2. Apa upaya yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan 

Penanaman Modal di Kabupaten Boyolali? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Model Implementasi Regulasi Peraturan Bupati No. 10 Tahun 

2013 dan Pengaruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal terhadap 

Iklim Investasi di Kabupaten Boyolali. 

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

untuk meningkatkan Penanaman Modal. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  



 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Ekonomi dan 

Khususnya mengenai penanaman modal di Kabupaten Boyolali.  

b. Secara Praktis 

Agar pembahasan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca 

baik kalangan Akademisi maupun para penanaman modal baik penanaman modal 

dalam negeri maupun penanaman modal asing dan juga pemerintah daerah. 

Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain 

atau pihak yang membaca karya tulis ini yang ingin membahas mengenai 

penanaman modal guna dijadikan sebagai sumber informasi bagi pembaca 

ataupun yang ingin melakukan pembahasan lebih lanjut tentang penanaman 

modal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

E. Pemerintah Daerah 

Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang 

dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah (Eksekutif) dan 

Dewan perwakilan rakyat daerah (Legislatif) serta perangkat lain yang ada di daerah.  

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : “Pemerintahan daerah adalah gubernur, 

bupati atau walikota dari perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah” Dalam penyelengaraan pemerintahan daerah kepala daerah 

dibantu perangkata daerah yang terdiri dari SEKDA (Sekretaris Daerah), DPRD 

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) , Dinas daerah, Lembaga tekhnis daerah serta 

khusus untuk Kabupaten/Kota ditambah dengan Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan 

Desa.  

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah dan DPRD. Dalam 

menyelenggarakan pemerintahan pemrintah pusat menggunakan asas desentralisasi. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas 

umum penyelenggaraan negara yang didalam hukum adminstrasi negara dikenal dengan 

“asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Asas ini telah dikenal di indonesia 

walaupun secara formal belum diakui sebagai norma hukum tidak tertulis yang harus 

ditaati oleh penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis 

formal, hal seperti ini baru diakui di negara kita setelah diundangkannya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dtambah dengan asas efisiensi dan asas 



 
 

efektivitas. Kemudian dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

ditegaskan bahwa asas tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (Abdullah, 2007:27-28). 

Asas tersebut disebut dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” yang 

dirinci antara lain : 

a. Asas kepestian hukum 

b. Asas tertib penyelenggaraan negara 

c. Asas kepentingan umum 

d. Asas keterbukaan 

e. Asas proposionalitas 

f. Asas profesionalitas 

g. Asas akuntabilitas 

h. Asas efisiensi dan 

i. Asas efektivitas. 

Hal tersebut diatas lebih dikenal dengan sebutan “good government” 

(Abdullah, 2007:27-28).  

 

 

 

B. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan yang secara sah diterbitkan oleh 

pemerintahan daerah melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 

1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar 



 
 

hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah 

sebagai salah satu instrumen yuridisnya. 

Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah berbeda antara yang satu dengan 

lainnya, sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang 

Dasar/Konstitusi dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang 

disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. Peraturan 

Daerah adalah perpaduan antara dua kata, yaitu ‘peraturan’ dan ‘daerah’. S.F Marbun 

memberikan pengertian bahwa “Peraturan adalah merupakan hukum yang in abstracto 

atau general norms yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah 

mengatur hal-hal yang bersifat umum (Siswanto, 2007: 94). 

Peraturan daerah pada hakikatnya merupakan sarana legislasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Laica 

Marzuki (2009:1) dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip pembentukan peraturan 

daerah menyebutkan bahwa : 

“Dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia, pemerintahan daerah menurut 

konstitusi diadakan dalam kaitan desentralisasi”.  

Pada hakikatnya, peraturan daerah merupakan keputusan dalam arti yang luas, 

sebagai tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia 

dalam masyarakat, melindungi lembaga sosial dalam masyarakat serta menjaga 

keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah dengan dasar dasar keadilan dalam 

mencapai kesejahteran umum. 

 

C. Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah 

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 menetapkan bahwa :  



 
 

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 

Regulasi dalam peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi 

lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berkaitan dengan 

kepentingan negara dan daerah berdasarkan Asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur 

atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur/Walikota 

untuk ditetapkan sebagai Peraturan daerah. Dimana penyampaian racangan peraturan 

daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal 

persetujuan bersama. Sedangkan Peraturan daerah ditetapkan oleh Gubernur atau 

Bupati/walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama (Pasal 

144 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah). 

Untuk membuat suatu peraturan daerah seyogyanya memperhatikan landasan 

perundang-undangan. Dimana sekurang-kurangnya memuat tiga landasan pembentukan 

perundang-undangan yakni : 

1. Landasan Filosofis 

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila 

rumusannya atau norma-norma didalamnya mendapatkan pembenaran apabila dikaji 

secara mendalam. Dimana ia telah sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan 

cita-cita kesusilaan. 

2. Landasan Sosiologis 

Suatu undang-undang dikatakan mempunyai landasn sosiologis apabila 

ketentuan-ketentuanya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum 



 
 

masyarakat. Hal ini penting sebab undang-undang yang dibuat tidak sampai menjadi 

huruf-huruf mati belaka yang diabaikan oleh masyarakat. 

3. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis (landasan hukum) adalah landasan yang terdapat pada 

ketentuan ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Tertib dalam hirarki 

perundang-undangan dalam ketatanegaraan kita yang berpuncak pada Undang-

undang Dasar. Landasan ini begitu penting untuk diperhatikan agar tidak 

menyimpang dari cita-cita negara kesatuan, persatuan bangsa serta cita-cita negara 

demokrasi (Thaib, 2009 : 299-300). 

4. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah 

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan, tugas dan 

wewenang DPRD mengalami peningkatan yang substansial. Hal ini terlihat dari 

kedudukan DPRD yang dahulu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1972 

menjadi bagian dari pemerintah daerah, sekarang terpisah dengan kepala daerah. 

DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari 

pemerintah daerah. Kedudukan DPRD yang demikian itu akan lebih meneguhkan 

kedudukan, tugas, dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol atau 

pengwasan terhadap pemerintah daerah.  

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Tugas dan 

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain : 

a. Bersama dengan gubernur, bupati atau walikota membuat peraturan daerah 

b. Bersama dengan gubernur, bupati atau walikota menetapkan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah 



 
 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peaturan 

perundang-undangan lain, keputusan gubernur, bupati atau walikota lain, 

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kerjasama internasional di daera 

d. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD mempunyai hak, 

yakni (a) meminta pertanggung jawaban gubernur, bupati dan walikota (b) meminta 

keterangan kepada pemerintah daerah (c) mengadakan penyidikan (d) mengadakan 

perubahan atas rancangan peraturan daerah (e) mengajukan pernyataan pendapat (f) 

mengajukan rancangan peraturan daerah (g) menetukan anggaran pendapatan dan 

belanja DPRD; (h) menetapkan peraturan tata terib DPRD.  

Namun setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka prinsip-

prinsip pembentukan peraturan daerah ditentukan sebagai berikut : 

(1) Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan 

bersama DPRD. 

(2) Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas 

pembantuandan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan ciri khas masing-masing 

daerah. 

(3) Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(4) Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisanatau tertulis dalam rangka 

penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. 



 
 

(6) Peraturan daerah dapat memuat ketentuan biaya paksaan penegakan hukum, atau 

pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 

50.000.000.,- 

(7) Peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah ditetapkan untuk 

melaksanakan peraturan daerah 

(8) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. 

(9) Peraturan daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pelanggaran 

peraturan daerah (PPNS Perda). 

(10) Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan peraturan kepala 

daerah dalam berita daerah (Huda, 2005: 231-234) 

5. Materi Muatan Peraturan Daerah 

Dalam Perundang-undangan materi muatan undang-undang dapat dilihat 

apabila : 

a. Terpenuhinya nilai-nilai fundamental yang menjemakan  karakter bangsa dan 

asas-asas/prinsip-prinsip yang bersifat umum atau khusus 

b. Terpenuhinya pengakuan, penghormatan pemenuhan, perlindungan dan 

penegakan hak asasi manusia 

c. Terpenuhinya standar perumusan norma 

d. Terbenuhinya kejelasan tentang subjek baik dari segi kedudukan, maupun dari 

segi perilaku dan objek sasaran pengaturangnya serta wilayah dan waktu 

keberlakuaanya 

e. Terpenuhinya syarat atau prosedur untuk berbuat sesuatu atau sebaliknya bagi 

subjek pemegang peran dan aparat pelaksananya 

 f. Terpenuhinya aspek dana dan fasilitas bagi penerapan dan penegakanya 



 
 

g. Memiliki kekuatan adaptasi dan prediktibilitas yang tinggi terhadap setiap 

perubahan kondisi masyarakat 

h. Memiliki konsistensi terhadap prinsip-prinsip konstistusi termaksud dalam hal 

kejelasan dan rincian tentang syarat atau prosedur pendelegasian pengaturan lebih 

lanjut (Ruslan, 2011:144-145). 

Materi muatan peraturan daerah menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan adalah seluruh 

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian Pasal 13 menetukan 

materi muatan peraturan desa/ yang disingkat adalah seluruh materi dalam rangka 

penyelenggaraan urusan desa atau yang disingkat serta penjabaran lebih lanjut 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

Selain itu peraturan daerah juga tidak boleh memuat hal-hal urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti halnya yang diatur 

pada Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas : 

a. Politik luar negeri; 

b. Pertahanan; 

c. Keamanan; 

d. Yustisi; 

e. Moneter dan fisikal nasional; dan; 

f. Agama. 



 
 

Pada dasarnya peraturan daerah mengatur semua urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenagan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa materi muatan Perda mengandung asas : 

a. Pengayoman 

b. Kemanusiaan 

c. Kabangsaan 

d. Kekeluargaan 

e. Kenusantaraan 

f. Bhineka Tunggal Ika 

g. Keadilan 

h. Kasamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan 

i. Ketertiban dan kepastian hukum dan/atau 

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Selain itu Peraturan Daerah dibentuk oleh beberapa asas berikut : 

a. Asas “lex specialis derogat legi generalis” yang memiliki makna bahwa peraturan 

perundang - undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan-peraturan 

yang lebih umum. 

b. Asas “lex superiori derogat legi inferiori” yang memilki makna peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan-peraturang yang lebih tinggi. 

c. Asas “lex posterior derogate lex priori” yang memiliki makna bahwa peraturan 

perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan yang lahir 

terlebih dahulu jika materi yang diatur sama. 



 
 

d. Asas Kepastian hukum bahwa setiap peraturan perundangundangan harus mampu 

menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam 

masyarakat. 

e. Asas Pengayoman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan keetentraman dalam 

masyarakat. 

f. Asas mengutamakan kepentingan umum bahwa dalam peraturan perundang-

undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dan 

mengutamakan kepentingan umum. 

g. Asas kenusantaraan bahwa setiap peraturan perundang-undangan merupakan 

bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau 

wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangan dalam konteks Perda 

(Thaib, 2009:68-69). 

6. Urgensi Peraturan Daerah 

Peraturan daerah merupakan produk hukum daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Konsekuensi logis daripada penerapan 

asas desentralisasi adalah daerah memiliki hak untuk membuat produk hukum 

berupa peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah yang dikeluarkan 

oleh Gubernur, Bupati/Walikota dalam rangka menjaga yang kestabilan 

pemerintahan mulai dari urusan sumber pendapatan daerah sampai dengan urusan 

belanja daerah. 

Pada hakikatnya peraturan daerah mengatur setiap kepentingan yang ada 

di daerahnya, dimana setiap peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah merupakan sesatu yang penting untuk dilaksanakan oleh daerah tersebut. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan masih ada beberapa peraturan 



 
 

daerahyang dikeluarkan oleh daerah, khususnya daerah Kabupaten Muna yang 

belum atau tidak berlaku secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok daerah 

terpencil. 

Untuk itu perlu kiranya sebuah peraturan daerah yang sifatnya mengikat 

harus memuat sanksi, agar dalam penerapan peraturan daerah tersebut dapat berjalan 

secara maksimal dan efektif. Menurut Rozali Abdulah bahwa suatu peraturan daerah 

mestinya memuat sanksi berupa : 

1. Pembentukan biaya paksaan, Penegakan hukum, seluruhnya/sebagian kepada 

pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

2. Pidana Kurungan 6 Bulan/denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 

3. Ancaman pidana/denda selain yang telah disebutkan diatas sesuai dengan 

pertauran perundang-undangan (Abdulah, 2007:134). 

 

D.  Terminologi Investasi 

1. Pengertian Investasi 

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang 

dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-

undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang popular dalam dunia 

usaha,sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam 

perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai 

pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable 

(K.Harjono, 2007 : 10). 

Menurut Sutiartono (2008:5) Istilah penanaman modal merupakan 

terjemahan dari kata investment, berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan 



 
 

dalam bahasa Indonesia sebagai penanaman modal atau investasi. Penanaman 

modal atau investasi sering kali dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. 

Di kalangan masyarakat luas, investasi memiliki pengertian yang lebih 

luas karena dapat mencakup baik investasi langsung ( direct investment ) maupun 

investasi tidak langsung ( portofolio investment ) sedangkan penanaman modal 

lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung (K.Harjono, 2007 : 10). 

Menurut Dhaniswara K.Harjono (2007:12), secara umum, investasi dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik orang pribadi ( natural person 

) maupun badan hokum ( juridical person ), dalam upaya meningkatkan dan /atau 

mempertahankan niali modalnya,baik yang berbentuk uang tunai ( cash money ), 

peralatan ( equipment ), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun 

keahlian. 

Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik unsur- unsur terpenting 

kegiatan investasi, yaitu (K.Harjono, 2007:13):  

a. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya-tidaknya 

mempertahankan nilai modalnya. 

b. Bahwa model tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat 

mata dan dapat diraba ( tangible ), tetapi juga mencakup sesuatu yang 

bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (intangible). Intangible 

mencakup keahlian, pengetahuan, jaringan, dan sebagainyayang dalam 

berbagai kontrak kerja sama (Joint Venture Agreenment) yang dibiasanya 

disebut “valuable service“. 

Dalam praktek istilah investasi atau penanaman modal sendiri seringkali 

dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Komaruddin 



 
 

memberikan pengertian investasi atau penanaman modal tersebut dalam 3 ( tiga ) 

arti (Rahmawati, 2003:3) : 

a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya. 

b. Suatu tindakan untuk membeli barang –barang modal. 

c.  Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan 

dimasa yang akan datang. 

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal memberikan pengertian penanaman modal dalam pasal 1 angka 1 dimana 

menyebutkan “penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 

baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia“. 

Sedangkan di dalam Rancangan Perjanjian Multilateral Tentang 

Investasi ( Multilateral Agreement On Investment ) yang pada waktu itu sedang 

disiapkan oleh organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan ( Organization for 

Economic Cooperation and Development ) diberikan pengertian investasi ( 

internasional ) yang lebih luas. Dalam rancangan tersebut “ penanaman modal “ ( 

investment ) diartikan dalam suatu jenis aktiva yang dimiliki atau dikendalikan 

secara langsung ataupun secara tidak langsung oleh suatu investor ( Every kind 

ofasset ownedor controlled, directly or indirectly, by on investor ) . Oentoeng 

soerapati mengemukakan bahwa hal tersebut termasuk (Rahmawati, 2003:3) :  

a. suatu perusahaan 

b. saham-saham atau bentuk lain partisipasi ekuitas dalam suatu perusahaan dan 

hak – hak yang diperolah dari padanya  

c. obligasi ,surat hutang, pinjaman atau bentuk lain dari piutang dan hak-hak 

yang diperoleh dari padanya 



 
 

d. klaim atas uang atau kinerja 

e. hak-hak atas kekayaan intelektual 

f. hak-hak yang diberikan berdasarkan hukum atau kontrak seperti konsesi, 

lisensi,otoritas dan izin 

g. kekayaan lain yang bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak, atau tetap, dan 

hak-hak yang terkait pada kekayaan lain seperti sewa, mortgage, liens, dan 

gadai. 

 

Pengertian penanaman modal secara luas akan membuka wawasan 

pemikiran, bahwa pengertian penanaman modal bukan hanya terdapat dalam 

perumusan undang-undang penanaman modal saja akan tetapi lebih luas dari itu, 

sehingga pemahaman terhadap penanaman modal beserta implikasinya dapat lebih 

mengerti. Sebab tanpa pengertian yang luas tentunya dapat membawa kita pada 

rasa apriori yang pada akhirnya bisa menolak tehadap perbedaan penanaman modal 

dimanapun ia berada atau melakukan operasinya tidak akan dapat dibendung 

kehadirannya oleh Negara-negara penerima modal. Apalagi dengan dukungan 

globalisasi dunia lewat transportasi dan komunikasi yang tidak lagi membedakan 

jarak Negara yang satu dengan Negara yang lainnya . 

2. Filosofi dan Fungsi Penanaman Modal 

Kegiatan penanaman modal pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan. 

Kebutuhan bagi siapa saja, kebutuhan bagi orang perseorangan, institusi, korporasi, 

maupun masyarakat luas pada umumnya. Investasi menjadi suatu kebutuhan karena 

investasi dapat menjadi salah satu metode/cara bagaimana menyiapkan masa depan 

yang belum pasti menjadi suatu kepastian. Investasi merupakan suatu tindakan 



 
 

“mengorbankan” uang sekarang dalam rangka memperoleh uang di masa mendatang 

sehingga masa depan menjadi lebih baik.  

Sejumlah studi yang dilakukan di beberapa negara sedang berkembang 

menunjukkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional di suatu negara, sangat 

didorong oleh keinginan untuk sesegera mungkin mnegntaskan kemiskinan di negara 

tersebut. Studi mengenai fungsi dan peran investasi dalam suatu negara 

menunjukkan tingkat berimbang dan saling ketergantungan mengenai investasi dan 

ekses yang ditimbulkannya. Pada umumnya studi-studi tersebut mengemukakan 

beberapa asumsi dasar, antara lain:  

a. Tidak dapat disangkat bahwa investasi berperan positif bagi kegiatan 

perekonomian suatu negara 

b. Investasi menimbulkan ekses tertentu baik di bidang ekonomi, sosial, politik, 

budaya, dan hukum 

c. Investasi tidak mungkin ditolak hanya karena menimbulkan ekses negatif 

d. Terdapat urgensi perlunya manajemen investasi melalui instrumen hukum untuk 

meminimalisasi ekses yang ditimbulkannya. Hal ini tidaklah berlebihan karena 

investasi merupakan satu kebutuhan yang bersifat mendasar (Wiranata, 2007 : 

46). 

Pemaknaan/pengertian serta keberadaan tentang penanaman modal erat 

kaitannya dengan teori yang dianut oleh negara penerima modal. Sedikitnya terdapat 

3(tiga) teori dasar berkaitan dengan hubungan antara negara penerima modal dengan 

penanaman modal khususnya penanaman modal asing, yaitu : 

a. Teori ekstrim, teori ini menolak dan tidak menginginkan timbulnya 

ketergantungan dari negara-negara terhadap penanaman modal, khususnya  

penanaman modal asing. Kelompok ini dengan tegas menolak adanya penanaman 



 
 

modal asing, karena dianggap sebagai kelanjutan dari bentuk dan proses 

kapitalisme. Pelopor aliran ini antara lain Karl Marx dan Robert Magdof 

b. Teori Nasionalisme dan Populisme, menurut teori ini pada penanaman modal 

asing. Modal asing sering memiliki posisi produksi di mana usaha penanaman 

modal itu berdomisili. Akan muncul pembangunan yang tidak seimbang (law of 

uneven development) yang akhirnya memberi kemakmuran pada segelintir orang 

dan kemelaratan pada sebagian lainnya. Rekomendasi yang dikemukakan oleh 

kelompok ini adalah harus dilakukan pembatasan ruang gerak sedemikian rupa 

sehingga modal asing tidak mempunyai posisi dominan. Pelopornya antara lain 

Streeten dan Stephen Hymer 

c. Teori Realistis; teori ini melihat peranan penanaman modal asing secara ekonomi 

tradisional dan implikasinya senyatanya. Teori ini menyandarkan analisnya pada 

kondisi rill, di mana penanaman modal asing dapat membawa pengaruh pada 

perkembangan dan modernisasi ekonomi terhadap negara penerima modal asing. 

Ada atau tidak pengaturan dan fasilitas yang diberikan oleh negara penerima 

modal, tidaklah merupakan suatu permasalahan yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap perkembangan modal asing. Pelopor aliran ini adalah 

Raymond Vermon dan Charles P. Kindleberger (Wiranata, 2007:2). 

Bertolak dari pemikiran bahwa investasi merupakan suatu kebutuhan 

bagi siapa saja, maka investasi harus dilakukan dengan suatu perhitungan yang 

sempurna. Sempurna dalam pengertian perlu disiapkan dan dikaji dari semua aspek 

sejak awal, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik maupun dari aspek hukum.14 

Modal asing sangat bermanfaat untuk membantu penyuksesan pelaksanaan 

pembangunan. Dengan adanya investasi asing, kita dapat mengelola kekuatan 

ekonomi , yaitu sumber daya alam yan banyak terdapat di Indonesia; menambah 



 
 

pengalaman, keterampilan dan teknologi tenaga kerja, agar bisa/dapat mengerjakan 

pekerjaan dengan teknologi baru (Wiranata,2007:51) 

Filosofi investasi pada dasarnya adalah mengubah kekuatan ekonomi 

potensial menjadi ekonomi rill. Dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa, terdapat 

banyak sumber ekonomi potensi di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah 

untuk dijadikan kekuatan ekonomi rill. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi 

demikian, antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman, 

teknologi dan lain-lain. 

Secara umum dalam investasi atau penanaman modal, baik penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) 

membutuhkan iklim yang sehat dalam berusaha. Selain itu kemudahan serta 

kejelasan prosedur penanaman modal dan kondisi makro ekonomi sangat 

menentukan keberadaan investor. Keseluruhan kondisi inilah yang mampu 

menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan pada dasarnya kegiatan 

investasi merupakan kebutuhan bagi siapa saja yang dilakukan dengan 

mengorbankan modal yang sekarang untuk memperoleh keuntungan di masa depan. 

Indonesia selaku salah satu penerima modal dalam kaitannya dengan teori hubungan 

negara penerima modal dan penanam modal asing menganut teori realistis, 

dikarenakan Indonesia menyandarkan pada kondisi rill dan tidak memungkiri sisi 

positif yang diperoleh dengan adanya kegiatan penanaman  modal sehingga 

diharapkan sumber ekonomi potensial yang banyak terdapat di wiayah Indonesia 

dapat diolah dan pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.. 

3. Jenis-Jenis Penanaman Modal 



 
 

Secara umum kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan dalam 

dua bagian besar, yaitu penanaman modal secara langsung (direct investment) atau 

disebut juga penanaman modal jangka panjang dan investasi tidak langsung (indirect 

investment) atau disebut juga portofolio investment. 

a. Penanaman Modal Secara Langsung (direct investment) atau disebut juga 

penanaman modal jangka panjang. Pemaknaan jenis penanaman modal secara 

langsung ini umumnya dikaitkan dengan keberadaan kegiatan pengelolaan modal. 

Kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk: 

1) Mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) bersama-sama 

dengan mitra lokal; 

2) Melakukan kerjasama kegiatan (joint operation scheme) tanpa membentuk 

perusahaan yang baru; 

3) Mengkonversikan bantuan teknis dan manajerial perusahaan (technical and 

management assistance) 

4) Pemberian lisensi, dll. 

b. Penanaman Modal Secara Tidak Lansung (indirect investment) atau disebut juga 

portofolio investment. Jenis penanaman modal dalam konsep tidak langsung 

biasanya bercirikan (Wiranata, 2009: 52-53): 

1) Pemegang saham tidak memiliki kontrol pada manajemen 

perusahaan/perseroan dalam usaha sehari-hari 

 2) Faktor resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada 

dasarnya dipastikan tidak mengganggu perusahaan dalam mengendalikan 

jalannya kegiatan 

 3) Umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang 

umumnya berlaku (international customary law). 



 
 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan kegiatan penanaman 

modal diklasifikan menjadi dua bagian yaitu penanaman modal secara langsung 

dan tidak langsung. Penanaman modal secara langsung adalah kegiatan 

penanaman modal yang umumnya dilakukan langsung oleh penanam modal yaitu 

berupa pendirian perusahaan patungan, mengkonversikan bantuan teknis serta 

manajerial perusahaan dan sebagainya. Penanaman modal secara tidak langsung 

adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan penanam modal secara tidak 

langsung atau umumnya hanya berupa aliran modal tanpa keterlibatan secara aktif 

seperti perdagangan saham dan lainnya. 

 

 

4. Ketentuan-Ketentuan Pokok Di Bidang Penanaman Modal 

a. Sumber-Sumber Hukum Penanaman Modal 

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum 

materiil ialah tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum 

materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya 

hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan 

keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, 

dan keadaan geografis, Sumber hukum formal ini merupakan tempat 

memperoleh kekuatan hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Sutrisno (2012:16) 

hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum 

formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal 

ialah undangundang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. 

Sumber hukum nasional terkait penanaman modal di antaranya: 



 
 

a)  Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. 

Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; 

b) Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 

jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 

Negeri;  

c) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan 

Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal; 

d)   Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam 

Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing; 

e)   Keputusan Presiden No. 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal; 

f)   Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang 

Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu. 

g) Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Keputusan 

Presiden No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan 

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman 

Modal; 

h) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan 

Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal 

Asing; 



 
 

i)     Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal 

Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing; 

j)   Dan lain-lain 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 

Undang- Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. 

Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; dan Undang-

Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-

Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan 

tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal. 

b. Asas dan Tujuan Penanaman Modal 

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan asas ada dua 

pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, pondamen. Sedangkan arti 

asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau 

tumpuan berpikir atau berpendapat, dan sebagainya. Asas (hukum) menurut 

G.W. Paton dalan a textbook of jurisprudence adalah, “...the broad reason which 

lies at the base of a rule of law”. Sedangkan menurut J.H.P. Bellefroid dalam 

Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland asas adalah, “ Aturan pokok 

(hoofdregel) yang didapatkan dengan generalisasi daripada sejumlah aturan-

aturan hukum (Sutrisno, 2012:24-26). 

Lebih jauh Bellefroid (dalam Machmudin, 2001: 67) mengatakan : 

“Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh 



 
 

ilmu hukum tidak dianggap berasal aturan-aturan yang lebih umum. Asas 

hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif”. 

Pedapat terakhir adalah Satjipto Rahardjo. Ia mengatakan bahwa, : 

“Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas 

hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan 

peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum.” 

Kita mengetahui, bahwa aturan hukum adalah ketentuan kongkret 

tentang cara bersikap tindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Hukum merupakan realitas dari asas hukum. Pantaslah jika di antara pakar 

hukum. Dengan demikian pada akhirnya semua peraturan hukum harus dapat 

dikembalikan pada asas hukumnya.21 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal dicantumkan asas-asas yang mendasari pembentukan 

Undang-Undang tersebut. Pada pasal 3 Ayat (1) beserta penjelasannya 

disebutkan:  

a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan 

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam 

setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal 

b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan 



 
 

d. Asas perlakuan yang sama dan tidajk membedakan asal negara, yaitu 

perlakuan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam 

modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan 

penanam modal asing lainnya 

 e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal 

secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat 

f. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu penanaman modal dengan mengedepankan 

efesiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, 

kondusif, dan berdaya saing 

g. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara rencana mengupayakan 

berjalannya proses pembagunan melalui penanaman modal untuk menjamin 

kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa 

kini maupun masa yang akan datang; 

h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan 

dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan 

pemeliharaan lingkungan hidup 

i. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap 

mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada 

masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan 

j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang 

berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan 

ekonomi nasional. 



 
 

Selain itu tujuan dari diselenggarakan penanaman modal dijelaskan 

dalam Pasal 3 Ayat (2), yaitu disebutkan: 

a. Meningkatkann pertumbuhan ekonomi nasional; 

b. Menciptakan lapangan kerja; 

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 

e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 

f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 

g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri; dan  

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa asas hukum 

merupakan dasar-dasar umum yang terkandung di dalam suatu peraturan hukum, 

dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis 

serta menjadi roh atau jiwa dari keberlakuan peraturan hukum itu sendiri. Dalam 

kaitannya dengan undang-undang penanaman modal, segala kegiatan 

penanaman modal di Indonesia harus lah berpatokan dengan asas-asas yang 

terkandung di dalam undang-undang penanaman modal tersebut sehingga tujuan 

dari diselenggarakannya kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat tercapai. 

5. Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup Bagi Penanaman Modal 

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal ditetapkan bahwa bidang-bidang yang terbuka dan tertutup 

bag penanaman modal yaitu: 



 
 

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman 

modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan 

terbuka dengan persyaratan 

(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal adalah: 

a.  Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan 

b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan 

undang-undang 

(3) 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 

(4) 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 

(5) 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  

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 

dijelaskan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang-

bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Bidang-bidang usaha yang tertutup 

bagi penanaman modal mencakup kegiatan-kegiatan: 



 
 

a. Perjudian/kasino 

b. Peninggalan sejarah dan purbakala 

c. Museum 

d. Pemukiman/lingkungan adat 

e. Monumen 

f. Objek ziarah/tempat peribadatan, makam dan sejenis 

g. Pemanfaatan/pengambilan koral alam 

h. Penangkapan species ikan tertentu 

i. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio 

dan orbit satelit 

j. Lembaga penyiaran publik (LPP) radio dan televisi 

k. Penyediaan dan penyelenggaraan terminal 

l. Pemasangan dan penyelenggaraan perlengkapan jalan 

m. Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang 

n. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor 

o. Telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran 

p. Vessel traffic information system (VTIS) 

q. Pemanduan lalu lintas udaha (ATS provider) 

r. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan 

s. Industri bahan kimia Skedul I Konvensi Senjata Kimia 

t. Indutri minuman yang mengandung alkohol 

u. Industri pembuat chlor alkali dengan bahan-bahan yang mengandung 

komponen merkuri 

v. Industri siklamat dan sakarin 

w. Industri logam dasar bukan besi (timah hitam) dan 



 
 

x. Budidaya ganja. 

Sedangkan pada Lampiran II Peraturan Presiden tersebut di atas 

dicantumkan pula daftar bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal 

denga persyaratan, yang dirinci atas bidang usaha yang dicadangkan untuk 

Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), bidang usaha yang 

terbuka atas dasar kemitraan, yang terbuka atas dasar kepemilikan modal, yang 

terbuka untuk dicadangkan bagi UMKMK adalah bidang usaha pembangkit 

tenaga listrik skala kecil, kegiatan agen perjalanan wisata, sanggar seni, usaha 

jasa pramuwisata, pengusahaan sarang burung walet, dan lain sebagainya. 

Sedang contoh dari bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dengan 

pola kemitraan adalah pengusahaan rotan, pengusahaan bambu, pengusahaan 

gaharu, pembenihan ikan laut, usaha pengolahan hasil perikanan, dan lain-lain. 

Contoh bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal pada lokasi tertentu 

adalah usaha hotel melati, restoran, jasa boga dan usaha-usaha lainnya yang 

banyak digeluti oleh pengusaha dengan permodalan yang relatif tidak begitu 

besar. 

6. Fasilitas Penanaman Modal 

Untuk menarik minat penanam modal dalam menanamkan modalnya, 

pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan. Penanam modal yang ingin 

mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut harus memenuhi setidaknya salah 

satu kriteria yang dijabarkan dalam Pasal 18 Ayat (3) yaitu: 

a. Menyerap tenaga kerja 

b. Termasuk skala prioritas tinggi 

c. Termasuk pembangunan infrastruktur 

d. Melakukan alih teknologi 



 
 

e. Melakukan industri pionir 

f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah 

lain yang dianggap perlu 

g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup 

h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi 

i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau 

j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang 

diproduksi dalam negeri. 

Selanjutnya penanam modal yang telah memenuhi salah satu kriteria 

tersebut mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) yaitu: 

a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat 

tertentu jumlah penanam modal yang dilakukan dalam waktu tertentu 

b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau 

peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam 

negeri 

c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong 

untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan 

tertentu 

d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang 

modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum 

diproduksi dalam negeri selama jangka waktu tertentu; 

e. Penyusutan atau amortasi yang dipercepat dan 

f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha 

tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. 



 
 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa fasilitas 

penanaman modal merupak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada penanam modal guna merangsang penanam modal untuk 

berinvestasi di Indonesia. Penanam modal yang ingin mendapatkan fasilitas 

tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang 

penanaman modal. Adapun kemudahan yang diberikan pemerintah kepada 

penanam modal yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas 

penanaman modal adalah dengan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan 

atau keringanan bea masuk atas impor barang modal dan lainnya. 

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, dalam 

Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal secara tegas 

dikemukakan, pelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Apa yang 

diinginkan oleh pembentuk undang-undang tersebut, cukup ideal yakni untuk 

mengurus berbagai perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman 

modal, para calon investor tidak perlu mendatangi berbagai instansi pemberi 

izin. Pasal 26 Ayat Menjabarkan (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan 

membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas 

fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Jika dilihat dari tataran 

normatif tentu hal ini cukup menggembirakan bagi calon-calon penanam modal. 

Disebut demikian, karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan penanam 

modal dapat dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang telah diberi 

kewenangan untuk itu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (2) 

Pelayanan tepadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang 

berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau 



 
 

perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang 

berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provisi atau 

kabupaten/kota. 

Penjabaran lebih lanjut perihal pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam 

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di 

Bidang Penanaman Modal. Pasal 1 butir 4 menjabarkan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu 

perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan 

wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non 

perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dan tahap permohonannnya sampai 

dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat; Pasal 1 butir 5 

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 1 butir b Non 

perizinan adalah segala sesuatu bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan 

informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; Pelaksanaan PTSP ditingkat provinsi dijabarkan dalam Pasal 

11 sebagai berikut:(1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh 

pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang 

Penanaman Modal atau disingkat PDPPM; (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di 

bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan 

pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang 

penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala PDPPM; 

(3) Urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 



 
 

a. Urusan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya 

lintas kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundangundangan mengenai 

pembagian urusan pemerintah antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi; 

dan 

b. Urusan pemerintah di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dala Pasal 

8 Ayat (1) yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu atau yang disingkat PTSP merupakan upaya pemerintah untuk memberikan 

kemudahan bagi penanam modal untuk mengurus perizinan dalam rangka 

menjalankan kegiatan penanaman modal, dimana para calon investor tidak perlu 

mendatangi berbagai instansi untuk sehingga diharapkan dapat mempercepat 

pelaksanaan kegiatan penanaman modal. pelaksanaan PTSP dilakukan baik oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diatur dalam perundangundangan. 

 

E. Lembaga Penyelenggara Penanaman Modal 

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Sebagai bagian dari pembaruan ketentuan penanaman modal, terlihat bahwa 

lembaga yang menangani penanaman modal dengan tegas ditunjuk dalam Undang-

Undang Penanaman Modal yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

Tepatnya dalam Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan: 

(1)  Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi 

antarinstansi Pemetintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, 

antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemertintah 

daerah. 



 
 

(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.  

(3)  Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) 

dipimpin oleh seorang kepada dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden. 

(4)  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana  imaksud pada Ayat 

(3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.  

Tindak lanjut dari apa yang dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-Undang 

Penanaman Modal, pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Pemerintahan 

pada tanggal 3 September 2007 menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan 

Pasal 1 Ayat (1) dijabarkan: Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya 

dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non-

Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden; selanjutnya pada Ayat (2) : BKPM dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun 

tugas yang diemban oleh BKPM dijabarkan dalam pasal 2 sebagai berikut: BKPM 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang 

penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional 

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman moda 

c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal 



 
 

d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan 

penanaman modal 

e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan 

memberdayakan badan usaha 

f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia 

g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal 

h. 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 

seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal 

i. Pembianaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian 

berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal 

dalam menjalankan kegiatan penanaman modal 

j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu 

 k. Koordinasi pernanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan 

penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia 

l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal 

m. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, 

ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, 

keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan 

rumah tangga dan 

n. Pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di 



 
 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas 

mengkoordinasikan hal-hal terkait penanaman modal di tingkat nasional. 

2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten 

Boyolali 

Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Boyolali dalam 

perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelumnya merupakan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Boyolali, kemudian pada 

tahun 2000 dilebur menjadi Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Boyolali. Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 2007, maka dibentuklah Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten 

Boyolali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja.  

Selaku Badan yang memiliki kewenangan di bidang pengkoordinasian dan 

perizinan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai 

tugas pokok yaitu: 

a. Menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) 

dalam bidang penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembentuan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

Gubernur. 

Sebagaimana tugas yang diemban oleh Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Boyolali, maka fungsi Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Boyolali 

sebagai berikut: 



 
 

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan penanaman  modal dan  pelayanan perizinan 

terpadu 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan 

penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanaan 

perizinan terpadu 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

e. Pengelolaan administratif. Selaku badan yang mengurusi hal-hal terkait penanaman 

modal dan perizinan, 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memliki susunan organisasi 

yang terdiri dari: 

a. Kepala 

b. Sekretariat 

c. Bidang promosi investasi 

d. Bidang pengendalian dan pengawasan 

e. Bidang pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat 

f. Bidang ekonomi dan pembangunan 

g. Bidang hubungan antar lembaga dan hukum 

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Boyolali  merupakan Perangkat 

Daerah Bidang Penanaman Modal yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Bupati 

Kabupaten Boyolali dan memiliki tugas mengurusi hal-hal terkait  penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu yang ruang lingkupnya terdapat pada tingkat provinsi, 



 
 

membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis terkait penanaman modal di 

daerah dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

 

F.  Kerangka Berpikir 

Era otonomi daerah memberi ruang bagi keikutsertaan pemerintah daerah 

dalam pengelolaan penanaman modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal dijabarkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan 

urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya yang ruang lingkupnya antar 

kabupaten atau kota. Bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam penanaman modal 

juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Pemerintah Daerah pada matriks pembagian urusan pemerintah pusat, daerah 

provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Perwujudan keikutsertaan pemerintah daerah 

tersebut terlihat dengan dibentuknya Badan Penanaman Modal Daerah pada masing-

masing wilayahnya selaku Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal 

(PDPPM). 

Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Boyolali. Penelitian ini akan membahas peran dan implementasi Badan 

Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Boyolali. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari  hasil penelitian  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Implementasi system Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal pada  

Kantor  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal belum 

maksimal karena dalam hal sumber daya manusia yang masih kurang,  sarana 

dan prasarana masih belum lengkap,  dan waktu yang masih ada beberapa yang 

belum sesuai dengan aturan yang berlaku selain itu pelayanan terpadu satu pintu 

di Kota Boyolali bukan merupakan faktor utama dalam meningkatnya investasi 

di Kota Boyolali.  

2. Upaya yang dilakukan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal terhadap peningkatan system Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

untuk meningkatkan Penanaman Modal sudah cukup baik tetapi belum 

maksimal.   

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Kantor  Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman  Modal  harus lebih 

meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dengan memberikan tugas  agar  

mengikuti pelatihan mengenai standar pelayanan,  dan juga meningkatkan motivasi 

pegawai dengan memberikan reward yang sesuai.  



 
 

2. Kantor  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman  Modal secepatnya 

menyempurnakan dalam hal sarana dan prasana sehingga mempermudah dan 

memperlancar dalam pengurusan izin. 

3. Bidang Promosi dan Kerjasama dalam  Kantor  Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal harus lebih kreatif dalam mempromosikan potensi  

yang  ada  di  Kota  Boyolali untuk menarik para investor agar berinvestasi di Kota 

Boyolali. 
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