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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT dan atas 
Rahmat dan Karunia-Nya, dengan segala kerendahan hati 
akhirnya penulis dapat merampungkan buku ini dengan 
judul Paradiplomasi Investasi. Ide penulisan buku ini berasal 
dari kontemplasi penulis selama melaksanakan perkuliahan 
Pascasarjana hingga menjadi Dosen. Topik yang paling hangat 
dibicarakan di era kekinian adalah pentingnya kehadiran 
pemerintah daerah sebagai aktor dalam percaturan kerjasama 
internasional utamanya dalam bidang investasi. Di era kekinian 
dengan motto Think Globally, Act Locally pemerintah daerah 
dituntut untuk dapat mempersiapkan diri dan bersolek untuk 
meyakinkan investor dengan tampilan promosi yang menarik 
dan berkualitas, selain itu meningkatkan kemampuan negosiasi 
dan kepercayaan diri harus menjadi kebiasaan formal agar tidak 
canggung di tengah euforia global. 

Konseptualisasi paradiplomasi yang berkembang di tengah 
akademisi dan aturan hukum yang tegas dan jelas tentang 
diperbolehkannya keterlibatan pemerintah daerah dalam 
membangun jejaring kerjasama menjadi peluang untuk membuka 
diri dan memanfaatkan momen tersebut sebaik mungkin. Hal ini 
tentu menjadi menarik, apakah peluang yang didapatkan oleh 
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pemerintah daerah ini dilaksanakan atau tidak hanya dikarenakan 
kurangnya pemahaman dan penafsiran tentang aturan hukum 
yang telah ada. Dalam perspektif keuntungan, situasi ini dapat 
dilakukan dengan modal yang murah dengan keuntungan yang 
bisa lebih jauh meningkat, apalagi dengan keberadaan praktik 
paradiplomasi ini tentunya tidak sekadar alih keuntungan modal, 
namun bisa pula terjadi alih pengetahuan, teknologi, dan karakter 
masyarakat. 

Berawal dari ide inilah, maka berbagai pemikiran tentang 
paradiplomasi dan investasi dituangkan dalam tulisan ini 
dengan harapan dapat dijadikan bahan diskusi lanjutan dalam 
mengkritisi keterlibatan pemerintah daerah dalam euforia 
global. Apa yang dituangkan dalam tulisan ini, sebagian besar 
berasal dari hasil studi penulis dalam merampungkan Program 
Strata dua pada Program Pascasarjana Hubungan Internasional 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena ini, penulis 
menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Bapak Prof. Dr. 
Tulus Warsito, M.Si., Dr. Surwandono, M.Si., Dr. Takdir Ali 
Mukti, MA., Dr. Sidik Jatmika, M.Si., dan Ali Muhammad, 
Ph.D., yang tiada henti terus memberikan masukan dari awal 
sampai akhir studi. Selain itu penulis haturkan pula terima 
kasih dan rasa kasih sayang kepada Abah Djamaluddin Amien, 
Ummi Sitti Rabihah Siddik, Istriku Trismawati Wahid, Adikku 
Muktashim Billah dan Rosmalina Khemala, serta ponakanku 
Syauqi Djamaluddin Siddik, Aisyah, dan Zain Abdul Ali. Semoga 
dengan keyakinan dan pengharapan penulis bahwa sekecil apa 
pun karya ini, semoga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan 
pergolakan keilmuan ke depannya dan melengkapi kepustakaan 
paradiplomasi dan investasi. 

Makassar, April 2020 
Ahmad Harakan 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Provinsi Sulawesi Selatan, satu dari 34 Provinsi di Indonesia 

dengan segala potensi sumber daya alam dan posisi yang 
strategis, julukan sebagai pintu dari Kawasan Timur Indonesia 
juga disematkan pada Provinsi ini. Penyematan julukan tersebut 
tentunya tidak sekadar isapan jempol saja, Provinsi Sulawesi 
Selatan berbenah dengan beberapa program aksi yang mumpuni. 
Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini terus memperlihatkan 
geliat perekonomian yang cukup bergairah di Kawasan Timur 
Indonesia. Apalagi saat ini Provinsi Sulawesi Selatan telah 
didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta 
infrastruktur pendukung yang cukup baik, tersedianya potensi 
dan peluang yang siap dikembangan serta besarnya dukungan dan 
komitmen pemerintah daerah. 

Apalagi lebih lanjut, kebijakan pemerintah provinsi 
utamanya periode kedua dari kepemimpinan H. Syahrul Yasin 
Limpo dan Agus Arifin Nukman dalam masa bakti 2013-
2018 telah fokus pada pengembangan sektor infrastruktur, 
pengembangan komoditas pangan serta industry hilir guna 
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lebih memacu perekonomian dan pendapatan ekonomi wilayah 
untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi 
Sulawesi Selatan.

Namun kesemuanya itu akan kelihatan sulit ketika tersandung 
oleh ketersediaan modal untuk kesuksesan pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi yang baik. Modal merupakan salah satu 
prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Krugman, 
dalam tesisnya menggambarkan bahwa angka pertumbuhan 
perekonomian Asia yang menakjubkan sebetulnya didorong oleh 
masuknya modal asing.1 Masuknya investasi dari luar ke dalam 
negeri  menjadi  harapan baru dalam proses pembangunan sebuah 
Negara, Negara-negara sedang berkembang biasanya memiliki 
problem awal dalam pembangunan, yaitu terletak pada kelangkaan 
keberadaan modal untuk pembangunan itu sendiri, sehingga jika 
Negara berkembang tersebut memiliki keinginan untuk meraih 
pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka tentunya harus terus 
berupaya untuk menarik investasi asing masuk ke negaranya.

Kemampuan untuk menyiapkan lahan investasi, mengelola 
investasi yang telah diinvestasikan oleh pihak lain bahkan sampai 
memberi jaminan keberlangsungan dan manfaat investasi pada 
setiap jenis investasi apapun di wilayah tersebut sangat diperlukan, 
hal ini sehubungan dengan ketertarikan pihak lain utamanya 
investor dari luar negeri untuk berinvestasi atau menanamkan 
modal secara terus menerus di wilayah tersebut, kemampuan 
pemerintah mengelola investasi asing tersebut berbanding lurus 
dengan besarnya keinginan orang-orang akan keuntungan atau 
minimalisir kerugian terhadap investasi yang telah diberikannya 
di tempat itu, tidak terkecuali wilayah-wilayah seantero Indonesia. 

Letak Indonesia yang sangat strategis diantara dua 
1 Paul Krugman, Majalah SWA, 05/XIV/5-18 Maret 1998 dalam Sidik Jatmika, 

Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf, Yogyakarta, 2001, 
hal.77
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benua Asia dan Australia yang sangat menguntungkan bagi 
perdagangan, ditambah dengan kenyataan bahwasanya wilayah 
Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni dan 
menjadi daya tarik asing untuk melakukan investasi di Indonesia, 
faktor lain yang mendukung Indonesia sebagai kawasan investasi 
yang menguntungkan adalah ketersediaan sumber daya manusia 
yang secara kuantitas dan kualitas tercukupi dan mumpuni untuk 
membantu menyukseskan jalannya roda investasi yang baik 
di Indonesia, ketersediaan sumber daya manusia yang ada juga 
didukung dengan tidak tingginya pembiayaan dalam persiapan 
dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya manusia tersebut.

Tingginya potensi keinginan dalam berinvestasi asing 
di Indonesia dapat terlihat dari sebuah laporan yang dirilis 
oleh United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) yang menggambarkan tentang indeks peringkat 
negara dengan merujuk pada potensi arus masuk investasi dalam 
kasus Asean2.

Tabel 1.1: Peringkat Negara Menurut Indeks Potensi 
Arus Masuk PMA di ASEAN

Negara
Indeks Potensi Arus Masuk PMA

1990 1995 2000 2004 2005
Brunei Darussalam 29 31 35 50 50

Indonesia 44 65 76 103 100
Malaysia 38 33 31 35 35
Filipina 83 70 61 71 74

Singapura 15 3 2 2 21
Thailand 40 44 53 59 62
Vietnam 78 88 83 80 80

Data UNCTAD 2006

2 UNCTAD, World Investment Report 2006, New York dan Geneva: United Nations 
Conference on Trade and Investment, 2006.
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Dalam tabel indeks potensi arus masuk PMA dengan studi 
kasus ASEAN ini terlihat peningkatan yang signifikan terhadap 
potensi arus masuk PMA di ASEAN, secara bertahap Indonesia 
mampu menduduki peringkat pertama dari tujuh Negara ASEAN 
dalam potensi masuknya investasi ke Negara-negara ASEAN, 
utamanya setelah krisis moneter yang menerpa Indonesia di 
tahun 1998, sebuah bukti atas kembalinya kepercayaan investor 
asing terhadap Indonesia untuk berinvestasi di Negara dengan 
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni,  
salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Pintu 
dari kawasan Timur Indonesia.

Kembali pada pembicaraan awal, Provinsi Sulawesi Selatan 
yang merupakan salah satu Provinsi terbaik Indonesia yang 
teletak diantara posisi barat dan timur Indonesia dan terkenal 
dengan sebutan gerbang dari Kawasan Timur Indonesia, dalam 
beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang pesat dan 
dinilai paling maju di Kawasan Timur Indonesia. Provinsi 
Sulawesi Selatan secara keseluruhan merupakan daerah yang 
dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia investasi, 
terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian perkebunan, 
energi dan infrastruktur. Masyarakatnya, selain sudah maju, 
juga dikenal memiliki pendirian dan wawasan yang kuat dalam 
menyikapi berbagai perkembangan politik, ekonomi, hukum, 
dan hankam di Indonesia selama ini. 

Kualitas Sumber daya Manusia sebagai angkatan kerja yang 
mumpuni dalam menyukseskan investasi di Sulawesi Selatan 
juga didukung dengan ketersediaan lembaga pendidikan yang 
baik yaitu Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Negeri 
Makassar, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selain 
itu menjamur pula institusi pendidikan Negeri dan Swasta lainnya 
di wilayah ini baik di ibukota provinsi maupun kabupaten/kota di 
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Sulawesi Selatan yang telah mencetak lulusan-lulusan yang siap 
bersaing di pasar kerja.

Selain sudah maju, Sulawesi Selatan juga dikenal kaya 
akan sumber daya alam, khususnya pertanian, perkebunan dan 
perikanan laut. Daerah ini termasuk salah satu lumbung pangan 
terbesar di kawasan timur Indonesia yang sangat menguntungkan 
bagi investor asing untuk menanamkan investasinya di kawasan 
ini, selain itu bila dilihat secara lebih obyektif lagi, Sulawesi 
Selatan memiliki potensi untuk menjadi daerah yang makmur dan 
sejahtera, selain itu ketersediaan lahan investasi didukung dengan 
kekayaan alam Sulawesi Selatan diantaranya tambang nikel 
di Kabupaten Luwu, gas alam di Kabupaten Wajo, dan Semen 
di kabupaten Maros dan Pangkajene, dan marmer di beberapa 
kabupaten. Selain potensi sumber daya alam, Sulawesi Selatan 
juga memiliki kekayaan lain berupa daerah wisata utama seperti 
di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten 
Toraja Utara dan Kabupaten Selayar.3

Kalau kita merujuk pada laporan Triwulan pertama pada 
tahun 2014 dari Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 
Republik Indonesia, Sulawesi Selatan menduduki posisi 19 dari 
34 Provinsi yang ada mengenai perkembangan investasi asing di 
Indonesia dengan nilai investasi yang berputar sebesar 47,2 Juta 
US$ dalam 16 proyek yang sedang terlaksana.4

 Perkembangan investasi asing di Indonesia khususnya di 
Sulawesi Selatan  ini sepatutnya diapresiasi positif, selain itu posisi 
ini semestinya menjadi pelecut utamanya kepada pemerintah 
setempat berkenaan dengan upaya untuk menyukseskan program 
otonomi dan perluasan wewenang daerah dalam kebijakan 
3 Tim Peneliti Centre for Political Studies Soegeng Sarjadi Syndicated, OTONOMI; 

Potensi Masa Depan Republik Indonesia, Jakarta, Centre for Political Studies 
Soegeng Sarjadi Syndicated, 2001, Hal. 827-828

4 Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Realisasi Penanaman Modal PMDN – 
PMA Triwulan I 2014, 2014.
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peningkatan investasi asing di wilayah tersebut. Potensi yang besar 
berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia di Sulawesi 
Selatan yang mumpuni ini selayaknya harus dimanfaatkan secara 
optimal, dan menaikkan peringkat Sulawesi Selatan sebagai 
wilayah tersukses dalam program investasi di Indonesia.

Kekayaan Sumber daya alam dan kepiwaian sumber daya 
manusia di Sulawesi Selatan juga ditopang dengan peningkatan 
ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir. 
Selain itu menurut Publikasi BKPM RI soal potensi Investasi di 
Sulawesi Selatan, dituliskan keunggulan untuk berinvestasi di 
Sulawesi Selatan yaitu:5 

1. Posisi yang strategis sebagai pusat pelayanan angkutan 
udara dan laut di Kawasan Timur Indonesia dan pusat 
pelayanan jasa perdagangan, industri serta perbankan. 

2. Wilayah yang relatif aman bagi kegiatan investasi di 
Indonesia, dimana gejolak masyarakat dan komunitas 
buruh relatif rendah. 

3. Keanekaragaman potensi sumberdaya alam untuk 
investasi. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang 
memadai bagi kegiatan investasi. 

4. Kawasan Timur Indonesia sebagai pasar potensial yang 
belum termanfaatkan secara maksimal. 

5. Komitmen Pemerintah Daerah yang sangat kuat dalam 
memberikan kemudahan bagi Investor. 

6.  Ketersediaan Sumber daya manusia yang berkualitas. 
7. Ketersediaan lahan yang masih luas, dan relatif murah. 
Keunggulan untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan seperti 

yang dilansir oleh BKPM RI ini sesungguhnya harus ditopang 

5 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal RI, Potensi Investasi Provinsi Sulawesi 
Selatan, 2012.
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pula dengan upaya dan kesiapan dalam memberikan kinerja 
terbaik pemerintah untuk mendukung dan ikut serta dalam 
menyukseskan program investasi asing di daerahnya, apalagi ketika 
daerah tersebut memang dilirik dengan beberapa keunggulan 
yang telah dilansir BKPM RI diatas, sepatutnya daerah menjaga 
kepercayaan investor dan secara bertahap dapat menciptakan 
masyarakat Sulawesi Selatan yang ramah akan investasi asing. 

Salah satu upaya dan kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan mengkoordinasikan 
dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam peningkatan 
investasi asing di Sulawesi Selatan yaitu BKPMD Provinsi 
Sulawesi Selatan dan jajaran terkait di daerah, dan BAPPEDA 
Provinsi Sulawesi Selatan serta jajaran terkait di daerah, selain itu 
koordinasi dan kerjasama juga dilakukan dengan DPRD Provinsi 
Sulawesi Selatan yang memiliki otoritas legislasi investasi asing, 
dan Biro Investasi dan Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan terkait 
pola marketing peningkatan investasi asing. 

Para stakeholder ini memiliki tanggung jawab dalam memberi 
pemahaman, kepastian dan bukti kepada pihak investor asing atau 
pihak asing manapun yang ingin mengadakan kerjasama dengan 
Provinsi Sulawesi Selatan, apalagi potensi sumber daya alam 
Sulawesi Selatan sangat mendukung untuk terwujudnya investasi 
dan kerjasama asing di era otonomi daerah ini. Harapannya dengan 
adanya otonomi daerah ini bisa direspon positif dan dengan baik 
oleh pemerintah daerah dengan kerja-kerja yang nyata, utamanya 
menyambut tahun-tahun globalisasi ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk 
mengulas praktik paradiplomasi investasi asing yang terjadi di 
Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan terkait dinamika kebijakan peningkatan 
investasi asing di provinsi Sulawesi Selatan.
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B. Tujuan Riset
Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan dalam pengelolaan kerjasama 
internasional.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan efek keberadaan 
konflik sebagai hambatan terhadap peningkatan 
investasi asing di Provinsi Sulawesi Selatan

c. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik peningkatan 
investasi asing di Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan apa saja 
yang didapatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam melakukan kebijakan dalam peningkatan 
investasi asing di Provinsi Sulawesi Selatan. 

C. Kontribusi Riset
Adapun kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
a. Penelitian ini sebagai pendalaman dan memperkaya 

kajian mengenai diplomasi peningkatan investasi asing 
oleh daerah. 

b. Hasil penelitian ini akan berguna bagi para peneliti, 
mahasiswa, dan semua pihak yang tertarik untuk 
mengkaji tentang peningkatan investasi asing yang 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat dan menjadi pedoman bagi pemerintah 
pusat, Provinsi, daerah dan  pihak-pihak terkait dalam 
mengambil kebijakan peningkatan investasi asing yang 



9Paradiplomasi Investasi

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam praktik paradiplomasi  
investasi pada tahun 2007-2014 ?

E. Tinjauan Pustaka
Bila kita melihat dengan seksama mengenai studi diplomasi 

investasi asing, studi ini memaknai potensi sumber daya alam dan 
sumber daya manusia yang dimiliki sebagai sebuah instrumen 
yang penting untuk memperjuangkan kepentingan politik seperti 
perdamaian, kepentingan ekonomi seperti pembangunan daerah 
secara massif dengan dukungan yang mumpuni, kolaborasi 
kerjasama ekonomi antar negara secara lebih intensif, atau 
kepentingan sosial budaya untuk membangun komunitas humanis 
dan berperadaban.

Fenomena otonomi daerah dan keleluasaan berinvestasi 
asing di daerah jika dipahami dalam perspektif positif, justru dapat 
memberikan nilai tambah yang sangat besar untuk menyelesaikan 
berbagai problem kemanusian yang selama ini tak terpecahkan 
melalui diplomasi politik, yang sulit memberikan win-win 
solution, yang ada hanya pada tataran diplomasi berhasil dengan 
kemenangan yang diraih  dan diplomasi gagal dengan meraih 
kekalahan. Dalam konteks ini secara ideal otonomi daerah akan 
menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi dan 
selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.6

Menurut Pheni Chalid, penerapan otonomi daerah 
dewasa ini memberikan prospek yang menggairahkan bagi 

6 Pheni Chalid, Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi:Tantangan dan 
Hambatan, Jakarta, Kemitraan Partnership, 2005, hal. 107
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aktivitas perdagangan dan investasi di daerah, di mana keduanya 
memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah, yang berarti, pertama, terbukanya lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat daerah akan berkorelasi positif 
dengan peningkatan penduduk; kedua, mendorong peningkatan 
pendapatan pada sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan 
retribusi. Ukuran pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat 
dari output yang dihasilkan dan pemanfaatan sumberdaya di 
daerah yang dilakukan lebih optimal sehingga memotivasi proses 
pertukaran produksi lintas daerah maupun lintas sektor.7 Oleh 
karena itulah investasi asing menjadi isu penting bagi daerah-
daerah pasca penerapan otonomi daerah di Indonesia, daerah 
berkompetisi untuk menggunakan segala potensi sebagai bagian 
dari proses diplomasi untuk menarik investasi asing ke daerahnya.

Paul Krugman yang menyatakan Modal merupakan salah 
satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Krugman, 
dalam tesisnya menggambarkan bahwa angka pertumbuhan 
perekonomian Asia yang menakjubkan sebetulnya didorong oleh 
masuknya modal asing.8 Masuknya investasi dari luar ke dalam 
negeri  menjadi  harapan baru dalam proses pembangunan sebuah 
Negara, Negara-negara sedang berkembang biasanya memiliki 
problem awal dalam pembangunan, yaitu terletak pada kelangkaan 
keberadaan modal untuk pembangunan itu sendiri, sehingga jika 
Negara berkembang tersebut memiliki keinginan untuk meraih 
pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka tentunya harus terus 
berupaya untuk menarik investasi asing masuk ke negaranya.9

Penelitian juga dilakukan oleh D.Fischer dan M.Stater 
yang membahas tentang investasi asing di Tiongkok, mereka 
menyatakan bahwa sasaran utama yang mendasari kebijakan 

7 Ibid., hal. 108-109
8 Sidik Jatmika, Op.Cit., hal.77.
9 Ibid., 



11Paradiplomasi Investasi

Tiongkok untuk membuka diri dengan dunia luar dan 
membolehkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki sepenuhnya 
oleh pihak asing untuk mengimpor teknologi maju dan keahlian 
manajerial serta menarik dana-dana asing. Dalam melakukan hal 
ini RRT dapat mengembangkan kualitas produk mereka sendiri, 
meningkatkan kapasitas mereka dan mempercepat modernisasi10

Bila ditelisik lebih jauh, studi tentang fungsi investasi 
asing sebagai diplomasi, tidak hanya sekadar soal ekonomi 
pembangunan sebuah Negara secara umum atau Daerah secara 
khusus, namun bisa juga menjangkau pada tataran yang lebih 
luas lagi, salah satunya soal perdamaian dan konflik. Dalam 
laporan risetnya yang berjudul “Trade Does Promote Peace: New 
Simultaneous Estimates of the Reciprocal Effects of Trade and 
Conflict”, Havard Hegre dkk menuliskan tak kurang Organisasi 
Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO) 
dalam daftar 10 manfaat sistem perdagangan yang dikelolanya 
menempatkan, pada urutan pertama, “perdagangan membantu 
menjaga perdamaian karena pedagang biasanya enggan berseteru 
dengan para pelanggannya”.11

Dalam kajian Fearon dan Gartzke, tabiat konflik yang 
‘mahal’ juga telah menjadi isu sentral dalam aplikasi teori tawar-
menawar (bargaining theory) dan karena itu menyimpulkan 
“hubungan komersial antar wilayah meningkatkan likelihood 
perdamaian karena perdagangan dan investasi memungkinkan 
adanya sinyal mahalnya sebuah konflik.”12

Dalam Studi Hegre, Fearon dan Gartzke ini semakin 
menunjukkan fungsi diplomasi investasi asing yang dimana 
10 D.Fischer dan M.Stater, Direct Inestment In The PRC, dalam A.J de Rood an 

R.W.Jagtenberg, Yearbook Law & Legal Practice In East Asia. Volume I, 1995, Hal. 
53 dalam Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal. 
193.

11 Saiful Mahdi, Artikel Berjudul Investasi dan Perdamaian Aceh.
12 Ibid.,
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ditemukan bahwasanya investasi asing di wilayah tersebut dapat 
mengelola konflik yang terjadi, dikarenakan dengan adanya 
perdagangan dan investasi yang menguntungkan dapat menciptakan 
kestabilan daerah dengan lebih mementingkan perdamaian daripada 
konflik, pada situasi ini, konflik menjadi barang yang mahal.

Dalam studi atau penelitian yang lain mengenai 
implementasi diadakannya diplomasi investasi asing juga dilakukan 
oleh Romayati Apriliyati (2015) yang kemudian tertuang dan 
dituliskan dengan terperinci dalam artikel jurnal yang berjudul 
Upaya Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing di 
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic 
Tour, Batam 7-9 September 2012”). Dalam penelitian mengenai 
bentuk implementasi dari diplomasi peningkatan investasi asing 
yang dilakukan oleh Indonesia sebagai institusi Negara dan 
pelaku diplomasi sebagaimana yang dituliskan oleh Romayati 
Apriliyati, disampaikan bahwasanya Indonesia memiliki hampir 
seluruh prasyarat untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang 
diperhitungkan dalam tata ekonomi dunia yaitu keunggulan posisi 
geos trategis, karena terletak di pusat daya tarik baru perekonomian 
global dimana Indonesia berkesempatan untuk tumbuh menjadi 
lebih baik, keunggulan dan kekayaan sumberdaya alam yang 
belum dimanfaatkan secara optimal, keberadaan struktur sumber 
daya manusia usia produktif dan iklim yang relatif bersahabat, 
selayaknya potensi dengan berbagai macam keunggulan ini dapat 
bersinergi dengan kerja-kerja pemerintah dari pusat hingga 
daerah untuk dapat memetakan dan mengeksekusi keunggulan-
keunggulan ini menjadi sebuah keuntungan yang nyata untuk 
daerah.13

13 Romayati Apriliyati, Artikel Jurnal JOM FISIP Vol.2, No.1 Universitas Riau; Upaya 
Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Provinsi 
Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”) , 
Riau, Universitas Riau, 2015.



13Paradiplomasi Investasi

Investasi utamanya pemberian modal memang diharapkan 
dapat memposisikan diri sebagai penggerak pertumbuhan 
perekonomian di Indonesia. Karena terbatasnya dana yang 
dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi 
maka peran investasi baik secara investasi dari luar negeri (PMA) 
maupun dari dalam negeri (PMDN) sangat diharapkan. Secara 
umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman 
modal asing (PMA) tergantung dari daya tarik daerah dan negara, 
membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta 
kejelasan prosedur penanaman modal, penciptaan masyarakat 
ramah investasi juga perlu agar diharapkan tidak terjadi gejolak-
gejolak penentangan yang membuat kepercayaan investor 
memudar. 

Salah satu dari potensi investasi di Indonesia berada di 
Provinsi Kepulauan Riau, di wilayah tersebut terdapat lebih dari 
1500 perusahaan asing yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau, 
termasuk perusahaan-perusahaan mutinasional dari Sungapura, 
Amerika Serikat, United Kingdom, Uni Emirat Arab, Malaysia, 
Jerman, dan negara-negara lainnya. Pada tanggal 19 Januari 2009, 
Presiden Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Batam-
Bintan-Karimun sebagai Free Trade Zone untuk menarik lebih 
banyak lagi investor – investor internasional ke Provinsi Kepulauan 
Riau. Pada tahun 2011, total investasi asing yang ditanam di 
Provinsi Kepulauan Riau mencapai hingga USD 15 miliar.14

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan 
Diplomasi dalam peningkatan investasi asing di daerah yang 
dibawah koordinasi dan tanggung jawab Kementerian Luar 
Negeri Republik Indonesia adalah berupa program Diplomatic 
tour, yaitu sebuah program dari Kementerian Luar Negeri 

14 Ibid.,
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Republik Indonesia yang berupaya untuk memperkenalkan 
provinsi-provinsi di Indonesia kepada para duta besar dan korps 
diplomatik yang telah diundang dengan harapan para tamu 
diplomatik ini dapat mengenal Indonesia dengan lebih baik. 
Para peserta Diplomatic Tour dapat berinteraksi secara langsung 
untuk menjajaki peluang bisnis dan kerjasama yang dapat digarap 
oleh semua pemangku kepentingan. Diplomatic tour merupakan 
salah satu upaya Kementerian Luar Negeri untuk menjembatani 
daerah dengan perwakilan negara-negara sahabat dan organisasi 
internasional, sehingga dapat menunjukkan secara langsung 
berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah.

Strategi beberapa negara dalam mengupayakan 
pembangunan dan pengembangan ekonomi khususnya dalam 
peningkatan invesatasi adalah penciptaan iklim investasi yang 
kondusif, penyediaan tenaga kerja yang handal, pemberian 
insentif serta peningkatan infrastruktur. Disamping itu, strategi 
yang ditempuh lainnya adalah berupa penyediaan kawasan 
strategis, ekonomis terkonsekuensi dan terpadu. Program 
Diplomatic Tour membuka peluang bisnis dari 2 (dua) sisi, dimana 
pada satu sisi terdapat potensi untuk menerima investasi dan 
disisi lain terdapat potensi untuk berinvestasi di negara para duta 
yang menghadiri program Diplomatic Tour. Peran Kementerian 
Luar Negeri Republik Indonesia hanya sabagai fasilitator, yang 
mempertemukan pihak–pihak yang berkepentingan dalam 
menjajaki kemungkinan kerjasama bisnis yang dapat di lakukan 
oleh seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau 
dengan para calon mitra luar negeri.15

Dampak dari strategi diplomasi Tour dalam peningkatan 
investasi asing yang dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri 
Republik Indonesia terhadap investasi di Riau seperti apa yang 

15 Ibid.,
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yang didapatkan dari hasil penelitiannya yaitu peningkatan 
jumlah investor asing di Batam yang membuka peluang lapangan 
pekerjaan. Walaupun dalam pelaksanaannya lebih banyak tenaga 
kerja domestik dalam aktifitasnya namun mayoritas jabatannya 
ditempatkan pada status buruh. Sedangkan para expatriate ini 
lebih diutamakan dalam jabatan yang lebih tinggi, seperti tingkat 
pimpinan, professional, supervisor, dan yang paling sedikit adalah 
bagian teknis yang jumlah pekerja laki – laki sangat dominan 
dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan. Keadaan ini sesuai 
dengan harapan para investasi asing yang lebih mengutamakan 
tenaga ahli dari pada low-middle-skill. Total investasi pada tahun 
2013 mencapai US$ 16,467,103,359.13. 16

Investasi swasta lebih dominan dibandingkan dengan 
investasi pemerintah, dan lebih dari separuh dari total investasi 
swasta di kuasai oleh investasi swasta asing atau Penanam 
Modal Asing (PMA). Pertumbuhan investasi swasta dari tahun 
2009 hingga 2013 selalu mengalami peningkatan dan dalam 
kerjasama antar investor asing dan Indonesia, negara Singapura 
menjadi urutan pertama sebagai pemilik investasi asing terbesar 
di Kepulauan Riau. Namun demikian keterlibatan pemerintah 
Indonesia tidak hanya berhenti dengan keberhasilan yang di raih 
pada kegiatan tersebut, harapannya Pemerintah Indonesia tetap 
memberi dukungan terhadap upaya dan pengembangan investasi 
tidak hanya di Provinsi Kepulauan Riau, tetapi di berbagai daerah 
di Indonesia yang memiliki potensi. Dengan memperhatikan 
infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas serta 
fasilitas – fasilitas yang memadai untuk mendukung perkembangan 
atau peningkatan investasi terlebih dari sektor asing. 17

Sedangkan Takdir Ali Mukti, dalam buku Paradiplomacy, 
Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia (2013), mengatakan 
16 Ibid.,
17 Ibid.,
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bahwa hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi 
masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang 
lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat 
negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan 
transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama 
‘kedaulatan’ suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan 
untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk 
melakukan ‘share’ kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.18 
Inilah geliat lokal dalam ranah global yang diharapkan mampu 
meningkatkan daya saing menuju era globalisasi yang penuh 
persaingan, tidak hanya Negara tapi juga wilayah setingkat provinsi 
atau daerah setingkat kabupaten/kota di dalam Negara tersebut.

Christy Damayanti menegaskan kembali bahwa 
paradiplomasi sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah daerah 
dalam bidang hubungan luar negeri mutlak diperlukan seiring 
dengan diterimanya paham diplomasi multi jalur (multitrack 
diplomacy) sebagai tuntutan riil kehidupan hubungan 
internasional dalam iklim globalisasi dan demokrasi.19

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa dengan semangat demokrasi dan otonomi 
daerah dimana setiap daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan 
lebih dari sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memberikan 
wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuka kerjasama 
intenasional dalam upayanya untuk berkompetisi meningkatkan 
investasi asing yang dihadapi dengan tujuan agar pemerintah 
daerah bisa belajar dan mampu menjalin kerjasama dengan pihak-
pihak asing yang menguntungkan sehingga mereka bisa lebih 
memajukan daerah dengan segala potensi yang ada. Dalam hal ini, 

18 Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia, 
The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013.

19 Christy Damayanti, “Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi 
Indonesia Menuju Komunitas ASEAN”, Transformasi, Vol.XIV, No 22, 2012.
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pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri akan tetapi 
membawa nama pemerintah pusat dan untuk itu Negara juga sama 
sekali tidak akan kehilangan kedaulatannya sebagai sebuah entitas 
yang sebelumnya memiliki peran dalam pergulatan internasional.

Paradiplomasi telah menjadi hal penting dalam pertumbuhan 
kerjasama kawasan dan meningkatnya desentralisasi sistem 
internasional. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah fasilitas 
untuk membawa pemerintah dalam suatu negara demi mencapai 
kepentingan-kepentingan nasional di dunia internasional. Untuk 
mencapai pertumbuhan dan pembangunan kawasan baik itu se-
kawasan maupun antar-kawasan menjadi sebuah keharusan bagi 
pemerintah ditiap-tiap negara yang menghuni kawasan tersebut 
untuk saling berbagi dan saling menjaga dalam bingkai kerjasama 
demi mencapai kesejahteraan, keamanan bersama, dan cita-cita 
pembangunan.

Dari beberapa hasil penelitian mengenai diplomasi investasi 
asing yang telah disebutkan, Paul Krugman tentang investasi 
sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, Pheni Chalid tentang 
investasi dan desentralisasi, Hegre, Fearon dan Gartzke  melakukan 
penelitian tentang fungsi diplomasi investasi asing yang tidak 
terbatas hanya persoalan pembangunan saja, tapi dapat juga 
mengelola perdamaian dan menyebabkan konflik sebagai barang 
yang mahal. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan 
D. Fischer dan M. Stater yang menemukan sebuah kenyataan bahwa 
di Tiongkok, investasi telah memberi manfaat dalam alih teknologi, 
masuknya dana-dana asing dan alih kemampuan manejerial. 
Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Romayati 
Apriliyati, yang menjadikan Pemerintah Indonesia sebagai pelaku 
diplomasi investasi asing dengan instrument Diplomacy Tour dalam 
peningkatan investasi asing di daerah-daerah seluruh Indonesia 
khususnya Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah 
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penelitiannya. Begitu pula dengan Takdir Ali Mukti dan Christy 
Damayanti yang membahas mengenai paradiplomasi sebagai 
instrument kerjasama oleh daerah.

Sedangkan dalam riset ini, penulis akan meneliti mengenai 
kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama 
internasional dalam peningkatan investasi asing yang terjadi. 
Daerah yang dimaksudkan penulis adalah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Jadi, mengingat setiap daerah/wilayah memiliki masalah, 
pelaku yang melakukan diplomasi, dan strategi kebijakan 
tersendiri terkait peningkatan investasi asing, maka riset yang 
dilakukan oleh penulis menjadi berbeda dengan riset yang telah 
dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti.

F. Kerangka Teoritik 

1. Konsep Diplomasi Investasi Asing
Modal merupakan prasayarat pembangunan, modal dapat 

didapatkan dari pihak yang melakukan investasi di wilayah 
tersebut, salah satunya dengan adanya investasi asing, hal ini dapat 
kita rujuk dari tesis Paul Krugman yang menggambarkan bahwa 
angka pertumbuhan perekonomian Asia yang menakjubkan 
sebetulnya didorong ole masuknya modal asing. Negara-
Negara sedang Berkembang termasuk Indonesia biasanya 
memiliki problem besar berkenaan  dengan kelangkaan modal 
pembangunan. Artinya jika suatu Negara ingin meraih kembali 
pertumbuhan ekonominya, harus berupaya menarik modal asing.20

Investasi asing merupakan sebuah hal yang penting bagi 
proses pembangunan sebuah negara khususnya Indonesia, hal ini 
sangat mendasar ketika hendak memahami konsep dasar investasi 
asing dalam pembangunan. Kenyataan bahwa kekuatan ekonomi 
potensial yang melimpah ruah di seluruh penjuru tanah air yang 
20 Sidik Jatmika, Op.Cit., hal.77. 
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belum diolah dapat menjadi sebuah kekuatan ekonomi rill. Akan 
tetapi faktor mendasar yakni ketiadaan modal, pengalaman 
dan teknologi, menjadikan semua kekuatan ekonomi potensial 
tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dalam bentuk yang 
sangat terbatas.

Pada sisi yang lain perkembangan hubungan internasional 
dengan kehadiran aktor baru yang dikenal dengan pemerintah 
daerah juga merangsang perkembangan investasi asing yang 
secara langsung mulai menyentuh dan berkomunikasi langsung 
dengan pemerintah daerah mengenai investasi di wilayah tersebut, 
keadaan ini membentuk geliat lokal dalam interaksi global.

Semakin berkembangnya dua kondisi ini juga memunculkan 
sebuah pertanyaan apa yang menjadi ketertarikan sehingga 
diplomasi meningkatkan investor asing untuk berinvestasi di 
wilayah tersebut dapat berhasil. Bila kita mengutip dari Alan 
M. Rugman yang menyatakan ada dua faktor penting yang 
mempengaruhi investasi asing, yaitu variabel lingkungan dan 
variabel internalisasi.21

Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah 
keunggulan spesifik Negara atau faktor spesifikasi lokasi. 
Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu 
:ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi 
membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektik, 
yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada 
di masyarakat, antara lain tenaga kerja, dan modal, tenologi, 
tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen 
yang disebut sebagai human capital.

Adapun yang diposisikan sebagai variabel non-ekonomi 
yang dapat memberi efek menguntungkan yang dapat menarik 

21 Alan M.Rugman, International Bussiness: Form and Environment,  (New York: Mc 
Graw Hill Book, 1985), hal.73-92.
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investor asing adalah keeluruhan kondisi politik, budaya dan 
sosial yang melekat pada suatu Negara. Ada beberapa pengamat 
yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih 
dan berwibawa pada suatu Negara, baik tuan rumah ataupun 
pemerintah dari Negara asal penanam modal itu.22

Faktor lain yang mempengaruhi motivasi penanam modal 
asing, menurut Rugman, adalah variabel internalisasi atau 
keunggulan spesifik perusahaan yang melakukan invstasi tersebut. 
Hal mana setiap investor sebisa mungkin dapat mewarnai 
investasinya dengan karakteristik yang khas, yang ditujukan guna 
memaksimalisasi tingkat keuntungan sekalisgus sebgai faktor 
yang membedakan dengan penanam modal lainnya. Termasuk 
di dalamnya adalah struktur dan ketrampilan manajemen; tehnik 
pemasaran; riset dan pengembangan (R &D), serta orientasi 
strategi secara menyeluruh. 

Apa yang diungkapkan oleh Alan M.Rugman ini juga 
dikuatkan oleh Sjoholm yang menyatakan bahwa faktor stabilitas 
politik dan keamanan suatu negara yang paling dipertimbangkan 
oleh investor asing sebagai keinginan untuk melakukan investasi 
di wilayah tersebut, teori ini kembali diperkuat dengan riset yang 
diadakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 
pada tahun 2003 menyatakan bahwasanya faktor kelembagaan, 
sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan produktivitas 
serta infrastruktur fisik merupakan indikator-indikator yang 
berpengaruh terhadap daya tarik investor asing untuk melakukan 
investasi-investasi di Indonesia. 23

Dalam posisi yang lain, keberadaan investasi asing ini juga 
memberi manfaat bagi wilayah tempat berinvestasi, manfaat 

22 G. Katosapoetro, Manajemen Penanaman Modal Asing, Bina Aksara, Jakarta, 
1985, hal.25

23 Sri Muwarni,  Tesis Analisi Kebijakan Moneter Kaitannya Dengan Penanaman 
Modal Asing: Pendekatan Taylor Rule, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
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itu adalah dengan adanya perlindungan politik dan keamanan 
wilayah karena bila investor berasal dari Negara dengan tingkat 
pertahanan, keamanan dan militer yang kuat maka niscaya 
bantuan keamanan juga akan diberikan.24

Dari paparan diatas dapat ditemukan adanya hubungan timbal 
balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan  dapat 
muncul dari hubungan kerjasama investasi asing, sehingga diplomasi 
peningkatan investasi di daerah selayaknya patut diperjuangkan, 
usaha-usaha ini selayaknya mendapat apresiasi positif pemerintah 
untuk bekerja keras meningkatkan investasi asing di daerahnya dan 
masyarakat yang mampu memposisikan dirinya sebagai masyarakat 
ramah investasi, dalam era yang semakin maju dan bergerak cepat ini, 
geliat lokal dalam ranah global adala suatu keharusan dan dijalankan 
dalam semangat think globally, act locally.

2. Konsep Paradiplomasi
Hubungan Internasional mengalami perkembangan 

yang sangat luas, baik dalam lingkup teori maupun praktik, hal 
ini juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi 
yang dewasa ini cakupannya dapat melewati batas-batas 
Negara dan arus globalisasi yang semakin tidak mengenal 
ruang dan waktu melahirkan berbagai macam bentuk dan 
cara-cara diplomasi yang baru. Fenomena tersebut perlahan 
tapi pasti mulai menggantikan cara-cara diplomasi tradisional 
yang cenderung terlihat sangat kaku yang hanya dijalankan 
oleh sekelompok orang terlatih yang ditunjuk resmi oleh 
pemerintah suatu Negara, apa yang kita kenal dengan diplomat. 
Hal ini menjadi cikal bakal lahirnya diplomasi yang modern 
yang sangat fleksibel dan memunculkan berbagai macam aktor 
yangberperan didalamnya.

24 Gunarto Suhardi, Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan 
Internasional, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, Hal.45.
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Dalam kondisi yang lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang letak geografisnya terbentang dari ujung barat di sabang 
hingga ujung timur di merauke memiliki tantangan tersendiri dalam 
terwujudnya kesejahteraan rakyat dan dengan adilnya pemerataan 
pembangunan di sector bidang apapun terhadap wilayah manapun 
dan di pulau apapun, baik pulau terdekat maupun pulau terdepan 
digaris batas wilayah Indonesia di tengah begitu massifnya 
persaingan pembangunan baik dalam tataran Negara maju maupun 
Negara berkembang. Sehingga, kebijakan desentralisasi oleh 
Pemerintah Indonesia ditetapkan dan diyakini merupakan salah 
satu solusi yang efektif dan efisien untuk meratakan pembangunan 
di setiap daerah di kepulauan Indonesia. Salah satu bentuk nyata 
dari implementasi kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh 
Indonesia adalah dengan diadakannya reformasi birokrasi dan 
pembangunan dengan terwujudnya kebijakan otonomi daerah, dari 
daerah, oleh daerah dan untuk daerah.

Otonomi daerah ini adalah salah satu bentuk pelimpahan 
hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah 
pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah ditiap provinsi 
dan kota untuk mengelola daerahnya masing-masing dengan 
tetap berpegang teguh terhadap Undang-Undang Dasar Negara. 
Dimana hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan 
secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif efisien, 
dan berwibawa demi mewujudkan pemberian pelayanan kepada 
masyarakat.

Dalam keterkaitannya dengan reformasi birokrasi dan 
pembangunan ini, maka munculnya aktor baru bernama 
pemerintah daerah mempengaruhi pengembangan hubungan 
yang bersifat transnasional.25 Perkembangan situasi dunia, aktor, 
dan teknologi informasi membuat arah diplomasi tradisional 

25 Sidik Jatmika, Op.Cit., hal.54.
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bergeser pada diplomasi yang lebih modern dan beragam.Saat 
ini dalam pendefinisian diplomasi terbagi menjadi dua bagian 
penting yaitu dilplomasi tradisonal atau diplomasi konvensional 
(first track diplomacy) atau diplomasi modern yang disebut 
sebagai diplomasi publik. 

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena 
baru dalam kajian hubungan internasional. Istilah ‘Paradiplomacy’ 
pertama kali diluncurkan pada tahun 1980-an oleh ilmuan asal 
Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan 
istilah ‘Parallel diplomacy’ menjadi ‘Paradiplomacy’. Menurut 
Aldecoa, Keating dan Boyer hal tersebut mengacu pada makna 
‘the foreign policy of non-central governments’. Istilah lain yang 
digunakan oleh Ivo Duchacek (1990) untuk konsep ini adalah 
‘micro-diplomacy’.26

Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk 
melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang 
dilakukan oleh entitas ‘sub-state’, pemerintah lokal/regional/
pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara 
spesifik.27 Dalam era tanpa tapal batas ini maka tentunya 
keberadaan paradiplomasi menjadi fenomena yang kuat  seiring 
dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh 
aktor non negara dalam arena hubungan internasional. Daerah 
memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, 
dan berbagai potensi kerjasama dengan pihak-pihak yang berada 
di luar batas yuridiksi Negara, dalam hal ini, Paradiplomasi telah 
merangsang geliat lokal dalam terwujudnya turut serta daerah 
dalam interaksi global.

26 Criekemans, David,  2008 ‘Are The Boundaries between Paradiplomacy and 
Diplomacy Watering Down?’, hal. 34, University of Anwerp and Flemish Centre for 
International Policy, Belgium. Dalam Takdir Ali, 2013, Paradiplomacy: Kerjasama 
Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia, Yogyakarta. Hal.38.

27 Wolff, Stefan, 2009, ‘Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges’, hal. 
1-2, dan 13, University of Nottingham.
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Konsep paradiplomasi yang dikemukakan oleh Panavotis 
Soldatos dan dikembangkan Ivo Duchacek, kemudian menjadi 
pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-
masalah hubungan internasional oleh aktor sub nasional.

Duchacek menjelaskan paradiplomasi dalam tiga tipe. 
Tipe pertama adalah transborder paradiplomacy. Menunjuk 
pada hubungan institusional, formal maupun informal oleh 
pemerintahpemerintah sub nasional yang berbeda negara namun 
berbatasan langsung secara geografis. Ini sangat dimungkinkan 
oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah. Tipe 
yang kedua adalah transregional paradiplomacy yaitu hubungan 
diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda 
negara dan tidak berbatasan langsung, namun Negara di mana 
kedua pemerintahan sub nasiional tersebut berada berbartasan 
langsung dalam satu kawasan. Tipe yang ke tiga adalah global 
paradiplomacy, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan 
hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari 
kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia.

G. Hipotesa
Hipotesa yang dapat dikemukakan pada penelitian ini 

adalah: Kebijakan mengenai praktik paradiplomasi Investasi 
asing yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah, 
mengingat provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 
provinsi dengan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya 
manusia yang mumpuni di Indonesia, selain itu juga menjadi 
pintu dari Kawasan Timur Indonesia. Apalagi fokus pemerintah 
terutama pasca ditetapkannya otonomi daerah, telah tertuju pada 
pentingnya investasi asing dengan bentuk partisipatif secara 
institusi  dibuktikan dengan berdiri dan berbenahnya sebuah 
badan khusus yaitu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan, yang 
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kedua lahirnya program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang pro investasi asing baik yang telah dilaksanakan 
maupun yang masih dalam tahap rencana yang telah terjabarkan 
dengan jelas dalam strategi dan kebijakan BKPMD Provinsi 
Sulawesi Selatan dan diterbitkannya regulasi daerah pro investasi 
asing melalui hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal 
Daerah, sehingga membuktikan semakin siapnya Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyambut investasi asing di 
Sulawesi Selatan. 

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan 
fakta-fakta kebijakan dan kerjasama yang dilakukan Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak asing melalui 
diplomasi peningkatan investasi asing dan untuk mengetahui 
bagaimana peluang dan tantangan kerjasama yang dihadapi 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian
Untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai 

kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan 
praktik diplomasi peningkatan investasi asing, maka dibutuhkan 
jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan 
penelitian ini, jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2007 
sampai 2014 dan berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan 
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cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan 
permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya. 
Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat 
kabar, dan situs-situs internet terpercaya ataupun laporan-
laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis 
teliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana 
dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung 
pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam 
penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan 
Beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal 
dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen
 Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk 

menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun 
dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan 
dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut 
dokumen mengenai keamanan investasi yang terjadi 
dan foto kerjasama pihak pemerintah provinsi 
Sulawesi Selatan dengan pihak asing. Disamping 
itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam 
penelitian ini menitikberatkan pada catatan–catatan 
atau arsip–arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis 
dan dokumen–dokumen berkaitan dengan objek 
yang diteliti yang diperoleh dari  Provinsi Sulawesi 
Selatan, dalam hal ini dari Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Biro Kerjasama 
Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi 
Sulawesi Selatan, Komisi C (Bidang Keuangan) 
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
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b. Observasi 
 Obervasi akan dilakukan dengan melalui pengamatan 

langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data 
observasi ini, penulis lakukan untuk mengetahui 
kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
tentang peningkatan investasi asing di Provinsi Sulawesi 
Selatan.

c. Wawancara
 Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria 

yakni dengan mempertimbangkan dan memilih 
informan yang dipilih dan dipandang mengetahui 
secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti 
dalam hal ini pihak Badan Kerjasama Penanaman 
Modal (BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan, Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi C (Bidang 
Keuangan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Biro Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan yang paham 
dengan masalah kerjasama dan investasi asing yang 
terjadi di Sulawesi Selatan. Untuk keperluan penelitian 
ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat 
secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-
pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara 
tidak langsung dalam kerjasama ini. Sedangkan teknik 
pengumpulan data yang diguanakan dalam penelitian 
ini mengutamakan teknik wawancara melalui face to 
face, dan via email lewat internet, unduh melalui situs 
yang berkaitan langsung dengan pemerintah daerah  
jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini 
dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan 
dalam penelitian ini.
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d. Teknik Analisis Data
 Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam 

penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, 
dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-
fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta 
yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik 
sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi 

menjadi lima bab, yaitu: 
BAB I , Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri 
dari latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, originalitas riset, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis 
penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan 
data, metode analisis data, dan sistematika penulisan. 
BAB II , Geliat Investasi asing di Sulawesi Selatan. Bab ini 
berisi gambaran umum mengenai Potensi dan hambatan dalam 
menyongsong menggeliatnya Investasi Asing di Sulawesi 
Selatan. 
BAB III, Dinamika Regulasi Investasi Asing di Indonesia. Bab 
ini mengambarkan tentang dinamika regulasi Investasi asing di 
Indonesia.
BAB IV, Dinamika Kebijakan Peningkatan Investasi Asing 
Melalui Paradiplomasi Investasi Asing oleh Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan. Bab ini akan membahas tentang dinamika 
kebijakan diplomasi investasi asing oleh Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam peningkatan investasi asing. 
BAB V , Kesimpulan Dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dan 
saran dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.
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BAB II
GELIAT INVESTASI ASING DI 
SULAWESI SELATAN

Provinsi Sulawesi Selatan dalam bingkai sejarah sejak 
dulu merupakan tempat berlabuhnya para pedagang-pedagang 
lintas benua, pedagang-pedagang yang sesungguhnya telah 
menunjukkan dan membangun pondasi penting dalam geliat 
investasi masa depan. Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
kekayaan sumber daya alam yang mumpuni utamanya dalam 
bidang pertanian dan energi, penamaan Sulawesi juga tidak 
terlepas dari kenyataan kayanya sumber daya besi, seperti 
diketahui Sulawesi berasal dari kata Sula  yang artinya Pulau 
dan Wesi artinya besi. Menyadari begitu besarnya potensi dan 
posisinya yang strategis diantara barat dan timur Indonesia, 
maka Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tujuan yang menarik 
bagi investasi utamanya investasi asing di daerahnya dan 
semakin membangun persepsi begitu menggeliatnya investasi 
asing di provinsi tersebut. Pada bab ini, akan menjelaskan 
mengenai selayang pandang Provinsi Sulawesi Selatan, potensi 
investasi di Provinsi Sulawesi Selatan, dan hambatan investasi 
di Sulawesi Selatan.
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A. Selayang Pandang Provinsi Sulawesi Selatan

1. Dinamika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan Merupakan Provinsi yang secara 

keseluruhan merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk 
pengembangan dunia usaha terutama yang berkaitan dengan 
sektor pertanian dan perkebunan. Provinsi Sulawesi Selatan 
keberadaannya dapat dilacak sejak kelahirannya pada tanggal 19 
Oktober 1669 yang juga menandai hari lahirnya yang dirayakan 
tiap tahun. Pada tahun 1669 ini tercatat dalam sejarah Sulawesi 
Selatan, kisah heroik masyarakat di daerah ini yang terdiri dari 
empat etnis yakni suku Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar, 
yang sangat gigih menentang penjajahan Belanda. Pada waktu 
itu, pasukan yang diberi nama “tubarani” yang dalam translesinya 
berarti pasukan berani mati yang berasal dari kerajaan Gowa, 
bertempur secara habis-habisan selama 40 hari 40 malam, 
melawan penjajahan Belanda di Laut Flores. Meski pada akhirnya 
mereka dapat dikalahkan, setelah Benteng Sompa Opu sebagai 
pertahanan dari kerajaan Gowa dapat dihancurkan oleh pihak 
Pasukan Belanda.1

 Setelah kemerdekaan, dikeluarkan UU Nomor 21 Tahun 
1950 dimana Sulawesi Selatan menjadi provinsi Administratif 
Sulawesi dan selanjutnya pada tahun 1960 menjadi daerah 
otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan UU Nomor 
47 Tahun 1960. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 
1964 Pemisahan dilakukan dari daerah otonom Sulawesi Selatan 
dan Tenggara menjadi daerah otonom Sulawesi Selatan, kemudian 
terus disempurnakan dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Hingga saat 

1 Tim Peneliti Centre for Political Studies Soegeng Sarjadi Syndicated, OTONOMI; 
Potensi Masa Depan Republik Indonesia, Jakarta, Centre for Political Studies 
Soegeng Sarjadi Syndicated, 2001, Hal. 827-828.
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ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menaungi 24 daerah 
tingkat II dengan 21 wilayah berstatus Kabupaten dan 3 wilayah 
Kota, yakni Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo. Dari 
24 Kabupaten/Kota tersebut, didalamnya terdapat 304 wilayah 
kecamatan, 2.955 desa/kelurahan definitif pada tahun 2012.

 Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 
8.034.776 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal 
di daerah perkotaan sebanyak 2.945.429 jiwa (36,66 persen) dan 
di daerah perdesaan sebanyak 5.089.347 jiwa (63,34 persen). 
Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota 
bervariasi dari yang terendah sebesar 1,52 persen di Kabupaten 
Kepulauan Selayar hingga yang tertinggi sebesar 16,66 persen 
di Kota Makassar.Penduduk laki-laki Provinsi Sulawesi Selatan 
sebanyak 3.924.431 jiwa dan perempuan sebanyak 4.110.345 
jiwa. Seks Rasio adalah 95, berarti terdapat 95 laki-laki untuk 
setiap 100 perempuan. Seks Rasio menurut kabupaten/kota yang 
terendah adalah Kabupaten Soppeng sebesar 89 dan tertinggi 
adalah Kabupaten Luwu Timur sebesar 106.2

Dalam beberapa tahun terakhir ini dapat dirasakan 
kemajuan Sulawesi selatan yang begitu pesat. Tidak berlebihan 
kemudian ketika Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu 
dari daerah yang paling maju di kawasan timur Indonesia dan 
pintu dari kawasan timur Indonesia itu sendiri dapat dijadikan 
barometer berjalannya ekonomi di kawasan timur Indonesia ini. 
Sebagai contoh di sektor pertanian, sejak dulu daerah ini telah 
dikenal sebagai sebagai lumbung padi tingkat nasional, bahkan 
dikenal sebagai penghasil padi keempat terbesar setelah Jawa 
Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Belum lagi dari hasil yang 
lain yang tentunya dapat menjadi penarik investor asing untuk 
berinvestasi di tempat ini.
2 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal RI, Potensi Investasi Provinsi Sulawesi 

Selatan, 2012.
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Masyarakat di wilayah ini, selain sudah maju dan ramah 
akan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dikenal punya 
wawasan dan pendirian yang kuat dalam menyikapi berbagai 
perkembangan politik, ekonomi, hukum, dan hankam di tanah 
air selama ini. Selain sudah maju dan ramah dalam bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki wawasan dan 
pendirian yang matang, hal ini juga dapat ditunjukkan dengan 
banyaknya lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta 
yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Universitas 
Hasanuddin Makassar, Universitas Negeri Makassar, Universitas 
Islam Alauddin, selain itu dalam tahap pendirian sebuah kampus 
dengan harapan menjadi kampus dengan pengembangan 
keilmuan teknologi terkemuka di Pare-Pare dengan nama Institut 
Teknologi BJ Habibie Pare-pare.3 

Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di jazirah selatan pulau 
Sulawesi juga dikenal kaya akan sumber daya alam, khususnya 
pertanian, perkebunan, dan perikanan laut, tidak sampai disitu, di 
Provinsi yang menjadi pintu dari kawasan timur Indonesia ini juga 
memiliki sumber daya alam tambang di beberapa tempat. Saat 
ini juga sedang digalakkan pembangunan smelter di kabupaten 
Bantaeng dengan investasi pembangunan Rp.35 Triliun.4 
Smelter dengan dana investasi ini direncanakan beroperasi pada 
tahun 2015, Kabupaten Bantaeng sendiri merupakan salah satu 
kabupaten dengan potensi investasi yang melimpah.5

3 “Institut Teknologi BJ Habibie Resmi Berdiri”, http://www.pareparekota.go.id/
kominfo/berita/1542-institut-teknologi-bj-habibie-resmi-berdiri diakses pada 
tanggal 24 November 2014.

4 “Smelter Akan Dibangun di Bantaeng Dengan Investasi Rp.35.Triliun”, http://
makassar.bisnis.com/photos/view/20140327/176756/8-smelter-bakal-dibangun-
di-bantaeng-dengan-investasi-rp35-triliun diakses pada tanggal 23 November 
2014.

5 “Smelter Raksasa Dibangun di Bantaeng Mulai Beroperasi 2015”, http://www.
thenewbantaeng.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82:s
melter-raksasa-dibangun-di-bantaeng-mulai-beroperasi-2015&catid=42:berita 
diakses pada tanggal 23 November 2014.
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Banyak etnis dan bahasa daerah digunakan masyarakat 
Sulawesi Selatan, namun etnis paling dominan sekaligus bahasa 
paling umum digunakan adalah Makassar, Bugis dan Toraja. 
Salah satu kebudayaan yang terkenal hingga ke mancanegara 
adalah budaya dan adat Tana Toraja yang khas dan menarik. Lagu 
daerah yang kerap dinyanyikan di antaranya lagu Makasar yaitu 
Ma Rencong-rencong, Pakarena dan Anging Mamiri. Sedangkan 
lagu Bugis adalah Indo Logo, dan Bulu Alaina Tempe dan untuk 
Tana Toraja adalah lagu Tondo. Rumah-rumah adat di Bugis, 
Makassar dan Tator memiliki arsitektur tradisional yang hampir 
sama bentuknya. Rumah-rumah itu dibangun berdiri di atas 
tiang-tiang dan karenanya mempunyai kolong. Tinggi kolong 
disesuaikan tiap tingkatannya dengan status sosial pemilik, 
misalnya raja, bangsawan, orang berpangkat dan rakyat biasa. 

Masyarakat di sana percaya bahwa selama ini penghuni 
pertama zaman prasejarah di Sulawesi Selatan adalah orang 
Toale. Ini didasarkan atas temuan Fritz dan Paul Sarasin tentang 
orang Toale, yang berarti orang-orang yang tinggal di hutan, atau 
lebih tepat dikatakan penghuni hutan. Orang Toale masih satu 
rumpun keluarga dengan suku bangsa Wedda di Srilangka. Salah 
satu upacara adat di Tanah Toraja (Tator) adalah upacara Rambu 
Solo (upacara berduka/kematian) yang merupakan upacara besar 
sebagai ungkapan dukacita. 

Dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang lain 
yaitu dikalangan masyarakat Bugis terdapat falsafah hidup “Aja 
Muamelo Ribetta Makkala’ Ricappa’na Letenga”, yang berarti 
masyarakat menanti dengan penuh harap pemimpin pemerintahan 
yang bertindak cekatan dan bereaksi cepat mendahului orang lain 
dengan penuh keberanian meskipun menghadapi tantangan berat. 
Ada pula falsafah “Namo maega Pabbisena, Nabongngo Pollopina, 
Teawa Nalureng”. Maksudnya biar banyak pendayungnya tetapi 
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juru mudinya tidak mahir, saya tidak mau menumpangi perahu 
itu. Dengan kata lain, falsafah ini mengajarkan jika terdapat 
pemimpin yang tidak cerdas, selayaknya dia tidak diikuti walaupun 
banyak punggawanya.

Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki keberagaman 
suku, agama dan ras serta aliran kepercayaan ini menjadikan 
Provinsi ini dengan kekayaan ragam budaya, tentunya ini menjadi 
salah satu potensi yang besar pula untuk dikembangkan sebagai 
objek pariwisata budaya maupun pertukaran budaya antar bangsa. 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi terbesar di 
Indonesia dan merupakan pintu dari Kawasan Timur Indonesia 
ini memiliki Logo kota tersendiri sebagai berikut.

Gambar 2.1 : Logo Provinsi Sulawesi Selatan

Pengertian Logo Provinsi Sulawesi Selatan :6

1. Bintang bersudut dan bersinar lima; sebagai Nur cahaya 
yang mewujudkan lambang Ketuhanan Yang Maha Esa.  

2. Lingkaran 17 buah padi dan 8 kapas dengan kelopak 

6 “Arti Lambang Sulawesi Selatan”, http://www.dprdsulsel.go.id/content/arti-
lambang-sulawesi-selatan diakses pada tanggal 23 November 2014.
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bergerigi 4 dan buah bergerigi 5 melambangkan 17-8-
45 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia berdasarkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

3. Benteng Somba Opu dilihat dari atas; mewujudkan 
lambang kepahlawanan rakyat Indonesia Sulsel 
dalam menentang imperialisme, kolonialisme, neo-
kolonialisme, dan feodalisme. Ruang benteng masing-
masing berisi : 
a. Perahu phinisi berlayar di atas tiga gelombang 

melambangkan jiwa pelaut yang ulet, penuh 
milintasi dan sanggup melaksanakan tujuan 
perjuangan 17 Agustus 1945. Perahu berhaluan ke 
barat, disesuaikan dengan letak geografis Ibukota 
Republik Indonesia.

b. Pacul menggambarkan masyarakat agraris sebagai 
basis dan gerigi mesin menggambarkan industri 
sebagai tulang punggung.

c. Buah kelapa menggambarkan kekayaan hasil bumi 
Sulawesi Selatan.

d. Sebilah badik terhunus berpamor satu berlekuk 
5; melambangkan jiwa kepahlawanan serta 
kesiapsiagaan dalam membela kehormatan bangsa 
dan tanah air yang berdasarkan Pancasila. Lima 
lekuk pamor disesuaikan bilangan-bilangan 
keramat tiap sila dalam falsafah Pancasila.

e. Gunung, desa, dan petak-petak sawah; sebagai pangkal 
kesuburan menuju masyarakat adil dan makmur. 
24 petak sawah disesuaikan dengan jumlah daerah 
tingkat II di Sulawesi Selatan yang keseluruhannya 
merupakan salah satu lumbung padi di Indonesia.
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f. Sebuah semboyan ditulis dalam huruf Lontara yang 
berbunyi Toddo’puli; sebagai semboyan masyarakat 
Sulsel yang bermakna teguh dalam keyakinan

g. Selembar pita bertuliskan ‘Sulawesi Selatan’, 
sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Pita 
bercorak sutera melambangkan kebudayaan khas 
yang bernilai tinggi sejak dahulu kala.

2. Provinsi Sulawesi Selatan Secara Geografis
Provinsi Sulawesi Selatan Berada di bagian Selatan 

Semenanjung Pulau Sulawesi yang terletak strategis di tengah-
tengah Indonesia sekaligus menjadi jembatan perhubungan 
antara kawasan barat dan timur Indonesia. Wilayah Sulawesi 
Selatan dikelilingi oleh Selat Makassar di sebelah barat, Laut 
Flores di bagian Selatan dan Teluk Bone di sebelah timur. Selat 
Makassar sendiri merupakan jalur pelayaran Internasional yang 
menghubungkan Asia Timur di bagian utara dan Benua Australia 
di bagian Selatan.

Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 
pertumbuhan ekonomi nasional, dan ditunjang dengan 
kelengkapan infrastruktur dan fasilitas, menjadikan Sulawesi 
Selatan dengan sektor pertanian dan agroindustri sebagai 
basis ekonomi sebagai daerah paling maju di Kawasan Timur 
Indonesia. Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi yang 
berpenduduk lebih dari satu juta jiwa berfungsi sebagai pusat 
pelayanan perdagangan dan bisnis, industri, jasa keuangan dan 
perbankan di Kawasan Timur Indonesia. Perkembangan Kota 
Makassar dalam 10 tahun terakhir cukup tinggi ke arah timur 
dan selatan dengan keberadaan berbagai kawasan permukiman, 
pusat perbelanjaan, perkantoran dan restoran serta kawasan 
permukiman mandiri Tanjung Bunga.
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Letak Wilayah Sulawesi Selatan 0o12’ – 8’ Lintang Selatan 
dan 116o48’ – 122o36’ Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara 
Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, 
Sebelah Barat Selat Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores. 
Luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km2 dengan Jumlah 
Penduduk 2009 ¬+ 8,3 Juta Jiwa dan terdiri dari 24 Kabupaten/
Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya yang memiliki 4 suku 
daerah yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja.7

Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Selatan 
tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di 
Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat 
ada satu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi 
Kabupaten Tator, Enrekang dan, Pinrang. Panjang sungai tersebut 
masing-masing 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau 
yakni Danau Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten 
Wajo, serta danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten 
Luwu Timur. Adapun jumlah gunung tercatat sebanyak 7 gunung, 
dengan gunung tertinggi adalah Gunung Rantemario dengan 
ketinggian 3.470 m diatas permukaan air laut. Gunung ini berdiri 
tegak di perbatasan Kabupaten Enrekang dan Luwu, selain itu juga 
ada pegunungan Verbeck di Luwu Timur dan beberapa gunung 
kapur sebagai bahan dasar pembuatan semer yang melimpah.

Iklim dan Curah Hujan di Kota Makassar seperti halnya 
wilayah lain di seluruh Indonesia relatif memiliki persamaan seperti 
halnya mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi 
pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang 
terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan 
pengamatan di tiga Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan 
Maritim Paotere) selama tahun 2012 rata-rata suhu udara 27,3 
Celcius di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan 
7 “Geografis Provinsi Sulawesi Selatan”, http://bkpmd.sulselprov.

go.id/?tpage=is&id=104 diakses pada tanggal 23 November 2014.
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perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi 
Hasanuddin 32,6 Celcius dan suhu minimum 22,9 Celcius.

Gambar 2.2: Peta Provinsi Sulawesi Selatan

Secara Geografis, Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di 
selatan Pulau Sulawesi dengan akses mudah dan dekat dari Pulau 
Jawa secara umum dan Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
memiliki kedudukan yang strategis dikarenakan letaknya berada 
di antara barat dan timur, sehingga posisi menguntungkan ini 
menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai jembatan antara 
dua area besar Indonesia dan posisi ini juga menjadikan Sulawesi 
Selatan sebagai Pintu dari Kawasan Timur Indonesia. 

B. Potensi Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan bergeliat dalam pembangunan 

dan berbenah menyambut investasi asing dalam beragam potensi 
yang dimiliki. Apalagi setelah otonomi daerah ditetapkan, 
otonomi daerah sendiri selayaknya dipandang bukan hanya 
sekadar  persoalan pelimpahan politik kekuasaan dari pusat ke 
daerah dan sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah. Otonomi 
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daerah juga tidak sekadar pepesan kosong desentralisasi atau 
ajang untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam 
oleh segelintir kelompok atau orang yang memiliki kedudukan 
di daerah demi kepentingan diri dan kelompoknya. Kebijakan ini 
terutama bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia di 
setiap daerah, membangun potensi daerah, dan meningkatkan 
kualitas demokrasi menuju masyarakat madani (civil society) yang 
adil dan beradab, sebuah cita-cita mulia yang tentunya harus 
ditanggapi positif oleh daerah dengan kerja yang nyata.

Bagi Kawasan Timur Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan 
ini diharapkan untuk berperan sebagai motor dan memotivasi 
daerah-daerah di sekitarnya untuk menghasilkan kekuatan daerah 
atau regional yang dapat diandalkan secara nasional. Dalam kondisi 
krisis moneter pada rentang waktu 1997-1998 pun yang pernah 
dihadapi perekonomian nasional, masih ada komoditi tertentu 
yang mampu mendatangkan devisa besar.8 Untuk itu, Kawasan 
Timur Indonesia utamanya Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 
wilayah yang sangat tepat dijadikan tumpuan menggenjot ekspor 
non-migas, khususnya untuk sektor pertanian.

Provinsi Sulawesi Selatan dalam geliat investasinya menurut 
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Republik Indonesia 
dituliskan memiliki keunggulan untuk berinvestasi di Sulawesi 
Selatan yaitu:9

a. Posisi yang strategis sebagai pusat pelayanan angkutan 
udara dan laut di Kawasan Timur Indonesia dan Pusat 
pelayanan jasa perdagangan, industri serta perbankan.

b. Wilayah yang relatif aman bagi kegiatan investasi di 
Indonesia, dimana gejolak masyarakat dan komunitas 
buruh relatif rendah.

8 Harganing tyas dkk,  Strategi Pengembangan Penanaman Modal Asing di Kawasan 
Timur Indonesia, PPW-LIPI, Jakarta, 1998, Hal.59 

9 BKPM RI, Op.Cit., 
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c. Keanekaragaman potensi sumberdaya alam untuk 
investasi. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang 
memadai bagi kegiatan investasi.

d. Kawasan Timur Indonesia sebagai pasar potensial yang 
belum termanfaatkan secara maksimal

e. Komitmen Pemerintah Daerah yang sangat kuat dalam 
memberikan kemudahan bagi Investor. 

f. Ketersediaan Sumber daya manusia yang berkualitas.
g. Ketersediaan lahan yang masih luas, dan relatif murah.
Keunggulan untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan seperti 

yang dilansir oleh BKPM RI ini sesungguhnya harus ditopang 
pula dengan upaya dan kesiapan dalam memberikan kinerja 
terbaik pemerintah untuk mendukung dan ikut serta dalam 
menyukseskan program investasi asing di daerahnya, apalagi ketika 
daerah tersebut memang dilirik dengan beberapa keunggulan 
yang telah dilansir BKPM RI diatas, sepatutnya daerah menjaga 
kepercayaan investor dan secara bertahap dapat menciptakan 
masyarakat Sulawesi Selatan yang ramah akan investasi asing.

Keunggulan seperti yang dilansir oleh BKPM RI ini juga 
berbanding lurus dengan potensi-potensi kemajuan ekonomi 
daerah,  sumber daya alam, sumber daya manusia yang terbina 
dan lain sebagainya yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan. 
Potensi-potensi tersebut dapat menjadi pertimbangan yang baik 
bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Potensi-potensi investasi yang dimiliki oleh 
Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, tertulis sebagai berikut.

1. Potensi Kemajuan Ekonomi Daerah
Potensi Provinsi Sulawesi Selatan yang pertama ialah 

potensi kemajuan ekonomi daerah ini yang mengalami 
peningkatan signifikan, baik dilihat dari baiknya perkembangan 
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PDRB (produk domestik regional bruto), inflasi yang masih 
terkendali dengan baik dan perkembangan PAD (pendapatan 
asli daerah) dari Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan 
hasil yang baik. 

Pada sisi produk domestik regional bruto dari Provinsi 
Sulawesi Selatan, PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku 
pada tahun 2012 sekitar 159.427,10 milyar rupiah. Pada Sektor 
pertanian memiliki nilai tambah paling besar dibandingkan sektor 
lain yang ada yaitu mencapai angka 39.518,44 milyar rupiah. 
Selanjutnya disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 
dengan menempati posisi terbesar kedua dengan nilai tambah 
mencapai 28.349,56 milyar rupiah. Sektor industri pengolahan 
Sulawesi Selatan yang diharapkan mampu menunjang sektor 
pertanian dengan berorientasi pada agroindustri ternyata nilai 
tambahnya terbesar keempat, yaitu mencapai 19.492,46 milyar 
rupiah. PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan 2000 
pada tahun 2012 sebesar 59.708,63 milyar rupiah atau meningkat 
sekitar 8,37 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 
2011. 10 (Lihat Tabel dibawah).

Bila kita melihat nilai PDRB kabupaten/kota di Sulawesi 
Selatan sesuai tabel  maka terlihat bahwa Kota Makassar sebagai 
ibukota Provinsi dengan semangat dan motto menuju kota dunia 
mempunyai nilai PDRB yang paling besar mencapai angkat 
50.702,40 milyar rupiah. Terbesar kedua selanjutnya adalah 
Kabupaten Luwu Timur yang di daerah tersebut  memiliki 
tambang nikel dengan nilai PDRB mencapai 10.372,89 milyar 
rupiah.11

10  Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang 
Pengembangan Sumberdaya, Profil Investasi; Potensi dan Peluang Investasi di 
Sulawesi Selatan Tahun 2014, Makassar, BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan, Hal.6

11 Ibid.,
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Tabel 2.1:  Data Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan 
Tahun 2011-2012

Lapangan Usaha

Harga Berlaku
(Milyar Rupiah)

Harga Konstan 2000
(Milyar Rupiah)

2011 2012 2011 2012
Pertanian 34.788,23 39.518,44 14.737,45 15.494,19

Pertambangan dan 
Penggalian 8.345, 85 8.803, 05 4.152,67 4.251,57

Industri 
Pengolahan 16.789, 29 19.492, 46 7.394, 45 4.251,57

Listrik, Gas, dan 
Air Bersih 1.245,91 1439,21 575,41 647,52

Konstruksi 7.760,90 9.109, 83 3.250,83 3.638,70
Perdagangan, Hotel 

dan Restoran 24.236,45 28.349,56 9.631,86 10.605,64

Pengangkutan dan 
Komunikasi 10.849,77 12.982, 89 5.179, 27 5.949, 63

Keuangan, Real 
Estate, dan Jasa 

Perusahaan
9.513, 69 11.803,27 4.297,33 4.979,14

Jasa-Jasa 23.859,82 27.928,39 5.879, 58 6.058, 76

PDRB 137.389, 81 159.427, 10 55.098,74 59.708, 63

Data BKPMD Sulawesi Selatan Tahun 2014

Dengan semakin berkembangnya perekonomian wilayah 
yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang menunjang 
aktifitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha secara terus 
menurus dan dengan dukungan kebijakan pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam mengimplementasikan keseriusan 
terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pertumbuhan 
perekonomian Sulawesi Selatan pada kurung waktu 5 (lima) 
tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup 
signifikan yang mana dari data statistik ekonomi terlihat bahwa 
pertumbuhan perekonomian Sulawesi Selatan berada diatas 
rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dimana pada awalnya 
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yaitu pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 
berada pada posisi 6.34 sedangkan pertumbuhan ekonomi 
nasional 6.35, pada tahun 2010 Sulawesi Selatan naik dari posisi 
sebelumnya pada tahun 2007, dengan berada pada posisi 8.19 
sementara pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama 
mengalami penurunan dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya, 
dimana posisinya berada di 6.22. Hingga pada lima tahun terakhir 
tepatnya pada tahun 2013, posisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi 
Selatan masih mengungguli posisi pertumbuhan ekonomi nasional 
dengan posisi 7.65 dan posisi pertumbuhan ekonomi nasional di 
angka 5.92.12 Sebuah angka yang fantastis bagi pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah utamanya bagian kawasan timur Indonesia 
yang kurang dapat sentuhan pusat akibat kebijakan sentralisasi 
pada zaman orde baru.

Bila kita melihat dari segi inflasi di daerah ini, maka 
ditemukan suatu kondisi yang baik dimana dengan membaiknya 
perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan diiringi pula dengan 
pengendalian inflasi. Walaupun cenderung mengalami fluktuasi 
namun inflasi di Sulawesi Selatan masih dalam kategori terkendali 
dengan baik. Hal ini terlihat pada tahun 2013 (juni) dimana 
inflasi di daerah ini rata-rata mencapai 4,36 persen. Pada tahun 
2009, inflasi Sulawesi Selatan rata-rata mencapai 3,39 persen dan 
pada tahun 2010 mengalami peningkatan hingga mencapai 6,56 
persen. Meskipun demikian, pada tahun 2011 inflasi di daerah ini 
kembali dapat ditekan hingga mencapai 2,88 persen dan kembali 
naik pada tahun 2012 yang mencapai 4,41 persen.13

Hal yang baik juga tercerminkan dalam PAD (Pendapatan 
Asli Daerah) dari Provinsi Sulawesi Selatan, selain mampu 
mendorong pendapatan masyarakat, meningkatnya perekonomian 
daerah ini sekaligus mampu mendorong peningkatan Pendapatan 
12 Ibid., Hal.8
13 Ibid.,
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Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat pada tahun 2009 dimana 
PAD Sulawesi Selatan sebesar Rp. 1,3 trilyun lebih mengalami 
peningkatan yang siginifikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 
Rp. 2,5 trilyun lebih. Peningkatan ini menunjukkan bahwa 
dalam kurung waktu tersebut, PAD Sulawesi Selatan mengalami 
peningkatan rata-rata 18,33 persen per tahun. Sumber PAD yang 
merupakan penyumbang terbesar bagi PAD Sulawesi Selatan 
berasal dari sektor pajak daerah, dimana pada tahun 2013 memberi 
konstribusi sebesar 90,16 persen, disusul sektor Lain-Lain 
PAD yang salah sebesar 4,73 persen, sektor Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah sebesar 2,58 persen dan Retribusi Daerah 
sebesar 2,53 persen. Sesuai data yang dimiliki oleh BKPMD 
Provinsi Sulawesi Selatan, bila kita melihat dari pertumbuhan 
sumber PAD tersebut, maka nampak bahwasanya dalam kurung 
waktu 2009 – 2013, sektor Lain-Lain PAD yang Sah mengalami 
pertumbuhan tertinggi yakni 44,03 persen, disusul Pajak Daerah 
sebesar 20,00 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
sebesar 3,00 persen. Sementara Retribusi Daerah mengalami 
penurunan sebesar 11,55 persen. 14

Dari segi perkembangan ekspor yang dimiliki Provinsi 
Sulawesi Selatan, Nilai ekspor Sulawesi Selatan pada Juni 2011 
mencapai US$ 230,805 juta. Besarnya nilai ekspor tersebut 
meningkat sebesar US$ 46,085 juta dibandingkan dengan ekspor 
Mei 2011. Bila dibandingkan dengan ekspor Juni 2010, nilai 
tersebut juga meningkat sebesar US$ 60,767 juta. Lima terbesar 
komoditas ekspor Sulawesi Selatan pada Juni 2011 adalah Nikel 
(HS75), kakao (HS18), ikan, udang, dan kepiting (HS03), biji-
bijian berminyak (HS12), dan kayu/barang dari kayu (HS44). 
Ekspor ke Jepang pada Juni 2011 mencapai nilai terbesar yaitu 
US$ 173,369 juta, disusul ke Malaysia sebesar US$ 14,255 juta, 

14 Ibid., Hal. 9-11
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Amerika Serikat sebesar US$ 10,673 juta, Tiongkok sebesar 
US$ 8,622 juta, dan Jerman sebesar US$ 4,809 juta. Nilai ekspor 
Sulawesi Selatan ke lima negara tersebut mencapai US$ 211,728 
juta atau 91,73 persen dari total ekspor Sulawesi Selatan. 15

Nilai impor Sulawesi Selatan pada Juni 2011 sebesar US$ 
111,448 juta. Besarnya nilai impor tersebut menurun sebesar 
US$ 41,543 juta dibandingkan Mei 2011. Bila dibandingkan 
dengan nilai impor Juni 2010, nilai impor tersebut mengalami 
peningkatan sebesar US$ 78,753 juta. Singapura, Tiongkok, 
Australia, Jerman, dan Amerika Serikat merupakan lima negara 
pemasok utama barang impor ke Sulawesi Selatan pada Juni 
2011. Kelima negara tersebut memasok barang impor dengan 
nilai sebesar US$ 101,840 juta (91,38 persen) dari total nilai 
impor Sulawesi Selatan. Besarnya nilai impor dari kelima negara 
tersebut masing-masing sebesar US$ 52,144 juta dari Singapura, 
US$ 29,891 juta dari Tiongkok, US$ 8,975 juta dari Australia, 
US$ 7,352 juta dari Jerman, dan US$ 3,479 juta dari Amerika 
Serikat.

2. Potensi Ketersediaan Tenaga Kerja ( Sumber Daya 
Manusia)

Ketersediaan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan 
yang mumpuni menjadi prasyarat ketertarikan investor asing untuk 
berinvestasi wilayah tersebut, ini terkait dengan semakin murah 
dan mudahnya biaya dan usaha yang harus dikeluarkan terkait 
keberhasilan produksi dari investasi yang telah ditanamkan. Di 
Provinsi Sulawesi Selatan sendiri jumlah angkatan kerja di Sulawesi 
Selatan terus meningkat dari 3,44 juta jiwa pada tahun 2008 menjadi 
3,56 juta jiwa pada tahun 2012. Dari jumlah angkatan kerja yang ada 
pada tahun 2012 yang mencapai 3,56 juta jiwa tersebut diatas, 3,35 
juta jiwa atau setara dengan 94,13 persen diantaranya tela bekerja. 
15 BKPM RI, Op.Cit.,
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Hal ini mengalami peningkatan yang signifikan disbanding tahun 
2008 yang hanya mencapai 90,96 persen.16 

Pada sisi yang lain dalam hal ini tingkat pengangguran 
terbuka di provinsi ini mengalami penurunan yang cukup tajam 
dimana pada tahun 2008 mencapai 9,04 persen trun menjadi 5,87 
persen saja pada tahun 2012.  Hal ini menunjukkan bahwa hingga 
tahun 2012, masih terdapat 208.983 penduduk pengangguran 
di Sulawesi Selatan. Sampai dengan tahun 2012 ini dari total 
penduduk Sulawesi Selatan yang berjumlah kurang lebih 8,3 juta 
jiwa, terdapat 68,26 persen atau sekitar 5,67 juta jiwa  penduduk 
Sulawesi Selatan merupakan penduduk usia kerja dengan tingkat 
partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Selatan 
ini berada pada posisi 62,80 persen.17

Perkembangan ketenagakerjaan dalam hal ini angkatan 
kerja juga ditopang dengan ketersediaan angkatan kerja dengan 
latar belakang pendidikan yang beragam, yang dimana dapat 
diharapkan bisa menyukseskan jalannya investasi di provinsi ini. 
Dengan adanya lembaga pendidikan dimulai dari tingkat Sekolah 
Dasar hingga Universitas dengan ketersediaan pendidikan 
tiga strata kelulusan (S1, S2, dan S3) yang telah tersedia dan 
mumpuni turut menyukseskan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
mengembangkan dan mempersiapkan tenaga kerja di daerah ini. 
Struktur angkatan kerja berdasarkan latar belakang pendidikan 
bisa dilihat dalam tabel berikut. 

16 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Peta 
Potensi Investasi Tahun 2013, Makassar, BKPMD Sul-sel, 2013. Hal.7

17 Ibid.,
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Tabel 2.2:  Data Struktur Angkatan Kerja Berdasarkan 
Pendidikan di Sulawesi Selatan   Pada tahun 2011

Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan

Jumlah 2.155.593 1.219.905 3.375.498
< SD 1.081.887 600.981 1.682.868

SMTP 396.719 184.820 581.536
SMTA Umum 371.776 187.861 559.637

SMTA Kejuruan 131.192 66.768 197.960
Diploma/ Akademi 34.607 54.948 89.555

Universitas 139.415 124.527 263.942

Data BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 
diolah Pusdatinaker

Dari data ini menjelaskan semakin mapannya kualifikasi 
pendidikan angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, untuk 
dengan latar belakang Universitas saja sudah ada dua ratusan 
ribu lebih tenaga kerja yang dimiliki dan merupakan bagian dari 
angkatan kerja, setiap tahunnya angka angkatan kerja dengan 
kualifikasi pendidikan mengalami perkembangan yang baik, hal 
ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat terkait dengan 
begitu pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan pembangunan 
individu, lingkungan masyarakat dan daerah.

3. Potensi Sarana dan Prasarana (Infrastruktur)

a. Ketersediaan Listrik dan Air
Ketersediaan listrik di Sulawesi Selatan menjadi tanggung 

jawab penuh PLN Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar yang 
mencakup area seluas 100.652 Kilometer persegi, dimana wilayah 
terluas dari ketiga cakupan tanggung jawab itu pada posisi pertama 
adalah Sulawesi Selatan dengan 45.575 kilometer persegi disusul 
oleh Sulawesi Tenggara seluas 38.140 kilometer persegi, dan 
Sulbar yang merupakan Provinsi termuda di Pulau Sulawesi ini 
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memiliki luas 16.937 kilometer persegi. Penyediaan listrik di tiga 
provinsi ini disuplai oleh 12 sistem kelistrikan yakni system Sulsel, 
Kendari, Bau-bau Raha, Kolaka, Malili, Kolaka Utara, Selayar, 
Wangi-Wangi, Pasangkayu, Bombana, Buton Utara, dan Konawe 
Utara.  Ke-12 sistem kelistrikan ini menyuplai daya mencapai 
906, 5 MW dengan beban puncak 658,41 MW sehingga tersedia 
cadangan sebesar 122, 2 MW, sehingga kelistrikan di tiga wilayah 
ini relatif kuat dan stabil.18

Sistem kelistrikan terkuat berada pada sistem Sulsel yang 
memiliki daya terpasang 756,6 MW dengan daya mampu 680 
MW, sementara beban puncak mencapai 576,2 MW sehingga 
tersedia cadangan listrik sebesar 103,8 MW. Pasokan listrik 
dalam sistem Sulsel didukung pembangkit listrik tenaga uap, 
diesel (PTD), tenaga air (PLTA) dan tenaga matahari (PLTM) 
sehingga Sulsel telah bebas pemadaman bergilir pada Maret 
2010. Selain telah bebas pemadaman bergilir, PLN Sulsel juga 
melakukan sambungan listrik baru yang merupakan bagian dari 
Program Gerakan Sejuta Sambungan Baru yang dilaksanakan 
pada 27 Oktober 2010 di mana jumlah sambungan baru yang 
terpasang di Sulsel, Sultra dan Sulbar mencapai 71.216 pelanggan 
melebihi 134 persen dari target 53.103 sambungan baru. Dengan 
adanya pemasangan listrik baru, telah mengurangi jumlah antrian 
pelanggan dari dari 110 ribu calon pelanggan menjadi 39.176 
calon pelanggan. Sambungan listrik baru di Sulsel berdampak 
positif kepada rasio rasio elektrifikasi yang mencapai 69,33 
persen, berada di atas rata-rata rasio elektrifikasi nasional yang 
mencapai 64,3%. 19

Bagi sebuah industri secara khusus dan investasi secara 
umum, ketersediaan listrik menjadi adalah hal yang mendasar dan 

18 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang 
Pengembangan Sumberdaya, Op.Cit., Hal.10.

19 Ibid., 
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menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Dalam membangun 
sebuah provinsi, kapasitas listrik harus lebih dari cukup. Setelah 
diresmikan penggunaannya PLTU dengan kapasitas 250 megawatt 
yang terletak di Kabupaten Jeneponto oleh Bosowa Grup, pada 
2013, akan dibangun lagi PLTU dengan kapasitas 250 megawatt 
dengan investasi mencapai Rp 3 triliun. Jika proyek kedua selesai, 
akan dilanjutkan dengan pembangunan PLTU 13 ketiga dengan 
kapasitas 250 megawatt sampai pada titik 1.000 megawatt.20 
Dengan bertambahnya pasokan listrik di Sulawesi Selatan, tentu 
menjadi daya tarik bagi industri dan investasi, dalam hal ini 
proses produksi tetap terjaga dengan baik dan minim mengalami 
kerugian dengan adanya jaminan pasokan listrik yang besar.

Untuk ketersediaan air bersih sendiri sebagai bentuk 
dukungan untuk kelayakan produksi dari segi kualitas kebersihan, 
Salah satu fokus sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
periode tahun 2008 – 2013 adalah tercukupinya suplai air bersih 
kepada masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan 
pengelolaan air bersih ini melalui Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM), hal ini terlihat telah mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan. Khusus untuk cakupan air bersih untuk rumah 
tangga dalam kurun waktu tersebut diatas rata-rata mencapai 
77,40 peren sementara untuk daerah perkotaan 12 rata-rata telah 
mencapai 64,80 persen dan untuk wilayah pedesaan rata-rata 
mencapai 30,60 persen.21

b. Ketersediaan Infrastruktur Jalur Darat
Infrastruktur untuk transportasi darat merupakan salah 

satu faktor penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian. 
Ketersediaan infrastruktur jalur darat sangat menjadi perhatian 
penting di Sulawesi Selatan, panjang jalan di Sulawesi Selatan 

20 Ibid., 
21 Ibid., Hal.11. 
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pada tahun 2010 sepanjang 32.432 km. Dilihat dari status 
kewenangannya, 1.556 km jalan di Sulawesi Selatan dibawah 
wewenang negara dan 1.260 km yang di bawah wewenang 
Pemda Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki 
jalan negara sepanjang 904,40 km, jalan provinsi 1.662,60 
km dan jalan kabupaten 15.000 km, sehingga daerah-daerah, 
kecamatan dan desa terjangkau oleh kendaraan roda empat dan 
dua.22

Untuk kondisi jalan baik Jalan nasional maupun Jalan 
Provinsi sampai dengan tahun 2013 mengalami perbaikan yang 
cukup signifikan dimana kondisi saat ini sudah 80 persen dalam 
kondisi baik, 15 persen dalam kondisi rusak dan hanya sekitar 
5 persen yang dalam kondisi rusak berat. Namun kerusakan ini 
terus dilakukan perbaikan-perbaikan oleh pemerintah provinsi 
bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga diharapkan 
pada tahun 2015, kondisi jalan di Sulawesi Selatan akan dalam 
kondisi yang baik.

c. Ketersediaan Infrastruktur Jalur Udara dan Laut
Untuk ketersediaan infrastruktur Jalur Udara, Provinsi 

Sulawesi Selatan adalah satu yang memiliki keunggulan 
infrastruktur jalur udara di Indonesia. Transportasi udara 
merupakan sarana transportasi alternatif di Provinsi Sulawesi 
Selatan selain transportasi darat dan air. Provinsi Sulawesi 
Selatan memiliki 6 jenis lapangan terbang dan 1 buah diantaranya 
berstatus internasional, yaitu Sultan Hasanuddin sedang 5 buah 
lainnya adalah lapangan perintis.

22 BKPM RI, Op.Cit.,
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Gambar 2.3: Bandar Udara Internasional Sultan 
Hasanuddin

Keberadaan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 
dengan gedung terminalnya yang modern dan baru dioperasikan 
pada pertengahan tahun 2008 menjadikan tingkat aksesbilitas 
Sulawesi Selatan terhadap penerbangan dalam dan luar negeri 
semakin tinggi. Setiap hari, penerbangan di bandara ini mencapai 
225 penerbangan dengan jumlah penumpang rata-rata 23.035 
orang. Rute penerbangan Makassar-Jakarta selama 2 jam dilayani 
lebih dari 20 penerbangan setiap hari oleh berbagai Masakapai 
Penerbangan, lebih dari 15 kota di Indonesia setiap hari 
dihubungkan dengan penerbangan langsung seperti Surabaya dan 
Denpasar dengan waktu tempuh selama 1 jam, Kota Manado dan 
Balikpapan dicapai dalam waktu 1 jam 20 menit. Saat ini, runway 
bandara sedang dibangun sepanjang 3.100 meter yang bertujuan 
untuk meningkatkan pelayanan bandara ini.23

Untuk infrastruktur laut Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 
beberapa kelas yaitu untuk kotamadya Ujung Pandang (Makassar) 
termasuk pelabuhan utama, Pangkajene, malili termasuk pelabuhan 
khusus, Parepare termasuk kelas tiga dan empat, pelabuhan lainnya 
23 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang 

Pengembangan Sumberdaya, Op.Cit., Hal. 12.



Ahmad Harakan52

masih status pelabuhan kelas 5 dan 4. Pelabuhan Internasional 
Soekarno-Hatta juga merupakan penghubung jalur pelayaran 
nasional yang disinggahi beberapa kapal penumpang dan barang, 
dari dan ke Kawasan Timur Indonesia. Pelayaran dari Pelabuhan 
Tanjung Priok, Jakarta-Makassar ditempuh dalam waktu 2 x 24 
jam dengan transit di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, selain itu 
juga melayani pelayaran internasional.24 

Gambar 2.4: Pelabuhan Internasional Soekarno-Hatta 
Makassar

Sebagai pusat perdagangan yang telah hadir sejak lama, 
menjadikan pelabuhan internasional Soekarno-Hatta merupakan 
pelabuhan terbesar di kawasan Timur Indonesia dengan kapasitas 
berat maksimum kapal yang dapat dilayani adalah 200.000 
DWT. Pelabuhan ini telah dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan 
kontainer. Untuk meningkatkan pelayanannya, saat ini sedang 
dipromosikan proyek pengembangan pelabuhan Soekarno-Hatta 
seluas 10 Ha. 

d. Ketersediaan Kawasan Industri
Provinsi Sulawesi Selatan sejak lama telah menyediakan 

kawasan industri di daerahnya, terletak di ibukota Provinsi 
yaitu kota Makassar. Kawasan industry ini diberi nama KIMA 
24 Ibid., 12
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(Kawasan Industri Makassar), Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 
Kawasan Industri dengan status BUMN, dengan luas 233,9642 
Ha. Luas Area yang terpakai baru sekitar 82,001871 Ha. Lokasi 
berjarak 15 Km dari pusat Kota Makasar, dan dapat ditempuh 
selama 10 Menit dari Bandara Internasional Hasanuddin,  dapat 
ditempuh selama kurang lebih 20 menit dari pelabuhan laut 
Soekarno-Hatta melalui jalur jalan TOL dan juga 20 menit dari 
Bandara Udara Sultan Hasanuddin, menjadikan KIMA sangat 
strategis sebagai pusat pengembangan berbagai jenis industri di 
Kawasan Timur Indonesia. 

Gambar 2.5: Kawasan Industri Makassar (KIMA)

Dalam hal fasilitas, PT. KIMA menawarkan lahan kapling 
dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 
sampai dengan 30 tahun dan dapat diperpanjang dimana tahap 
pertama selama 20 tahun dan tahap kedua selama 30 tahun. 
Disamping itu, PT KIMA juga telah membuka usaha dalam 
bidang Automotif Center dan penyediaan lapangan kontainer 
dan selanjutnya dalam waktu dekat akan segera melakukan 
pengembangan usaha dengan membuka Business Center, 
Pergudangan, Perbankan, Sarana Rekreasi serta Pelayanan 
Konsultan khususnya dalam hal pertanaman dan lingkungan 
hidup.25

25 Ibid., Hal.13
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e. Ketersediaan Fasilitas Perbankan
Fasilitas Perbankan benar-benar dijamin di Provinsi 

Sulawesi Selatan, hal ini menjadi dasar untuk memudahkan 
para investor dalam melakukan transaksi perbankan. Jumlah 
lembaga keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan setiap 
tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan 
perkembangan perekonomian. Selain itu Sulawesi Selatan sendiri 
memiliki bank yang dikelola pemerintah daerah yaitu Bank Sulsel. 
Jumlah lembaga keuangan di Sulawesi Selatan yaitu Bank Devisa 
sebanyak 139 unit, Bank Non Devisa sebanyak 472 unit, Bank 
Perkreditan Rakyat sebanyak 21 unit, Bank Syariah sebanyak 
5 unit, Bank Pemerintah sebanyak 364 unit, Bank Pemerintah 
Daerah sebanyak 53 unit, Bank Swasta Nasional sebanyak 191 
unit dan bank asing sebanyak 3 unit.26

4. Potensi Ketersediaan Sumber Daya Alam

a. Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
Potensi ketersediaan tanamaan pangan dan hortikultura 

dapat dikatakan mengalami swasembada, Sulsel juga menyuplai 
sejumlah komoditas pangan ke provinsi lainnya dan mampu 
membangun cadangan pangan di daerah dan dalam beberapa 
tahun terakhir ini juga bisa menjaga stabilitas harga pangan 
termasuk laju inflasi, serta bisa menjaga keamanan pangan. Jumlah 
produk padi pada tahun 2013 sebesar 4,91 juta ton pada lahan 
seluas 958.Ha dengan tingkat produktivitas sebesar 51,22 Ku/
HA. Sementara untuk jagung pada tahun 2013 dengan produksi 
sebesar 1,44 juta ton dengan lahan seluas 315.621 Ha, tingkat 
produktivitas sebesar 45.62 Ku/Ha. Untuk produktivitas kacang 
kedelai dengan besaran produksi 38,95 ton meliputi lahan seluas 
27.457 Ha dengan tingkatan produktivitas sebesar 14,19 Ku/Ha.27

26 BKPM RI, Op.Cit.,
27 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang 
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b. Sektor Perkebunan
Sektor Perkebunan tetap menjadi salah satu sektor andalan 

bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jenis komoditas yang 
dihasilkan seperti kelapa sawit, kelapa hibrida, kakao, kopi, lada, 
vanili, tebu, karet, teh, jambu mete, dan kapas, sektor perkebunan 
ini memberikan andil bagi peningkatan PDRB Provinsi. 
Komiditi yang paling diunggulkan pada sektor ini, adalah kopi 
dan kakao. Sentra produksi kakao terdapat di Kabupaten Luwu 
Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Pinrang, Bone dan Sinjai. 
Sedangkan sentra produksi kopi terdapat di Kabupaten Tana 
Toraja dan Enrekang. 

Keberhasilan dalam sektor perkebunan terutama dalam 
budidaya tanaman kakao, Provinsi Sulawesi Selatan bersama tiga 
daerah lainnya di sulawesi mendapat gelar sebagai penghasil kakao 
karena berkontribusi sebanyak 71 persen dari produksi nasional. 
Produksi beberapa komoditas unggulan sektor perkebunan 
Sulawesi Selatan antara lain : Kakao dengan produksi sebesar 
191.141 ton, luas lahan 285.599 Ha. Sentra pengembangan 
meliputi Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Bone, dan Pinrang. 28

Untuk komoditas jagung, Merupakan tanaman pangan 
yang banyak ditanam petani Sulawesi Selatan akhir-akhir 
ini karena ekspor yang cukup baik untuk permintaan pakan 
ternak. Total produksi jagung Sulawesi Selatan adalah lebih 
kurang 1,37 Juta ton pipilan kering dengan luas tanam ±303 ha. 
Mempertimbangkan luas lahan yang tersedia dan maksimalisasi 
teknologi, diperkirakan produksi jagung masih dapat dinaikkan 
hingga 2 kali lipat. Daerah yang potensial untuk pengembangan 
komoditi ini terutama adalah Kabupaten Takalar, Bone, Jeneponto, 
Bulukumba, dan Gowa.29

Pengembangan Sumberdaya, Op.Cit., Hal.14.
28 Ibid.,
29 BKPM RI, Op.Cit.,
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Untuk Komoditi kopi, Kopi Kalosi dan Kopi Toraja 
merupakan kopi arabika berasal dari Sulawesi Selatan yang telah 
dikenal di mancanegara. Wilayah perkebunan kopi Arabika 
terutama di wilayah Kabupaten Enrekang dan Tana Toraja. Kopi 
Robusta adalah jenis kopi lain yang dikembangkan cukup luas di 
Sulsel, khususnya di wilayah Kabupaten Tana Toraja, Bulukumba, 
Sinjai, Pinrang.  Untuk komoditas kopi Arabika dengan produksi 
sebesar 17.827,18 ton dengan luas lahan sebesar 46.654,21 Ha. 
Sentra pengembangan meliputi Enrekang, Tana Toraja, Toraja 
Utara, Gowa dan Luwu. Sementara untuk Kopi Robusta dengan 
tingkat produksi sebesar 14.137.18 ton dengan lahan seluas 
26.360 Ha. Sentra pengembangan meliputi Sinjai, Bulukumba, 
Pinrang, Bantaeng, dan Tana Toraja.30

c. Sektor Perikanan dan Kelautan
Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai daerah pusat 

pengembangan perikanan, khususnya pada 4 jenis komoditi 
perikanan, seperti, udang, ikan cakalang, bandeng dan rumput 
laut. Daerah Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi 
yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar, hanya saja 
hingga kini pengembangannya belum dilakukan secara maksimal. 
Utamanya pada sektor hulunya atau pengolahannya, selama ini 
sejumlah komoditi masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku, 
baik udang, rumput laut, cakalang maupun bandeng. Penetapan 
Sulsel sebagai pusat pengembangan 4 komoditi perikanan mulai 
berjalan tahun 2012 ini. Untuk tahap awal, industri pengolahan 
rumput laut akan dibangun di Kabupaten Takalar dan Jeneponto. 
Tahun 2013 telah dibangun industri pengolahan udang, bandeng, 
dan cakalang. Untuk pengembangan 4 komoditi perikanan 
tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 400 miliar. 31

30 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang 
Pengembangan Sumberdaya, Op.Cit., Hal.14. 

31 Ibid., Hal.15.
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Selain pembangunan industri pengolahan, pengembangan 
4 komoditi perikanan tersebut juga dilakukan di sektor hilirnya 
atau pada budidaya. Tahun depan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan berjanji akan mengalokasikan anggaran hingga Rp. 
34 miliar. Sebanyak Rp. 20 miliar diantaranya untuk perbaikan 
saluran irigasi tambak, sisanya merupakan bantuan langsung 
kepada masyarakat melalui program Pengembangan Usaha Bina 
Pedesaan.32

d. Sektor Peternakan
Dalam sektor peternakan, potensi investasi berada pada 

penggemukan Sapi. Penggemukan sapi merupakan komoditi 
sektor peternakan yang berkembang untuk memenuhi permitaan 
lokal dan diantar-pulaukan dari Sulsel. Penghasil terbesar sektor 
ini adalah Kabupaten Gowa, Sidrap, Pinrang, Pare-pare, dan 
Enrekang. Keragaman hasil pembangunan peternakan pada 
tahun 2012 yang telah dicapai diantaranya diwujudkan dengan 
pencapaian sasaran perkkembangan populasi, peningkatan 
produksi dan peningkatan konsumsi ternak. Tingkat populasi 
ternak di Provinsi Sulawesi Selatan utamanya pada tahun 2012 
saja meningkat dratis dari tahun-tahun sebelumnya. 

Dicontohkan untuk sapi potong yang awalnya hanya 848.916 
ekor, pada tahun 2012 bisa menggapai 1.112.893 ekor, egitu pula 
dengan ayam ras petelur yang awalnya diangka 6.485.425 , saat ini 
sudah menyentuh angka 7.800.790 ekor, pada sektor peternakan 
ayam lainnya yaitu ayam pedaging, posisi di tahun 2010 berada 
pada angka 17.928.549  ekor dan pada tahun 2012 sudah pada 
angka 21.791.654 ekor.33 Sebuah angka yang positif mengenai 
pertumbuhan dan sirkulasi ekonomi di sektor peternakan sangat 
menjanjikan, tentunya pengembangan-pengembangan angka-

32 Ibid.,
33 Ibid., 16
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angka ini terus dilakukan untuk menyukseskan kemudahan 
mendapatkan bahan baku untuk investasi peternakan kedepan.

e. Sektor Sumber daya mineral
Investasi menarik di bidang pertambangan dan energi, 

wilayah provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam 
berupa beberapa jenis bahan tambang yang bernilai ekonomi dan 
siap untuk dieksploitasi baik berupa tambang mineral maupun 
bahan galian oleh para investor baik dari dalam maupun luar 
negeri Sebenarnya nikel merupakan mineral utama dari Sulawesi 
Selatan yang mana menyumbang lebih dari setengah nilai ekspor, 
hak konsesi saat ini dipegang oleh PT VALE (Kanada) dan 
seluruh porduksi tambang dieksor ke Kanada.34 

Hal lain yang menjadi perhatian penting di bidang investasi 
tambang dan energy adalah ketersediaannya yang mencakup 
penambangan pasir besi di Kabupaten Takalar, Maritim Selayar 
dan Jeneponto; Magan di kabupaten Bone; Besi di kabupaten 
Luwu Timur; Krom di Kabupaten Luwu Timur, Pangkep dan 
Danau Towuti; ranit di Kabupaten Maritim selayar, Luwu Utara; 
marmer di Kabupaten Maros,Bone, Luwu, Pangkep, Barru, dan 
Enrekang; pasir silika (kuarsa) di Kabupaten Soppeng, Enrekang, 
Sidrap, Pinrang, Bone, dan Maros; Batubara di Kabupaten 
Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Enrekang, Bone, dan Sinjai; Batu 
Kapur berada di Maros, Pangkep, Sidrap, Bulukumba, Bone, 
Takalar,Soppeng, Selayar, Toraja, Enrekang, Pinrang Barru, dan 
Jeneponto; pembangkit tenaga listrik terdapat di Kabupaten 
Bulukumba, Maritim Selayar, dan Pinrang. 35

f. Sektor Pariwisata
Daerah Cantik yang berada di Jazirah selatan pulau Sulawesi 

ini juga memiliki kekhasan dan kecantikan pariwisata baik alam 
34 Ibid., Hal. 17
35 BKPM RI, Op.Cit.,
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ataupun seni budaya yang terkenal hingga ke mancanegara. 
Potensi Investasi di bidang pariwisata mencakup pengembangan 
kawasan wisata/resort; pengembangan transportasi wisata laut 
di antaranya di Kabupaten Pangkep (P. Kapoposan), Sinjai (P. 
Sembilan) dan Maritim Selayar (Takabonerate); pengembangan 
usaha penunjang wisata laut; pembangunan gedung pertemuan/
pameran; pembangunan perhotelan di Tana Toraja, Makassar dan 
Bira; pengembangan pulau-pulau kecil di depan Kota Makassar; 
dan pengembangan wisata bahari, dan agrowisata. 36

Sulawesi dikenal dengan nama Celebes adalah sebuah 
pulau yang indah permai dengan luas tanah 227 ribu kilometer 
persegi lebih kecil dibandingkan dengan gabungan daratan 
England, dan Scotland, bentuknya mirip seperti bunga anggrek 
dengan jazirah-jazirah yang panjang serta pipih. Tidak ada titik 
daratan yang lebih dari 90 km dari pantai. Menjadikan pulau itu 
mempunyai garis pantai yang panjang kebanyakan daratannya 
tampak bergunung-gunung. Kombinasi dari kedua wajah yang 
demikian itu menghamparkan berbagai pemandangan yang 
sungguh rnempesona baik di pantai demikian juga di daerah 
ketinggian. 

Secara geografis Selat Sulawesi (Makassar) dikenal 
sebagai daerah batas dari garis Wallace, mengisahkan dua satuan 
margasatwa vang berbeda, yaitu bagian timur, dan bagian barat 
Indonesia. Jenis flora dan fauna dari pulau ini adalah spesifik 
seperti kayu ebony, babi, rusa, dan burung butung maleo yang 
berwarna warni dengan telurnya yang besar. Sekitar 30.000 
tahun silarn pulau ini telah dihuni oleh manusia. Penentuan 
tahun dari Japisan masa silarn yang tertua ditemukan di gua-
gua dekat bukit kapur dekat Maros, sekitar 30 km sebelah timur 
laut dan Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. 

36 Ibid.,
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Kemungkinan lapisan budaya yang tua berupa alat batu Peeble, 
dan flake telah dikumpulkan dari teras sungai di lembah Walanae, 
diantara Soppeng dan Sengkang, termasuk tulang-tulang babi 
raksasa, dan gajah-gajah yang telah punah. 

Penduduk Sulawesi Selatan sendiri terdiri atas empat suku 
bangsa utama. Suku bangsa Toraja terkenal mempunyai budaya 
spesifik, bernuansa religius tampak pada upacara-upacara kematian 
Rambu Solo yang tiap akhir tahun diacarakan pula oleh pihak 
pemerintah daerah lewat kegiatan Toraja Internasional Festival, 
rumah tradisional Tongkonan dengan atapnya melengkung, ukiran 
yang cantik dan warna yang alami. Hal ini menjadi ketertarikan 
tersendiri bagi para investor untuk menginvestasikan modalnya 
pada proyek-proyek pengembangan pariwisata ini, harapannya 
kemudian hari sangat menguntungkan, apalagi keindahan alam 
dan budaya saat ini dan pada masa yang akan datang harus 
berkompetisi pada pembangunan gedung-gedung modern dan 
pencakar langit lainnya.

C. Hambatan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan
Seringkali hambatan untuk berinvestasi di suatu 

daerah tidak diperhatikan, dan tidak dijelaskan dengan baik, 
mengakibatkan para investor untuk urung turun berinvestasi 
di tempat tersebut. Dalam sub-bab ini ini penulis menemukan 
sebenarnya ada hambatan yang terjadi yang harus menjadi 
perhatian dan segera diselesaikan, bila ingin menjaga marwah 
investasi dan menciptakan stigma masyarakat ramah investasi. 
Kemampuan untuk mengamankan wilayah, mengelola konflik 
bahkan sampai memberi insentif perdamaian pada setiap tingkat 
konflik di wilayah tersebut sangat diperlukan, hal ini sehubungan 
dengan ketertarikan pihak lain utamanya investor dari luar negeri 
untuk berinvestasi atau menanamkan modal di wilayah tersebut, 
keamanan di wilayah tersebut berbanding lurus dengan besarnya 
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keinginan orang-orang akan keamanan modalnya di tempat itu, 
tidak terkecuali wilayah-wilayah seantero Indonesia. 

Kalau kita meminjam teori dari Alan M. Rugman yang 
menyatakan ada dua faktor penting yang mempengaruhi 
penanaman modal modal asing, yaitu variabel lingkungan 
dan variabel internalisasi.37 Dalam kasus yang diangkat dalam 
penulisan ini,maka variable lingkungan yang terkait didalam 
sangkut paut keamanan dan investasi asing, variabel lingkungan 
yang dimaksud adalah keunggulan spesifik Negara atau faktor 
spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variable 
lingkungan yaitu ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah, 
variable ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa 
secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor 
yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, dan modal 
(dana), teknologi, tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan 
manajemen yang disebut sebagai human capital.

Adapun variabel non-ekonomi yang memotivasi masuknya 
modal atau investasi asing kedalam suatu Negara adalah  
keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial yang melekat pada 
suatu Negara, dalam hal ini kondisi politik, budaya dan sosial 
harus tetap dijaga dengan baik dan dalam kondisi yang aman dan 
dapat dikendalikan, yang terakir adalah faktor pemerintahan yang 
bersih dan berwibawa pada suatu Negara.

Letak Indonesia yang sangat strategis diantara benua Asia 
dan Australia yang sangat menguntungkan bagi perdagangan, 
ditambah dengan kenyataan bahwasanya wilayah Indonesia yang 
memiliki sumber daya alam yang mumpuni dan menjadi daya 
tarik asing untuk melakukan investasi, namun fakta lain juga 
menyatakan bahwa ada beberapa konflik yang pernah terjadi di 

37 Alan M.Rugman, International Bussiness: Form and Environment,  (New York: Mc 
Graw Hill Book, 1985), hal.73-92
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Indonesia, seperti konflik Aceh, konflik Sampit, konflik Ambon, 
konflik Poso, dan konflik Papua, selain itu ada beberapa  konflik 
rasial di medio tahun 1995-1999 seperti yang terjadi di Jakarta, 
Makassar, dan Solo, dan beberapa konflik sosial lainnya yang 
akhir-akhir ini seringkali terjadi.38

Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan teletak diantara 
posisi barat dan timur Indonesia dan terkenal dengan sebutan 
pintu dari Kawasan Timur Indonesia, dalam beberapa tahun ini 
mengalami eskalasi konflik yang tinggi, mulai dari konflik rasial, 
konflik sosial dan konflik agrarian, tercatat pada medio tahun 
1997 pernah terjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tiongkok 
di Sulawesi Selatan, kerusuhan yang awalnya terjadi di ibukota 
provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, kemudian 
menyebar dihampir seluruh provinsi, pengusiran malah terjadi di 
Kabupaten Jeneponto, eksodus besar-besaran ke Pulau Jawa hingga 
ke luar negeri pun terjadi, setidaknya kerugian dari konflik rasial 
ini sebesar Rp.17,5 Milyar, 2000 rumah dan toko hancur, 80 mobil 
rusak, 150 sepeda motor ludes, lima orang tewas, 13 mahasiswa 
mengalami luka tembak, dan 116 orang ditahan.39 Suatu kondisi 
yang dimana membawa efek domino, dikarenakan setelah kejadian 
ini, maka sensitifitas terhadap etnis non pribumi semakin tinggi, 
sedikit saja ada gesekan, maka akan dengan cepat tersebar isu dan 
aksi-aksi untuk melakukan pengganyangan terhadap etnis non 
pribumi tersebut, suatu ketakutan sendiri tentunya menghinggapi 
siapapun yang dinilai bukan bagian dari mayoritas pada saat itu, 
utamanya juga bagi para ekspaktriat yang ikut merasa ketakutan.

Pada kondisi yang lain dilaporkan pada tahun 2010 di 
ibukota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, terdapat 25 

38 “World Report 2013: Indonesia”, http://www.hrw.org/world-report/2013/
country-chapters/indonesia, diakses 26 November 2014.

39 Kesenjangan, Soal Pri- Non Pri, dan Amuk di Makassar, http://tempo.co.id/ang/
min/02/30/utama.htm diakses pada tanggal 26 November 2014.
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kasus konflik yang terjadi, pada tahun 2011 dilaporkan terdapat 
23 kasus konflik, konflik ini terjadi antar warga, antar mahasiswa, 
antar mahasiswa dan warga, dan antar mahasiswa dan aparat 
keamanan.40 

Laporan lain terkait konflik juga terekam pada tahun 2013, 
dimana konflik terjadi di kota administratif Sulawesi Selatan, 
Kota Palopo, yang lokasinya juga tidak terlalu jauh dari PT 
Vale yang merupakan salah satu perusahaan asing, di tempat 
ini terjadi konflik pasca pilkada di tempat tersebut, konflik ini 
terjadi dikarenakan ketidakpuasan salah satu pihak terhadap hasil 
pilkada di Palopo, Menurut Wakil Walikota Palopo, Rahmat 
Masri Bandaso, ditaksir kerugian mencapi 100 Milyar, setidaknya 
Kantor Walikota Palopo dibakar habis oleh oknum yang beringas, 
selain itu ikut pula dibakar kantor partai Golkar Palopo, Kantor 
Harian Palopo Pos, Kantor Panwaslu Palopo, serta Kantor Camat 
Wara Timur, begitu pula kendaraan yang terparkir disekitar 
kantor-kantor tersebut ikut dibakar.41

Pada tahun 2014 dilaporkan dalam pemetaan oleh TNI 
Angkatan Darat terkait dengan pengamanan Pemilu 2014, 
dinyatakan bahwa Sulawesi Selatan menempati posisi puncak 
dalam kerawanan konflik Pemilu 2014 ini dengan 61 konflik lalu 
disusul Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Barat.42 Pada laporan 
pemetaan lain yang dilaksanakan oleh Polisi Republik Indonesia, 
dilaporkan bahwa Sulawesi Selatan masuk dalam 10 daerah yang 
berpotensi  terjadinya rusuh saat pemilu 2014.43 Disisi yang lain 

40 Tim B2P3KS Kemensos, Faktor-faktor determinan penyebab konflik di kota 
Makassar Sulawesi Selatan, 2013, Hal.2.

41 “Kerugian Kerusuhan Palopo Capai Rp.100 Milyar”, http://makassar.tribunnews.
com/2013/04/02/kerugian-kerusuhan-palopo-capai-rp-100-m diakses pada 
tanggal 26 November 2014.

42 “TNI AD Petakan Wilayah Rawan Konflik Selama Pemilu”, http://news.bisnis.
com/read/20140406/355/217343/tni-ad-petakan-wilayah-rawan-konflik-selama-
pemilu- diakses pada tanggal 26 November 2014.

43 “10 Daerah Rawan Konflik Saat Pemilu 2014”, http://kesbangpol.kemendagri.



Ahmad Harakan64

pada tahun yang sama, disaat kunjungan kerja Menteri Sosial, 
Salim Segaf Al-Jufri di Kota Makassar, Kementrian Sosial juga 
merilis 42 titik rawan terjadinya konflik di Indonesia, Kota 
Makassar yang menjadi barometer pembangunan di Provinsi 
Sulawesi Selatan pada khususnya dan Kawasan Timur Indonesia 
pada umumnya masuk dalam daftar 42 titik rawan tersebut.44

Konflik yang terjadi dan adanya kerawanan konflik tentunya 
mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat baik berupa 
korban jiwa manusia, kerugian harta benda maupun kerusakan 
lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah 
dicapai antara lain kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas 
umum, penderitaan, ketakutan dan trauma masyarakat dan lain 
sebagainya. Kalau kita melihat pendapat Alan M. Rugman diatas 
maka tentunya kondisi ini sangat menganggu dan dapat menjadi 
alasan mengurungkan niat dari investor asing untuk menanamkan 
modal di Sulawesi Selatan, dikarenakan hal ini bisa dipahami 
manakala para investor biasanya berinvestasi untuk jangka 
waktu yang relative panjang, sehingga mereka harus yakin bahwa 
investasinya tidak akan merugi hanya karena kondisi keamanan 
yang berubah-ubah. Akhir dari keadaan itu bisa berefek pada 
penundaan, pengalihan lokasi bahkan pembatalan investasi di 
Provinsi ini.

Salah satu upaya dan kesiapan yang selayaknya harus 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
dengan mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan pihak-
pihak terkait dalam keamanan investasi di Sulawesi Selatan yaitu 
Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran terkait di daerah, 

go.id/index.php/subblog/read/2013/2593/10-Daerah-Rawan-Konflik-Saat-
Pemilu-2014/2615 diakses pada tanggal 26 November 2014.

44 “Kunker Mensos di Makassar: Terdapat 42 Titik Rawan Konflik Sosial di Indonesia, 
Mensos Gandeng BEM Atasi Potensi Konflik Sosial”, http://humas.kemsos.go.id/
content/kunker-mensos-di-makassar-1-terdapat-42-titik-rawan-konflik-sosial-di-
indonesia-mensos diakses pada tanggal 26 November 2014.
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dan Kepolisian Provinsi Sulawesi Selatan serta jajaran terkait di 
daerah, selain itu koordinasi dan kerjasama juga dilakukan dengan 
BKPM Provinsi Sulawesi Selatan, dan Biro Kerjasama Provinsi 
Sulawesi Selatan terkait keamanan investasi asing, stakeholder ini 
memiliki tanggung jawab dalam memberi pemahaman, kepastian 
dan bukti kepada pihak investor asing atau pihak asing manapun 
yang ingin mengadakan kerjasama dengan Provinsi Sulawesi 
Selatan, apalagi potensi sumber daya alam Sulawesi Selatan sangat 
mendukung untuk terwujudnya investasi dan kerjasama asing di 
era otonomi daerah ini.

Walaupun koordinasi dan kerjasama dilakukan namun 
seringkali masih terjadi kerawanan dalam keamanan berinvestasi 
di daerah ini, Selain itu pengetahuan mengenai keamanan investasi 
dan kerugian bagi investasi di Sulawesi Selatan sangat kurang 
dan faktor-faktor yang menganggu keamanan investasi seperti 
konflik-konfli di Sulawesi Selatan posisinya selalu dilatenkan, 
sehingga bisa meletus kembali kapan saja, hal ini kemudian 
berefek pada kenyataan bahwa masyarakat di wilayah tersebut  
bukan masyarakat yang tanggap ramah terhadap investasi asing, 
padahal menurut penulis masyarakat juga mengambil peran dalam 
terwujudnya keamanan serta keberhasilan investasi di wilayah 
tempat masyarakat tersebut berada.
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BAB III
DINAMIKA REGULASI INVESTASI 
ASING DI INDONESIA

Indonesia adalah salah satu dari 15 negara (diantara 25 
negara) di Asia Timur dan Pasifik yang menerapkan reformasi 
peraturan selama beberapa tahun terakhir yang mempermudah 
investor untuk berinvestasi. Indonesia dengan dengan hamparan 
sumber daya alam yang melimpah disertai dengan kapasitas 
sumber daya manusia yang mumpuni juga posisi yang strategis 
diantara Benua Asia dan Benua Australia menyadari bahwa 
dengan segala potensi dan posisi yang strategis maka diperlukan 
kesiapan dan keteraturan regulasi yang ramah akan investasi 
utamanya investasi asing. Walaupun sempat mengalami pasang 
surut hubungan luar negeri sejak diproklamirkan pada tahun 
1945 hingga saaat ini, namun tidak secara serta merta membuat 
Indonesia begitu alergi dengan kerjasama internasional khususnya 
investasi asing, bahkan untuk mendukung terlaksanannya 
kegiatan tersebut, seluruh stakeholder negeri ini baik eksekutif dan 
legislatif melakukan penyempurnaan-penyempurnaan regulasi 
investasi hingga terbitnya Undang-Undang No.25 tentang 
Penanaman Modal, sebuah langkah positif mengenai kesiapan 
dan kenyamanan pelaksanaan investasi di Indonesia. Pada bab 
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ini, akan menjelaskan tentang Undang-Undang Penanaman 
Modal Asing, investasi asing dalam bingkai otonomi daerah, dan 
kegiatan investasi di negara lain.

A. Undang-Undang Penanaman Modal Asing
Suatu negeri di Asia Tenggara dengan hamparan sumber 

daya alam yang melimpah disertai dengan kapasitas sumber daya 
manusia yang mumpuni, Negara Kesatuan Republik Indonesia 
memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa 
pada posisi strategis yang berada pada silang antara dua benua 
dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai 
keunggulan, namun dipihak lain posisi sumber daya alam yang 
kaya, sumber daya manusia yang mumpuni dan posisi yang 
strategis selayaknya mendapatkan koordinasi yang baik dalam 
mengatur dan mengelola keuntungan-keuntungan Negara ini, 
sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan 
terkoordinasi.

Pengelolaan yang baik dari ketiga keuntungan itu merupakan 
salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian 
kegiatan dari peningkatan investasi asing di Indonesia, sebuah 
harapan dari keuntungan ini dapat didapatkan modal investasi 
untuk pembangunan kedepan. Selama ini masih seringkali 
diposisikan investasi dan sumber daya alam dan sumber daya 
manusia adalah suatu kegiatan eksploitasi sehingga sejak tahun 
1958 telah diatur suatu aturan yang jelas mengenai penanaman 
modal. 

Apalagi dewasa ini, otonomi daerah telah memberikan 
porsi kewenangan mengenai permasalahan investasi asing kepada 
daerah tempat investasi tersebut dilakukan. Dengan otonomi 
daerah ini juga perlu dipikirkan kejelasan mengenai regulasi 
pengadaan investasi di daerah, apalagi penerapan otonomi daerah 
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inisesungguhnya memberikan prospek yang menggairahkan bagi 
aktivitas perdagangan dan investasi di daerah, dimana keduanya 
memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah, suatu kondisi yang menarik bagi masa depan 
investasi asing, apalagi di daerah geliat investasi juga berderu 
keras. 

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka 
memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan 
Penanaman modal dalam korelasinya dengan peningkatan 
investasi asing, disusunlah dan dibangunlah penyempurnaan-
penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Penanaman 
modal yang pada prinsipnya mengatur tahapan penanaman modal 
di Indonesia. 

1. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Penanaman 
Modal Asing

Terdapat berbagai skema perkembangan untuk dapat 
menggambarkan tahap-tahap perkembangan penanaman modal 
atau investasi asing di Indonesia. Ada pendapat pro dan kontra 
yang mewarnainya, terutama jika dikaitkan dengan kepentingan 
nasional. Pada awal kemerdekaan berbagai bidan pembangunan 
yang telah direncanakan oleh pemerintah tidak bisa direalisasikan 
secara optimal karena timbulnya instabilitas politik. Presiden saat 
itu, Soekarno menyebutkan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh: 
“… masyarakat Indonesia adalah negeri jajahan yang belum pernah 
berkesempatan membangun sendiri dan baru berlatih berdiri sendiri; 
meliputi masalah modal, tenaga terdidik, tenaga kejuruan yang 
berpengalaman..”.1

Pernyataan diatas secara jelas telah menggambarkan 
bahwasanya modal pembangunan menjadi salah satu 

1 G. Katosapoetro, Manajemen Penanaman Modal Asing, Bina Aksara, Jakarta, 
1985, hal.25.
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permasalahan serius, sebab harus difahami bahwa pembangunan 
tidak terlepas dari faktor modal. Walau sebenarnya pernyataan 
Soekarno perihal masalah modal ini ini dapat diantisipasi dengan 
baik dalam usaha perbaikan pada masa Kabinet Ali Sastromidjojo 
pada tahun 1952-1953, dengan cara menarik segala potensi 
perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, 
karena situasi politik yang memburuk dan menyebabkan kabinet 
jatuh bangun, maka upaya-upaya merumuskan Undang-Undang 
Penanaman Modal Asing mengalami kegagalan bersamaan 
dengan jatuhnya Kabinet Ali, sebuah pondasi undang-undang 
kembali gagal dibangun.

Baru pertama kalinya undang-undang yang mampu 
memberikan landasan terhadap operasionalisasi investasi asing 
dapat terealisir pada tahun 1955 yaitu UU No 78 tahun 1958.2 
Namun semangat untuk mengimplementasikan undang-undang 
ini terhambat secara serius akibat beberapa kebijakan yang 
kontroversial dan provokatif menyangkut semangat-semangat 
indepedensia, sebuah semangat menolak ketergantungan dalam 
segi apapun. Semangat ini ditunjukkan dengan kebijakan berupa 
nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, Gerakan konfrontasi 
Ganyang Malaysia, keluarnya Indonesia dalam keanggotaan 
PBB. Pada saat itu Soekarno menganggap kehadiran investasi 
asing sebagai penghambat pembangunan masyarakat Indonesia 
yang mandiri dan kegiatan investasi asing ini diidentikkan sebagai 
bentuk neo-kolonialisme dan neo-imperialisme.

Berbagai kebijakan revolusioner Soekarno, telah 
menyebabkan Indonesia memasuki masa-masa pelik, hal ini 
tercermin dari tingkat inflasi yang mencapai 20-30 Persen 
perbulan, neraca pembayaran Negara defisit, nilai rupiah merosot 
sehingga harus ada kebijakan pengguntingan rupiah, suatu 
2 Sidik Jatmika, Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf, 

Yogyakarta, 2001, hal.79
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kebijakan pada masa itu yang membuat nominal 1000 rupiah 
disesuaikan dengan 1 rupiah.3

Setelah berbagai gejolak yang menyebabkan pembangunan 
nasional agak terabaikan, maka memasuki tahun 1966 utamanya 
setelah pemberian mandat Supersemar, maka kiranya tahun 
1966 ini dapat dijadikan tahun yang cukup penting dalam awal 
pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan 
nasional utamanya bidang pembangunan, maka saat itu dirasakan 
perlu pembangunan secara menyeluruh dalam artian tidak sebatas 
pembangunan fisik akan tetapi juga nonfisik. Namun patut 
disadari bahwa pembangunan yang direncanakan ini tentu sangat 
membutuhkan dana yang besar., bila hanya mengandalkan modal 
dalam negeri maka jelas tidak mencukupi usaha pembangunan 
tersebut. Oleh karena itu, timbul suatu pemikiran untuk mencari 
modal dan menarik investasi dari luar negeri ke dalam negeri 
sebagai sebuah alternatif untuk mengatasi masalah kebutuhan 
modal ini untuk pelaksanaan pembangunan.

Masalah berikutnya ketika pemerintah mengundang 
investor asing untuk berinvestasi di Indonesia demi untuk 
menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan mempertegas batasan-
batasan mengenai investasi ini, maka diperlukan sebuah landasan 
hukum formal yang mengatur masalah investasi asing ini.4 Maka 
didasari atas permasalahan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara (MPRS) menerbitkan ketetapan MPRS No. XXIII 
Tahun 1966 Tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan 
Ekonomi Keuangan dan Pembangunan sebagai sebuah landasan 
atas kebijaksanaan Ekonomi Indonesia. Apa yang digariskan 
dalam TAP MPRS ini telah tersirat secara jelas mengenai 
perlunya pembaharuan kebijakan di bidang ekonomi, diharapkan 
pembaharuan kebijakan ekonomi ini mampu mengangkat 
3 Ibid., Hal.80
4 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal.75.
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Indonesia menuju suatu Negara yang bermartabat dengan proses 
pembangunan yang terstruktur dan menyeluruh di tengah-tengah 
potensi kekuatan yang riil.

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 9 
Ketetapan MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang pembaharuan 
kebidjaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 
maka disebutkan : 

“Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah 
kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi 
riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, 
penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, 
penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.”

Selanjutnya dalam Pasal 10 Ketetapan MPRS No.XXII/
MPRS/1966 disebutkan:

“Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta 
pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus 
didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan 
rakyatIndonesia sendiri. Akan tetapi asas ini tidak boleh 
menimbulkan keengganan untuk memanfaatkan potensi-
potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari 
luar negeri, selama bantuan itu benar-benar diabdikan 
kepada kepentingan ekonomi tanpa mengabaikan 
ketergantungan terhadap luar negeri.”

Selanjutnya dalam pasal 62 Ketetapan MPRS No. XXII/
MPRS/1966 disebutkan:

“ Mengingat terbatasnya persediaan modal di dalam 
negeri dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan 
nasional, maka perlu segera ditetapkan undang-undang 
mengenai modal asing, termasuk domestik asing.”

Selanjutnya pada Pasal 64  Ketetapan MPRS No.XXII/
MPRS/1966 menganggap perlu untuk menekankan bahwa :
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“Sungguhpun kredit luar negeri dan modal asing dapat 
dimanfaatkan dalam penanggulangan kemerosotan 
ekonomi serta pembangunan ekonomi, namun harus 
ada tekad untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi 
dengan kekuatan sendiri serta tekad untuk membebaskan 
diri dari ketergantungan dari luar negeri.”

Sebagai pelaksanaan dari pada pasal-pasal ini maka lahirlah 
undang-undang penanaman modal asing No.1 tahun 1967. Maka 
prinsip swadaya asing ini walaupun tidak ditafsirkan dalam arti 
autarki atau isolasionisme, merupakan tujuan yang cukup kuat, 
sehingga sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
tahun 1966 tersebut menganggap perlu untuk berulang-ulang kali 
mengulanginya dalam hubungan dengan politik pembangunan 
ekonomi maupun dengan politik luar negeri kita.5

Maka dengan semangat-semangat ini, penguasa baru 
dibawah rezim Orde Baru memulai langkah menarik investasi-
investasi asing untuk masuk ke Indonesia melalui UU.No.1 Tahun 
1967, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.11/1970, 
serta PP No.17/1992 31n PP. No. 20/1994. Berbagai insentif juga 
ditawarkan diantaranya :6

a. Masa pembebasan pajak perseroan, untuk waktu paling 
lama enam tahun terhitung dari saat usaha mulai 
berproduksi;

b. Pembebasan pajak deviden atas bagian laba yang 
dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba 
tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak 
melebihi waktu enam tahun sejak beroperasi;

c. Keringanan pajak perseroan atas keuntungan yang 
ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan 

5 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal 
Asing di Indonesia, Ganaco, Bandung, 1972. Hal. 31.

6 Sidik Jatmika, Op.Cit., Hal.80
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terhitung dari saat penanaman kemali berupa 
perangsang penananaman (investment allowance);

d. Pembebasan bea masuk dan pajak penjualan atas 
pemasukan barang-barang perlengkapan tetap dan 
barang-barang modal kerja;

e. Pembebasan bea materai atas penempatan modal yang 
berasal dari modal asing;

f. Jaminan tidak ada nasionalisasi, kecuali dengan UU 
dinyatakan bahwa kepentingan nasional menyatakan 
demkian; jika terjadi nasionalisasi, maka harus diberikan 
kompensasi dalam jumlah dan cara pembayaran yang 
disetujui oleh kedua belah pihak berdasarkan asas 
hukum internasional yang berlaku;

g. Keleluasaan penggunaan tenaga asng pada posisi yang 
belum bisa diisi tenaga lokal;

h. Kepastian batas waktu usaha maksimal dan prosedur 
perpanjangan masa usaha.

Keseluruhan kebijakan Investasi Asing di Masa Orde Baru 
ini merupakan upaya menggiring kembali investasi asing langsung 
agar tetap pada proporsi, arah dan skala prioritas sebagaimana 
dikehendaki pemerintah Orde Baru untuk menjamin kepentingan 
nasional, kebijakan ini juga hingga kini menyuburkan investasi 
asing di Indonesia, dalam rentang sejarah kita mengenal PT 
Freeport di Papua, PT INCO yang kemudian berubah nama 
menjadi PT Vale di Sulawesi Selatan, dan banyak lagi investasi-
investasi asing di beberapa sektor yang tumbuh subur di Indonesia.

2. Gambaran Undang-Undang Penanaman Modal No.25 
Tahun 2007

Setelah menanti cukup lama akhirnya ketentuan investasi 
yang selama empat puluh lamanya diaturdalam dua undang-
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undang yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing (PMA) DAN Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN), dicabut dan diganti dengan Undang-undang yang baru 
yaitu Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman 
Modal (UUPM). Undang-undang penanaman modal dinyatakan 
berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67 pada tanggal 26 April 
2007.

Materi Undang-undang Penanaman Modal No.25 Tahun 
2007 ini berisikan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :7

a. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri 
maupun penanaman modal asing untuk melakukan 
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam 
modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara 
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam 
modaldalam negeri dengan menggunakan modal dalam 
negeri.

c. Penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal 
untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik 
Indonesia yang dilakukan olehpenanam modal asing, 
baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya 
maupun yang berpatungan dengan penanam modal 
dalam negeri.

d. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha 
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa 
penanaman modal dalam negeri dan penanam modal 

7 Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal.
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asing.
e. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan 

warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara 
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan 
penanaman modal di wilayah Negara Republik 
Indonesia.

f. Penanam modal asing adalah perseorangan warga 
Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah 
asing yang melakukan penanaman modal di wilayah 
Negara Republik Indonesia.

g. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain 
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal 
yang mempunyai nilai ekonomis.

h. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara 
asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha 
asing, badan hukum asing, dan/atau badanhukum 
Indonesia yang sebagian atauseluruh modalnya dimiliki 
oleh pihak asing.

i. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh 
Negara Republik Indonesia, perseorangan warga 
Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk 
badan hukum atau tidak berbadan hukum.

j. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan 
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan 
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki 
kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai 
dengan tahap terbitnya dkumen yang dilakukan dalam 
satu tempat. 
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k. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

l. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945.

m. Pemerintah daerah, adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure 
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam undang-undang penanaman modal ini juga diatur 
mengenai asas dan tujuan penanaman modal sesuai dengan apa 
yang telah diatur dalam Undang-Undang Penanaman modal 
No.25 Bab II Tahun 2007 sebagai berikut :8

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas : 
a. Kepastian hukum;
b. Keterbukaan;
c. Akuntabilitas;
d. Perlakuan yang sama dan tidak memedakan asal 

Negara;
e. Kebersamaan; 
f. Efisiensi berkeadilan;
g. Berkelanjutan;
h. Berwawasan lingkungan;
i. Kemandirian; dan

8 Ibid.,
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j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain 
untuk :

a. Meningkatkan 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, 
baikdari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada Bab III dari undang-undang Penanaman Modal No25 

tahun 2007 ini juga termaktub hal yang penting untuk diulas 
terkait Kebijakan dasar penanaman modal yang tertulis sebagai 
berikut:9

a. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman 
modal untuk :
1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang 

kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan 
daya saing perekonomian nasional; dan

2. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
b. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah : 

9 Ibid., 
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1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal 
dalam negeri dan penanam modal asing dengan 
tetap memperhatikan kepentingan nasional;

2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, 
dan keaman berusaha bagi penanam modal sejak 
proses pengurusan perizinan sampai dengan 
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan

3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan 
memberikan perlindungan kepada usaha mikro, 
kecil, menengah, dan koperasi.

c. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum 
Penanaman Modal.

Dengan materi ketentuan-ketentuan umum, asas dan tujuan 
serta kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana disebutkan 
diatas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan 
hukum yang kuat dalam penyelenggaraan investasi asing baik 
di tingkat pusat maupun daerah tempat berinvestasi sehingga 
penyelenggaraan investasi asing dapat dilaksanakan secara baik, 
terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Sesuai dengan amanat Undang-undang RI No. 25 Tentang 
Penanaman Modal Tahun 2007, secara jelas juga menjelaskan 
mengenai koordinasi dan kebijakan penanaman modal baik 
tingkat pusat maupun daerah di Indonesia, yang menandakan 
perlunya sinergi antara pusat dan daerah dalam permasalahan 
investasi khususnya investasi asing.

Hal ini tercermin pada Pasal 27 Bab XII Undang-Undang 
No.25 Tahun 2007 yang berisikan sebagai berikut :10

10 Ibid., 
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a. Pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman 
modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, 
antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, 
antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, 
maupun antar pemerintah Daerah.

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala 
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

d. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden.

Tugas dan Fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman 
Modal seperti apa yang dijelaskan dalam pasal diatas tercermin 
pada Pasal 28 Bab XII Undang-Undang No.25 Tahun 2007 yang 
berisikan sebagai berikut :11

a. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan 
dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi 
Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi 
sebagai berikut :  
1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang penanaman modal;
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan 

penanaman modal;
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur 

pelaksanaan kegiatann dan pelayanan penanaman 
modal;

11 Ibid., 
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4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman 
modal di daerah dengan memberdayakan badan 
usaha;

5. Membuat peta penanaman modal Indonesia;
6. Mempromosikan penanaman modal;
7. Mengembangkan sektorusaha 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;

8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan 
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam 
modal dalam menjalankan kegiatan penanaman 
modal;

9. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang 
menjalankan kegiatan penanaman modalnya di 
luar wilayah Indonesia; dan 

10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan 
terpadu satu pintu.

b. Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman 
Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman 
modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ditegaskan lagi Pada pasal 29 Bab XII Undang-Undang 
No.25 Tahun 2007 yang berisikan sebagai berikut :12

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta 
pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi dan 

12 Ibid.,
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Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara 
langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan 
pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. “

Selain daripada pembahasan mengenai koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang mengatur tentang 
koordinasi, tugas dan fungsi serta ketegasan mengenai pihak-
pihak yang sewajibnya dilibatkan dalam penanaman modal. 

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai 
penyelenggaraan urusan penanaman modal. Pasal 27 Bab XII 
Undang-Undang No.25 Tahun 2007 yang berisikan sebagai 
berikut :13

a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin 
kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan 
penanaman modal.

b. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan 
penanaman modal yang menjadi kewenangannya, 
kecuali urusan penyelenggaraanpenanaman modal yang 
menjadi urusan pemerintah. 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 
penanaman modal yang merupakan urusan wajib 
pemerintah daerah didasarkan pada kriteria 
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan 
kegiatan penanaman modal.

d. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang 
lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan pemerintah.

e. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang 
lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan 
pemerintah provinsi.

f. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang 

13 Ibid., 
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lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi 
urusan pemerintah kabupaten/kota.

g. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman 
modal, yang menjadi kewenangan pemerintah adalah : 
1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya 

alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko 
kerusakan lingkungan yang tinggi;

2. Penanaman modal pada bidang industry yang 
merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi 
pemersatu dan penghubung antar wilayah atau 
ruang lingkupnya lintas provinsi;

4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan 
strategi pertahanan dan keamanan nasional;

5. Penanaman modal asing dan penanam modal 
yang menggunakan  modal asing, yang berasal dari 
pemerintah Negara lain, yang didasarkan perjanjian 
yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah 
Negara lain; dan

6. Bidang penanaman modal lainyang menjadi urusan 
pemerintah menurut undang-undang.

h. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman 
modal asing menjadi kewenangan pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemerintah 
menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada 
gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugasi 
pemerintah kabupaten/kota.

i. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan 
di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah. 
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Melalui beberapa payung hukum bagi penanaman modal 
atau investasi, payung hukum yang dibangun pondasinya sejak 
lama selaras dengan kepentingan pembangunan, dimulai dengan 
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman modal asing, Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Presiden No.76 Tahun 2009 
tentang Kriteria dan Pesyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang 
Tetutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di 
bidang penanaman modal, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 
2007 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha 
yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. 
Namun demikian, berbagai perangkat hukum tersebut memerlukan 
upaya-upaya operasional soal kegiatan investasi asing yang baik, 
selaras dan terkoordinasi, baik pada tahap pra investasi, pada 
saat kegiatan investasi, maupun pasca investasi. Penyelenggaraan 
kegiatan investasi asing ini yang secara jelas diatur oleh undang-
undang merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah 
(pusat dan daerah), sektor swasta maupun masyarakat umum dan 
individu sebagai masyarakat ramah investasi asing.

Secara umum kegiatan investasi asing melibatkan beberapa 
pelaku diantaranya Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden 
Republik Indonesia, Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati 
atau walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal  
(BKPM) sebagai lembaga pemerintah non-departemen setingkat 
menteri yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan yang 
berwenang menyelenggarakan kegiatan investasi asing pada 
tingkat nasional, serta Badan Koordinasi dan Penanaman Modal 
Daerah (BKPMD) sebagai lembaga yag dibentuk oleh gubernur 
untuk tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk tingkat 
kabupaten/kota sebagai badan yang berwenang dalam kegiatan 
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investasi asing pada tingkat daerah setelah melalui koordinasi dan 
konsultasi dengan kepala BKPM. Dari berbagai penyelenggara 
kegiatan investasi asing tersebut, sebenarnya pemerintah daerah 
dapat mengambil posisi strategis sebagai manajer maupun 
koordinator pihak-pihak yang terkait dalam upaya-upaya untuk 
mewujudkan keberhasilan investasi asing di daerah. 

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah 
dalam penatalaksanaan diplomasi investasi asing akan menjadi 
instrumen yang penting bagi daerah untuk meningkatkan 
kerjasama internasional dalam hal peningkatan investasi asing 
dengan berbagai pihak untuk menyiapkan infra-struktur dan 
supra-struktur guna menciptakan iklim ekonomi dan kelancaran 
pembangunan di Indonesia.

Realitas ini semakin menguatkan kebutuhan diplomasi 
investasi asing sebagai mekanisme menggali kerjasama, terutama 
dalam ranah hubungan antar pemerintah di level internasional 
untuk mengembangkan kerjasama internasional yang simultan 
dan berkelanjutan untuk keberhasilan kegiatan investasi 
asing utamanya peningkatan investasi asing di daerah pasca 
diberlakukannya otonomi daerah. Sayangnya Undang-undang 
dan Peraturan Pemerintah tentang investasi  belum ada sebuah 
ketentuan maupun penjelasan tentang arti penting diplomasi 
investasi asing itu sendiri, padahal persoalan investasi tidak 
terlepas dari persoalan diplomasi terhadap investor asing, sehingga 
ada kesulitan dalam memobilisasi potensi-potensi yang ada untuk 
meningkatkan investasi asing di Indonesia.

3. Evaluasi Kegiatan Investasi Asing 
Kegiatan investasi asing di Indonesia didasarkan pada 

kegiatan kelembagaan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik 
Indonesia. Pada saat masih diberlakukannya undang-undang yang 
lama dan masih begitu kuatnya sentralisasi yang dicanangkan 
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Orde Baru, koordinasi kegiatan investasi asing sebagian besar 
masih dipegang oleh lembaga BKPM di pusat. Kondisi di daerah 
lebih membingungkan lagi, dikarenakan daerah sebagai tempat 
berinvestasi kurang mendapatkan hak dalam mengatur kegiatan 
investasi ini, belum lagi sering terjadi tumpang tindih kewenangan 
atau antara Biro Kerjasama dan Investasi dan BKPM Daerah 
sehingga perlu kejelasan atas dua hal ini dalam undang-undang.

Dengan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 2007 tentang 
Penanaman modal, maka terjadi berbagai perubahan yang cukup 
signifikan terhadap koordinasi investasi utamanya investasi asing  
di Indonesia, baik dari tingkat nasional hingga daerah yang secara 
umum, peraturan ini telah mampu memberi keleluasaan atas 
keterlibatan daerah dalam kegiatan investasi. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal sudah jauh lebih baik di bandingkan dengan 
undang-undang sebelumnya. Substansi dalam undang-undang 
ini ada beberapa hal baru, dimana ada yang tidak diatur seperti 
perlakuan yang sama terhadap penanam modal, tanggung jawab 
penanam modal, sanksi bagi penanam modal, hak atas tanah, 
larangan pemegang saham nominee, penyelanggaraan urusan 
penanaman modal, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman 
modal dan kawasan ekonomi khusus. Selain memuat ketentuan 
yang bersifat memberi insentif, undang-undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menyebutkan 
beberapa ketentuan yang bersifat pembatasan, yaitu penanaman 
modal asing harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia dan 
pemegang saham “nominee” di larang.

Larangan pemegang saham “nominee” merupakan substansi 
baru dalam peraturan perundang-undangan penanaman modal 
di Indonesia. Tujuan pengaturan larangan pemegang saham 
nominee adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang 
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secara normatif dimiliki seseorang tetapi secara materi atau 
substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Sistem pendanaan dalam usaha peningkatan, pengawasan 
investasi dalam mekanisme Badan Kerjasama dan Penanaman 
Modal dilaksanakan melalui anggaran masing-masing departemen/
satuan kerja pemerintah. Pada mekanisme tersebut, peranan 
masyarakat dan lembaga donor tidak terintegrasi dengan memadai. 
Dengan adanya perubahan sistem khususnya melalui BKPM dan 
BKPMD maka alokasi dana untuk kegiatan investasi khususnya 
investasi asing, baik itu di tahap promosi hingga tahap kegiatan 
investasi dan pengawasan investasi tetap memiliki alokasi yang 
cukup melalui BKPM dan BKPMD di daerah investasi. Sementara 
aturan tentang dana cadangan juga sudah diatur oleh UU, 
namun belum memiliki aturan main yang jelas. Pemerintah perlu 
merumuskan aturan main ini dengan segera untuk menghindari 
kemungkinan penyalahgunaan dan juga menyusun mekanisme 
pencairan terutama untuk dana cadangan tingkat daerah.

Walau demikian besar alokasi anggaran untuk kegiatan 
investasi masih akan menjadi tanda tanya di kemudian hari 
mengingat alokasi ini diserahkan kepada kemampuan keuangan 
daerah dan urgensi kegiatan investasi di daerah tersebut, sehingga 
besar kemungkinan daerah dengan potensi investasi yang 
melimpah dan dengan hambatan yang kecil, namun kemampuan 
keuangan lemah tetap akan mengalokasikan dana untuk kegiatan 
investasi secara seadanya, sehingga akan menimbulkan potensi 
bencana anggaran yang lebih besar dikarenakan terjadi kegiatan 
gali lubang, tutup lubang, untuk bisa menutupi kekurangan-
kekurangan anggaran. Untuk itu pemerintah perlu mengambil 
kebijakan tertentu untuk wilayah dengan PAD yang kecil 
namun memiliki potensi investasi yang cukup besar dan dapat 
menguntungkan di kemudian hari.
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Terlepas dari pro kontra kehadiran UU No. 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal, pada kenyataannya undang-undang 
ini telah mampu meningkatkan investasi asing. Sejak Undang-
undang ini di sahkan, pertumbuhan investasi sudah melampaui 
capaian sebelum krisis ekonomi, suatu harapan tersendiri bagi 
perbaikan negeri kedepan dengan tetap memegang asas-asas yang 
menjadi norma-norma kehidupan masyarakat Indonesia, begitu 
pula dengan masyarakat maka selayaknya mampu menciptakan 
suatu kondisi masyarakat yang ramah investasi.

B. Investasi Asing dalam Bingkai Otonomi Daerah
Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol 

oleh pihak lain ataupun kekuatan luar. Pemerintahan otonomi 
memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib 
sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan 
hidup secara adil (self determination,self sufficiency,self reliance).14 
Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentinan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan mengenai investasi 
semakin memiliki ruh kemajuan sejalan dengan berlangsungnya 
kebijakan desentralisasi di Indonesia bergandengan dengan proses 
pelaksanaan otonomi daerah yang digulirkan sejak tahun 2001. 
Secara  substansi kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan 
ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berdikari yaitu kegiatan 
daerah untuk berdiri diatas kaki sendiri dalam menyelenggarakan 
fungsi pemerintahan dan percepatan pembangunan di daerah. 
Istilah otonomi yang negeri ini kembangan tidak selayaknya 
hanya mengarah pada aspek politik saja, namun selayaknya 
juga menyentuh relung-relung aspek ekonomi, sebagai sebuah 
14 Sidik Jatmika, Op.Cit., Hal.1
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keterkaitan yang sama untuk menciptakan kondisi rumah 
tangga pemerintahan daerah yang berdikari dalam rangka 
mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait investasi 
asing dan daerah adalah perubahan paradigma penyelenggaraan 
pemerintahan berdasar konsep otonomi daerah yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab membawa pula implikasi 
kepada penyelenggaraan pelayanan penanaman modal yang 
dahulunya menjadi basis kewenangan pusat secara penuh, 
menjadi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah baik 
provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan kata lain, selayaknya 
pemerintah pusat hanya berwenang memuat kebijakan dasar saja 
melalui pembuatan undang-undang dan peraturan pemerintah 
atau peraturan Presiden sedangkan daerah berwenang untuk 
menindak lanjuti dalam aturan pelaksanaan yang disuratkan dalam 
peraturan daerah. Karena sesungguhnya yang menjadi masalah 
saat ini dalam realitas pelaksanaannya kewenangan pengelolaan 
atau penyelenggaraan investasi dalam bentuk pembagian urusan 
pemerintahan di bidang investasi belum sepenuhnya disentuh 
oleh pemerintah seperti ditegaskan dalam konsepsi otonomi 
daerah.15

Ketakutan yang hadir kemudian adalah ketika terjadi 
semacam dualisme pengelolaan atau penyelenggaraan investasi 
maka dapat menjadi penilaian oleh sebagian besar investor asing 
dalam melihat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai 
tidak adanya kepastian hukum, sehingga para investor asing itu 
beranggapan otonomi daerah bukan memberi keuntungan dan 
kenyamanan dengan adanya transaksi langsung di daerah tapi 
dapat menimbulkan biaya tinggi karena adanya dua lembaga yang 
harus diajak berunding dan bertransaksi. 
15 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta, 2010. Hal. 74
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Hal diatas tentunya mendasar ketika ada kasus yang pernah 
terjadi sehingga selayaknya dijadikan perhatian dan pelajaran, 
adalah berkaitan dengan divestasi saham PT. Kaltim Prima 
Coal (KPC) sebuah investasi asing yang bergerak pada bidang 
pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur, dimana 
dalam divestasi saham ini terjadi tarik ulur antara Pemerintahan 
Pusat, Provinsi dan Kabupaten dikarenakan tidak jelasnya 
pembagian urusan pemerintahan di bidang investasi.16 Ketidak 
jelasan ini akan berujung pada munculnya faktor silang sengketa 
antara pemerintah dan pemerintah daerah, hal ini membawa 
kita pula pada situasi buruk bagi pengembangan investasi asing 
di masa depan khususnya menyangkut pada citra pelaksanaan 
investasi asing di Indonesia.

 Ketidak jelasan atau ketidakpastian hukum tersebut juga 
menyebabkan upaya pembenahan yang dilakukan terkesan tidak 
menyentuh pada permasalahan intinya dan bersifat Lip service. 
Istilah yang menyebutkan “kalau dapat dipersulit, mengapa harus 
dipermudah” seperti menjadi suatu kenyataan dalam birokrasi di 
Indonesia. Upaya untuk mewujudkan one stop shop atau one stop 
investment service sebagaimana disebutkan di atas menjadi lebih 
kompleks sejak era otonomi daerah.17

Sesungguhnya dalam pandangan otonomi daerah, kegiatan 
investasi asing adalah kesempatan daerah untuk memperlihatkan 
kemampuan dan potensi tanpa sekat untuk menarik investor 
asing berinvestasi di daerahnya, investasi asing diharapkan dapat 
membangun daerah, mengembangkan potensi daerah, dan 
mempersiapkan daerah menghadapi tantangan global. Namun 
di sisi yang lain pandangan ini kurang dapat diimplementasikan 
dengan baik dengan adanya peraturan daerah, keputusan menteri, 

16 Ibid., Hal.76
17 David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Kencana 

Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal.35-36.



91Paradiplomasi Investasi

undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan investasi. 
Setidaknya BKPM telah mengumpulkan 262 Perda yang 
berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia.18

Dari jumlah tersebut, 206 Perda berdasarkan kajian 
potensial terdeteksi dapat menghambat investasi di Indonesia. 
Sebut saja misalnya pajak penerangan jalan yang mewajibkan 
setiap penggunaan listrik dari non PLN dikenakan pajak-510 
dari nilai jual tenaga listrik yang dihitung berdasarkan kapasitas 
tersedia atau taksiran penggunaan listrik. Padahal begitu banyak 
industri yang menggunakan genset untuk melaksanakan operasi 
pabrik.19 

Sesungguhnya hal ini hanya dapat menghambat 
keberhasilan otonomi daerah dan menghilangkan kepercayaan 
investor asing terhadap konsep otonomi daerah yang dapat 
dianggap tidak seiring sejalan dengan kegiatan investasi asing. 
Untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, substansi suatu 
peraturan perundang-undangan juga harus bersifat mendukung 
dunia usaha atau sering dikenal dengan istilah pro investasi atau 
pro dunia usaha (business friendly) dan bukan malah menghambat 
kegiatan penanaman modal itu sendiri.20

C. Kegiatan Investasi Asing di Negara Lain
Globalisasi yang saat ini telah dapat dirasakan adalah 

adanya keterbukaan dalam berbagai aspek bidang, salah satunya 
adalah aspek bisnis yang lebih dikenal dengan istilah era pasar 
bebas, sebuah era yang tak dapat diberhentikan kedatangannya, 
menyelusup dalam setiap nadi ekonomi suatu bangsa, tak terkecuali 
Negara-negara yang dikenal sebagai Negaranya kaum Komunis 

18 Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 
2008. Hal.97 

19 Ibid.,
20 David Kairupan, Op.Cit., Hal.6
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yang memiliki track record anti pada isu-isu pasar bebas seperti 
Tiongkok21 dan Vietnam. Yang jelas, transformasi, penetrasi, 
modernisasi dan investasi merupakan bagian dari banyak hal 
yang akan memberi ciri sebuah dunia global yang tidak lagi 
mengenal batas-batas teritorial.22 Walaupun segala tindak-tanduk 
globalisasi utamanya dalam bidang investasi asing seringkali 
disejajarkan dengan tindakan eksploitasi terhadap suatu negara 
dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah namun 
tidak memiliki modal untuk melakukan proses pembangunan.

Namun di sisi yang lain tersedianya berbagai insentif yang 
iberikan oleh negara penerima modal dan berbagai kemudahan 
lainnya dalam melakukan investasi, hasilnya dapat dilihat saat ini, 
arus investasi ke negara yang selama ini mengisolasi diri malah 
telah mengalir dengan pesat. Dua negara dengan dasar Komunis 
yang terkenal dengan semangat indepedensianya dan seringkali 
menjadi bahan studi oleh beberapa pihak, dalam menyikapi 
peluang di era global ini yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan 
Vietnam. Untuk itu di bawah ini akan dikemukakan bagaimana 
kegiatan inveetasi asing di duna negara tersebut bisa tampil 
terdepan, untuk dapat menarik investor ke negaranya.

1. Investasi Asing di Republik Rakyat Tiongkok
Sesungguhnya tidak berlebihan ketika beberapa tahun 

terakhir ini, kita merasa terheran-heran saat Tiongkok menjadi 
perhatian dunia, mengingat sejak dahulu negeri tirai bambu ini 
dikenal sangat menutup rapat terhadap kehadiran investor asing 
ke negaranya. Tiongkok menjadi perhatian dunia menurut Sujud 
Swastoko yang mengutip pendapat Wibowo, paling tidak ada 

21 Tiongkok merupakan nama  lain dari Cina, Berdasarkan Keppres No.12 Tahun 2014 
penggunaan sebutan Cina tidak diperbolehkan lagi dan diganti dengan Tiongkok.

22 Riant Nugroho Dwidjowijoto, Indonesia 2020. Sebuah Sketsa Tentang Visi dan Strategi 
dalam Kepemimpinan Manajemen Politik dan Ekonomi, RBI, Jakarta, 1998, Hal.106.
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empat alasan yakni :23

a. Ekonomi. Seperti halnya negara berkembang lainnya, 
semestinya Tiongkok terhambat berbagai faktor, 
terutama modal. Tetapi tampaknya Tiongkok mampu 
memuat ramuan strategi, sehingga dapat menembus 
faktor penghambang, sehingga ekonomi Tiongkok 
berkembang pesat.

b. Politik. Dengan kehadiran Partai Komunis Tiongkok 
sebagai satu-satunya partai berkuasa, orang cenderung 
mengatakan bahwa partai itu akan menjelma menjadi 
ruling party yang sewenang-wenang. Tetapi terjadi 
selama 25 tahun terakhir justru sebaliknya. 

c. Ideologi. Yang menarik dari Tiongkok adalah bahwa 
secara resmi mereka menganut ideologi komunisme 
yang mereka cita-citakan masyarakat tanpa kelas, 
sementara sekarang masyarakatnya menjalankan 
ekonomi kapitalis yang menghalalkan eksploitasi.

d. Globalisasi. Dalam sepuluh tahun terakhir ini 
gelombang globalisasi lebih intensif ekstensif dan 
cepat. Tiongkok masuk ke dalamnya dengan penuh 
semangat.

Semangat yang besar yang telah ditunjukkan Tiongkok 
dalam melakukan pembaharuan sudah tampak sejak tahun 1978, 
semangat ini telah tercermin ketika pemerintah RRC mengambil 
sebuah kebijakan yang mengejutkan banyak pihak yakni dengan 
dikeluarkannya suatu kebijakan pintu terbuka atau seringkali kita 
kenal sebagai open door policy bagi setiap investor asing, dimana 
kebijakan open door policy ini tentunya cukup menarik bagi 
investor, sebab selan pasar di negeri tersebut terkenal potensial, 
23 Sujud Swastoko dalam Suara Pembaruan edisi 4 Juni 2004, kolom Resensi buku 

dengan Tajuk “Strategi Cina Merebut Peluang Pasar Global” dalam Sentosa 
Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal.192.
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juga tersedia tenaga kerja yang cukup melimpah, seperti kita 
tahu jumlah populasi orang di Tiongkok menduduki peringkat 
pertama di dunia.

Sejak diberlakukannya kebijakan open door policy ini, maka 
citra negeri ini pun semakin mencuat dengan cepat sebagai 
tempat berinvestasi yang cukup menjanjikan bagi para investor 
asing, sebab pada umumnya investor-investor asing yang ingin 
melakukan pelebaran usaha ke tempat yang lain tentunya lebih 
dahulu mempertimbangkan lokasi kemana dia akan melakukan 
perluasan pangsa pasar dari investor-investor tersebut, selain lokasi 
tentunya faktor biaya juga menjadi pertimbangan yang lain. Kalau 
kita mendalami kepustakaan dari investasi asing, dikemukakan 
bahwa terdapat dua alasan utama mengapa investor  dengan 
perusahaan-perusahaannya  harus segera go multinasional. Alasan 
yang pertama adalah untuk dapat memenuhi pangsa pasar lokal 
dengan lebih baik, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan 
biaya yang lebih rendah. Lokasi investasi yang jauh dari pusat 
kegiatan tidaklah menarik, sebab perusahaan harus mengeluarkan 
biaya transportasi yang cukup tinggi.24

Dari kebijakan yang ramah ini, oleh karena itu bagi kalangan 
investor terlebih lagi investor dengan kepemilihan perusahaan 
multionasional yang memiliki jaringan yang luar dalam kerangka 
internasional, mulai menanamkan modalnya ke Tiongkok. Usaha 
investor-investor asing yang mulai berinvestasi ke Tiongkok 
bagai gayung bersambut, Pemerintah Tiongkok menangkap 
dengan baik sinyal arus globalisasi itu, bahwa para investor akan 
mengalirkan berinvestasi ketika memang ada peluang untuk 
berinvestasi di situ. Untuk itu maka pemerintah Tiongkok merasa 
perlu menyesuaikan ketentuan investasinya dengan ketentuan 
dunia bisnis yang telah terproklamirkan secara global. Ketentuan 

24 Sentosa Sembiring, Op.Cit., Hal.193
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investasi dari pemerintah Tiongkok diantaranya : 25

a. Law of the People’s Republik of China on Foreign Wholly 
Owned Enterprises. April, 1986.

b. Provision of the State Council on the Encouragement of 
Foreign Investment, October, 1986.

c. Law of the People’s Republic of China on Chinese Foreign 
Contractual Joint Ventures. April, 1988.

d. Law of the People’s Republic of China on Chinese Foreign 
Joint Ventures. April, 1990.

Hasil dari pembaharuan hukum investasi ini, semakin tampak 
dan terlihat bahwa pemerintah Tiongkok dalam membangun 
perekonomian nasionalnya dengan berani melakukan reformasi 
perekonomian Tiongkok melalui cara dengan mengundang 
investor asing masuk ke negaranya. Hasil yang dicapai oleh 
pemerintah Tiongkok dengan kebijakan Open door policy ini 
cukup mengejutkan dan tak disangka-sangka efek keberhasilan 
dengan kenekatan Tiongkok untuk melakukan kebijakan pintu 
terbuka bisa sebesar ini. Tak disangka jumlah kemitraan dalam 
usaha patungan di Tiongkok meningkat dengan pesat. Dari data 
statistik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok, tampak 
bahwa ketiga macam badan usaha tersebut berkembang sangat 
dramatis yakni pada tahun 1982 sebanyak 282 usaha manufaktur 
beroperasi di Tiongkok. Menjelang tahun 1995 mencapai 59.311 
perusahaan, meningkat 200 kali dalam kurun waktu 13 tahun. 
Hal ini menjadi petunjuk, bahwa Tiongkok menyambut baik dan 
membutuhkan kehadiran investasi asing ke negaranya.26

Kalau kita gali lebih jauh nampaknya ada maksud lain 
dari Tiongkok yang mendasari kebijakannya untuk berhenti 

25 ICSID, Investment Laws of The World, ICSID,March 2004, Vol I. Hal.20-24 
26 Yuan Wang dkk, Menembus Pasar Cina, Penerjemah J.Soetikno Pr, Kepustakaan 

Populer Gramedia, Jakarta, 2000, Hal.97.
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mengisolasi dirinya dari luar dan telah membolehkan investasi-
investasi asing untuk masuk dan mengimpor teknologi maju dan 
keahlian manajerial serta menarik dana-dana asing. Sesungguhnya 
dengan melakukan hal ini Tiongkok malah dapat mampu untuk 
mengembangkan kualitas produk mereka sendiri, meningkatkan 
kapasitas mereka dan mempercepat modernisasi di Tiongkok.  
Sebagai rangkaian dari kebijakan open door policy Tiongkok maka 
dilakukan lagi langkah selanjutnya dengan membuka Special 
Economic Zones (SEZs) pada tahun 1979 dengan sasaran utama 
adalah bagaimana menarik investor asing sebanyak mungkin bisa 
masuk ke Tiongkok. 

Dalam perkembangannya ternyata zona ekonomi ini 
mengalami perubahan, daerah zona ekonomi yang kini menjadi 
pusat perhatian investasi asing adalah The Pudong New Area di 
Shanghai pada tahun 1990. Sejak pendiriannya, daerah ini telah 
mengalami perkembangan pesat dalam aktivitas perekonomian, 
dan menjadi sebuah daerah aktivitas ekonomi yang utama 
dan menarik banyak investor asing.27 Serangkaian regulikasi 
diterbitkan khusus untuk mengatur daerah ini agar terciptasuatu 
iklim investasi yang berorientasi terhadapekonomi pasar dan 
lebih liberal dibandingkan dengan SEZ lainnya, selain itu dengan 
berdirinya zona ini juga membentuk disparitas antara zona bisnis 
dan zona non bisnis di Tiongkok, sehingga kelihatan antara kota 
yang maju dengan ekonomi yang kaya dan kota yang terbelakang 
dengan tingkat kemakmuran rakyatnya yang rata-rata miskin.

Investasi asing di Tiongkok dapat dilakukan dengan 
beberapa cara yakni dengan membuka perusahaan yang dimiliki 
sepenuhnya oleh pihak asing ( A Wholly Foreign Owned Enterprises) 
, melakukan kerjasama dalam permodalan ( An Equity Joint 
Venture ) dan terakhir dengan melakukan kerjasama dalam bisnis 

27 Sentosa Sembiring, Op.Cit., Hal.195
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( A Cooperative Joint Venture).28 Suatu masa depan cerah bagi masa 
depan investasi asing di negeri tirai bambu tersebut dan menjadi 
pembelajaran yang baik bagi kegiatan investasi di negara-negara 
lain utamanya negara dalam tahap berkembang untuk dapat 
merebut masa depan ekonomi yang cerah.

2. Investasi Asing di Vietnam
Vietnam, salah satu negara di kawasan Asia Tenggara 

yang dalam beberapa kesempatan kurang mendapatkan 
respon positif dalam bidang perekonomian dikarenakan sejak 
berakhirnya perang pada tahun 1975 di tempat tersebut, Vietnam 
kemudian memilih jalan untuk mengisolasi diri dari dunia luar, 
sehingga cukup sulit untuk dapat mengetahui bagaimana proses 
perekonomian di negara tersebut. Namun dalam beberapa tahun 
ini, telah menjadi perhatian di kalangan para investor asing, 
musababnya karena setahap demi setahap Vietnam membuka diri 
terhadap investasi asing. Tahun 1986 kiranya dapat menjadi tahun 
dimulainya era liberal bagi perekonomian Vietnam, sebab pada 
tahun itu pemerintah Vietnam membuat sebuah kebijakan baru 
yang dikenal dengan Policy of Doi Moi  yang berarti pembaruan 
dan kebijakan di bidang ekonomi, suatu  kebijakan yang sejuk 
bagi perekonomian Vietnam ke depan.

Tindak lanjut dari kebijakan Policy of Doi Moi, maka 
pemerintah Vietnam pada tahun 1987 kembali menerbitkan 
undang-undang penanaman modal asing (Law on Foreign 
Investment). Sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Vietnam 
dengan mengundang investor masuk ke negaranya adalah sebagai 
cara mendapatkan teknologi dan kemampuan manajemen. Selain 
itu seperti diketahui selama ini lembaga-lembaga internasional 
seperi OECD yang seama ini menyediakan pinjaman lunak 
kepada negara berkembang tidak lagi dapat memenuhi permintaan 
28 Ibid.,  Hal.196
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keinginan pinjaman dari negara anggota.29 Oleh karena itula 
investasi asing merupakan alternatif lain, dengan satu harapan 
adanya alih pengetahuan dan teknologi dan bagi investor asing 
sendiri kebijakan ini merupakan keran terbuka bagi investasi di 
Vietnam.

Hasil yang memuaskan didapatkan oleh Vietnam sejak 
membuka diri terhadap investasi asing, maka para investor dari 
negara-negara Asia seperti Taiwan dan Hongkong, beberapa 
negara Eropa, seperti Belanda, Inggris dan Prancis, serta Australia 
telah berinvestasi di Vietnam. Beberapa perusahaan Amerika terus 
mengembangkan sayapnya untuk berinvestasi di Vietnam seperti 
IBM, General Electric, Pepsi, dan Coca Cola  serta perusahaan-
perusahaan minyak besar seperti Exxon dan Mobil Oil. Selain itu 
sebuah laporan investasi asing di Vietnam menyatakan Ada sekitar 
13,544 berlisensi proyek investasi asing di Vietnam dari tahun 
1988 sampai akhir tahun 2010 dengan modal terdaftar sebesar 
US $ 213 miliar modal dilaksanakan dari US $ 77.95 Miliar.30

Dalam proses peningkatan kapasitas investasi asing, 
Pemerintah Vietnam juga secara terus menerus mengikuti 
perkembangan dunia bisnis khususnya investasi yang semakin 
mengglobal agar disesuaikan dengan kondisi di Vietnam, maka 
atas dasar itu pemerintah melakukan berbagai pembaruan hukum 
investasi. Ketentuan investasi tersebut antara lain :31

a. The Law on Foreign Investment in Vietnam of November 
1996.

b. Decree No. CP of February 18, 1997 on Implementation of 
the law on Foreign Investment in Vietnam.

29 Ibid., Hal.200
30 “Overview/ Foreign Investment in Thailand, http://www.investinvietnam.vn/

lng/2/detail/2752/Foreign-Investment-in-Vietnam.aspx diakses pada tanggal 30 
November 2014.

31 ICSID, Investment Laws of The World, ICSID,March 2004, Vol I. Hal. 1-11.
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Kebijakan pembaruan hukum investasi dari waktu ke 
waktu untuk mengikuti perkembangan dunia bisnis khususnya 
investasi asing ini mendapatkan respon positif dari investor asing, 
ada saling timbale balik keuntungan yang dapat didapatkan 
dengan kepastian hukum yang jelas. Seperti halnya di Tiongkok, 
di Vietnam pun jika investor asing mau menanamkan modal di 
negeri ini dapat memilih satu diantara tiga bentuk investasi asing 
yang ada di Vietnam yaitu Kontrak Kerjasama Bisni, Kerjasama 
Mendirikan badan usaha dan perusahaan yang secara penuh 
kepemilikannya dimiliki oleh investor asing.32

Pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman kegiatan 
investasi di Tiongkok dan Vietnam yang awalnya mengisolasi 
diri dari kegiatan dunia luar adalah bahwa kedua negara ini 
dengan cermat dan tepat dapat menangkap peluang yang ada 
di era globalisasi yang segala sesuatunya semakin terbuka. Di 
era globalisasi ini juga ditandai dengan lainya inovasi-inovasi 
teknologi dan sarana informasi dan telekomunikasi yang canggih 
yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam memantau 
hal-hal yang penting, tak terkecuali kegiatan investasi asing di 
berbagai belahan dunia. Kecerdikan Tiongkok dan Vietnam 
dalam menangkap peluang investasi asing membuat peluang 
bisnis berkembang di negaranya, sehingga para investor asing 
secara tidak langsung saling berlomba untuk berinvestasi di kedua 
negara tersebut apalagi dengan adanya kebijakan open door policy.

Kondisi Tiongkok dengan investasi asing diposisikan 
sebagai Tiongkok yang telah terintegrasi dengan dunia, 
sehingga istilah tirai bambu yang dilambangkan sebagai bentuk 
“keterbelakangan” teknologi sebenarnya tidak mengena lagi pada 
Tiongkok di era kini, karena setiap kegiatan tidak bergantung 
lagi pada sebilah bambu sebagaimana sejarah-sejarah Tiongkok 

32 Sentosa Sembiring, Op.Cit., Hal. 203
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terdahulu. Begitupun dengan Vietnam, dalam membangun 
kembali perekonomian negaranya yang hancur akibat perang yang 
menguras tenaga, fikiran dan tidak pada tempatnya, maka Vietnam 
melakukan pembaruan dalam pembangunan ekonomi. Hasilnya 
adalah Vietnam pun kini menjadi salah satu negara tujuan bagi 
para calon investor. Keduanya menggambarkan kehadiran negara 
dalam merespon perkembangan bisnis khususnya investasi yang 
semakin cepat pergerakannya, sehingga peluang yang ada tidak 
terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara lebih baik lagi.
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BAB IV
DINAMIKA KEBIJAKAN 
PENINGKATAN INVESTASI ASING 
MELALUI PARADIPLOMASI 
INVESTASI ASING OLEH 
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI 
SELATAN

Sejak beberapa tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan 
telah menjadi destinasi utama dalam aktivitas perekonomian 
di wilayah Timur Indonesia pada khususnya dan Indonesia 
pada umumnya yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 
yang secara konsisten menunjukkan tren dan statistik yang 
positif, pembangunan infrastruktur yang menggeliat, sarana dan 
prasarana pendukung aktivitas perekonomian yang semakin 
maju serta komitmen pemerintah yang kuat dalam mendorong 
percepatan dan akselerasi perekonomian daerah, salah satunya 
dengan menggeliatkan aktivitas investasi melalui serangkaian 
kebijakan peningkatan investasi. Hal ini begitu mendasar, karena 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyadari begitu urgennya 
peningkatan investasi asing dengan serangkaian manfaat yang 
telah didapatkan. 
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Untuk menyukseskan kegiatan investasi ini maka hadirlah 
BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan yang didasari pada dibentuk 
dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 1980 tentang 
Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan 
Surat Keputusan DEPDAGRI Nomor 30 tahun 1980 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian disingkat 
BKPMD.yang mempunyai tanggung jawab membantu 
Pemerintah Provinsi dalam menyukseskan kegiatan investasi ini, 
kehadiran BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan 
bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia secara umum dan 
Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus dalam kesuksesan 
kegiatan investasi di daerah ini. 

Pada bab ini, akan menjelaskan mengenai urgensi dan 
rasionalitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam praktik 
diplomasi investasi asing, peran aktor paradiplomasi di Sulawesi 
Selatan, penguatan institusi BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan 
sebagai aktor paradiplomasi investasi asing, strategi dan arah 
kebijakan BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan 
Investasi Asing, manfaat investasi bagi Provinsi Sulawesi Selatan, 
regulasi daerah pro investasi asing dan review penelitian.

A. Penguatan Institusi BKPMD Provinsi Sulawesi 
Selatan Sebagai Aktor Paradiplomasi Investasi Asing

1. Urgensi Dan Rasionalitas Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan Dalam Praktik Diplomasi Investasi Asing

Salah satu dimensi kebebasan yang sudah mulai bergulir di 
era reformasi ini adalah otonomi daerah, terlepas dari banyaknya 
pro kontra kelemahan dalam penerapannya di daerah namun 
otonomi daerah ini merupakan kewajiban untuk dilakukan. Wajib 
dilakukan dikarenakan negeri kepulauan seperti Indonesia ini sulit 
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menerapkan konsep pembangunan yang sentralistik, mengharap 
belas kasihan pusat, selayaknya di zaman dan kondisi sekarang, 
sudah waktunya daerah untuk berdikari. Kehidupan daerah 
yang berdikari salah satunya adalah mendorong daerah untuk 
memajukan iklim usaha dan mengundang investor asing untuk 
berinvestasi di daerahnya. Posisi ini jelas memberikan kesempatan 
kepada pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat 
mendukung kegiatan perdagangan dan investasi.

Kalau kita mendasarkan pemikiran kita pada tesis Alan 
Krugman yang menyatakan Modal merupakan salah satu prasyarat 
pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Krugman kembali 
bahwasanya angka pertumbuhan perekonomian Asia yang 
menakjubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing.1 
Tesis Alan Krugman ini diakui oleh AM. Arifin2 bahwasanya 
daerah perlu modal yang besar untuk menopang percepatan 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, oleh karena itu kita 
sangat terbuka dengan investasi asing dan tidak hanya berpangku 
tangan hanya kepada APBN dan APBD yang ada, investasi asing 
jangan dibayangkan sebagai proses eksploitasi asing terhadap 
kita, tapi kita ambil manfaat dan pelajaran untuk kita terapkan 
kemudian hari, eksploitasi bisa terjadi kalau kita diam saja, toh 
kita juga mengawasi dan ada aturan tentang investasi itu, jadi 
tidak ada yang perlu ditakutkan dari investasi asing.

Posisi yang jelas dalam memberikan kesempatan kepada 
pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat 
mendukung kegiatan perdagangan dan investasi ini juga,dalam 
konteks ini secara ideal otonomi daerah akan menciptakan iklim 
yang kondusif bagi usaha dan investasi dan selanjutnya akan 

1 Paul Krugman, Majalah SWA, 05/XIV/5-18 Maret 1998 dalam Sidik Jatmika, 
Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf, Yogyakarta, 2001, 
hal.77.

2 AM. Arifin merupakan Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan
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mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian 
otonomi memberikan harapan kepada akselerasi dan pemerataan 
pembangunan di sektor ekonomi yang sebelumnya terkendala 
oleh sistem pemerintahan yang sentralistik.3 Sehingga otonomi 
daerah dengan segala keleluasaannya merupakan kebutuhan 
yang urgen bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tinggal 
bagaimana pemerintah pusat dapat menangkap keinginan daerah 
dan memberi respon yang terukur, sehingga dapat dibangun suatu 
peningkatan mutur kerja sama internasional oleh pemda.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia disertai dengan 
keinginan daerah turut ikut serta dalam kerangka kerjasama luar 
negeri khususnya mengenai investasi asing mendapatkan reaksi 
positif. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah (pemda) atau yang disebut paradiplomasi merupakan 
kebutuhan bagi daerah sebagai komponen pendukung percepatan 
laju pembangunan daerah melalui investasi dan peningkatan 
perdagangan internasional. Konstruksi hubungan luar negeri yang 
bercirikan hubungan transnasional dewasa ini memiliki karakter 
yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada 
tingkat Negara, maupun lokal, institusional ataupun individual. 
Spirit “positive sum” dan “pure colaboration” yang diajukan sebagai 
“transnational values”, akan lebih memberikan pengharapan bagi 
terciptanya dunia yang lebih beradap.4

Pergeseran peran aktor dalam hubungan transnasional yang 
tidak lagi bersifat “state centric”, tidak serta merta menghapuskan 
sendi utama “kedaulatan” Negara, namun melahirkan sebuah 
tuntutan untuk pengaturan lebih komprehensif, lebih luas dan 
fleksibel tentang komitmen Negara untuk melakukan ‘share’ 

3 Pheni Chalid, Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi:Tantangan dan 
Hambatan, Jakarta, Kemitraan Partnership, 2005, hal. 107.

4 Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia, 
The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013, Hal. 345
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kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya dengan pemerintah 
daerah. Praktik paradiplomasi di Negara-negara maju, fakta 
tentang tarik ulur pembagian kedaulatan itu menjadi konsekuensi 
yang tidak dapat dihindari.5

Tantangan tren kerjasama dunia ke depan bagi pemerintah 
daerah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/kota. Memang 
dapat dikatakan berat mengingat selama ini belum ada tradisi 
birokrasi yang mengarah ke sana. Tradisi birokrasi yang selama 
ini ada di Indonesia pada dasarnya masih menganut konsep 
Inward looking atau beroerientasi dengan melihat ke dalam, atau 
berorientasi melayani dan berurusan hanya dengan warga negara 
sendiri sehingga secara relatif tidak ada masalah kompleks yang 
dihadapi. Namun di era tren global masa kini yang berubah 
ini, birokrasi pun, apalagi kalangan bisnis harus siap berubah 
dengan melakukan outward looking  atau perluasan cakrawala visi 
birokrasi yang lebih kompetitif dengan mempertimbangkan para 
pesaing di luar negeri, dengan tanpa meninggalkan misi layanan 
utamanya kepada masyarakat. 6

Sebagai praktik berpemerintahan yang baru, paradiplomasi 
di Indonesia memerlukan kebijakan umum atau semacam ‘Master 
Plan’ yang dapat menjadi ‘guidance’ bagi daerah untuk melaksanakan 
kerja sama luar negeri. Pemerintah pusat melalui Kementerian 
Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri perlu mengarahkan 
orientasi Kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah, sebab dalam praktik selama ini, pemerintah daerah tidak 
terlalu leluasa menentukan partner Kerja sama dengan pihak atau 
Negara asing, sehingga sering nilai kemanfaatannya kurang jelas, dan 
kurang mendukung kebijakan makro hubungan luar negeri secara 
nasional, misalnya kebijkan pasar bebas. Master Plan Nasional itu 
sebagai arahan bagi daerah dalam melakukan kerja sama dengan 
5 Ibid.,
6 Ibid., Hal. 9-10
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pihak asing, misalnya dengan pemerintah lokal asing di Negara-
negara yang Pemerintah RI terikat dalam persetujuan Free Trade 
Area atau secara khusus dengan Negara-negara ASEAN, dan 
dengan Negara-negara prioritas lainnya seperti Jepang, Jerman, 
Australia, New Zealand, Korea Selatan dan Arab Saudi.7

Bermula dari UU Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan 
keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 
kewenangan hubungan internasional dan menentukan bidang-
bidang apa saja yang akan dikerjasamakan, selain yang dikecualikan 
dalam UU tersebut, pengaturan mengenai teknis kerjasama 
luar negeri ini berkembang cukup dinamis. Sebelumnya untuk 
melaksanakan kerjasama luar negeri, Daerah Otonom masih harus 
berpedoman pada aturan pelaksanaan, yakni Permendagri No.1 
Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dan hubungan kerja sama 
luar negeri di jajaran Depdagri. Setelah lahir UU Nomor 22 Tahun 
1999, kemudian muncullah Peraturan Pemerintah dan Kewenangan 
Provinsi sebagai daerah otonom yang dengan tegas menyatakan 
bahwa Pemerintah Pusat berwenang menetapkan pedoman tata 
cara kerjasama dengan lembaga/badan di luar negeri.8 

Dari Undang-undang dan perarturan-peraturan yang sudah 
ada maka terjadilah perkembangan-perkembangan yang positif 
hingga akhirnya muncul kembali UU Nomor 32 Tahun 2004 
yang dengan jelas memberikan keleluasaan kepada daerah otonom 
untuk melaksanakan kewenangan hubungan internasional dan 
menentukan bidang-bidang apa saja yang akan dikerjasamakan, 
selain yang dikecualikan dalam UU tersebut.9

Dalam posisi yang lain berdasarkan Peraturan Menteri Luar 
Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, pada Bab I, poin nomor 
10, disebutkan bahwa peran Kementerian Luar Negeri berkaitan 
7 Ibid., Hal.346-347
8 Ibid., Hal.183-184
9 Ibid., Hal.192
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dengan kepentingan daerah otonom dalam melaksanakan 
kerjasama luar negeri adalah sebagai berikut : 10

1. Memadukan seluruh potensi kerjasama daerah agar 
tercipta sinergi dalam penyelenggaraan Hubungan 
Luar Negeri (Koordinator);

2. Mencari terobosan baru (Inisiator);
3. Menyediakan data yang diperlukan (Informator);
4. Mencari mitra kerja di luar negeri (Mediator);
5. Mempromosikan potensi daerah di luar negeri (Promotor);
6. Memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri 

(Fasilitator);
7. Memberi perlindungan kepada Daerah (Protektor);
8. Mengarahkan kerjasama agar efektif (Konsultan/

Supervisor).
Selama ini peran Kementerian luar negeri dilakukan dalam 

cakupan nasional, tidak selalu berhubungan langsung dengan 
otoritas daerah. Namun demikian kementerian luar negeri 
senantiasa berperan aktif dalam membantu segala daya upaya 
dari Pemerintah Daerah dalam kerjasama internasional baik 
itu kerjasama Kota/Provinsi kembar dan kerjasama kawasan 
pertumbuhan/kerjasama ekonomi sub-regional. Sebuah langkah 
positif oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian luar 
negeri untuk menyukseskan keinginan daerah untuk berdikari di 
era desentralisasi, otonomi daerah kini.

Berdasarkan pengalaman praktik penyusunan perjanjian 
kerjasama biasanya dilaksanakan dalam lima tahapan sebagai 
berikut :11

10 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Panduan Umum Tata Cara 
Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 
2006, 2012, Hal. 8

11 Takdir Ali Mukti, Op.Cit., Hal.193-194
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1. Tahap perencanaan, yang merupakan tahap persiapan 
intern pemerintah daerah dalam menyiapkan materi 
dan bidang apa saja dan dengan pihak asing yang 
manakah suatu kerjasama akan dilaksanakan. Termasuk 
dalam hal ini adalah menyiapkan studi terhadap calon-
calon potensial sebagai partner kerjasama asing.

2. Tahap komunikasi luar negeri dan penyusunan draft 
Memorandum Of Understanding. Materi-materi 
kerjasam yang telah disiapkan pada tahap perencanaan 
secara garis besar dituangkan dalam draft MoU yang 
disusun bersama pihak asing tersebut. Meskipun MoU 
belum merupakan Perjanjian Kerjasama dalam artian 
‘agreement’, namun sering dipilih oleh pihak RI/daerah 
otonom karena tidak memerlukan ratifikasi dari DPR 
RI.

3. Tahap mengajukan persetujuan kerja sama antara 
daerah dengan pemerintah-lokal asing atau pihak asing 
ke Depdagri. Materi dalam draft MoU disertakan 
dalam usulan ke Depdagri ini beserta rencana detail 
kerjasama.

4. Tahap pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama 
dengan pihak asing di tingkat DPRD untuk meminta 
persetujuan dewan. DPRD dapt menolak rencana 
kerjasama tersebut, meskipun MoU telah dibuat antara 
Pemda dengan Pihak Asing. 

5. Tahap penandatanganan perjanjian kerjasama luar 
negeri antara daerah dengan pihak asing setelah rencana 
kerjasama mendapat persetujuan dewan.

Dalam Permendagri No.3 Tahun 2008 pun diatur 
mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh pemda, dalam 
skema kewenangan adalah berada di wilayah interseksi antara 
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urusan dalam negeri dan urusan luar negeri, yang masing-masing 
ditangani oleh departemen yang berbeda, maka wajar sekali 
jika kedua departemen itu, yakni Kementerian Luar Negeri 
dan Kementerian Dalam Negeri, mengeluarkan produk hukum 
yang berbeda. Yang dalam pasal 3 disebutkan bahwa kerjasama 
pemerintah daerah dengan pihak luar negeri berbentuk :

1. Kerjasama provinsi dan kabupaten kota/kota kembar.
2. Kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan.
3. Kerjasama pernyataan modal.
4. Kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
Badan Koordinasi dan Penananaman Modal Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan lahir daru semangat menjalankan tugas 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman 
modal daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan. Kehadiran Badan koordinasi dan penanaman 
modal daerah ini menyelaraskan semangat geliat investasi di 
Indonesia, apalagi setelah terjadi penyempurnaan undang-undang 
tentang penanaman modal atau investasi terdahulu pada tahun 
2007 lewat Undang-Undang No.25 Tahun 2007.  Semangat yang 
dihadirkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 
Sulawesi Selatan dalam proses peningkatan investasi khususnya 
investasi asing di Sulawesi Selatan juga mendapat respon positif 
di daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 
Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal Daerah disahkan oleh 
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan keinginan legislatif untuk 
menghapus peraturan-peraturan daerah sebelumnya yang dapat 
menghambat kelancaran investasi di Sulawesi Selatan, kehadiran 
peraturan daerah dan respon positif legislatif ini kembali semakin 
menggeliat ketika hadirnya Peraturan Gubernur Sulawesi 
Selatan Nomor 20 Tahun 2010 sebagai perubahan atas Peraturan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas 
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Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Geliat pengarusautamaan kesukseskan investasi di Sulawesi 
Selatan utamanya dalam ranah institusi yaitu Badan Koordinasi 
dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga 
ditunjukkan dalam peresmian Menara Badan Koordinasi dan 
Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang 
difungsikan sebagai kantor pada tanggal 30 Mei 2013, beberapa 
bulan setelah berakhirnya hajatan Pilkada Gubernur-Wakil 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan 
terpilihnya kembali pejabat petahana Syahrul Yasin Limpo dan 
Agus Arifin Nu’mang. Pembangunan kantor delapan lantai ini 
juga terasa spesial dan dianggap mendukung dan menandakan 
begitu urgennya pelaksanaan kebijakan investasi Sulawesi Selatan 
kedepan dikarenakan kantor ini berdiri di kawasan elit pusat bisnis 
dan perkantoran terbesar di Kota Makassar yaitu di kawasan elit 
Panakukang. 

Dalam acara peresmian Menara BKPMD Provinsi Sulawesi 
Selatan ini juga ditekankan keinginan besar dan semangat 
BKPMD Sulsel agar bisa mencapai target angka investasi Rp 
10 triliun hingga akhir 2013. Dengan asumsi hingga bulan Mei 
2013 saat itu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah telah 
mencapai nilai investasi sebesar Rp 4,2 triliun, Membaiknya 
iklim investasi di Sulawesi Selatan mendapat tanggapan positif 
dari investor asing, kondisi perekonomian yang terus meningkat 
juga menjadi sektor penopang banjirnya investasi yang masuk, 
terbukti pada saat itu saja investasi yang masuk sudah mencapai 
Rp 4,2 triliun. Rp 2,3 triliun diantaraya merupakan investasi 
asing, besaran investasi hampir merata di setiap kabupaten/kota 
di Sulawesi Selatan, walau investasi terbesar dari 24 Kabupaten/
Kota itu berada di Kabupaten Barru, Bantaeng, Luwu Timur 
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dengan penekanan pada sektor pertanian dan perdagangan. 12 

Gambar 4.1 : Tower BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Semangat menggelorakan hadirnya investasi di Provinsi 
Sulawesi Selatan juga kembali dimunculkan oleh Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan, H.Syahrul Yasin Limpo lewat pidato 
peresmian Tower BKPMD Sulsel ini, Gubernur Sulawesi Selatan 
menyatakan dalam sambutannya bahwa beliau berharap agar 
dengan adanya gedung baru ini, Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Daerah mampu memberikan pelayanan yang semakin 
baik, mudah, ramah dan modern. Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan juga tidak 
boleh menerima sogokan dan ketika ada pegawai macam-
macam maka ganjaran yang tepat hanyalah dipecat. Pemerintah 
yang baik adalah pemerintah yang tidak berhenti bergerak dan 
terus berinovasi, mencirikan keinginan gubernur membentuk 
12 “Peresmian Tower Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan, http://sulselprov.go.id/berita-peresmian-tower-badan-
koordinasi-penanaman-modal-daerah-sulawesi-selatan.html, diakses pada 
tanggal 1 Desember 2014.
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suatu pemerintahan yang good governance dalam mendukung 
peningkatan investasi  utamanya investasi asing. 13

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah juga 
diharapkan harus selalu kreatif dan berinovasi dalam menjaring 
investor agar mau berinvestasi di Sulawesi Selatan. Lanjut 
dikatakan Gubernur dalam pidatonya bahwa salah satu cara 
untuk memajukan daerah kita adalah membangun networking, 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah harus melakukan 
pertemuan man to man dengan para duta besar negara asing.14 
Pernyataan Gubernur sekaligus perintah secara langsung kepada 
BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan ini secara terbuka telah 
mencirikan perlunya dibangun kerangka berfikir dan aksi dalam 
menggaet lebih besarnya potensi investasi utamanya investasi 
asing melalui kegiatan peningkatan investasi asing berbasis 
diplomasi oleh institusi BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Selatan memposisikan dirinya sebagai geliat lokal dalam 
interaksi global. 

Sinyalemen-sinyalemen positif terkait masa depan investasi 
di Sulawesi Selatan mencirikan kemajuan semangat otonomi 
daerah, pada kasus ini provinsi sebagai aktor utama dalam 
otonomi daerah telah mengambil perannya dengan baik, selain 
itu juga menandakan adanya upaya berbenah daerah dalam 
persiapan untuk ikut terjun dalam iklim global dengan urgensi 
dan rasionalitas yang jelas. Sulawesi Selatan yang merupakan 
salah satu Provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi 
yang baik, memiliki nilai strategis dalam konstalasi pembangunan 
Indonesia utamanya di luar pulau Jawa khususnya Kawasan Timur 
Indonesia. Selain memiliki sumber daya alam yang cukup besar, 
khususnya di bidang pertanian, pariwisata, dan pertambangan, 
dengan posisinya yang strategis yang menandai bahwa Provinsi 
13 Ibid.,
14 Ibid.,
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Sulawesi Selatan adalah jembatan antara kawasan Barat dan 
Timur Indonesia dan menjadi pintu gerbang sekaligus berfungsi 
sebagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena 
itu Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif sekaligus 
kompetitif untuk kegiatan investasi, dengan harapan keunggulan-
keunggulan ini selalu mendapatkan respon positif dari stakeholder 
terkait.

2. Peran Aktor Paradiplomasi di Sulawesi Selatan
Adanya aktor baru dalam pelaksanaan hubungan 

internasional, hal mana secara teoritis pemerintah daerah (local 
government) baik tingkat I maupun tingkat II, bisa dikatakan 
sebagai aktor baru dalam studi maupun pelaksanaan hubungan 
internasional, munculnya aktor baru yang bernama pemerintah 
daerah (local government) mempengaruhi pengembangan model 
hubungan yang bersifat transnasional.15 

Munculnya aktor baru pemerintah daerah dalam hal ini aktor 
paradiplomasi juga telah mendapatkan respon positif dan mulus 
melalui kepemilikan landasan legal formal di Indonesia. Peran 
pemerintah daerah di Indonesia dalam kerangka paradiplomasi 
tercirikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.37 
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 
Daerah, kedua landasan ini memberikan kerangka hukum yang 
jelas bagi berlakunya aktivitas kerja sama internasional bagi 
Pemerintah Daerah yang relevan bagi kepentingan percepatan 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Menurut UU No.37/1999, Hubungan Luar Negeri 
adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan 
internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat 

15 Sidik Jatmika, Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf, 
Yogyakarta, 2001, Hal.53
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dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan 
usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat, atau warga negara. Sementara itu UU No.22/1999  
dan UU No. 32/2004 telah memberi otonomi yang luas bagi 
Pemda untuk mengembangkan segenap potensi daerahnya guna 
mengakselerasi proses pembangunan di daerahnya. Semangat 
desentralisasi dan penguatan kapasitas daerah dalam menyambut 
era global yang penuh persaingan juga diiringi oleh peraturan yang 
berlaku, berdasarkan prinsip yang mengacu pada UU No.24/2000 
tentang pembuatan perjanjian internasional, pemerintah daerah 
baik di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten telah ditegaskan 
sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kualifikasi sebagai 
pemrakarsa dalam mewujudkan perjanjian internasional berbasis 
daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menurut Asrul 
Sani16 dalam peningkatan investasi asing berperan sebagai jalur 
masuknya investasi lewat serangkaian promosi dan diplomasi 
serta analisis penilaian terhadap permohonan izin investor yang 
tanggung jawabnya berada di BKPMD, administrasi perjanjian 
yang kemudian tanggung jawabnya berada pada biro kerjasama, 
dan pelaksanaan investasi yang tanggung jawabnya berada pada 
SKPD terkait seperti investasi pertanian maka Dinas Pertanian 
yang bertanggung jawab, begitu pula dengan investasi-investasi 
lainnya tanpa memutus rantai koordinasi utamanya BKPMD 
sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas 
investasi utamanya investasi asing di daerah, dan BKPM yang 
menurut Mukhlis17 sebagai institusi pemerintah tingkat pusat 
dan yang memiliki kewenangan pendaftaran dan pemberian izin 
khusus investasi asing tentu dengan koordinasi dengan daerah 

16 Asrul Sani merupakan Sekretaris Biro Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan
17 Mukhlis merupakan Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal BKPMD 

Provinsi Sulawesi Selatan
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investasi, untuk BKPMD sendiri pemberian izin masih dalam 
tataran investasi dalam negeri.

3.  Visi dan Misi BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan
Era globalisasi membuat perkembangan-perkembangan 

yang menarik dalam tatanan hubungan internasional, belum 
lagi ketika diselaraskan dengan semangat desentralisasi atau 
otonomi daerah yang sedang giat-giatnya digeliatkan oleh 
institusi pemerintah setingkat provinsi dan kabupaten/kota, tidak 
terkecuali di Sulawesi Selatan. Dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 
yang diharapkan terwujud pada akhir periode kepemimpinan 
pemerintahan Provinsi 2013-2018 memiliki substansi utama yaitu 
visi dan misi lima tahun kedepan berdasarkan sistem perencanaan 
pembangunan daerah. Berdasarkan substansi dan penjabaran dari 
sistem perencanaan pembangunan daerah tersebut, maka visi 
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018 adalah 
“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional 
dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Dalam rumusan visi ini ada dua pokok visi yang menjadi 
perhatian penting pemerintah, yaitu pilar utama pembangunan 
nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan. Penjelasan 
masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Pokok visi yang pertama ialah Pilar Utama Pembangunan 
Nasional adalah gambaran mengenai proyeksi kondisi Sulawesi 
Selatan pada tahun 2018 nanti yang menjadi acuan dan 
berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa 
saat ini. Persoalan mendasar itu khususnya dalam perwujudan 
ketahan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. 
Hal ini dapat ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang 
semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan 
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perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar 
ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi 
perbaikan kehidupan demokratis.

Pokok visi yang kedua ialah Simpul Jejaring Akselerasi 
Kesejahteraan, diharapkan Sulawesi Selatan dapat menjadi 
simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan 
kesehatan, serta simpul perhubungan laut, darat, dan udara di 
Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya. Selain itu 
harapannya kemudian Provinsi Sulawesi Selatan dapat menggapai 
fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi, 
diharapkan juga pada tahun 2018 itu indeks pembangunan manusia 
telah berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan 
ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita 
sekitar Rp.30 juta/tahun. Angka kemiskinan dan pengangguran 
di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta 
industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan dalam 
perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi dimana Sulawesi 
Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan 
kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, 
nasional, dan internasional.

Selain visi kedepan, dalam RPJMD dituangkan pula Misi 
Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, misi ini dimaksudkan 
sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi 
terwujudnya visi. Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-
2018 dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, 
kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, 
kesehatan dan infrastruktur.

3. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas 
regional, nasional dan global.
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4. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian 
hukum.

5. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, dan 
kesatuan bangsa.

6. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik 
dan bersih. 

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil 
Gubernur yang tertuang ddalam RPJMD Provinsi Sulawesi 
Selatan 2013-2018, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung pelaksanaan 
misi pertama, ketiga dan keenam yaitu meningkatkan kualitas 
kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian 
lingkungan, meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas 
regional, nasional dan global, dan meningkatkan perwujudan 
kepemerintahan yang baik dan bersih. Ketiga misi ini memiliki 
korelasi dengan tugas-tugas BKPMD Sulawesi Selatan dan 
menjadi bentuk tanggung jawa mendukung pencapaian Visi dan 
Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, tiga misi 
ini juga yang menurut Andi Verianti Makmur18 yang menjadi 
landasan pijakan BKPMD Sulawesi Selatan dalam menentukan 
program-program apa yang akan dilakukan dalam lima tahun 
kedepan.

Untuk berkontribusi pada visi pemerintah daerah yang 
tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, 
BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan visinya yang 
yang dituangkan dalam RENSTRA BKPMD Sulawesi Selatan 
2013-2018 sebagai berikut “Sulawesi Selatan sebagai tujuan 
investasi dan kerjasama dalam peningkatan kemakmuran 
ekonomi”. Dalam rumusan visi BKPMD ini adala dua pokok 

18 Andi Verianti Makmur Merupakan Kepala Sub Bagian Program Badan Koordinasi 
dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
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visi yang penting menjadi perhatian yakni harapan kedepan agar 
dapat menjadi tujuan investasi dan kerjasama dan peningkatan 
kemakmuran ekonomi. Penjelasan masing-masing pokok visi 
tersebut sebagai berikut.

Pokok visi yang pertama yakni tujuan investasi dan kerjasama 
adalah gambaran Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi 
daerah tujuan invstasi baik investasi yang berasal dari luar negeri 
maupun dalam negeri, Sulawesi Selatan akan menempatkan dirinya 
sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau 
Jawa, salah satu misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan adalah meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas 
regional, nasional dan global. Sulawesi Selatan memantapkan posisinya 
sebagai daerah tujuan investasi dan kerjasama di Indonesia dengan 
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pokok visi yang kedua yakni peningkatan kemakmuran 
ekonomi, pokok visi ini adalah gambaran perekonomian Sulawesi 
Selatan pada tahun 2018 nantinya yang dimana berada pada fase 
kehidupan makmur dan sejahtera dimana masyarakat Sulawesi 
Selatan memasuki sebuah kondisi kematangan ekonomi secara 
keseluruhan. Pada akhir 2018, indeks pertumbuhan ekonomi 
Sulawesi Selatan terus berada pada ketegori menengah tinggi, 
indeks pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terus berada diatas 
indeks rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan 
perkapita masyarakat berada pada sekitar Rp.30 Juta/tahun, angka 
kemiskinan dan pengangguran dibawah rata-rata nasional, dan 
perkembangan industri manufaktur dan jasa akan berkontribusi 
secara signifikan dalam struktur perekonomian Sulawesi Selatan 
sehingga kedepan Sulawesi Selatan dapat bersinegeri dengan 
perkembangan regional, nasional dan Internasional.

Merespon rumusan visi tersebut yang merupakan arah 
pengembangan penanamal modal yang hendak di capai dalam 
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lima tahun ke depan dengan didasarkan pada isu-isu strategis 
yang didasarkan pada tingkat pencapaian kinerja yang lima 
tahun sebelumnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi 
yang menjadi tanggung jawab BKPMD dalam menjalankan 
roda pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun 
yang akan datang. Selanjutnya diperlukan pula langkah-langkah 
kongkrit untuk mencapai visi tersebut, melalui tiga misi berikut.

Misi yang pertama adalah Meningkatkan kualitas pelayanan 
penanaman modal, dalam hal ini BKPMD ingin memberikan 
langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, 
bukan hanya oleh BKPMD tetapi semua yang terkait dengan 
aktivitas penanaman modal di daerah ini.Untuk memberikan 
pelayanan yang berkualitas salah satunya dengan menciptakan 
kelembagaan investasi yang efektif, sistem pelayanan yang 
proaktif, terpadu dan komprehensid dan menerapkan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Misi yang kedua adalah meningkatkan daya tarik dan minat 
investasi, dalam hal ini daya tarik investasi yang tinggi akan dimiliki 
suatu daerah jika dibarengi dengan rumusan kebijakan perencanaan 
investasi yang strategis, valid dan realistis, disertai dengan penataan 
ruang dan pemetaan investasi yang strategis, valid dan realistis, 
disertai dengan penataan ruang dan pemetaan investasi yang 
tepat dan konsisten, yang diikuti dengan sosialisasi, promosi dan 
pemberian informasi yang cepat, tepat serta realistis dan ekonomis 
untuk diimplementasikan. Salah satu yang penting disini adalah 
bukan hanya pengembangan sejumlah peluang investasi, tetapi juga 
berupa regulasi yang memberikan kemudahan, fasilitas dan insentif 
bagi para pelaku penanaman modal.

Misi yang ketiga adalah membangun jaringan investasi 
yang luas, dalam hal ini dengan terbangunnya jaringan investasi 
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yang luas maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan 
terhadap iklim investasi, ditandai dengan terciptanya kerjasama 
investasi dan terbukanya akses memperoleh informasi tentang 
potensi dan peluang investasi bagi seluruh masyarakat atau pelaku 
usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah, dan usaha baik di 
dalam maupun luar negeri sehingga akan turut serta meningkatkan 
minat investasi di Sulawesi Selatan.

4. Tujuan dan Sasaran BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan
Dalam menciptakan kondisi investasi dan penguatan 

institusi yang baik utamanya di bidang investasi asing, tujuan 
dan sasaran BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan dibuat untuk 
mendukung terciptanya visi dan misi dari BKPMD ke depan. 
Tujuan ini menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka 
waktu lima tahun kedepan terhitung mulai tahun 2013 hingga 
2018, dengan demikian berbagai kondisi lingkungan investasi 
dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga 
menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan dan sasaran ini. 
Tujuan berdasarkan Visi dan Misi BKPMD Provinsi Sulawesi 
Selatan sesuai RENSTRA BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan 
2013-2018 yaitu :

1. Mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan penanaman 
modal

2. Merumuskan kebijakan investasi strategis yang valid dan 
realistis untuk diimplementasikan dalam penanaman 
modal dalam negeri dan asing

3. Memetakan dan mengoptimalkan potensi penanaman 
modal baik berdasarkan kewilayahan maupun 
berdasarkan sektor-sektor ekonomi

4. Mengintensifkan dan memperluas saluran promosi dan 
informasi investasi yang cepat, tepat dan efektif
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5. Menciptakan koordinasi penanaman modal yang 
terpadu dan komprehensif, baik secara eksternal 
maupun secara internal

6. Pengembangan jaringan investasi yang potensial dan 
berkesinambungan untuk pengembangan ekonomi 
masyarakat secara luas

Adapun untuk dapat mengoptimalkan tercapainya tujuan-
tujuan diatas, maka BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan juga 
menyusun sasaran-sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan penanaman 
modal dengan sasaran terpenuhinya pelayanan 
investasi yang cepat efektif dan efisien dalam 
pengurusan perizinan dan pelayanan penanaman 
modal, terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) investasi yang dapat memuaskan bagi para 
penanaman modal, baik penanaman modal dalam 
negeri maupun penanaman modal asing yang ditandai 
dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, dan 
meningkatnya kualitas sumberdaya aparat penanaman 
modal.

2. Merumuskan kebijakan investasi strategis yang 
valid dan realistis untuk diimplementasikan dalam 
penanaman modal dalam negeri dan asing dengan 
sasaran meningkatnya minat investasi di Sulawesi 
Selatan dan dilahirkannya rumusan perencanaan 
investasi yang memberikan peluang pengembangan 
usaha dan penanaman modal bagi para investor.

3. Memetakan dan mengoptimalkan potensi penanaman 
modal baik berdasarkan kewilayahan maupun berdasarkan 
sektor-sektor ekonomi dengan sasaran tersedianya 
pemetaan potensi penanaman modal berdasarkan wilayah 
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dan sektor-sektor strategis yang ditandai dengan kegiatan 
penanaman modal terfokus dan saling memiliki keterkaitan 
fungsional antara core region dan daerah pendukung dalam 
aktivitas industri dan optimalnya peran dan kontribusi 
penanaman modal pada wilayah dan sektor strategis yang 
ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 
besarnya penyerapan tenaga kerja.

4. Mengintensifkan dan pemperluas saluran promosi 
dan informasi investasi yang cepat, tepat dan realistis 
dengan sasaran Terwujudnya minat investasi yang 
tinggi dari para pelaku penanaman modal dalam negeri 
dan asing yang ditandai dengan besarnya permohonan 
dan persetujuan penanaman modal dan meningkatnya 
realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing 
yang ditandai dengan besarnya penanaman modal yang 
diimplementasikan baik yang bersifat pengembangan 
usaha maupun penanaman modal baru

5. Menciptakan koordinasi penanaman modal yang 
terpadu dan komprehensif baik secara eksternal maupun 
secara nternal dengan sasaran terciptanya sinergi antara 
lembaga pemerintah daerah dengan organisasi pelaku 
usaha yang terkait dengan penanaman modal daerah, 
meninkatnya investor yang memberikan LKPM secara 
benar, meningkatnya realisasi investasi dalam negeri 
dan asing, dan berkurangnya hambatan dan gangguan 
dalam kegiatan penanaman modal.

6. Pengembangan jaringan investasi yang potensial dan 
berkesinambungan untuk pengembangan ekonomi 
masyarakat secara luar dengan sasaran meningkatnya 
investasi baru yang berasal dari luar Sulawesi Selatan 
dan luar negeri.
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5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPMD Provinsi 
Sulawesi Selatan

Sebagai bentuk penguatan institusi dalam menghadapi 
tantangan dan peluang investasi kedepan terlebih dengan adanya 
era baru dalam konstalasi politik pemerintahan dengan lahirnya 
otonomi daerah sebagai penguatan institusi daerah dalam 
pelaksanaan pemerintahan. Maka dilakukan penyempurnaan-
penyempurnaan mengenai tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas 
jabatal struktural pada Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Darah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2010 sebagai bentuk peraturan 
baru atas perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
19 Tahun 2008. 

Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah 
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsntrasi dan tugas pembantuan. 
Untuk menyelenggarakan tugas tesebut Badan Koordinasi dan 
Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi 
sebagai mana tertuang dalam RENSTRA BKPMD Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman 
modal daerah yang meliputi pengembangan penanaman 
modal, promosi penanaman modal, pelayanan 
penanaman modal dan pengendalian dan pengawasan.

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan penanaman 
modal daerah meliputi pengembangan penanaman 
modal, promosi penanaman modal, pelayanan 
penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.

3. Pembinaaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang 
pengembangan modal, promosi penanaman modal, 
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pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan 
pengawasan.

4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menyukseskan terwujudnya tugas dan 
fungsi yang ada maka dibentuklah struktur organisasi komponen 
unit kerja dalam lingkup BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan 
yang dijabarkan dalam RENSTRA BKPMD Provinsi Sulawesi 
Selatan Sebagai berikut :

1. Kepala Badan, Mempunyai tugas membantu Gubernur 
dalam menentukan kebijaksanaan dan penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal 
Daerah.

2. Sekretariat Badan, dipimpin oleh Sekretaris yang 
mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 
administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam 
lingkup Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 Untuk menyukseskan tugas Sekretariat dalam tugas-
tugas administrasi seluruh satuan di BKPMD, maka 
Sekretariat terdiri lagi atas sub bagian umum dan 
kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian 
program dengan tugas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bagian memiliki tugas 
melakukan urusan ketatausahaan Badan meliputi 
surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, 
administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, 
pemeliharaan, dan urusan rumah tangga, dan 
mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi 
rencana formasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
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berkala, cuti, pension, pengembangan karier dan 
kesejahteraan pegawai.

b. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengelola 
administrasi keuangan meliputi penyusunan 
anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan 
laporan keuangan. 

c. Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian mempunyai tugas melakukan analisis 
dan menyusun laporan hasil kegiatan Badan, 
penyiapan bahan perumusan, bahan rencana dan 
program dan penyiapan laporan badan. 

3. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
melakukan penelitian dan penilaian terhadap aplikasi 
penanaman modal dalam rangka penyelesaian Surat 
Persetujuan penanaman modal dalam dan luar negeri. 
Melakukan koordinasi penilaian permohonan fasilitas 
penanaman modal, memberikan pelayanan kepada 
dunia usaha mengenai fasilitas yang diperlukan bagi 
kelancaran kegiatan penanaman modal dan melakukan 
penelitian/penilaian terhadap permohonan izin Kerja 
Tenaga Asing.

 Untuk menyukseskan tugas-tugas bidang pelayanan 
penanaman modal, maka bidang pelayanan penanaman 
modal terdiri lagi sub-sub bidang yang terdiri atas :
a. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dalam 

Negeri, dipimpin oleh seorang kepala sub bidang 
mempunyai tugas menyiapkan dan memproses 
aplikasi permohonan penanaman modal baru, 
perubahan, perluasan dan membantu dunia usaha 



Ahmad Harakan126

dalam penyelesaian IUT, perpajakan, Kepabeanan, 
APIT, dalam rangka penanaman modal dalam 
negeri.

b. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Asing, 
diipimpin oleh seorang kepala Sub bidang 
mempunyai tugas menyeliti persyaratan aplikasi 
permohonan penanaman modal baru, perubahan, 
perluasan dan membantu dunia usaha dalam 
penyelesaian IUT, perpajakan, kepabeanan, APIT, 
dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal 
Asing. 

4. Bidang Pengembangan Penanaman Modal, dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
melakukan pengembangan penanaman modal untuk 
mengoptimalkan pengolahan potensi penanaman 
modal daerah.

 Untuk menyukseskan tugas-tugas Bidang 
Pengembangan Penanaman Modal, maka Bidang 
Pengembangan Penanaman Modal dibantu oleh sub-
sub bagian yang terdiri atas :
a. Sub Bidang Kajian Potensi Penanaman Modal, 

dipimpin oleh seorang kepala sub bidang 
mempunyai tugas melakukan pengkajian potensi 
dan peluang penanaman modal dalam rangka 
menciptakan iklim investasi yang kondusif.

b. Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman 
Modal, dipimpin oleh seorang kepala sub bidang 
mempunyai tugas melakukan penyusunan dan 
pengembangan sistem informasi penanaman modal 
dalam rangka mengoptimalkan pengolahan potensi 
dan peluang investasi daerah.
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5. Bidang Promosi Penanaman Modal, dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan 
promosi potensi dan peluang investasi secara terpadu 
antar lembaga, sektor dan wilayah serta mengkoordinir 
kegiatan kerjasama bidang investasi antar lembaga dan 
pemerintah dari dalam dan luar negeri.
 Untuk menyukseskan program-program bidang 

Promosi Penanaman Modal yang menurut 
Mustamin19 sebagai ujung tombak dalam 
pelaksanaan usaha peningkatan investasi di 
Sulawesi Selatan maka tugas-tugas bidang terkait 
dibantu oleh sub-sub bidang, sebagai berikut :

a. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal, dipimpin 
oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas 
merencanakan melaksanakan dan menindaklanjuti 
kegiatan promosi setiap tahun, menyusun dan 
mengadakan sarana dan prasarana promosi investasi 
dan memfasilitasi kegiatan koordinasi perencanaan 
penanaman modal provinsi.

b. Sub Bidang Kerjasama, dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas 
mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan 
kerjasama bidang investasi dengan pemerintah, 
lembaga pemerintah dan swasta dalam dan luar 
negeri.

6. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
melakukan Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian, 

19 Mustamin adalah Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal BKPMD Provinsi 
Sulawesi Selatan
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dan Pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman 
modal, serta penggunaan fasilitas dan penilaian laporan 
kegiatan penanaman Modal. Menurut Indiani Ismu20 
bidang ini merupakan bentuk pertanggung jawaban 
dan pengawasan pemerintah pada investasi-investasi 
yang sedang berjalan agar tetap pada jalur yang sesuai.

 Untuk menyukseskan tugas-tugas Bidang Pengendalian 
dan Pengawasan, maka bidang terkait dibantu oleh sub-
sub bidang yang terdiri atas :
a. Sub Bidang Pemantauan dan Pembinaan, dipimpin 

oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai 
tugas melakukan pemantauan, pengawasan dan 
pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman 
Modal. 

b. Sub Bidang Realisasi Investasi, dipimpin oleh 
seorang kepala bidang, mempunyai tugas 
melaksanakan penilaian yang disampaikan oleh 
penanaman modal melalui LKPM (Laporan 
Kegiatan Penanaman Modal) dan melakukan 
evaluatasi atas laporan tersebut serta membuat 
realisai investasi.

7. Unit Pelaksanaan Teknis–Pelayanan Perizinan Terpadu 
(UPT-P2T), dipimpin oleh Kepala UPT yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan 
menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang 
perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan 
kepastian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, 
dan tugas pembantuan.

20 Indiani Ismu adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BKPMD Provinsi 
Sulawesi Selatan
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 Tugas-tugas Unit Pelaksanaan Teknis – Pelayanan 
Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh Kepala UPT, 
dibantu oleh beberapa sub bagian yang terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha 

mempunyai tugas melakukan pengelolaan 
urusan rumah tangga, perlengkapan, tata laksana 
kepegawaian,  perencanaan dan keuangan.

b. Seksi Pelayanan Perizinan, Sub bagian ini 
mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan 
perizinan yang meliputi pengelolaan pelayanan, 
meneliti kelengkapan administrasi serta pengawasan 
prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan.

c. Seksi Pelayanan Non Perizinan, Seksi ini memiliki 
tugas pokok melakukan kegiatan pelayanan non 
perizinan yang meliputi pengelolaan pelayanan, 
meneliti kelengkapan administrasi serta pengawasan 
prosedur dan mekanisme pelayanan non perizinan.

Untuk menyukseskan dan memperkuat institusi BKPMD 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD yang dipercayai 
Pemerintah Provinsi dalam urusan Investasi di Provinsi Sulawesi 
Selatan, BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh 
sumber daya manusia menurut pendataan terakhir pada bulan 
November 2013 dengan jumlah pegawai 63 orang yang terdiri 
dari 34 orang laki-laki dan 29 perempuan.21 Berdasarkan Tingkat 
pendidikan Pegawai Negeri Sipil BKPMD Provinsi Sulawesi 
Selatan maka didapatkan latar belakang yang berpendidikan S2 
atau Magister sebanyak 18 orang, berpendidikan S1 atau Sarjana 
sebanyak 31 orang, Diploma atau sederajat sebanyak 5 orang dan 
berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 9 orang. 22 Berdasarkan 

21 RENSTRA BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018,  Hal. 23.
22 Ibid., Hal.23-24 
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struktur eselon, Eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 
5 orang dan Eselon IV sebanyak 13 Orang, dan Staf sebanyak 44 
orang.23

Selain sumber daya yang mendukung, BKPMD Provinsi 
Sulawesi Selatan juga didukung oleh anggaran yang memadai, 
dalam laporan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan 
BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan yang dirilis dalam 
RENSTRA BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan dituliskan 
bahwa anggaran pada tahun 2008 senilai 10,55 Miliar dengan 
realisasi anggaran sebesar 9.98 Miliar, pada tahun 2009 
anggaran senilai 10,64 dengan realisasi anggaran sebanyak 
10,64 Miliar, pada tahun 2010 anggaran senilai 12,57 Miliar 
dengan realisasi anggaran sebanyak 11,69 Miliar, pada tahun 
2011 dengan anggaran 22,93 Miliar dengan realisasi anggaran 
sebanyak 19,28 Miliar, dan pendataan terakhir pada RENSTRA 
BKPMD 2013-2018 maka pada tahun 2012 anggaran sebesar 
22,45 miliar dengan realisasi 22,04 miliar.24

Realisasi anggaran dalam lima tahun terakhir itu 
digambarkan dalam 45 pencapaian kinerja pelayanan BKPMD 
Provinsi Sulawesi Selatan (Terlampir). Selain itu BKPMD 
Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2008 hingga Triwulan III 2013 
telah memberi total persetujuan terhadap investasi asing sebesar 
US$ 2.674.770.540 dengan jumlah proyek 66 proyek, berdasarkan 
capaian realisasi investasi hingga triwulan III untuk investasi 
asing dengan realisasi sebesar US$ 1.589.940.059 dengan jumlah 
205 proyek.25

23 Ibid., Hal. 24
24 Ibid., Hal.27
25 Ibid., Hal.34



131Paradiplomasi Investasi

6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 
BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi 
global, Indonesia begitu optimis investasi di negara ini memiliki 
respon yang baik untuk tumbuh, dalam situasi makro ekonomi 
global saat ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik 
masuknya investor yang sedang mencari negara-negara emerging 
market bagi investornya. Secara umum, iklim investasi di Indonesia 
dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan investasi 
yang sudah ada.

Dalam RENSTRA BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan, 
ada dua tantangan yang selayaknya menjadi perhatian penting 
untuk pengembangan pelayanan BKPMD Provinsi Sulawesi 
Selatan, tantangan pertama adalah tantangan dari dalam atau 
internal, antara lain yang pertama ialah masih adanya gangguan 
keamanan pada beberapa wilayah yang dapat mempengaruhi 
persepsi investor terhadap kenyamanan berinvestasi, kedua 
kurangnya kepastian hukum yang selanjutnya mengakibatkan 
ketidakpastian hak milik dan perjanjian usaha serta lemahnya 
penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, 
ketiga adalah tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah serta 
kesimpangsiuran pembagian kewenangan yang berkaitan dengan 
penyusunan kebijakan dibidang investasi, pemberian investasi 
dan perizinan.

Selain itu alasan keempat ialah prosedur perizinan yang 
panjang dan berbelit mulai dari perizinan hingga kepabeanan 
yang tidak saja mengakibatkan tingginya biaya berusaha sekaligus 
menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dimanfaatkan, 
kelima ialah kurangnya insentif dalam kegiatan penanaman 
modal, khususnya insentif perpajakan, bila dibandingkan dengan 
kebijakan dari negara-negara lain Indonesia relative tertinggal, 
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sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan 
pajak (tax holiday).

Adapun tantangan dari luar (eksternal) yang 
mekhawatirkan dan dapat mengganggu kegiatan investasi di 
Indonesia ialah adanya fakta bahwa kecenderungan investasi 
asing menurun akibat meningkatnya ketidakpastian lobal 
sehingga mempengaruhi rasa aman investor dalam berinvestasi, 
selanjutnya kecenderungan menurunnya arus investasi asing 
dikarenakan kecenderungan domestic negara tersebut seperti 
pertumbuhan pasar yang tinggi, biaya produksi yang murah, 
serta ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Sesungguhnya 
tantangan-tantangan ini menjadi pekerjaan yang penting 
dilaksanakan dan didapatkan solusi-solusi kedepan melalui 
program-program yang mendukung keberhasilan BKPMD 
Provinsi Sulawesi Selatan kedepan.

Tantangan internal dan eksternal ini sesungguhnya tidak 
menjadi momok yang berat bagi BKPMD Provinsi Sulawesi 
Selatan ketika dapat memanfaatkan beberapa peluang yang 
telah dimiliki daerah tersebut. Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
berbagai keunggulan potensi yang dimiliki serta peluang investasi 
tetap menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi, berbagai 
kebijakan pusat dan daerah telah diberikan untuk datang dan 
berinvestasi di Sulawesi Selatan. Dukungan sarana dan prasarana 
transportasi darat yang baik yang menghubungkan lalu lintas 
di Sulawesi diiringi dengan kenyataan bahwa Makassar sebagai 
ibukota Provinsi merupakan sebuah pusat pelayanan jasa 
pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang paling baik di Kawasan 
Timur Indonesia. Selain itu Makassar juga telah difasilitasi 
dengan keberadaan jalan tol yang menghubungkan antara pusat 
kota, Kawasan Industri Makassar, Pelabuhan Soekarno-Hatta 
dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
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Dari dukungan transportasi laut, Pelabuhan Internasional 
Soekarno-Hatta adalah pelabuhan yang memiliki volume bongkar 
muat barang dan penumbang tertinggi di Indonesia dengan 
kunjungan kapal rata-rata mencapai 4.439 unit yang berasal dari 
dalam negeri dan 358 unit yang berasal dari luar negeri.26 Selain itu 
juga didukung dengan sejumlah pelabuhan nasional dan regional 
yaitu Pelabuhan antar pulau di Parepare, pelabuhan penyeberangan 
Bajoe di Bone, Pelabuhan Siwa di Wajo, Pelabuhan Bira di 
Bulukumba, Pelabuhan Garongkong di Barru dan Pelabuhan 
Benteng di Selayar. Khusus di Pangkp dan Maros terdapat 
angkutan khusus untuk barang produksi semen milik Semen 
Tonasa dan Bosowa. Pada semua kabupaten kota yang memiliki 
wilayah perairan juga terdapat sejumlah tempat pendaratan ikan 
yang berfungsi sebagi pelabuhan dan pelelangan ikan.

Dari dukungan transportasi udara, keberadaan Bandara 
Internasional Sultan Hasanuddin sebagai bandara tersibuk ketiga 
di Indonesia merupakan asset nasional yang sangat besar dalam 
mendukung kemajuan pembangunan yang selayaknya tidak hanya 
di Sulsel tapi keseluruhan dari kawasan timur Indonesia, selain 
itu tingginya intensitas penerbangan baik dalam dan luar negeri. 
Belum lagi dengan bandara pendukung lainnya yang berjumlah 13 
bandara. Saat ini juga sedang dikembangkan bandara Pong Tiku 
di Toraja dan Aroepala di Selayar, kedua daerah ini ada destinasi 
wisata internasional yang terkenal. Selain itu untuk wilayah Luwu 
dan sekitarnya yang merupakan kabupaten terjauh dari ibukota 
provinsi juga sudah difasilitasi oleh bandara yang dioperasikan 
oleh PT.Vale yang juga salah satu investor asing yang berinvestasi 
di Sulawesi Selatan.

Dari sisi prasarana jaringan komunikasi dan telekomunikasi, 
saat ini jaringan PT Telkom telah melayani dan mamu 

26 Ibid., Hal. 30 
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menjangkau seluruh wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi 
Selatan, begitu pula dengan jaringan telepon seluler dan data 
internet yang jangkauan kapasitasnya jauh lebih luas lagi untuk 
melayani kebutuhan informasi masyarakat hingga ke daerah 
terpencil sekalipun. Dari sisi dukungan prasarana energi juga 
sangat terpenuhi, dengan variasi dan kapasitas pembangkit listrik 
yang beragam seperti PLTA, PLTU, PLTD dan PLTG yang 
tersebar di Makassar, Pinrang, Sengkang, Jeneponto dan Barru. 
Selain itu sedang diupayakan untuk pendirian pembangkit listrik 
tenaga batubara di Enrekang dan pengadaan microhidro  untuk 
pembangkit listrik skala kecil di pedesaan. 

Tantangan dan peluang ini merupakan bagian dari dinamika 
pelaksanaan kegiatan investasi di Sulawesi Selatan, BKPMD 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai institusi yang ditunjuk dan 
bertanggung jawab dalam kegiatan investasi ini yang disertai 
dengan sumber daya anggaran dan staff pekerja dituntut untuk 
melakukan program-program yang relevan dan terukur agar 
tercipta dan terwujud visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan 
secara umum dan visi dan misi BKPMD Provinsi Sulawesi 
Selatan secara khusus, sehingga dapat pula dirasakan manfaat-
manfaat investasi bagi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan BKPMD Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam Peningkatan Investasi Asing 

Provinsi Sulawesi Selatan di era otonomi daerah betul-
betul memanfaatkan situasi dan kondisi serta merebut peluang-
peluang yang terbentang serta siap untuk dieksekusi dalam arah 
kebijakan peningkatan investasi yang berada dalam tanggung 
jawab BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan. Apalagi Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo telah memberi 
pandangan-pandangan sekaligus perintah agar BKPMD Provinsi 
Sulawesi Selatan semakin inovatif dan kreatif dalam menggaet 
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investor utamanya investor asing melalui langkah man to man 
yaitu adanya inisiatif BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk 
langsung melakukan diplomasi investasi dengan mengadakan 
pertemuan langsung bersama duta besar-duta besar negara lain 
untuk kesuksesan investasi di Sulawesi Selatan. Dengan Visi 
Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi dan kerjasama dalam 
peningkatan kemakmuran ekonomi maka arah kebijakan investasi 
daerah Sulawesi Selatan sesuai RENSTRA Provinsi Sulawesi 
Selatan 2013-2018 untuk menyukseskan peningkatan investasi di 
daerah ini sebagai berikut :

1. Dengan misi pertama yaitu meningkatkan kualitas 
pelayanan penanaman modal, dengan tujuan 
mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan penanaman 
modal, maka BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan 
merumuskan strategi dengan cara meningkatkan kualitas 
pelayanan perizinan dengan memberikan kemudahan 
dan percepatan pemberian perizinan, meningkatkan 
kualitas SDM aparatur penanaman modal, 
meningkatkan tertib administrasi pada semua jenis 
pelayanan administrasi penunjang operasional kantor, 
menerapkan SOP pelayanan perizinan sebagai standar 
untuk pelayanan yang cepat, efektif dan efisien, serta 
meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan 
penunjang operasional kantor. Misi, tujuan dan strategi 
ini dijabarkan dalam empat arah kebijakan yang akan 
dilakukan yaitu menerapkan pelayanan perizinan terpadu 
satu pintu (PTSP), mengikutsertakan aparat BKPMD 
dalam berbagai pelatihan, mengimplementasikan SOP 
terhadap semua jenis operasional pelayanan perizinan, 
dan meningkatkan dukungan sarana dan prasarana 
penunjang pelayanan perizinan. 
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2. Dengan misi kedua meningkatkan daya tarik dan minat 
investasi, dengan empat tujuan yaitu :
a. Pertama, merumuskan kebijakan investasi strategis 

yang valid dan realistis untuk diimplementasikan 
dalam penanaman modal dalam negeri dan asing 
dengan strategi memberikan kemudahan, fasilitas 
dan insentif kepada para investor yang ditandai 
dengan dikeluarkannya kebijakan yang mengatur 
kegiatan penanaman modal dan memperkuat 
fungsi perencanaan penanaman modal yang seiring 
dengan program pembangunan, dengan arah 
kebijakan yaitu penyusunan peraturan gubernur 
tentang penanaman modal, pemberian kemudahan, 
fasilitas, dan insentif kepada calon investor, dan 
penyusunan rencana umum penanaman modal 
Provinsi (RUPMP). 

b. Kedua, Dengan memetakan dan mengoptimalkan 
potensi penanaman modal baik berdasarkan 
kewilayahan maupun berdasarkan sektor-
sektor ekonomi, dengan strategi melaksanakan 
pengembangan investasi yang lebih fokus pada 
sektor-sektor unggulan yaitu pangan, energi, dan 
infrastruktur, dan membina pelaku usaha kecil 
menengah ntuk bekerjasama dengan investor, dengan 
arah kebijakan mengembangkan sistem informasi 
dalam penyediaan informasi potensi unggulan 
daerah, menyediakan informasi lahan potensial 
untuk tujuan investasi kepada calon investor, dan 
pembinaan terhadap pelaku usaha kecil menengah.

c. Ketiga, Dengan mengintensifkan dan memperluas 
saluran promosi dan informasi investasi yang cepat, 
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tepat, dan realistis, dengan strategi meningkatkan 
kualitas dan integritas promosi penanaman modal, 
memfasilitasi penyelenggaraan forum investasi, 
menyediakan data peluang dan potensi investasi 
penanaman modal, dengan arah kebijakan 
melakukan pengembangan strategi promosi yang 
lebih focus, terarah, dan inovatif, peningkatan 
kualitas penyelenggaraan promosi/pameran dan 
menyiapkan sumber daya promosi yang handal.

d. Keempat, Dengan menciptakan koordinasi dan 
penanaman modal yang terpadu dan komprehensif, 
baik secara eksternal maupun secara internal 
dengan strategi melaksanakan pemantauan, 
pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap 
investor sesuai dengan hak, kewajiban dan 
tanggung jawab penanam modal, memaksimalkan 
jumlah investor yang menyampaikan LKPM secara 
rutin, dengan arah kebijakan menghimpun data 
realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri 
serta menginventarisir gangguan dan hambatan 
dalam kegiatan penanaman modal, membentuk 
tim satuan tugas (task force) dalam menyelesaikan 
permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan 
kegiatan penanaman modal, dan menjaga agar hak, 
kewajiban dan tanggung jawab penanam modal 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

3. Dengan misi ketiga, membangun jaringan investasi 
yang luas, dengan tujuan pengembangan jaringan 
investasi yang potensial dan berkesinambungan untuk 
pengembangan ekonomi masyarakat secara luas, dengan 
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strategi memanfaatkan forum/pertemuan bisnis dalam 
memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada calon 
investor, menyediakan data/informasi tentang peluang 
investasi dan ketersediaan lahan secara komprehensif, 
dan memperkuat kerjasama regional, nasional dan 
internasional, dengan arah kebijakan membuat buku 
business partner/mitra bisnis untuk jaringan investasi, 
memanfaatkan teknologi informasi (website) dalam 
penyebarluasan informasi peluang investasi, dan 
mengembangkan kerjasama regional Sulawesi (KAPET 
dan KEK), antar kawasan, antar negara dengan tetap 
membuka peluang bagi pengembangan kerjasama 
lainnya.

Pertanyaan selanjutnya dari penguatan institusi untuk 
menyukseskan terlaksananya kegiatan investasi asing hingga 
pentingnya strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh 
BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan atau pihak-pihak terkait 
sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan investasi 
asing di Sulawesi Selatan adalah apa manfaat yang didapatkan 
dari kegiatan investasi asing sehingga begitu digeliatkan oleh 
pemerintah provinsi, walau senantiasa ada pendapat pro dan kontra 
terhadap kehadiran investasi asing dan perbedaan pandangan 
dalam membedakan eksplorasi dan eksploitasi dalam kegiatan 
investasi seringkali melekat pada setiap kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan investasi asing. 

Terlepas dari itu, ternyata harus disadari dan diakui investasi 
asing telah memberi manfaat terhadap daerah tempat berinvestasi, 
tidak terkecuali Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut AM. Arifin27 
investasi asing dapat membantu pertumbuhan ekonomi, dalam 
lima tahun terakhir Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa diatas 

27 AM. Arifin merupakan Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan
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rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan potensi kita 
yang ada, kita juga dapat belajar langsung kepada investor-
investor asing dalam bagaimana mengelola potensi daerah, dan 
alih teknologi, apalagi pemerintah daerah sering dilibatkan dalam 
kegiatan investasi. Menurut AM. Arifin selanjutnya, investasi asing 
juga dapat mempercepat pembangunan apalagi ketika berinvestasi 
dalam bidang infrastruktur dan menggerakkan pemerintah daerah 
untuk giat membangun agar elok dipandang dan patut menjadi 
daerah investasi, dengan investasi asing yang ingin masuk ini juga, 
Sulawesi Selatan mendapatkan perhatian khusus dari pusat dalam 
pembangunan daerah, proyek-proyek pembangunan pusat untuk 
Sulawesi Selatan tertulis di MP3EI (Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 2011-2025, salah 
satu bukti pembangunan pemerintah pusat yang saat ini masih 
dalam tahap pembangunan, pembangunan ini masih tahap 
pertama yaitu untuk jalur Makassar – Parepare, pembangunan 
jalur kereta api modern ini juga merupakan yang pertama di 
Kawasan Timur Indonesia. 

Menurut Mustamin28, manfaat adanya investasi utamanya 
investasi asing di Provinsi Sulawesi Selatan ialah dapat 
memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Provinsi Sulawesi 
Selatan, lapangan kerja menjadi tersedia, ini juga dapat membantu 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengurangi angka 
pengangguran. Saat ini juga ada beberapa kabupaten yang telah 
membuka penerimaan Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi 
penguasaan bahasa asing, seperti di Kabupaten Bantaeng yang telah 
membuka kualifikasi khusus untuk Bahasa Jepang, seperti diketahui 
di Kabupaten Bantaeng memang erat hubungannya dengan 
geliat investor-investor asal Jepang dalam berinvestasi di tempat 
tersebut, begitu pula di Luwu Timur yang masyarakat sekitarnya 
28 Mustamin adalah Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal BKPMD Provinsi 

Sulawesi Selatan



Ahmad Harakan140

dipekerjakan oleh PT Vale, perusahaan di bidang nikel. Walau 
menurut Mustamin lanjutnya, dalam hal memberikan kesempatan 
kerja bagi masyarakat ini, tidak ada paksaan bagi investor asing, 
karena tentunya kita harus berkaca diri tapi tetap terpelecut untuk 
menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni. 

Selain daripada itu, manfaat yang diterima oleh daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diungkapkan 
Mustamin adalah membaiknya perekonomian masyarakat 
sekitar, karena dimana ada perusahaan asing maka ditempat 
itu ekonominya ikut bergeliat, tempat yang sepi dapat menjadi 
tempat yang ramai, tidak ada yang bisa membayangkan Kabupaten 
Bantaeng atau desa sorowako, Kabupaten Luwu Timur yang 
dulu tidak terlalu dikenal dan ekonominya cenderung stagnan 
dan nihil perubahan, bisa berubah lebih baik saat ini. Dengan 
membaiknya perekonomian masyarakat sekitar juga berefek pada 
terciptanya kondisi keamanan sekitar yang baik karena masyarakat 
telah mendapatkan jaminan ekonomi yang baik, sampai saat ini 
tidak pernah ada demo baik oleh pekerja atau masyarakat sekitar 
terhadap investor-investor asing, ini menandakan Provinsi 
Sulawesi Selatan telah mampu menciptakan masyarakat yang 
ramah investasi utamanya investasi asing. 

Menurut Asrul Sani29 dengan adanya investasi asing 
ini memberi efek tersendiri bagi internal institusi Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan, apalagi Gubernur Provinsi Sulawesi 
Selatan, H.Syahrul Yasin Limpo menegaskan untuk menciptakan 
suatu pemerintahan good governance, pemerintahan yang tidak 
berhenti bergerak dan terus berinovasi, oleh karena itu lanjutnya 
bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merasa wajib untuk 
melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, oleh 
karena itu belum lama ini tepatnya pada tanggal 19 Juni 2014, 

29 Asrul Sani merupakan Sekretaris Biro Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan
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Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menandatangani 
pernyataan keinginan antara pemerintah daerah dengan 
Universiti Kebangsaan Malaysia tentang Manajemen Pelatihan 
dan Pembangunan Kapasitas Sumber daya manusia Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan, harapannya kita dapat mengembangkan 
kapasitas SDM untuk mewujudkan pemerintahan good investment 
governance yang kita idamkan dan investor-investor asing inginkan 
untuk kemudahan dan kesuksesan investasi di Sulawesi Selatan. 

Dengan manfaat-manfaat yang diterima oleh Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan kehadiran Investasi asing di daerah 
tersebut, diharapkan mampu menciptakan suasana timbal balik 
saling memberi manfaat, demi kelangsungan kelanjutan kerjasama 
investasi asing. Peluang, potensi daerah yan dimiliki dan tantangan 
yang dihadapi pemerintah daerah tentunya menjadi pekerjaan 
besar untuk segera diselesaikan, memberi kenyamanan untuk 
berinvestasi adalah modal penting yang harus terus ditingkatkan 
agar investasi asing juga mengalami peningkatan yang baik dan 
memberi manfaat yang lebih banyak lagi. 

C. Regulasi Daerah Pro-Investasi Asing di Provinsi 
Sulawesi Selatan

Kegiatan investasi asing di Provinsi Sulawesi Selatan 
sebenarnya bukan barang yang baru di Sulawesi Selatan, kegiatan 
investasi asing ini telah ada sejak lama, hal ini ditandai dengan 
adanya beberapa perusahaan asing yang sudah lama berdiri dan 
berinvestasi di Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya yang 
paling terkenal adalah PT INCO (saat ini bernama PT VALE), 
selain itu kehadiran kegiatan investasi asing yang sudah lama juga 
ditandai hadirnya institusi BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan 
sejak medio 1980-an. 

Walau begitu, namun kehadiran kegiatan investasi asing 
yang telah lama ini belum begitu menggeliat karena terhalang 
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oleh beberapa alasan, seperti penyebaran informasi mengenai 
potensi investasi asing Sulawesi Selatan belum begitu massif 
dan belum menjadi kegiatan utama yang dilakukan pemerintah 
daerah. Belum lagi regulasi yang mengatur investasi khususnya 
investasi asing belum begitu digalakkan, hingga pemerintah 
provinsi menangkap maksud dari Undang-Undang No.25 Tahun 
2007 tentang penanaman modal dan begitu kuatnya peran 
daerah dengan hadirnya era otonomi daerah, maka dengan segera 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan perlunya 
peraturan daerah kepada pihak legislatif dalam hal ini DPRD 
Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga muncullah Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan No.13 Tahun 2009 Tentang Penanaman 
Modal Daerah. 

Kehadiran peraturan daerah ini bukan tanpa pertentangan, 
ditakutkan dengan adanya peraturan daerah mengenai investasi, 
yang didalamnya juga mengatur tentang investasi dalam sisi 
internasional atau asing, maka akan menyuburkan kegiatan 
eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi 
Selatan, sehingga kita melihat ada disparitas yang jauh antara 
terbitnya undang-undang No.25 Tahun 2007 dengan terbitnya 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.13 Tahun 
2009 Tentang Penanaman Modal. Untuk menjawab keraguan 
publik, maka ada beberapa alasan yang dapat dijadikan acuan 
diterbitkannya Peraturan Daerah ini.

 Alasan-alasan yang dapat dijadikan acuan tersebut 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan yaitu, yang pertama bahwasanya Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan beranggapan bahwa investasi adalah 
merupakan upaya daerah untuk pengelolaan potensi sumber daya 
alam dan potensi sumber daya manusia daerah dalam rangka 
pembangunan perekonomian daerah, kedua ialah bahwa investasi 
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di daerah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan 
lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, ketiga 
bahwa investasi dilakukan secara terencana dan sistematis dengan 
tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, 
adat istiadat atau norma dan aturan hukum yang berlaku, dan 
terakhir bahwa untuk menjamin kesuksesan investasi maka perlu 
diciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pembentukan 
peraturan daerah tentang investasi.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 
13 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal Daerah ini diatur 
dan dinyatakan sebagaimana termaktub dalam Bab I Ketentuan 
Umum, Pasal 1 yang menyatakan bahwa investasi asing atau 
penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 
melakukan usaha di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang 
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 
modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan 
penanam modal dalam negeri. Dalam pasal ini juga termaktub 
mengenai pengertian investor asing atau penanam modal asing 
yaitu perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/
atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di 
negara Republik Indonesia dengan penjabaran bahwa modal asing 
adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga 
negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau 
badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya 
dimiliki oleh pihak asing.

Selain itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur asas dan 
tujuan investasi di daerah dalam Bab II, dalam pasal 2, investasi di 
daerah berdasarkan pada asas sebagai berikut :

a. Kepastian Hukum;
b. Keterbukaan;
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c. Akuntabilitas
d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal 

daerah atau asal negara penanam modal;
e. Kebersamaan;
f. Efisiensi berkeadilan;
g. Berkelanjutan;
h. Berwawasan lingkungan;
i. Kemandirian; dan
j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah
Dalam menyukseskan Kegiatan investasi atau penanaman 

modal daerah maka kehadiran kegiatan investasi yang diatur 
dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.25 Tahun 
2009 Tentang Penanaman Modal Daerah dalam Bab II, Pasal 3 
yang  bertujuan untuk :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b. Menciptakan lapangan kerja;
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. Meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi 

daerah;
f. Mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan;
g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan 

Ekonomi riil; dan 
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan investasi ini maka Urusan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang termaktub dalam 
Bab V, Pasal 5 terdiri atas menyusun dan menetapkan kebijakan 
pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk 
rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis 
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daerah sesuai dengan program pembangunan daerah Provinsi, 
berkoordinasi dengan pemerintah. Yang kedua merumuskan dan 
menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala 
provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan 
pengembangan penanaman modal, mengoordinasikan dengan 
pemerintah. Yang ketiga mengoordinasikan, merumuskan, 
menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang 
penanaman modal.

Adapun lingkup urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan sebagaimana yang dimaksud diatas dan termaktub dalam 
Bab V pasal 6 meliputi, bahwa Pemerintah Provinsi senantiasa 
merencanakan, merumuskan dan menyusun kebutuhan 
bidang-bidang usaha untuk penanaman modal, rencana umum 
penanaman modal daerah dan rencana strategis penanaman 
daerah, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan 
Penanaman Modal Daerah dan penyusunan rencana umum 
penanaman modal dilakukan dengan berkoordinasi dengan 
Kabupaten dan Kota. 

Dalam Pasal 7 juga diatur bahwa urusan Pemerintah 
Provinsi meliputi yaitu mengkaji, merumuskan, menyusun 
kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan promosi potensi 
daerah dan penanaman modal, mengoordinasikan, mengkaji, 
merumuskan dan menyusun materi promosi, mengoordinasikan 
dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di 
dalam maupun ke luar negeri yang melibatkan kabupaten dan 
kota. Sesungguhnya dalam pasal 7 diatas juga telah mengatur 
kemana saja promosi investasi ditujukan, termaktub pula bahwa 
selayaknya dalam kegiatan promosi tidak hanya dilakukan 
di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, hal ini menandakan 
bahwa kegiatan investasi asing perlu digalakkan di daerah 
tersebut.
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Menggalakkan kehadiran investasi asing sebagai tujuan 
yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
juga tersurat dalam Bab V, Pasal 8 yang menyatakan, mendorong, 
melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi 
kerjasama dunia usaha dan internasional di bidang penanaman 
modal di Sulawesi Selatan, melakukan kerjasama penanaman 
modal dengan pemerintah negara lain dan/ atau badan hukum 
asing dengan berkoordinasi dengan pemerintah, memfasilitasi 
dan mengoordinasikan rencana kerjasama penanaman modal 
yang akan dilakukan oleh Kabupaten dan Kota dengan daerah 
lain, negara lain dan/atau badan hukum asing. Kerjasama-
kerjasama yang dimaksud diatas itu meliputi, perencanaan dan 
promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, 
pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan 
data dan sistem informasi penanaman modal, pendidikan 
dan pelatihan penanaman modal, pengembangan penanaman 
modal, monitoring dan evaluasi penanaman modal, dan kegiatan 
kerjasama lainnya dibidang penanaman modal.

Untuk memberikan intensif dan kemudahan berinvestasi 
khususnya berinvestasi asing di Provinsi Sulawesi Selatan, 
maka diatur pula dalam Bab VII, pasal 17. Dalam pasal 17 ini 
dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan insentif 
dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal, 
insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud sebelumnya 
sekurang-kurangnya dapat memenuhi salah satu kriteria sebagai 
berikut :

a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan 
masyarakat;

b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan 
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publik;
e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan 

Domestik Regional Bruto (PDRB);
f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. Pembangunan/investasi skala prioritas tinggi;
h. Pembangunan infrastruktur;
i. Melakukan alih teknologi;
j. Melakukan industri pionir;
k. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau 

daerah perbatasan;
l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan 

inovasi;
m. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau 

koperasi;
n. Industri yan menggunakan barang modal, mesin, atau 

peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan
o. Hal-hal lain yang dipandang perlu dan dapat diberikan 

kepada penanam modal.
Adapun intensif yang didapatkan dapat berbentuk, 

pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, dapat 
pula berbentuk pengurangan, keringangan, atau pembebasan 
retribusi daerah, pemberian dana stimulan, dan/atau bantuan 
modal, dan pemberian insentif lainnya yang dipandang perlu 
secara proporsional. Sedangkan kemudahan yang didapatkan 
sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini adalah adanya 
penyidiaan data dan informasi peluang penanaman modal, adanya 
penyediaan sarana dan prasarana, adanya penyediaan lahan atau 
lokasi, adanya pemberian bantuan teknis dan/atau percepatan 
pemberian perizinan, dan terakhir pemberian kemudahan lainnya 
yang dipandang perlu secara proporsional.
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Dalam peraturan ketenagakerjaan yang seringkali menjadi 
sektor konflik dalam regulasi investasi di daerah juga diatur dengan 
jelas dalam peraturan daerah tentang penanaman modal daerah ini. 
Peraturan mengenai ketenagakerjaan dalam kegiatan berinvestasi 
tersurat dalam Bab VIII pasal 19 mengenai Ketenagakerjaan. 
Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penanam modal dalam memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja harus mempertimbangkan penyerapan 
tenaga kerja lokal, penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud 
dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan profesionalitas, 
penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang 
dipekerjakan melalui pendidikan dan pelatihan, penanam modal 
berhak menggunakan tenaga kerja ahli warga negara asing untuk 
jabatan dan keahlian tertentu. Dalam peraturan ketenagakerjaan ini 
telah terlihat jelas mengenai pembagian-pembagian kewajiban dan 
hak penanam modal dalam ranah ketenagakerjaan yang seringkali 
menjadi perhatian penting karena terkait sumber daya manusia di 
daerah tempat berinvestasi.

Pada posisi yang lain tepatnya pada Bab IX Pasal 20 dalam 
peraturan daerah ini diatur hak penanam modal yaitu bahwa 
penanam modal berhak mendapat, kepastian hak, hukum dan 
perlindungan, informasi sumber daya dan potensi daerah, hak 
pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan. Selanjutnya 
dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa penanam modal atau investor 
berkewajiban menghormati ketentuan norma agama dan adat 
istiadat setempat, memenuhi tanggung jawab Sosial Perusahaan/
Corporate Social Responsibility (CSR), membuat laporan tentang 
kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada SKPD 
yang membidani penanaman modal, memiliki kantor pusat atau 
cabang atau perwakilan atau menunjuk kuasa perusahaan di 
daerah, dan memelihara kelestarian, keseimbangan dan menceah 
serta menanggulangi kerusahan lingkungan.
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Tentunya dengan munculnya regulasi investasi yang juga 
membahas mengenai investasi asing ini diharapkan pemerintah 
daerah dapat memberikan perlakuan yang sama kepada semua 
penanam modal tanpa mengabaikan asal daerah atau asal 
negaranya, dengan adanya regulasi investasi ini juga dapat 
menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan 
berusaha sejak proses pengurusan izin sampai dengan berakhirnya 
kegiatan penanaman modal, dan mendorong terciptanya iklim 
investasi yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian 
dan pembangunan daerah.

D. Review Penelitian
Studi Diplomasi Investasi Asing ini memaknai potensi 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki 
sebagai sebuah instrumen yang penting untuk memperjuangkan 
kepentingan politik seperti perdamaian, kepentingan ekonomi 
seperti pembangunan daerah secara massif dengan dukungan 
yang mumpuni, kolaborasi kerjasama ekonomi antar negara secara 
lebih intensif, atau kepentingan sosial budaya untuk membangun 
komunitas humanis dan berperadaban.

Menurut Pheni Chalid, penerapan otonomi daerah 
dewasa ini memberikan prospek yang menggairahkan bagi 
aktivitas perdagangan dan investasi di daerah, di mana keduanya 
memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah, yang berarti, pertama, terbukanya lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat daerah akan berkorelasi positif 
dengan peningkatan penduduk; kedua, mendorong peningkatan 
pendapatan pada sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan 
retribusi. Ukuran pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat 
dari output yang dihasilkan dan pemanfaatan sumberdaya di 
daerah yang dilakukan lebih optimal sehingga memotivasi proses 
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pertukaran produksi lintas daerah maupun lintas sektor.30 Oleh 
karena itulah investasi asing menjadi isu penting bagi daerah-
daerah pasca penerapan otonomi daerah di Indonesia, daerah 
berkompetisi untuk menggunakan segala potensi sebagai bagian 
dari proses diplomasi untuk menarik investasi asing ke daerahnya.

Bila ditelisik lebih jauh, studi tentang fungsi investasi 
asing sebagai diplomasi, tidak hanya sekadar soal ekonomi 
pembangunan sebuah Negara secara umum atau Daerah secara 
khusus, namun bisa juga menjangkau pada tataran yang lebih 
luas lagi, salah satunya soal perdamaian dan konflik. Dalam 
laporan risetnya yang berjudul “Trade Does Promote Peace: New 
Simultaneous Estimates of the Reciprocal Effects of Trade and 
Conflict”, Havard Hegre dkk menuliskan tak kurang Organisasi 
Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO) 
dalam daftar 10 manfaat sistem perdagangan yang dikelolanya 
menempatkan, pada urutan pertama, “perdagangan membantu 
menjaga perdamaian karena pedagang biasanya enggan berseteru 
dengan para pelanggannya”.31

Dalam kajian Fearon dan Gartzke, tabiat konflik yang 
‘mahal’ juga telah menjadi isu sentral dalam aplikasi teori tawar-
menawar (bargaining theory) dan karena itu menyimpulkan 
“hubungan komersial antar wilayah meningkatkan likelihood 
perdamaian karena perdagangan dan investasi memungkinkan 
adanya sinyal mahalnya sebuah konflik.”32

Dalam studi atau penelitian yang lain mengenai 
implementasi diadakannya diplomasi investasi asing juga dilakukan 
oleh Romayati Apriliyati (2015) yang kemudian tertuang dan 
dituliskan dengan terperinci dalam artikel jurnal yang berjudul 

30 Pheni Chalid, Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi:Tantangan dan 
Hambatan, Jakarta, Kemitraan Partnership, 2005, Hal.108-109.

31 Saiful Mahdi, Artikel Berjudul Investasi dan Perdamaian Aceh.
32 Ibid.,
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Upaya Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing di 
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic 
Tour, Batam 7-9 September 2012”). Dalam penelitian mengenai 
bentuk implementasi dari diplomasi peningkatan investasi asing 
yang dilakukan oleh Indonesia sebagai institusi Negara dan 
pelaku diplomasi sebagaimana yang dituliskan oleh Romayati 
Apriliyati, disampaikan bahwasanya Indonesia memiliki hampir 
seluruh prasyarat untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang 
diperhitungkan dalam tata ekonomi dunia yaitu keunggulan posisi 
geo strategis, karena terletak di pusat daya tarik baru perekonomian 
global dimana Indonesia berkesempatan untuk tumbuh menjadi 
lebih baik keunggulan dan kekayaan sumberdaya alam yang belum 
dimanfaatkan secara optimal, keberadaan struktur sumber daya 
manusia usia produktif dan iklim yang relatif bersahabat, selayaknya 
potensi dengan berbagai macam keunggulan ini dapat bersinergi 
dengan kerja-kerja pemerintah dari pusat hingga daerah untuk 
dapat memetakan dan mengeksekusi keunggulan-keunggulan ini 
menjadi sebuah keuntungan yang nyata untuk daerah, oleh karena 
itu lewat Diplomatic Tour dapat diperkenalkan mengenai potensi-
potensi investasi di Provinsi-Provinsi Seluruh Indonesia.33

Pembahasan soal investasi asing juga dituliskan D.Fischer 
dan M.Stater yang membahas tentang investasi asing di Tiongkok, 
mereka menyatakan bahwa sasaran utama yang mendasari 
kebijakan Tiongkok untuk membuka diri dengan dunia luar dan 
membolehkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki sepenuhnya 
oleh pihak asing untuk mengimpor teknologi maju dan keahlian 
manajerial serta menarik dana-dana asing. Dalam melakukan hal 
ini RRC dapat mengembangkan kualitas produk mereka sendiri, 

33 Romayati Apriliyati, Artikel Jurnal JOM FISIP Vol.2, No.1 Universitas Riau; Upaya 
Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Provinsi 
Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”) , 
Riau, Universitas Riau, 2015.
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meningkatkan kapasitas mereka dan mempercepat modernisasi.34

Sedangkan Takdir Ali Mukti, dalam buku Paradiplomacy, 
Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia (2013), mengatakan 
bahwa hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi 
masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang 
lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat 
negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan 
transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama 
‘kedaulatan’ suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan 
untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk 
melakukan ‘share’ kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.35

Paradiplomasi telah menjadi hal penting dalam pertumbuhan 
kerjasama kawasan dan meningkatnya desentralisasi sistem 
internasional, apalagi di era otonomi daerah dan desentralisasi 
ini, juga mendapat respon positif dari daerah. Hal inilah yang 
kemudian menjadi sebuah fasilitas untuk membawa pemerintah 
dalam suatu negara demi mencapai kepentingan-kepentingan 
nasional di dunia internasional. Untuk mencapai pertumbuhan 
dan pembangunan kawasan baik itu se-kawasan maupun antar-
kawasan menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah ditiap-tiap 
negara yang menghuni kawasan tersebut untuk saling berbagi 
dan saling menjaga dalam bingkai kerjasama demi mencapai 
kesejahteraan, keamanan bersama, dan cita-cita pembangunan.

Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan penulis fokus 
membahas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
dalam melakukan diplomasi investasi asing dalam praktik 
paradiplomasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi 

34 D.Fischer dan M.Stater, Direct Inestment In The PRC, dalam A.J de Rood an 
R.W.Jagtenberg, Yearbook Law & Legal Practice In East Asia. Volume I, 1995, Hal. 
53 dalam Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal. 
193.

35 Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia, 
The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013.
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investasi asing telah menjadi instrumen yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah untuk mendukung semangat desentralisasi dan 
otonomi daerah, dan juga sebagai instrumen pada tahap promosi, 
kegiatan investasi, dan pasca investasi. Diplomasi investasi asing 
yang dilakukan dilakukan dengan praktik paradiplomasi dimana 
setiap daerah diberi kewenangan oleh negara untuk memperbaiki 
ekonomi mengembangkan pembangunan daerahnya termasuk 
dengan bekerjasama dengan pihak asing.

Apabila dari beberapa hasil penelitian mengenai diplomasi 
investasi asing yang telah disebutkan, Hegre, Fearon dan Gartzke 
melakukan penelitian tentang fungsi diplomasi investasi asing 
yang tidak terbatas hanya persoalan pembangunan saja, tapi 
dapat juga mengelola perdamaian dan menyebabkan konflik 
sebagai barang yang mahal, begitu juga dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Romayati Apriliyati, yang menjadikan Pemerintah 
Indonesia sebagai pelaku diplomasi investasi asing dengan 
instrument Diplomacy Tour dalam peningkatan investasi asing 
di daerah-daerah seluruh Indonesia khususnya Kota Batam, 
Provinsi Kepulauan Riau dalam percepatan pembangunan dan 
peningkatan ekonomi di tempat tersebut. Begitu pula D.Fischer 
dan M.Stater yang menemukan sebuah kenyataan bahwa di 
Tiongkok, investasi telah memberi manfaat dalam alih teknologi, 
masuknya dana-dana asing dan alih kemampuan manejerial.

Hasil penelitian menemukan hal baru dalam hal peran 
diplomasi investasi asing yaitu dengan adanya investasi asing 
maka didapatkan bahwa investasi asing dapat menggerakkan 
keaktifan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan 
hubungan kerjasama dengan pihak asing, dengan hadirnya 
investasi asing kemudian berujung pada keinginan pemerintah 
daerah untuk mengadakan kerjasama secara terus menerus 
dengan pihak asing,  selain itu dengan kehadiran investasi asing 
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ini juga membuat pemerintah pusat memberi perhatian khusus 
dalam percepatan pembangunan, dan menggeliatkan internal 
pemerintah daerah untuk mempersiapkan SDM yang mumpuni 
melalui pengembangan kapasitas SDM untuk mewujudkan 
pemerintahan yang good governance khususnya dalam bidang 
investasi. Diplomasi investasi asing bila dimanfaatkan dengan 
baik maka akan berbuah manfaat yang baik pula.

  Selain daripada penemuan-penemuan baru berdasarkan 
studi lapangan dan pustaka  yang didapatkan, lokasi penelitian 
dari peneliti-peneliti sebelumnya juga berbeda, mengingat setiap 
daerah/wilayah memiliki masalah, pelaku yang melakukan 
diplomasi, dan strategi kebijakan tersendiri terkait peningkatan 
investasi asing, hal ini semakin menguatkan adanya perbedaan 
dari penelitian yang pernah ada sebelumnya, apalagi penelitian 
mengenai diplomasi investasi asing oleh daerah tergolong baru.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu 

Provinsi terbaik Indonesia yang teletak diantara posisi barat 
dan timur Indonesia dan terkenal dengan sebutan gerbang 
dari Kawasan Timur Indonesia, dalam beberapa tahun ini 
mengalami perkembangan yang pesat dan dinilai paling maju 
di Kawasan Timur Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan secara 
keseluruhan merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk 
pengembangan dunia investasi, terutama yang berkaitan dengan 
sektor pertanian perkebunan, energi dan infrastruktur.

Penyelenggaraan investasi di Indonesia telah diatur dalam 
Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 
begitu pula di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan 
diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
No.13 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal Daerah. Gairah 
investasi utamanya investasi asing yang ditandai oleh kehadiran 
dua regulasi ini telah menandakan kesiapan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam perlunya peningkatan investasi asing di 
daerah tersebut. Apalagi di tingkat pemerintahan hal ini ditandai 
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dengan masuknya usaha peningkatan investasi sebagai salah satu 
dalam agenda pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2013 -2018 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD Provinsi Sulawesi 
Selatan) Tahun 2013–2018 yang kemudian diadopsi pula oleh 
BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rencana Strategi 
BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Kesiapan dan geliat peningkatan investasi asing juga 
ditandai dengan didirikannya Tower BKPMD Provinsi Sulawesi 
Selatan yang diresmikan pada tahun 2013 yang lalu dan terletak 
di kawasan bisnis terbesar di kota Makassar, dengan kehadiran 
kantor khusus pelayanan investasi ini, menjadi pertanda semakin 
pentingnya investasi dan peningkatan investasi di daerah serta 
ingin mewujudkan pelayanan yang semakin baik, mudah, ramah 
dan modern. Apalagi geliat investasi asing juga diperkuat oleh 
pernyataan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, H.Syahrul Yasin 
Limpo yang menyatakan perlunya menciptakan birokrasi yang 
mengusung semangat good governance dalam bidang investasi, dan 
cara untuk memajukan daerah kita adalah membangun networking, 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah harus melakukan 
pertemuan man to man dengan para duta besar negara asing. 

Di era otonomi daerah ini telah terasa peran Pemerintah 
Provinsi menjadi sangat penting dalam peningkatan investasi 
asing yang terjadi di Sulawesi Selatan, walau masih ada tarik 
ulur pembagian peran antara daerah dan pusat dalam regulasi 
kegiatan investasi asing yang telah diatur, dari regulasi yang ada, 
pembagian peran ini masih terlihat kabur. Menggunakan opsi 
promosi dan perkenalan potensi, menjalin kerjasama investasi 
dengan beberapa pihak asing, hingga pengawasan dan pemberian 
kenyamanan merupakan opsi-opsi penting yang dilakukan 
Pemerintah Provinsi dibawah tanggung jawab BKPMD. 
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Beberapa manfaat telah didapatkan dengan diposisikannya 
peningkatan investasi sebagai hal yang urgen, seperti investasi 
asing dapat membantu pertumbuhan ekonomi, dalam lima tahun 
terakhir Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa diatas rata-rata 
pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai media pembelajaran, 
terbukanya lapangan kerja, keamanan yang terjaga, mendapatkan 
perhatian khusus dari pemerintah pusat, hingga dapat membantu 
menciptakan kondisi pemerintahan good governance dengan 
melakukan penguatan institusi dan pengembangan kapasitas 
sumber daya manusia dari pihak terkait yaitu Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan beserta SKPD terkait.

Paradiplomasi menurut pandangan penulis merupakan suatu 
bentuk keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah-pemerintah 
daerah untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak asing, 
paradiplomasi juga semakin menguatkan akan hadirnya era baru 
bernama otonomi daerah. Sehingga para pemerintah Provinsi bisa 
mengenalkan dan menawarkan potensi daerah yang dimiliki secara 
langsung sebagai pelaku hubungan internasional sebagai langkah 
awal penjajakan kerjasama dengan pihak asing. Aturan mengenai 
pelaksanaan paradiplomasi pun sudah tertuang dengan jelas dalam 
undang-undang dan peraturan menteri mengenai kerjasama 
internasional, sehingga bisa memudahkan secara legal untuk daerah-
daerah dalam melaksanakan kerjasama-kerjasama asing.

Diplomasi investasi asing, dalam dinamika kebijakan 
peningkatan investasi asing di Provinsi Sulawesi Selatan ini pada 
akhirnya merupakan salah satu bentuk paradiplomasi yang sukses 
diselenggarakan. Dan tidak dapat dipungkiri dengan peningkatan 
investasi asing ini telah memberi manfaat-manfaat yang terasa 
langsung bagi daerah, apalagi Sulawesi Selatan merupakan salah 
satu daerah di Indonesia yang sangat potensial sebagai pintu 
Kawasan Timur Indonesia.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpuan penulis diatas, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :
1. Dalam dinamika kebijakan peningkatan investasi asing 

ini, selayaknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
benar-benar berbenah diri menyambut investasi asing, 
tidak hanya berhenti pada arahan-arahan yang penuh 
seremonial saja, apalagi peningkatan investasi asing ini 
telah menjadi hal yang urgen karena telah dimasukkan 
dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Perlu ada kepastian dan kejelasan dalam regulasi 
investasi asing utamanya mengenai pembagian peran 
pusat dan daerah dalam kegiatan investasi asing, selama 
ini pembagian peran itu belum terlihat jelas dalam 
regulasi-regulasi yang ada, sehingga tidak ada lagi tarik 
menarik kepentingan sehingga menghambat suksesnya 
kegiatan investasi asing.

3. Dalam era otonomi daerah dan paradiplomasi ini, 
perlu kiranya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus 
mengenai Paradiplomasi dan pengadaan buku-buku 
yang berhubungan dengan kegiatan paradiplomasi. Agar 
tidak terjadi kerancuan, menambah pengetahuan serta 
meningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam memahami kegiatan paradiplomasi.

4. Investasi asing memberi manfaat positif bagi 
pembangunan dan peningkatan perekonomian di 
Sulawesi Selatan, sepatutnya dapat diambil pelajaran 
oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
membangun paradigma baru dan peningkatan kualitas 
pengusaha-pengusaha lokal utamanya UMKM dengan 
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turut melibatkannya dalam kegiatan investasi asing, 
kedepannya keterlibatan itu dapat berbuah pada 
kesiapan matang para pengusaha-pengusaha lokal 
untuk bersaing dengan beberapa tahapan dalam kancah 
yang lebih luas lagi.
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LAMPIRAN

 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  25  TAHUN  2007

TENTANG

PENANAMAN  MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan
pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan
dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk  mencapai
tujuan bernegara;

 b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor    XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi
dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman
modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan
yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi;

c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi
Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal
untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan
ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

 d. bahwa  dalam menghadapi  perubahan  perekonomian
global dan  keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja
sama internasional  perlu diciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan
kepentingan ekonomi nasional;

e. bahwa  . . .
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 e.  bahwa  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1967  tentang
Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan percepatan perkembangan
perekonomian dan pembangunan hukum nasional,
khususnya di bidang penanaman modal;

 f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat  : Pasal 4 ayat (1),  Pasal  5 ayat  (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (5), Pasal 20,  serta Pasal  33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal   1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia.

2.  Penanaman  . . .
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2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri.

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri.

4.   Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga
negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara
asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing
yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia.

7.  Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang
mempunyai nilai ekonomis.

8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara
asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki
oleh pihak asing.

9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh
negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara
Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum.

10. Pelayanan  . . .
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10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi
penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik
Indonesia.

BAB  II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal  3

(1)   Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan  asal

negara;

e. kebersamaan . . .
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e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. berwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

(2)  Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain
untuk:
a.  meningkatkan 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.

BAB  III
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal  4

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman
modal untuk:
a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang

kondusif bagi penanaman modal  untuk penguatan
daya saing perekonomian nasional; dan

b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal

dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional;

b. menjamin
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b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan
keamanan  berusaha bagi penanam modal sejak
proses pengurusan perizinan sampai dengan
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan
memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum
Penanaman Modal.

BAB  IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)  Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam
bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak
berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan
terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

(3)  Penanam  modal  dalam  negeri  dan  asing  yang
melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran
terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian

perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB  V  . . .



173Paradiplomasi Investasi

-  7  -

BAB  V
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada
semua penanam modal yang berasal dari negara mana
pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di
Indonesia sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang
memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan
Indonesia.

Pasal 7

(1)  Pemerintah tidak  akan  melakukan  tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

(2) Dalam  hal  Pemerintah melakukan  tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan
memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan
berdasarkan harga pasar.

(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai
kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya
dilakukan melalui arbitrase.

Pasal  8

(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya
kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2)  Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh
undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.

(3)  Penanam   . . .
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(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer
dan repatriasi  dalam valuta asing, antara lain terhadap:
a. modal;
b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan

lain;
c. dana yang diperlukan untuk:

1. pembelian bahan baku dan penolong, barang
setengah jadi, atau barang jadi; atau

2. penggantian barang modal dalam rangka
melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;

d. tambahan dana yang diperlukan bagi  pembiayaan
penanaman modal;

e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing

yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
i. kompensasi atas kerugian;
j. kompensasi atas pengambilalihan;
k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan

teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik
dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di
bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas
kekayaan intelektual; dan

l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(4)  Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangi:
a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;

b.  hak  Pemerintah  untuk  mendapatkan  pajak
dan/atau royalti  dan/atau pendapatan Pemerintah
lainnya dari penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.  pelaksanaan  . . .
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c.  pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor;
dan

d. pelaksanaan  hukum untuk menghindari kerugian
negara.

Pasal 9

(1)  Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum
diselesaikan oleh penanam modal:
a.  penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank

atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan
transfer dan/atau repatriasi; dan

b.  pengadilan  berwenang  menetapkan  penundaan  hak
untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi
berdasarkan gugatan.

 (2) Bank atau lembaga lain  melaksanakan penetapan
penundaan berdasarkan  penetapan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga
selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB  VI
KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

(1)  Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi
kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga
kerja warga negara Indonesia.

(2)  Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan
tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan
keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan
kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui
pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4)  Perusahaan  . . .
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(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan
tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada  tenaga
kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib
diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah
antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui
upaya mekanisme tripartit.

(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan
tenaga kerja menyelesaikan perselisihan  hubungan
industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB  VII
BIDANG USAHA

Pasal  12

(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 penanam modal asing
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  . . .
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(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.

BAB VIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,
DAN KOPERASI

Pasal 13

(1)   Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang
dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi serta  bidang usaha yang terbuka untuk usaha
besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(2)  Pemerintah  melakukan   pembinaan  dan pengembangan
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui
program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian
dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran
informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

a. kepastian hak, hukum, dan  perlindungan;

b. informasi . . .
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b.  informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang
dijalankannya;

c.    hak pelayanan; dan

d.  berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. melaksanakan  tanggung jawab sosial perusahaan;

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal
dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal; dan

e.  mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

a. menjamin  tersedianya modal  yang berasal dari sumber
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan
kerugian jika penanam modal menghentikan atau
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya
secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,
mencegah praktik monopoli,  dan hal lain yang
merugikan negara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja; dan

f.  mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal  17  . . .
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Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang
tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap
untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan
lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB  X
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal
yang melakukan penanaman modal.

(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
a. melakukan peluasan usaha; atau
b. melakukan penanaman modal baru.

(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya
memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
a. menyerap banyak 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 di dalam negeri.

(4)  Bentuk  . . .
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(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat
berupa:
a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan

neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah
penanaman 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
dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu
tertentu;

e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya

untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau
daerah atau kawasan tertentu.

(5)  Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan
kepada penanaman modal baru yang merupakan industri
pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas,
memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai
strategis bagi perekonomian nasional.

(6)  Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang
melakukan penggantian mesin atau barang modal
lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau
pembebasan bea masuk.

(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian   fasilitas
fiskal sebagaimana   dimaksud  pada  ayat (4) sampai
dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Pasal  19  . . .
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Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan
ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal  20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku
bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan
terbatas.

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau
perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk
memperoleh:

a.  hak atas tanah;

b.  fasilitas pelayanan keimigrasian; dan

c.  fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

(1)  Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf  a
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan
dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam
modal, berupa:
a.  Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95

(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus  selama
60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama
35 (tiga puluh lima) tahun;

b.  Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah
80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga
puluh) tahun; dan

c.  Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70  (tujuh
puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat
puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25
(dua puluh lima) tahun.

(2)  Hak  . . .
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(2)  Hak atas  tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan
antara lain:
a.  penanaman modal yang dilakukan dalam jangka

panjang dan terkait dengan perubahan struktur
perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;

b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman
modal yang memerlukan pengembalian modal dalam
jangka panjang sesuai dengan jenis  kegiatan
penanaman modal yang dilakukan;

c.  penanaman modal yang tidak memerlukan area yang
luas;

d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas
tanah negara; dan

e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa
keadilan masyarakat dan tidak merugikan
kepentingan umum.

(3)   Hak atas   tanah   dapat  diperbarui setelah dilakukan
evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan
diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat,
dan tujuan pemberian hak.

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang
diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika
perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah,
merugikan kepentingan umum, menggunakan atau
memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan
tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

Pasal 23

(1)  Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf  b dapat diberikan untuk:
a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja

asing dalam merealisasikan penanaman modal;

b. penanaman  . . .
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b.  penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja
asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan
mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan
purnajual; dan

c.  calon penanam modal yang akan melakukan
penjajakan penanaman modal.

(2)  Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi
dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3)  Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal

asing selama 2 (dua) tahun;
b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi

penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat
dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua)
tahun berturut-turut;

c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;

d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan

e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

(4)   Pemberian izin  tinggal terbatas bagi penanam modal
asing sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) huruf a dan
huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas
dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

Pasal  24  . . .
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Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
c dapat diberikan untuk impor:

a. barang yang selama tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur perdagangan barang;

b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,
dan moral bangsa;

c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke
Indonesia; dan

d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan
produksi sendiri.

BAB XI
PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal  25

(1)  Penanam modal yang melakukan penanaman modal di
Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5
Undang-Undang ini.

(2)  Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal
dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak
berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal
asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan
kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi
yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam
undang-undang.

(5)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh
melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal  26  . . .
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Pasal  26

(1)  Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu
penanam modal dalam memperoleh kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
penanaman modal.

(2)    Pelayanan   terpadu satu pintu dilakukan   oleh   lembaga
atau instansi   yang  berwenang di bidang penanaman
modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat
atau lembaga atau instansi yang berwenang
mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi
atau kabupaten/kota.

(3)  Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB  XII
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal  27

(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal,
baik  koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi
Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi
Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun
antarpemerintah 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 kepala
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(4)   Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.

Pasal  28  . . .
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Pasal 28

(1)  Dalam  rangka  koordinasi  pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi
Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut :
a. melaksanakan  tugas dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang penanaman modal;
b.  mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan

penanaman modal;
c. menetapkan norma, standar, dan prosedur

pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman
modal;

d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman
modal di daerah dengan memberdayakan badan
usaha;

e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
f.  mempromosikan penanaman modal;
g.  mengembangkan 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;

h.  membantu penyelesaian berbagai hambatan dan
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam
modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
modal;

i.  mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang
menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar
wilayah Indonesia; dan

j.  mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu
satu pintu.

(2)  Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal
bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  29  . . .
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Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan
terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal
harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap
sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai
kompetensi dan kewenangan.

BAB XIII
PENYELENGGARAAN URUSAN

PENANAMAN MODAL

Pasal 30

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin
kepastian dan  keamanan berusaha bagi pelaksanaan
penanaman modal.

(2)  Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali
urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi
urusan Pemerintah.

(3)   Penyelenggaraan   urusan  pemerintahan  di bidang
penanaman modal yang merupakan urusan wajib
pemerintah daerah didasarkan pada kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan penanaman modal.

(4)   Penyelenggaraan  penanaman  modal  yang ruang
lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

(5)  Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan
pemerintah provinsi.

(6)  Penyelenggaraan  penanaman  modal  yang ruang
lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi
urusan pemerintah kabupaten/kota.

(7)  Dalam urusan   pemerintahan  di bidang   penanaman
modal,  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah adalah :
a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam

yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko
kerusakan lingkungan yang tinggi;

b. penanaman  . . .



Ahmad Harakan188

-  22  -

b. penanaman modal pada bidang industri yang
merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

c.  penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu
dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya
lintas provinsi;

d.  penanaman modal   yang   terkait   pada  pelaksanaan
strategi  pertahanan  dan  keamanan nasional;

e. penanaman modal asing dan penanam modal yang
menggunakan modal asing,  yang berasal dari
pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian
yang dibuat oleh Pemerintah dan  pemerintah negara
lain; dan

f.  bidang   penanaman  modal  lain  yang menjadi
urusan Pemerintah menurut undang-undang.

(8)  Dalam urusan  pemerintahan  di bidang  penanaman
modal  yang  menjadi kewenangan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah
menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada
gubernur selaku wakil Pemerintah,  atau menugasi
pemerintah kabupaten/kota.

(9)  Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal  diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 31

(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah
tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan
ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan
kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan
dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan
penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi
khusus.

(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
undang-undang.

BAB  XV  . . .
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BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak
terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui
musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa
tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri,
para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut
melalui arbitrase  berdasarkan kesepakatan para pihak,
dan  jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak
disepakati, penyelesaian sengketa tersebut  akan
dilakukan  di pengadilan.

 (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para
pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui
arbitrase internasional yang harus  disepakati oleh para
pihak.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 33

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
yang melakukan penanaman modal dalam bentuk
perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian
dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa
kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan
atas nama orang lain.

(2)  Dalam  . . .
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(2)  Dalam  hal  penanam  modal  dalam  negeri  dan
penanam modal  asing   membuat perjanjian dan/atau
pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal
demi hukum.

(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama
dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi
berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan
biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya
lainnya untuk memperkecil keuntungan yang
mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan
atau  pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang
dan telah mendapat putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri
perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam
modal yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau
usaha perseorangan  dapat dikenai sanksi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB  XVII  . . .
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BAB  XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun
multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah
disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang
ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
perjanjian tersebut.

Pasal  36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional,
maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang
belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-
Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang ini.

Pasal  37

(1)  Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak  bertentangan dan belum diatur
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini.

(2)  Persetujuan  . . .
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(2)  Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan
yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970
tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin
pelaksanaan tersebut.

(3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya
yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah
disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada
tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum
memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin
usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha
tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan
Undang-Undang ini.

BAB  XVIII  . . .
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BAB  XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2943); dan

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan  penanaman modal wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada
Undang-Undang ini.

Pasal  40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                 REPUBLIK INDONESIA,

                   HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN 2007 NOMOR 67
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 PENJELASAN

ATAS

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  25  TAHUN  2007

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk
memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah
dijabarkan dalam Pasal 33  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi  yang mendasari
pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi
nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan
terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan
ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan  dimantapkan lagi dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI
Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan
penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian
dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai
upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong
pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila
faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi,
antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat
dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien,  kepastian hukum di bidang
penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim
usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.
Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi
penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana  . . .
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Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman
Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal
mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan
cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk
badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta
keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan
yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman
modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban,
dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal,
pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan,
penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur
tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal
langsung di semua sektor. Undang-Undang  ini juga  memberikan   jaminan
perlakuan  yang  sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu,
Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan
koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan
Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah.
Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat
otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau
lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi,
baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam
koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena
itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari
kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan
biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi,
Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan
perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang
terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus
dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha
di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat
pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat
pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu,
sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat
menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.
Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi
Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan

penanaman  . . .
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penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh
seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran
tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya
memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman
modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam
modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran
penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan
pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatian
kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor,
pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha
nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat
daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif
dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya
kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara
lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah,
imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian
fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya
mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi
dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih
menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal
atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait
dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan
infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut,  Undang-Undang ini juga memberikan
ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi
berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk
mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang
pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari
Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu
ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan
sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu
kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi
pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga
mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan
repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban
fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal.
Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah
juga diantisipasi  Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai
penyelesaian sengketa.

Hak  . . .
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Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus
guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam
modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat,
memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung
jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan
usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan
pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong
ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin
ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk
menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi
perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia
juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian
perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak
atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan
keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait
dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun
multilateral (World Trade Organization/WTO), menimbulkan berbagai
konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal
yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin
mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan
Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan
penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi
dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan
perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional
di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada
kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
  Cukup jelas.

Pasal  2  . . .
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Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah
negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan
tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Pasal  3
  Ayat (1)
  Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas
dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap
kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

   Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang
terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
kegiatan penanaman modal.

  Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
penyelenggaraan penananam modal harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

  Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak
membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan
nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam
negeri  dan penanam modal asing maupun antara penanam
modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara
asing lainnya.

  Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang
mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-
sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

  Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah
asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan
mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk
mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya
saing.

Huruf g . . .
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  Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang
secara terencana mengupayakan berjalannya proses
pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin
kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan,
baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

  Huruf h
Yang dimaksud dengan  “asas berwawasan lingkungan”
adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup.

  Huruf i
Yang dimaksud dengan  “asas kemandirian” adalah asas
penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak
menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi.

   Huruf j
Yang dimaksud dengan  “asas keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya
menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam
kesatuan ekonomi nasional.

 Ayat (2)
   Cukup jelas.

 Pasal  4
 Ayat (1)

   Cukup jelas.

 Ayat (2)
   Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa
Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam
modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia,
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.

   Huruf b
 Cukup Jelas.

   Huruf c
 Cukup Jelas.

 Ayat (3)
   Cukup Jelas.

Pasal  5  . . .
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 Pasal  5
 Cukup jelas.

 Pasal  6
 Ayat (1)

   Cukup jelas.

 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak
istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah
perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan
moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara
Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral,
regional, atau  multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa
tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

 Pasal  7
 Ayat (1)

  Cukup jelas.

 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang
ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional
oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada
kesepakatan  tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

 Pasal  8
 Ayat (1)

  Cukup jelas.

 Ayat (2)
  Cukup jelas.

 Ayat (3)
  Cukup jelas.

 Ayat (4)
  Cukup jelas.

 Ayat  (5)  . . .
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 Ayat (5)
  Huruf a

   Cukup jelas.
  Huruf b

   Cukup jelas.
  Huruf c

   Cukup jelas.
  Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara,  Pemerintah dapat
melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan,
pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan
sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

 Pasal  9
  Cukup jelas.

 Pasal  10
 Cukup jelas.

 Pasal 11
 Cukup jelas.

 Pasal  12
 Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan  ditetapkan melalui Peraturan Presiden
disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan  standar klasifikasi
tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia,
yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial
Classification (ISIC).

 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan
untuk  kepentingan pertahanan dan keamanan.

 Ayat (3)
  Cukup jelas.

 Ayat (4)
  Cukup jelas.

Ayat  (5) . . .
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 Ayat (5)
  Cukup jelas.

 Pasal 13
 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah
bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku
ekonomi lainnya.

 Ayat (2)
  Cukup jelas.

 Pasal 14
 Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan
Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak
sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang
ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan
Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap
tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan
Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan
dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

 Huruf b
  Cukup jelas.

 Huruf c
  Cukup jelas.

 Huruf d
   Cukup jelas.

 Pasal 15
 Huruf a
  Cukup jelas.

Huruf  b  . . .
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 Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan”
adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat.

 Huruf c
Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan
penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal
disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang
penanaman modal.

 Huruf d
   Cukup jelas.

 Huruf e
   Cukup jelas.

 Pasal 16
 Cukup jelas.

 Pasal 17
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan
lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

 Pasal 18
Ayat (1)

        Cukup jelas.

     Ayat (2)
         Cukup jelas.

    Ayat (3)
        Huruf a
           Cukup jelas.
        Huruf b
            Cukup jelas.
        Huruf c
           Cukup jelas.
       Huruf d
           Cukup jelas.

Huruf  e . . .
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       Huruf e
Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang
memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru,
serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

  Huruf f
       Cukup jelas.
  Huruf g
       Cukup jelas.
  Huruf h
       Cukup jelas.
  Huruf i
       Cukup jelas.
  Huruf j
       Cukup jelas.

  Ayat (4)
  Cukup jelas.

 Ayat (5)
  Cukup jelas.
 Ayat (6)
  Cukup jelas.

 Ayat (7)
  Cukup jelas.

 Pasal 19
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Cukup jelas.

 Pasal 22
 Ayat (1)

   Huruf a
Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus  selama  60
(enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga
puluh lima) tahun.

Huruf  b . . .



Ahmad Harakan206

-  12  -

   Huruf b
Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh)
tahun.

  Huruf c
Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima)
tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima)
tahun.

  Ayat (2)
Huruf  a

  Cukup jelas.
 Huruf  b
 Cukup jelas.
 Huruf  c

Yang dimaksud dengan “area yang luas” adalah luas tanah
yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan
mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau
jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan.

 Huruf  d
  Cukup jelas.

 Huruf  e
   Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
  Cukup jelas.

 Pasal 23
 Ayat (1)
  Cukup jelas.

 Ayat (2)
Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi
ketentuan penggunaan tenaga kerja asing  sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan.

 Ayat (3)
  Cukup jelas.

Ayat (4) . . .
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 Ayat (4)
  Cukup jelas.

 Pasal 24
 Cukup jelas.

 Pasal 25
      Cukup jelas.

 Pasal 26
 Cukup jelas.

 Pasal 27
 Ayat (1)
   Cukup jelas.

 Ayat (2)
   Cukup jelas.

 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal
dalam melaksanakan tugas, menjalankan  fungsi, dan
menyampaikan  tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

 Pasal 28
 Ayat (1)
   Huruf a

 Cukup jelas.
   Huruf b

 Cukup jelas.
   Huruf c

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur
Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan
departemen/instansi terkait.

 Huruf  d
  Cukup jelas.

 Huruf  e
  Cukup jelas.

 Huruf  f
  Cukup jelas.

Huruf  g  . . .
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 Huruf  g
  Cukup jelas.

 Huruf  h
  Cukup jelas.

 Huruf  i
  Cukup jelas.

 Huruf  j
  Cukup jelas.

 Ayat (2)
  Cukup jelas.

 Pasal 29
  Cukup jelas.

 Pasal 30
 Cukup jelas.

 Pasal 31
 Cukup jelas.

 Pasal 32
 Cukup jelas.

 Pasal 33
 Ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya
perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara
materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang
lain.

 Ayat (2)
  Cukup jelas.

 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”tindak pidana perpajakan” adalah
informasi yang tidak benar mengenai  laporan yang terkait dengan
pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan,
tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang
diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang  . . .
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Yang dimaksud dengan ”penggelembungan biaya pemulihan”
adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang
jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai
biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat
penentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan ”temuan oleh pihak pejabat yang
berwenang” adalah temuan dengan indikasi unsur pidana
berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau
pihak lainnya yang memiliki kewenangan  untuk memeriksa, yang
selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

 Pasal 34
 Cukup jelas.

 Pasal 35
 Cukup jelas.

 Pasal 36
 Cukup jelas.

 Pasal 37
 Cukup jelas.

 Pasal 38
 Cukup jelas.

 Pasal 39
 Cukup jelas.

 Pasal 40
 Cukup jelas.
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