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BAB II
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Teori Hukum Responsif
Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas NonetSelznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism.
Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi
mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak
memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi
hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim rule of law.
Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat
mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Sifat responsif
dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang
dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat
untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus
yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan
jalur-jalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu
komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (vide Edmond
Cahn, “Hukum dalam perspektif Konsumen”). Tetapi, di dalam konsep
hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa hukum
sistem

hukum

bisa

dibuka

untuk

tuntutan-tuntutan

kerakyatan.

Keterbukaan saja akan mudah turun derajatnya menjadi oportunisme.
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Nonet dan Selznick menunjukan kepada dilema pelik di dalam
institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti suatu
institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada
prosedur-prosedur dan cara-cara kerja yang membedakannya dari institusiinstitusi lain. Mempertahankan integritas dapat mengakibatkan isolasi
institusional. Institusi akan terus berbicara dalam bahasanya sendiri,
menggunakan konsep-konsepnya sendiri dengan cara-caranya sendiri yang
khas yang mungkin sudah tidak dapat dimengerti sendiri-ahli hukum
berbicara dengan ahli hukum dan kegiatan institusi akan kehilangan
relevansi sosialnya. Di lain pihak keterbukaan yang sempurna akan berarti
bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai
dalam masyarakat pada umumnya dengan bahasa yang dipakai dalam
masyarakat pada umumnya, namun tak mengandung arti khusus, aksi-aksi
institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan
dalam lingkungan sosial. Konsep hukum responsif melihat suatu
pemecahan untuk dilema ini dan mencoba mengkombinasikan keterbukaan
dengan integritas.
2. Teori Ekonomi Konstitusi
Dalam kaitan dengan UUD satu negara orang mengenal konsep
konstitusionalisme. konsep tersebut mempunyai hubungan erat dengan
teori politik. Orang telah lama mengenal teorinya John Locke, demikian
juga dengan konsep para pendiri (founding fathers) negara Amerika
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Serikat. Analog dengan pemikiran para pendiri negara AS, orang mengenal
hal sama dengan ide para pendiri negara Indonesia.
Menurut Buchanan (1977) : Konstitusi adalah “satu kumpulan
aturan yang membatasi kegiatan orang dan agen dalam usahanya mencapai
tujuannya dan sasarannya”. Definisi ini tentu sulit menemukannya dan
terasa menyempitkan peran konstitusi dalam negara. Menurut konsep John
Locke, kekuasaan pemerintah dapat dan seyogyanya dibatasi, di mana
otoritasnya ditentukan oleh kepatuhannya pada pembatasan konstitusi.
Oleh karena itu konstitusionalisme mempertimbangkan dua aspek yang
dapat bertentangan tetapi juga saling melengkapi, masalah hukum dan
kekuasaan. Bagi Thomas Paine, konstitusi adalah bagaikan grammar atau
tata-bahasa bagi bahasa. Paine mengatakan: Konstitusi ada sebelum
pemerintahan terbentuk, dan pemerintahan adalah ciptaan dari konstitusi.
(A constitution is a thing antecedent to a government; and a government is
only the creation of a constitution). Masih dari Paine dikatakan bahwa:
Konstitusi bukanlah akta pemerintahan, tetapi bersumber dari rakyat, dan
konstitusi mempunyai posisi lebih tinggi (superior) dari pemerintah. Atau
dinyatakan lain, pemerintah haruslah selalu tunduk pada tuntutan
konstitusi. Ini sungguh vital.
Menurut konstitusi modern mengandung tiga bagian utama, yaitu:
a. kumpulan hak-hak warga negara (a bill of rights),
b. kumpulan ketentuan yang mengatur mesin pemerintahan (a set of
provisions regulating the machinery of government),
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c. dan satu kumpulan prosedur perubahan konstitusi (and a set of
procedures for amending the constitution itself).
Kaitannya dengan Penelitian ini,Ide konstitusi ekonomi yang
menghubungkan studi konstitusi dengan persoalan-persoalan ekonomi
dapat dikatakan memang baru mulai dikembangkan pada dua dasawarsa
terakhir abad ke-20. Pendekatan hukum dan konstitusi di bidangekonomi
ini dikembangkan oleh para ahli, karena adanya ketidakpastian yangluas
terjadi

dalam

perekonomian.

Ketidakpastian

juga

terkait

dengan

pengertianpengertianyang terkandung dalam konsep sistem ekonomi
(economic system), ketertiban ekonomi (economic order), dan konstitusi
ekonomi (economic constitution). Para sarjana seringkali mengacaukan
penggunaan istilah-istilah itu untuk pengertian yang sama. Demikian pula
yang terjadi dengan perkataan economicconstitution (konstitusi ekonomi),
dan

economic

constitutional

law

(hukum

tataekonomi),

serta

konstitusionalisme ekonomi yang sering dianggap mempunyai makna yang
sama. Memang tidak mudah untuk memperkenalkan konsep-konsephukum
ke dalam pengertian-pengertian ekonomi ini sebaliknya. Menurut beberapa
sarjana, melibatkan pengertian dan logika hukum (legal meanings) ke
dalam ilmu ekonomi dapat menghancurkan kekhasan ilmu hukum itu
sendirisebagai ilmu yang bertitik tolak dan sistem norma. Di Indonesia,
istilah”konstitusi ekonomi” menjadi wacana di Fakultas Pasca Sarjana
Universitas Indonesia pada tahun 1990 jauh sebelum Wolfgang K menulis
pada tahun 1999. Melalui disertasi pada tahun 1994 berjudul: “Gagasan
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Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusidan Pelaksanaannya di Indonesia:
Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme danKolektivisme dalam
Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa
Demokrasi, 1945-1980-an”. ), telah digunakan istilah konstitusi ekonomi
(economic constitution) untuk membedakannya dari pengertian konstitusi
politik (political constitution) dan konstitusi sosial (social constitution).
Dalam perspektif konstitusi ekonomi,diskusi mengenai ideologi
ekonomi tidak diperlukan. Perdebatan mengenal ideologi kapitalisme
ekstrim versus komunisme sebagai bentuk sosialisme ekstrimsudah
berakhir. Sosialisme yang hidup dewasa ini, bukan lagi sosialisme dalam
bentuknya yang ekstrim. Demikian pula kapitalisme-liberalisme yang
berkembang dewasa ini juga bukanlah kapitalisme dalam bentuknya
yangekstrim. Penganut ajaran liberalisme-kapitalisme juga sudah belajar
darikegagalan dan kelemahan-kelemahan yang dialami sebelumnya
sehinggabanyak elemen sosialisme yang justru telah diadopsi ke dalam
kebijakan yang dikembangkan. Demikian pula, negara-negara yang
menganut paham sosialismetidak lagi seperti dalam buku teks, melainkan
telah banyak belajar dengan meliberalkan sebagian kebijakan ekonominya
sesuai dengan kebutuhan menurut tempat dan waktu56
Setelah sekian lama, kebijakan ekonomi Indonesia yang cenderung
liberal telah mereduksi peran besar negara dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Keenam pasal ekonomi-sosial bahkan telah dimaknai
56

. Jimly Asshidiqie, memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi, Jurnal Hukum PRIOR’S,
Vol. 3 No. 2 Tahun 2013.
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secara terpisah sehingga seolah tidak salingterkait. Akibatnya, meskipun
Pasal (33) menegaskan bahwa seluruh rakyat memiliki hak untuk ikut
berproduksi, tetapi konsekuensi dari amanah tersebut yang antara lain
kewajiban untuk memberikan akses modal yang sama bagi seluruh warga
negara, baik modal kapital maupun modal ilmu, tidak dijalankan. Akan
tetapi, Pasal (31) yang mewajibkan negara memberikan modal ilmu bagi
seluruh rakyat telah digeser lewat liberalisasi pendidikan. Akibatnya,
negara tidak lagi berkewajiban memberikan akses dan jaminan pendidikan
dasar hingga pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat.
Liberalisasi

telah

membeda-bedakan

hak

rakyat

dalam

mendapatkan pendidikan. Alasan klasik bahwa negara tidak memiliki
cukup dana tak masuk akal karena Indonesia memiliki SDA yang
melimpah. Seharusnya

SDA dimanfaatkan sebagai modal dalam

membangun bangsa, termasuk modal untuk menyediakan pendidikan
setinggi-tingginya. Akan tetapi, liberalisasi pendidikan dan liberalisasi
SDA telah memisahkan keterkaitan antara kewajiban untuk menjamin
pendidikan dan kewajiban untuk menjadikan SDA sebagai modal
pembangunan. Tegas dinyatakan dalam Pasal (23) bahwa APBN adalah
untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya kewajiban untuk menjamin
kebutuhan dasar, memberikan penghidupan yang layak lewat lapangan
kerja, dan sebagainya seharusnya tecermin dalam alokasi APBN. Namun,
saat ini APBN tidak lagi “berkewajiban” mengalokasikan anggaran untuk
memenuhi kewajiban tersebut karena kewajiban negara untuk menciptakan
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lapangan

kerja,

misalnya,

telah

disimpangkan

menjadi

sekadar

menciptakan iklim usaha yang baik dan menyerahkan penciptaan lapangan
kerja kepada swasta. Padahal, apabila Pasal (27) diyakini sebagai amanah
yang harus dilaksanakan, maka banyak jalan untuk menciptakan lapangan
kerja.
Untuk subsidi listrik, misalnya, tarif dasar listrik (TDL) cenderung
meningkat karena bauran energi (energy mix) PLN dari BBM mencapai
sekitar 85 persen. Biaya produksi dapat ditekan apabila energi yang
digunakan adalah gas dan batu bara. Namun, liberalisasi SDA lewat
berbagai undang-undang, mengakibatkan PLN tidak mendapatkan jaminan
pasokan gas dan batu bara sehingga harus menggunakan BBM yang jauh
lebih mahal. Ternyata pengelolaan ekonomi yang semakin menyimpang
dari tujuan pembentukan negara Republik Indonesia terjadi karena
ekonomi tidak dijalankan sesuai jalan ekonomi konstitusi. Jadi, tidak ada
pilihan lain kecuali melakukan koreksi terhadap arah kebijakan ekonomi
dan kembali menjadikan UUD 1945 sebagai referensi.
3. Midle Path Theory
Sornarajah mengembangkan The Middle Path Theoryatauteori jalan
tengah. Teori ini berupaya mendamaikan adanya poliniasi dua teori yang
saling bersilang, yaitu teori klasik yang berpendapat bahwa semua
penanaman modal asing baik sifatnya dan teori yang kedua yaitu teori
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ketergantungan yang beranggapan bahwa semua penanaman modal asing
bersifat membahayakan 57
Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain
mengatur perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi.
Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif
terhadap host country, karena itu host country harus hati-hati dan
bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan
mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.
Menurut hemat peneliti, teori inilah yang paling cocok untuk
dipergunakan di Indonesia karena FDI mempenyai filosofis bawaan dari
dunia barat yaitu berorientasi kepada sistem liberal yang tentu saja tidak
cocok untuk diterapkan di Negara kita yang mempunyai Ideologi Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945, untuk itu penerapannya hars hati –hati
dan bijaksana dengan meneluarkan kebijakan-kebijakan dan pengaturan
yang dapat menjembatani kedua filsafat yang berbeda tersebut. Dalam
artian FDI itu harus memberikan profit kepada investornya tetapi juga
bermanfaat bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.
Untuk itulah, peneliti menggunaka midle path teory sebagai pisau
analisis, untuk menjawab isu hukum tentan bagaimana membangun model
politik hukum pertanahan yang cocok, sehingga FDI bermanfaat bagi
kesejahteraan Rakyat Indonesia.
57

M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, (Cambridge, USA: Cambridge
University Press, 2010), hlm. 45.
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4. Human Flourishing Theory
Teori ini menekankan, bahwa semua hak milik mempunyai fungsi
sosial. Menurut Gregory S. Alexander & Eduardo M. Penalver :
“In This brief I shall outline a theory of property that emphasizes
the obligation that owners owe to others, specifically, to certain
members of the various communities to which they belong. These
obligations vary in different contexts and different times. As society
has grown more complex and more interdependent, the
obligationhave thickened. Capturing all of theseobligation under
one theoretical umbrella, one may speak of a social obligation
norm that the law does and should impose on owners. This norm, I
want to stress, in inherent in the concept of owner itself. This is an
important point because it means that when the law, whether by
way of statutes, administration action, or judicial decisions,
announces some restriction on an owners’s use of her land or
building, insofar that announcement restates what is already part
of the social obligation norm, it is simply a legal recognition of a
restriction that is inherent in the cncept ownership rather than
being externally imposed and engrafted upon the owner’s bundle of
right. The basis of this norm Is human flourishing. The social –
obligation theory builds on the claim that basic pupose of property
is to enable individual to achieve human flourishing “

Artinya, Dalam ikhtisar ini, Saya akan menguraikan teori property
yang menekankan kewajiban bahwa pemilik berhutang kepada yang lain,
khususnya kepada anggota tertentu dari berbagai komunitas di mana
mereka berasal, kewajiban ini berpariasi dalam konteks yang berbeda dan
waktu yang berbeda, karena masyarakat telah tumbuh lebih kompleks dan
lebih mandiri, kewajiban telah menebal. Menangkap semua kewajiban ini
di bawah satu payung teoritis. Seseorang dapat berbicara tentang norma
kewajiban sosial yang hukum lakukan dan harus meaksakan pada pemilik.
Norma ini, saya ingin tekankan yaitu yang melekat pada konsep pemilik
itu sendiri. Ini adalah poin penting karena itu berarti bahwa ketika hukum,
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baik melalui undang-undang, tindakan administrasi atau putusan
pengadilan, mengumumkan beberapa pembatasan pada penggunaan
pemilik tanah dan bangunan, pengumuman itu bahwa kepemilikan itu
menjadi bagian dari norma kewajiban sosial. Pembatasan yang melekat
pada hak kepemilikan tersebut adalah konsep yang datang dari luar yang
bersifat memaksa yang melekat pada hak kepemilikan. Dasar dari konsep
tersebut adalah Human flourishing.
Teori obligasi sosial (kewajiban sosial) memgklaim bahwa tujuan
kepemilikan adalah memungkan individu untuk mencapai perkembangan
manusia (human flourishing).
5. Tarikan dari atas dan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia.
“Fenomena tarikan ke bawah terhadap sistem hukum Indonesia
dapat

dijelaskan

sebagai

berikut,

walaupun

saat

ini

common

lawmendominasi tradisi hukum di Indonesia namun setelah undangundang otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 2001, sistem hukum adat
dan sistem hukum Islam ternyata semakin memperlihatkan identitasnya
sebagai sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya “58.
Adanya era desentralisasi menjadi faktor pendorong dalam merealisasikan
keinginan dari bawah dengan cara pertama, melalui otonomi khusus, yaitu
setelah adanya ketetapan MPR terlebih dahulu, kedua melalui peraturan
daerah (PERDA). Menurut Adi Sulistiyono, bahwa trend tarikan hukum
dari bawah terhadap sistem hukum di Indonesia disebut dengan istilah
58

. Adi Sulistiyono dan Muhamad Rustamji,, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia
Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009. Hlm. 100
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“makro nasionalisme sistem hukum”.

59

. Walaupun akhir-akhir ini, Perda

agama itu telah dipersoalkan karena menimbulkan diskriminasi. Pengamat
politik Universitas Indonesia Ade Reza Hardiyan menilai perda
berdasarkan agama hanyalah cara politisi meraup suara. Apalagi tahun ini
merupakan tahun politik jelang pemilu.
Sejumlah pengamat dalam diskusi di Jakarta, sabtu (24/11/2018)
siang, menilai kehadiran perda berdasarkan sebuah agama memunculkan
beberapa masalah, antara lain menjadi komoditas politik, diskriminatif dan
menghilangkan keperayaan publik60
Untuk itu, menteri dalam negri menegaskan, peraturan daerah
(perda) yang dinilai bermasalah. Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo
menegaskan dari 3. 143 itu tidak ada perda syariat islam yang termasuk
dibatalkan. Belum ada pembatalan perda syariah dari Kemendagri, tapi
kalau nanti ada yang bertentangan dengan undang-undang, kami juga
tentunya akan mendengar dulu fatwa dari tokoh–tokoh Agama “61
Menurut hemat peneliti, kerwenangan membatalkan Perda hanya
Mahkamah Agung (MA). Setiap Rancangan Perda sudah disetujui
Kemdagri sebelum disahkan di daerah. Dalam proses pembuatan Perda,
sebelum eksekutif dan legislatif di daerah mengesahkan Rancangan
Peraturan Daerah (raperda) sudah terlebih dulu dikonsultasikan ke

59

Ibid. hlm 101 “ mikronasionalisme sistem hukum yang dimaksud adalah dimulainya orde
hukum baru yang ditandai dengan bermunculannya peraturan-peraturan lokal beserta derivasinya
sebagai akibat dibukanya keran otonomi daerah “
60
https://www. voaindonesia. com. “perda syariah” dinilai munculkan sejumlah masalah” diunduh
pada tanngal 29 Januari 2019; 13. 00 WIB.
61
https;//news. detik. com. diunduh tanggal 29 January 2019; 13. 30 WIB.
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Kemdagri. Hal itu untuk memastikan agar Perda yang sudah disahkan
tidak ada lagi masalah di kemudian hari atau melanggar aturan di atasnya.
Kalau memang ada yang dianggap bertentangan dengan undang-undang,
maka harus diajukan terlebih dahulu ke mahkamah agung untuk judicial
review. Dengan demikian Menteri Dalam Negeri tidak boleh begitu saja
membatalkan perda. Mendagri boleh menguji Rancangan Perda.
Sementara kewenangan menguji Perda hanya Mahkamah Agung. Jadi
kewenangan membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah UU
seperti Perda hanya kepada MA. Bukan ke Mendagri atau lainnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa frasa “ perda
provinsi dan” yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251
Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Ini merupakan putusan MK atas uji materi Nomor
56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri.
Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 Ayat 1, 2, 7 dan 8 UU
Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya putusan MK ini, maka Menteri
Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut perda provinsi. MK dalam
pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang
diterbitkan pada 5 April 2017 lalu. Dalam putusan Putusan Nomor
137/PUU-XIII/2015 itu disebutkan bahwa Pasal 251 Ayat 2, 3, dan 4 UU
Pemda sepanjang mengenai perda kabupaten/kota bertentangan dengan
UUD 1945. Dalam putusan itu juga MK menyatakan, demi kepastian
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hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah, pengujian atau
pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah
Agung. “Oleh karena dalam Pasal 251 Ayat 1 dan Ayat 4 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai pembatalan perda provinsi
melalui mekanisme judicial reviewmaka pertimbangan hukum dalam
Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 berlaku pula
untuk

permohonan

para

pemohon

a

quo.

Sehingga

Mahkamah

Berpendapat, Pasal 251 Ayat 1 dan 4 UU 23/2013 sepanjang frasa ' Perda
Provinsi dan' bertentangan dengan UUD 1945,”62
Menurut Adi Sulistiyono Guna menumbuhkan sinergi antara orde
undang-undang dan orde peraturan lokal yang notabene merupakan tarikan
ke

bawah

terhadap

sistem

hukum

Indonesia,

diperlukan

upaya

pengawasan-pengawasan hukum. Namun ketika keterbatasan sistem
pengawasan Mahkamah Agung memunculkan muncul sebagai sebuah
kendala. , makanya pengawasan informal, seperti DPR, lembaga
konsumen, pers, lembaga bantuan hukum dan sebagainya.
Tarikan dari atas pada sistem hukum di Indonesia yaitu berupa
pengaruh adanya globalisasi hukum. Globalisasi hukum ini tidak dapat
disangkal

karena

merupakan

gelombang

kedua

yang

membawa

kepentingan ekonomi global yang dikembangkan melalui prinsip
liberalisasi perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan bebas

62

"Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi", https://nasional. kompas.
com/read/2017/06/14/22392261/putusan. mk. cabut. kewenangan. mendagri. batalkan. perda.
provinsi.
Penulis : Fachri Fachrudinhtt
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(free trade) lainnya. Oleh karenanya, ketika globalisasi hukum ini
melegitimasi arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dalam suatu
kesepakatan keseragaman hukum maka gelombang globalisasi ekonomi
dan globalisasi hukum ini sulit untuk ditolak dan harus diikuti63
Untuk itu, perancang undang-undang harus mampu meramu antara
kepentingan tarikan hukum ke atas dan ke bawah dengan tetap mengacu
dan menjadikan pasal 33 UUD 1945 sebagai rujukan utamanya.

B. Kajian Pustaka
1. Hukum dan Ekonomi
Pada saat ini, tidak ada lagi kegiatan ekonomi yang tidak yang
tidak berkaitan dengan hukum, juga sebaliknya tidak ada lagi kegiatan
hukum yang tidak beraspek ekonomi.
Ekonomi dan hukum tidaklah dapat dipisahkan, bidang ekonomi
menuntut bidang hukum untuk dapat mengkituti dan menunjang
pertumbuhan eknomi, walaupun sering dikatakan bahwa hukum selalu
ketinggalan dengan perkembangan bidang ekonomi. Pertemuan antara
ekonomi dan hukum bukanlah hal yang baru. Seperti dikatakan, Vento
Veljanovski, dalam Rudyanti :
“Pertemuan antara ekonomi dan hukum bukanlah hal yang baru,
Pendekatan ekonomi tehadap hukum dapat ditemukan dalam
karyaPara penganut utilitarianisme misalnya Cesare Bonesara
(1764) Jeremy (1789), karya ekonomi politik Adam Smith (1776)
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dan Karl Marx (1861) ; serta aliran American Institutional School
yang Dikaitkan dengan karya John R. Commons (1929) “64
Hukum harus memberikan batasan/definisi yang jelas, misalnya
tentang hakmilik. Artinya untuk asset apapun, adalah penting bahwa para
pihak dapat menetukan secara pasti siapa yang memiliki asset dan apa
pola/bentuk dari hak (set of right). Idealnya, lebih efisien apabila para
pihak harus menghargai terhadap orang yang paling berhak Salah satu
temuan penting dari Law and economic adalah bahwa dalam ekonomi
pasar,hak property (kepemilikan) yang diberi batasan lebih efisien dalam
banyak situasi. Karakteristik hak kepemilikan yang efisien adalah
universalitas (semuanya dimiliki), eksklusivitas (semuanya dimiliki oleh
satu agen) dan dapat dialihkan. Law and economics juga dapat
menjelaskan batasan keemilikan yang tidak efisien. Misalnya karena tidak
ada yang memiliki ikan liar, maka setiap orang dapat menangkapnya. 65
Hukum harus memainkan perannya sebagai pemandu, pembimbing
dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi. Dalam hal ini
Pemerintah bertanggung jawab untuk menjadikan hukum berwibawa
dengan merespon keinginan para akhli ekonomi dan perkembangan
ekonomi sehingga tercipta kepastian hukum. 66
Pada tahun 1970-an, Prof Richard Posner telah menggemparkan
akademi hukum Stanford dengan dua pernyataan kontroversial, beberapan
bulan setelah ia kelar menerbitkan buku economic analysis of law.
64
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Menurut chief of judge di Mahkamah Agung Amerika ini, aturan-aturan
common law pada kenyataannya “efisien”, dan aturan-aturan hukum
common law seharusnya efisien.

67

Dua pernyataan sangat kontroversial.

Klaim pertama mengonfirmasi suatu idiologi yang sepatutnya dicapai
aturan hukum, namun klaim kedua justru menggeser common law idiologi
kembali ke belakang. Dalam dua klaim tersebut, Posner mendefinisikan
“efisien” sebagai memaksimalkan kemauan sosial untuk membayar atau
dalam istilah ekonomi klasik disebut sebagai konsep “efisiensi Pareto”.
Melalui prinsip ekonomi, Posner berharap dapat meningkatkan sfisiensi
hukum termasuk efisiensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
Menurut

Posner,

penggambaran

ekonomi

terhadap

hukum

melahirkan behaviorial law ataupun behavioral economy. Dua kebiasaan
itu kemudian tesintesis hingga melebur menjadi behavioral of law and
economy. Menurut Posner sebagai berikut : “This (judge as future-looking
rule makers) includes assessing what would be the most efficient outcome
in circumtnce where because of transaction cost, a transaction would not
occur without judicial intervention “68
Dalam

Masyarakat

yang

plural,

prinsip

behavioral

ini

diaplikasikan, biaya transaksi kemudian diadopsi ke dalam aturan legal,
biaya transaksi yang semula merupakan pronsip-prinsip ekonomi
kemudian menjadi aturan hukum. Misalnya dalam Undang-undang
Jaminan Fidusia, yaitu UU No. 42 tahun 1999, pasal 5. Sutan Remmy
67
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Syahdeni, memberikan kritik terhadap pasal tersebut dengan mengatakan,
tidak jelasnya alasan kenapa notaris yang harus membuat akta fidusia,
padahal untuk membuat akta tersebut konsumen harus mengeluarkan uang
dalam jumlah tertentu untuk jasa notaris. Hal tersebut menjadi tidak
efisien.
Dalam pandangan peneliti, efisien itu tidak hanya dikaitkan dengan
pasal yang mewjibkan harus ada biaya lain seperti contoh di atas, tetapi
yang relevan dengan penelitian untuk disertasi ini, adalah banyaknya
peraturan dan kebijakan yang inkonsistensi atau disharmonisasi juga
berkibat inefisiensi yang dapat menimbulkan biaya mahal dan waktu yang
cukup lama yang berakhir dengan ketidak pastian hukum, yang dapat
mengurungkan niat para investor asing menanamkan modalnya di
Indonesia.
2. Politik Hukum Pertanahan
Legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan
diberkakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan
penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan
demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang
akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan
dicabut dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan
untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercermin di dalam pembukaan
UUD 1945 69.
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Padmo Wahyono, dalam Bernard L Tanya, merumuskan politik
hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi
dari Hukum yang akandibentuk 70.
Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada ‘apa yang
ada’, tetapi harus mencari jalan keluar kepada ‘apa yang seharusnya’. Oleh
karena itu, keberadaan politik hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih
dan mengambil tindakan. Karena politik hukum adalah menyangkut citacita/harapan, maka harus ada visi terlebih dahulu. Visi hukum tentu harus
ditetapkan terlebih dahulu, dan dalam jalur visi itulah bentukdan isihukum
dirancang bangun untuk mewujudkan visi tersebut. ”71
Selanjutnya dikatakan oleh Bernhard Limbong :
…substansi dari politik hukum itu adalah kebijaksanaan hukum
terkait pembangunan dan perombakan hukum dalam rangka
mewujudkannya apa yang menjadi tujuan Negara. Dengan kata
lain, politik hukum itu merupakan langkah dan kebijakan yang
diambil oleh penyelenggara Negara (pemerintah yang berkuasa)
dalam rangka menciptakan sistem hukum nasional guna
mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan Negara “72.
Hukum dan politik tidak lagi dapat dipisahkan, politik sangat
mempengaruhi keberadaan hukum, bahkan kemana arah hukum itu akan di
bawa, dikatakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick :
“Dalam melayani nilai-nilai hukum, hukum responsif bergantung
pada bentuk-bentuk kelembagaan awalnya, pembedaan antara
hukum dan politik tidak lagi dapat dipertahankan. Kini tentu saja ia
mempunyai arti penting yang lebih besar dan tujuan-tujuan yang
lebih mendasar; mengurangi elemen-elemen kepentingan
kelompok dan partikularisme dalam proses politik, menyaring
komitmen-komitmen moral yang lahir dari keputusan-keputusan
70
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politik, dan mengembangkan suatu teori kepentingan publik yang
dapat meningkatkan rasionalitas diskursus politik dan
mengendalikan atau mengrangi penggunaan kekuasaan yang hanya
melayani diri sendiri dalam konflik”73
Menurut Nonet dan Selznick, penerimaan maksud memerlukan
penyatuan otoritas hukum dan kemauan politik. Jika maksud menunjuk
kepada fungsi dari pemerintah, maka kerakyatan menunjuk kepada
peranan yang sangat menentukan dari partisispasi rakyat dalam hukum dan
pemerintahan serta nilai terakhir yang dipertaruhkan, yaitu tercapainya
suatu komunitas politik yang berbudaya yang tidak menolak masalahmasalah kemanusiaan dan dalam mana ada tempat bagi semua. Norma
kerakyatan dapat diartikan sebagai pernyataan hukum dari suatu etika yang
menghormati manusia sebagai nilai yang paling tinggi bagi kehidupan
politik dalam dunia modern.
Pembaharuan Politik Pertanahan, perlu segera dilakukan, untuk itu
diperlukan kemauan politik yang kuat untuk melaksanakannya.
Pembaruan politik pertanahan nasional memerlukan kemauan
politik yang kuat untuk bisa menjabarkan secara tepat dan jelas nilai-nilai
dasar (fundamental values) yang terdapat dalam Pancasilaa dan UUD 1945
maupun UUPA Tahun 1960 kedalam seluruh produk hukum agraria
dibawahnya. 74
Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan, bahwa politik hukum
agraria yaitu menyangkut arah kebijakan hukum dalam bidang agraria.
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Philip Nonet, Philip Selznick, Hukum Responsif, penerjemah: Raisul Muttaqien, penyunting:
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Kebijakan

hukumyang

dimaksud

bertujuan

untuk

memelihara,

mengawetkan, memperuntukan, mengusahakan, mengambil manfaat,
mengurus dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya yang
terkandung didalamnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, yang
hal ini juga terdapat dalam konsep tujuan hukum tanah75.
Dalam pasal 2 Tap MPR No. IX/MPR/2001, dikatakan :
“Pembaruan
Agraria
mencakup
suatu
proses
yang
berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya
agrarian, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan
perlindungan hukum serta keadilan sosial dan kemakmuran bagi
seluruh rakyat Indonesia. ”
Di antara unsur-unsur yang penting dalam pasal tersebut, menurut
Achmad Sodiki sebagai berikut :
“Pertama, ialah suatu proses yang berkesinambungan, yakni
adanya kebijakan kebijakan yang telah diambil secara konsisten dan terus
menerus dilaksanakan. Perubahan kebijakan yang terlalu sering dilakukan
akan menimbulkan ketidak pastian hukum.
Kedua, proses tersebut berupa penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrarian. Perkataan
penataan kembali umumnya dimaksud sebagai perubahan struktur
hubungan antara manusia yang berkenaan dengan sumber daya alam.
Ketiga, nilai yang melandasinya ialah kepastian dari perlindungan
hukum, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam
upaya kemakmuran pembaruan agrarian, maka setiap keputusan atau
75
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langkah yang diambil di bidang pertanahan, kehutaan, perairan, mineral
dan sebagainya akan tiga hal tersebut di atas. ”76
Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun
2003, sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan Tap MPR No. IX/MPR/2001
tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Dalam prakteknya cita-cita politik hukum pertanahan itu tentu
banyak hambatan dan kendala, bahkan ada kekhawatiran bahwa politik
hukum yang berbasis konstitusi UUD 1945 dalam praktek seharinyaharinya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, ada gejala
dimana rakyat tidak taat pada hukum. Namun hal itu disebabkan oleh
sikap pemerintah yang dalam banyak kasus bersikap ambigu, tidak tegas,
menciptakan gap antara legalitas dan legitimasi, bahkan korup sehingga
banyak rakyat yang menentukan sikap dan memainkan hukumnya
sendiri77.
Selanjutnya dikatakan oleh Mahfud MD dalam Achmad Sodiki :
“Saya mencatat berbagai kompleksitas dalam politik hukum
agrarian yang menyebabkan sulitnya mengimplementasikan politik
hukum agrarian tersebut, yaitu :
Pertama, adanya konflik antar peraturan perundang-undangan baik
secara vertikal maupun secara horizontal. Kita mencatat adanya
konflik antar UU berbagai sektor yang tercakup dalam ‘konsep
agraria’ misalnya bidang kehutanan, bidang sumber daya air,
bidang pertambangan dan sebagainya. Ada juga Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri, bahkan Peraturan Daerah dalam
berbagai sektor yang tidak sejalan UUPA. Salah satu inti dari
gagasan reformasi hukum agrarian adalah pentingnya satu UU
payung yang bersifat nasional.
76
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Kedua, lambannya pembuatan peraturan pelaksanaan untuk
mengatur secara lebih cepat operasional dan teknis hal-hal penting
yang sudah digariskan di dalam UUPA. Kelambatan pembuatan
peraturan pelaksanaan bisa menyebabkan dibuatnya kebijakan
ditingkat lapangan karena keputusan harus segera diambil
sedangkan peraturan pelaksanaanya belum ada. Kebijakan yang
seperti ini tentu potensial menimbulkan problem seperti terjadinya
inkonsistensi kebijakan antar pejabat Lama dan pejabat baru.
Ketiga, perkembangan dinamika politik nasional maupun
internasional tak jarang menimbulkan tuntutan dilakukannya
pilihan-pilihan penerapan politik hukum yang ada kalanya bersifat
dilematis. Upaya memanfaatkan kekayaan alam untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, misalnya harus berhadapan dengan
dilema antara penyerahan pengelolaan sumber daya alam kepada
rakyat yang tanpa skill atau modal dan penyerahan pengelolaan
kepada pihak asing yang punya modal dan skill dalam kurun waktu
yang agak panjang. 78

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan, dalam pasal 1 :

“Dalam rangka mewujudkan konsepsi,

kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta
pelaksanaan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Badan Pertanahan Nasional
melakukan langkah-langkah percepatan :
a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyempurnaan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria dan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Atas Tanah serta
peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan;
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b. Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang
meliputi :
1) Penyusunan

basis

data

tanah-tanah

asset

Negara/pemerintah/pemerintah daerah di seluruh Indonesia;
2) Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan
pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan
pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-government, ecommerce dan e-payment;
3) Pemetaan kadasterial dalam rangka inventarisasi dan registrasi
pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan
menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk
menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak
atas tanah;
4) Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan
pemanfaatan tanah melaui sistem inormasi geografis, dengan
mengunakan penetapan zona sawah beririgasi, dalam rangka
memelihara ketahanan pangan nasional ;
Dari seluruh uraian di atas, jelas tergambarkan bahwa landasan dari
politik hukum pertanahan kita adalah Pancasila dan UUD 1945
3. Hak-hak atas tanah, Penanaman Modal AsingLangsung (FDI) dan
Pengadaan Tanah
“When people say that they own their land, usually they mean that
they own this state in the land : the fee simple absolute in
possession, A fee simple comprises the right to use and enjoy the
land for the duration of the life of the grantee and that of his heirs
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and successors. Furthermore, the fee simple estate is freely
transferable (alienable) during the life of the estate owner is then
entitled to enjoy the landfor duration of his life and that of his heirs
and successors”79

Artinya, Ketika orang mengatakan, bahwa mereka menguasai tanah
ini, hak mutlak dalam pemilikan ini, terdiri dari hak unutuk menggunakan
dan menikmati tanah selama hidup sampai kepada ahli warisnya.
Kepemilikan secara bebas dipindahtangankan. Memiliki tanah perkebunan
tersebut selama hidupnya dan diwariskan kepada generasi penerusnya.
“Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat
manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia.
Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah
untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis,
adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat
darimana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi.
Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, kultural, politik
dan ekologis”80
Menurut pakar pertanahan Djuaendah Hasan, tanah memiliki
kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia
sampai sekarang. Hal itu terlihat dari sikap bangsa Indonesia sendiri yang
memberikan kehormatan kepada kata tanah, seperti kata lain untuk sebutan
Negara adalah Tanah Air, tanah tumpah darah, dan tanah pusaka. 81
Kaitannya

dengan

penanaman

modal,

DJuaendah

Hasan

mengatakan sebagai berikut :
“Dalam pengembangan penanaman modal sebagai upaya
pembangunan bidang perekonomian salah satu unsur yang
dibutuhkan dalam investasi selain dana adalah tersedianya lahan
79

Martin Dixon, Modern Land Law, Sixth Edition, Routledge-Cavendish 2 Park Square, Milton
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tanah sebagai tempat berpijak suatu perusahaan. Dalam Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara
memiliki hak menguasai atas sumber daya alam termasuk sumber
daya alam pertanahan. Hak menguasai Negara atas sumber daya
alam pertanahan diatur dengan jelas dalam pasal 2 UUPA “82
Dalam Pasal 2 angka (2) dikatakan: “hak menguasai dari Negara
termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa:
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
Dengan

demikian

Negara

sebagai

organisasi

kekuasaan

“mengatur” sehingga membuat peraturan, kemudian “menyelenggarakan”
artinya melaksanakan (execution) atas penggunaan/peruntukan (use),
persediaan (reservation) dan pemeliharaannya (maintenance) dari bumi,
air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Juga
untuk menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peratutan-
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peraturan) hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai
dari Negara tersebut. 83
Hukum Investasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara
investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk
investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-sayarat dalam
melakukan investasi dalam suatu Negara 84
Dalam kontek Penanaman Modal Asing ini dapat dibagi dua yaitu,
penanaman modal langsung (direct investment) atau yang dikenal juga
sebagai Penanaman Modal Jangka Panjang dan Penanaman Modal Tidak
Langsung (Indirect Investment) yang dikenal

sebagai Portofolio

Investment yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka
pendek.
Selanjutnya, dalam penulisan disertasi ini hanya akan dibahas
mengenai penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investmen)
karena erat kaitannya dengan pemberian hak-hak atas tanah.
Hukum Investasi mempunyai hubungan yang sangat dengan
hukum agraria karena setiap investor, terutama investor asing, diberikan
hak untuk menggunakan hak atas tanah di Indonesia. 85
Penanaman Modal Langsung (FDI), tidak diatur secara limitatif
dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 1
angka (1) dikatakan “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
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penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun
penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara
Republik Indonesia. ”
Menurut Naveen Sood, pengertian FDI sebagai berikut :
“FDI is an investment in a business by an investor from another
country for which the foreign investor has control over the
company purchased. The multy-national enterprise may make a
direct investment by creating a new foreign enterprise which is
called a green field investment, or by acquisition of a foreign firm,
either called an acquisition or brown field investment“86
Artinya, FDI adalah investasi dalam bisnis oleh investor dari
Negara lain dimana investor asing memiliki control atas pembelian
perusahaan. Perusahaan multinasional dapat melakukan investasi langsung
dengan menciptakan perusahaan asing baru yang disebut green fiel
investment, atau mengakuisi, yang disebut brown field investment.
Selaras dengan itu penanaman modal langsung juga diartikan
sebagai berikut :
“Direct foreign investmen is contribution coming from broad.
Owned by foreign individuals or concerns to the capital of an
enterprise must be freely convertible currencies, industrial plants,
machinery or equipment with the right to re export their value and
to remit profit abroad. Also considered as direct foreign investment
are those investmens in local currency originating from resources
which have the right to be remitted abroad “87
Artinya, Investasi asing langsung adalah kontribusi yang datang
dari luar, dimiliki oleh individu atau perusahaan yang menanamkan
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modalnya dalam bidang pabrik –industri, mesin dan peralatannya dengan
hak untuk mengekspor kembali dan memperoleh laba dari hasil
investasinya. Juga dianggap sebagai investasi asing yaitu investasi dalam
mata uang lokal yang berupa sumberdaya yang dikirim ke luar negeri.
Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan
perusahaan patungan (join venture Company) dengan mitra lokal, dengan
melakukan kerjasama operasi (joint operation scheme) tanpa membentuk
perusahaan baru dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan
mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan
manajerial (technical and management assistant), dengan memberikan
lisensi, dan lain-lain. 88
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa FDI membutuhkan sarana
pendukung berupa tanah. Ketersediaan tanah merupakan unsur penting
bagi para investor, kepastian hukum dalam kepemilikan hakatas tanah
merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor untuk
menanamkan investasinya disamping kesempatan ekonomi, dan stabilitas
politik. Pemenuhan atas ketersediaan tanah tersebut dipenuhi oleh
pemerintah, Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada investor adalah
seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak
Pakai (HP). Hak Guna Bangunan dapat diberikan dapat diberikan untuk
jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 20 tahun. Total jangka waktu 50 tahun. Hak Guna Usaha diberikan
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kepada investor untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu 25 tahun. Total jangka waktunya 50 tahun. Jangka
waktunya berlakunya hak pakai adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang
paling lama 20 tahun. Jadi, total jangka waktu penggunaan hak pakai
adalah 45 tahun.

89

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor No. 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Pasal 21 pemerintah
memberikan kemudahan kepada perusahaan penanaman modal untuk
memperoleh, hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas
perizinan impor. Selanjutnya dalam Pasal 22 (1) jangka waktunya
diperpanjang, yaitu Hakatas tanah yang dapat digunakan investor, seperti
HGU, HGB dan Hak Pakai. Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan
dengan jumlah 95 tahun, dengan cara dapat diperpanjang di muka
sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Hak
Guna Bangunan (HGB) dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun, dengan
cara dapat diberikan dan diperpanjang sekaligus selama 50 tahun dan
dapat diperbarui selama 30 tahun. Hak Pakai (HP) dapat diberikan dengan
jumlah 70 tahun, degan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun. Namun
terhadap pelanggaran-pelanggaran cenderung memberikan keleluasan
yang berlebih dan cenderung ke arah liberalism- individualism, seperti
dikemukakan oleh Bagir Manan :
“Secara Konstitutional: ‘sejauh mana politik investasi yang serba
‘dilonggarkan’ masih dan mesti ‘commited’ terhadap:
89
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Pertama; ‘staatsidee’ UUD 1945 yang disusun atas dasar paham
kekeluargaan, dan menolak liberalism-individualisme;
Kedua; ‘sila ke lima Pancasila’ (keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia) ; dan
Ketiga; prinsip yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945:
‘perekonomian sebagai usaha bersama berdasaran asas
kekeluargaan, penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi yang
penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyan, bumi-air
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, prinsip demokrasi
ekonomi‘.

Apabila secara konstittional komitmen tersebut masih dipandang
sebagai sesuatu yang mendasar, karena itu baik secara hukum maupun
politik mesti tetap dipegang teguh, ada beberapa konsekuensi yang tidak
boleh dilampaui oleh politik yang (ingin) melonggarkan dan memudahkan
investasi.
Pertama, mesti ada ruang-ruang tertutup untuk investasi di luar
investasi Negara. Investasi semata-mata oleh Negara.
Kedua, setiap investasi harus merupakan bagian integral
mewujudkan ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ‘
Ketiga, setiap investasi harus senantiasa berada di bawah naungan
‘state direction’. Selain untuk menjamin terwujudnya ‘sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia’, ‘state direction’ diperlukan untuk mencegah investasi
melahirkan kepincangan sosial dan ekonomi (yang kaya makin kaya,
yang miskin makin miskin), dan menjamin ‘ketertiban umum’90.
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Keberatan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya
terbatas kepada Pasal 22 saja tetapi juga terhadap pasal 3 huruf (d) yang
mengatakan perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara.
Undang-Undang Penanaman modal tidak lagi membuat perbedaan
perlakuan antara investor asing dan investor lokal tetapi memberikan
perlakuan yang sama kepada semua investor dari Negara manapun tanpa
membedakan asal Negara, padahal kondisiriel masyarakat kita sangat
lemah saat dihadapkan pada kekuatan modal asing.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beberapa kalangan seperti dari
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI), Fedrasi Serikat Buruh Jabotabek (FSBJ),
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Aliansi Petani Indonesia (API),
Yayasan Bina Desa Sadajiwa (YBDS), Perserikatan Solidaritas Perempuan
(PSP), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Suara Hak Asasi Manusia
Indonesia (SHMI), dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil
(ASPPUK) mengajukan gugatan

Judicial Review ke Mahkamah

Konstitusi. Pada akhirnya khususnya Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal dianulir karena bertentangan dengan UUD
1945 (Mahkamah Konstitusi Risalah Lelang perkara nomor 21 dan 22
/PUU-V/2007).
Terhadap dianulirnya Pasal 22 UU Penanaman Modal Oleh
Mahakamah Kostitusi tersebut diatas, Djuaendah Hasan berpendapat:
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“Dalam pengembangan penanaman modal bidang agribisnis
sebenarnya apabila disimak dari hukum bisnis telah ada pengaturan
dalam UU No. 25 Tahun 2007. Pada Pasal 22 sudah mengatur
dengan baik, yang memberikan jangka waktu yang cukup baik
untuk kepentingan penanaman modal, yang mengatur bagi HGU
(95 tahun sekaligus) dan HGB (80 tahun sekaligus) karena di
Negara lain misalnya di Malaysia HGU sejak lama diberikan
jangka waktu lebih dari 100 tahun. Jangka waktu yang panjang
dalam HGU diperlukan misalnya dalam penanaman kelapa sawit
untuk sekali tanam dibutuhkan waktu 30 tahun baru menghasilkan,
jadi kalau perusahaan berbentuk PT yang harus mendapat
keuntungan harus beberapa kali 30 tahun masa tanam sampai
menghasilkan keuntungan. Selain itu untuk pendanaan
pengembangan perusahaan melalui kredit perbankan dengan
jaminan HGU dan HGB diperlukan jangka waktu yang panjang
sebab bank akan sulit memberikan kredit kalau jangka waktu
pendek jangan lupa mungkin HGU tidak diberi perpanjangan
waktu. Sangat disayangkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
yang telah menganulir Pasal 22 UU No. 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dengan tidak mempertimbangkan aspek bisnis
dalam pengembangan penanaman modal bidang agribisnis”91

Terlepas dari itu, sekarang materi muatan Pasal 22 UndangUndang Penanaman Modal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk
mengatur hak-hak atas tanah kita harus kembali kepada UU No. 5 Tahun
1960

tentang

Undang-Undang

Pokok

Agraria

serta

peraturan

pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996. Tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah. Pasal 8,
menyebutkan bahwa jangka waktu HGU adalah 35 tahun dan dapat
diperpanjang selama 25 tahun serta diperbarui sekaligus untuk 35 tahun
lagi sehingga total 85 tahun.
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Kemudian dalam Pasal 11 UU No. 40 tahun 1996 menyebutkan
bahwa untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan
atau pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan sekaligus dengan
membayar uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama
kali mengajukan permohonan Hak Guna Usaha. Kemudian pasal 28
mangatakan bahwa : untuk kepentingan penanaman modal, permintaan
perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Bangunan dapat dilakukan
sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang ditentukan untuk itu
pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan.
Ketentuan tentang Hak atas tanah dalam peraturan pemerintah
tersebut di atas dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria. Menurut Maria S. W.
Sumardjono, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, tidak
bertentangan dengan UUPA. Setidak-tidaknya ada dua alasan yang
dikemukakan, yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
sendiri tidak mengatur apakah yang akan terjadi setelah HGU dan
HGB itu berakhir setelah diperpanjang jangka waktunya kecuali
menyebutkan bahwa HGU dan HGB akan hapus apabila jika jangka
waktunya berakhir. Logikanya adalah, dengan hapusnya HGU dan
HGB tersebut, di atas tanah bekas HGU dan HGB yang statusnya kini
menjadi tanah Negara dapat diberikan suatu hakatas tanah, termasuk
kemungkinan diberikan HGU dan HGB baru, baik kepada pemohon

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
78

baru, maupun pemohon bekas pemegang hak. Jika pemohonnya
adalah bekas pemegang hak yang lama yang masih memenuhi
persyaratan, maka istilah tersebut lebih tepat digunakan adalah
pembaharuan hak, mengingat bahwa HGU dan HGB itu tidak
dimohon menjelang berakhirnya perpanjangan waktu HGU dan HGB
tersebut;
b. Penggunaan istilah pembaruan hak, yang tentunya juga masih
membuka kemungkinan untuk diberi perpanjangan apabila syaratsyaratnya dipenuhi, adalah sesuai dengan metode interpretasi (dalam
hal ini interpretasi ekstensi) terhadap Pasal 29 dan Pasal 35 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria sebagai
salah satu cara Pembangunan hukum dengan jalan penemuan hukum
(rechtsvinding).

92

Sedangkan

Hak

pakai

adalah

hak

untuk

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi
wewenang

dan

kewajiban

yang

ditentukan

dalam

kepusan

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau
dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian
sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Ketiga hakatas
tanah itu tersebut mempunyai status sebagai hak yang bersifat
kebendaan, yang dapat dipertahankan terhadap siapapun dan di tangan
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siapapun hak itu berada. Sifat hak kebendaan ini melekat pada ketiga
hak atas tanah tersebut karena kepemilikan tanah dengan hak-hak
tersebut diberikan surat bukti keemilikan yaitu Sertifikat Tanah yang
terdaftar di Kantor Pertanahan93
Sebelumnya, bahwa Hak atas dalam sistem hukum pertanahan di
Indonesia terdiri atas :
a. Hak Publik (hak administratif)
1) Hak menguasai oleh Negara;
2) Hak Pengelolaan
b. Hak Perdata
1) Hak Milik atas tanah;
2) HGU;
3) HGB
c. Hak Pakai
d. Hak Sewa
Khusus

tentang

hak

atas

tanah

perdata

Boedi

Harsono

menyebutnya dengan hak primer atau yang disebut sebagai tanah hak yang
dikenal dalam UUPA antara lain Hak Milik atas tanah, HGB, HGU, Hak
Pakai dan Hak Sewa (dalam RUU Pertanahan disebut Hak Sewa
Bangunan). Semua hak atas tanah perdata ini berperan penting dalam
pembangunan perekonomian Indonesia terutama tentang Hak Milik atas
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tanah sebagai hak perdata tertinggi memiliki peran yang sangat penting
dalam penanaman modal bidang agribisnis. 94
Mengenai Hak Milik atas tanah, banyak orang asing yang
berkehendak untuk memilikinya baik itu untuk berusaha maupun untuk
kepentingan pribadi seperti untuk kepentingan pribadi. Seperti yang
terkuat baru-baru ini di Bali yaitu maraknya penyelundukan Hukum Tanah
Secara besar-besaran di Bali. Pemda Bali telah menaikan nilai jual objek
pajak (NJOP) tanah jauh di atas harga pasar tanah dan bangunan. Namun
hal ini malah membuat orang asing cuek dan EGP (Emang Gua Pikirin).
Pengacara kondang Hotman Paris menuding :
“selama ini banyak orang asing yang memiliki property di Bali
sengaja menghindari pajak atas jual beli tanah/bangunan dengan
cara pengalihan tanah direkayasa dengan sewa tanah (jangka
panjang) dan sistem nominee (pinjam nama orang lokal). 95

Perjanjian nominee timbul dari pengaruh perjanjian trust dari
hukum Inggris. Trust berarti kepercayaan dimana trustor mempercayakan
harta kekayaan real property kepada truste untuk kepentingan pihak lain
atau beneficiary. Perjanjian truste masuk ke Indonesia melalui sistem
terbuka yang terkandung dalam asas kebebasan berkontrak pasal 1338
KUHPerdata. Landasan terbentuknya trust karena :
a. yang berkepentingan tidak memiliki skill;
b. yang berkepentingan tidak cukup hukum;
c. yang berkepentingan tidak mempunyai waktu;
94
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d. yang berkepentingan tidak berwenang secara hukum.
Masuknya perjanjian trust ini sering membawa dampak negatif dan
dipergunakan sebagai alat penyelundupan hukum karena salah satu
landasan terbentuknya trust adalah adanya larangan secara hukum.
Demikian para WNA yang mau memiliki hak milik atas tanah juga
menggunakan pernajian nominee dengan mengatasnamakan nama WNI. 96
Perjanjian pinjam nama (nominee) yang dilakukan Warga Negara
Asing adalah untuk menghindari ketentuan larangan memiliki hak atas
tanah (penyelundupan hukum), perjanjian tersebut tidak sah karena
menyalahi Pasal 26 (2) UUPA dan melakukan perbuatan merugikan
Negara karena tidak membayar pajak untuk penjual dan pembeli. Dalam
praktek, yaitu dalam kepemilikan apartemen digunakan perjanjian
nominee, hal ini merusak asas nasionalitas yang dianut oleh UUPA. Perlu
dipikirkan bahwa Warga Negara Asing hanya boleh memiliki Hak Pakai
atau Hak Sewa saja97 catatan pada penjelasan pasal 2 angka 1 huruf b. Ada
kekhilafan pada penjelasan pasal 2 angka 1 huruf b. Hak Guna Bangunan
menurut pasal 35 UUPA adalah hak untuk mendirikan kehadirannya di
Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan dan mempunyai
bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, misalnya di atas
tanah Negara atau tanah hak milik pihak lain. Bangunan tersebut wajib
dibangun sendiri untuk kemudian dimiliki oleh pemegang HGB yang
bersangkutan. Maka menurut UUPA tidak dimungkinkan orang lain
96
97
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menguasai/menggunakan tanah HGB. Pihak lain untuk mendirikan dan
memiliki bangunan di atasnya, biarpun dengan persetujuan pemegang
HGB yang bersangkutan. Hak sewa untuk bangunan hanya dimungkinkan
mengenai tanah hak milik pihak lain, bukan tanah HGB (Pasal 44 UUPA).
Selanjutnya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996
tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing Yang
Berkeudukan di Indonesia. Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh
Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (“Peraturan Pemerintah”)
adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemilikan rumah
untuk tempat tinggal atau hunian bagi orang asing yang berkedudukan di
Indonesia. Dalam peraturan pemerintah ini, Orang Asing adalah orang
asing Syarat–syarat rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki
oleh orang asing di Indonesia, adalah sebagai berikut :
a. Rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di atas bidang tanah:
1) Hak Pakai atas tanah Negara;
2) Yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang ha katas
tanah.
b. Satuan Rumah Susun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai
atas.
Perjanjian atas rumah tempat tinggal atau hunian antara orang
asing dengan pemegang hak atas tanah tersebut harus dibuat secara tertulis
dan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah serta dicatat dalam buku
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tanah dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Perjanjian tersebut
dibuat dengan jangka waktu yang disepakati para pihak tetapi tidak boleh
melewati

25

(dua

puluh

lima)

tahun.

Untuk

jangka

waktu

perpanjangan dapat dibuat suatu perjanjian yang baru, dimana jangka
waktu tersebut tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan
sepanjang orang asing yang bersangkutan masih berkedudukan di
Indonesia.
Dalam hal orang asing tersebut sudah tidak lagi berkedudukan di
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila orang
asing tersebut tidak melepaskan atau mengalihkannya, untuk rumah tempat
tinggal atau hunian di atas bidang tanah hak pakai atas tanah negara, maka
negara akan menguasai rumah beserta tanahnya dan melelangnya. Untuk
rumah tempat tinggal atau hunian di atas bidang tanah yang dikuasai
berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah, maka rumah
tersebut menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Hasil
pelelangan dari rumah dan tanah yang dikuasai negara akan dikembalikan
kepada orang asing yang bersangkutan setelah dikurangi dengan biaya
lelang serta barang-barang beserta ongkos-ongkos lain yang telah
dikeluarkan.
Dibandingkan dengan HGB, jangka waktu Hak Pakai terpaut lima
tahun. Subyek Hak Pakai lebih luas, yaitu Warga Negara Indonesia, Badan
Hukum Indonesia (BHI), WNA dan BHA. Penggunaannya pun lebih
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fleksibel, tidak dibatasi jenisnya Hak Pakai atas tanah Negara didaftarkan
dan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (H.
T). Di lain pihak, kekurangpahaman atau kekurang percayaan terhadap
Hak Pakai memicu terjadinya penyelundupan hukum melalui perjanjian
nota riil antara WNI pemegang Hak Milik dan Warga Negara Asing, yang
memberikan kemungkinan bagi WNA untuk “memiliki” HM secara
material walaupun secara legal formal pihak WNI adalah pemegang HM.
Dalam perjanjian itu, kedudukan Warga Negara Indonesia adalah trustee
atau nominee. Perjanjian yang dimaksudkan untuk secara tidak langsung
mengalihka HM ke WNA itu melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA yang
berakibat dapat dideteksi kecuali bila di kemudian hari timbul sengketa
dan diproses di pengadilan. 98
Sampai saat ini hakekat hak pakai (HP) belum sepenuhnya
dipahami secara objektif, wacana Hak Sewa untuk Bangunan hanya akan
menimbulkan permasalahan baru. Hak Sewa untu Bangunan (HSUB)
diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA. HSUB hanya dapat terjadi di
atas tanah Hak Milik yang hanya dimiliki oleh waragenara Indonesia,
karena sifat Hak Milik adalah yang terkuat dan terpenuh, turun temurun.
Seperti diuraikan Maria W Suwardjono :
“Hak Sewa Untuk Bangunan diatur dalam pasal 44 dan 45 UUPA.
Seperti HP, HSUB dapat dimiliki WNI, BHI, WNA, dan BHA.
HSUB memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan
tanah HM orang lain yang diserahkan dalam keadaan kosong,
untuk mendirikan bangunan, dengan membayar kepada pemilik
98
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tanah sejumlah uang tertentu. HSUB tidak termasuk hak atas tanah
yang didaftarkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan
dibebani HT. HSUB hanya dapat beralih dengan izin pemilik
tanahnya. Berbeda dengan HP. HSUB hanya dapat terjadi di atas
tanah HM. Untuk memperoleh hak mendirikan dan memiliki
bangunan di atas tanah HM harus dibayarkan uang sewa. Hak
Sewa Untuk Bangunan (HSUB) berpotensi terjadinya
penyelundupan hukum. 99

Bahwa prosedur pemberian HSUB, diatas tanah hak milik oleh
orang asing dibuat secara tertulis (jangka waktunya tidak boleh lebih dari
jangka waktu HP). Apabila jangka waktunya lebih panjang dan
kompenasinya sesuai dengan harga kalu tanah itu dijual. Maka perjanjian
itu batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA.
Sejalan dengan itu telah diuraikan oleh Maria W. Sumardjono :
“HSUB belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan di bidang pertanahan. Tanpa pengaturan rinci, introduksi
HSUB dalam usulan revisi PP Nomor 41 Tahun 1996 berpotensi
menimbulkan penyelundupan hukum. Dapat terjadi, pembuatan
perjanjian antara WNI dengan pemegang HM dan WNA dengan
‘kedok‘ HSUB itu digunakan untuk menyimpangi ketentuan Pasal
26 ayat (2) UUPA dengan cara (1). Memberikan HSUB dengan
jangka waktu ‘sewa‘ yang melampaui batas kewajaran; (2). ‘uang
sewa’ yang diberikan sebenarnya merupakan harga tanah yang
sebenarnya; (3). Pemilik tanah hanya dapat meminta kembali
tanahnya dengan membayar kembali sebesar harga tanah.
Konstruksi hukum semacam ini hukumnya disebutkan dalam Pasal
26 ayat (2) UUPA. 100

Untuk penyelundupan hukum tersebut diatas tidak hanya berakibat
batal demi hukum perjanjian HSUB tersebut tetapi juga dituntut pidana
kedua belah pihak pemberi dan penerima sewa karena tidak membayar
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pajak pengalihan hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan juga
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang
telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008.
“Sewa Rekayasa dan Nominee “harus segera diakhiri karena sangat
merugikan Negara dan merugikan para pihak. Pemerintah dalam
hal ini Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala
BPN dan instansi terkait lainnya termasuk para notaris dan PPAT
yang terlibat dalam pembuatan perjanjiannya harus memberikan
“penyuluhan” agar tidak terulang lagi di masa depan.
Kaitannya dengan pengadaan tanah, kita bisa melihat pertamatama, yaitu pasal 18 UUPA :
“untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan
Negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut
cara yang diatur dengan undang –undang “. Menurut bernhard
Limbong,
“ketentuan tersebut tidak menganulasi ketentuan pasal-pasal
sebelumnya yakni dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2)
UUPA yang membolehkan dan meungkinkan penguasaan dan
penggunaan tanah secara individual. Lebih lanjut ketentuan pasal
21,29, 36, 42 dan 45 UUPA yang berisikan persyaratan pemegang
hak atas tanah yang menunjukan prinsip penguasaan dan
penggunaan tanah secara individu “101

Hak-hak atas tanah yang individu dan bersifat pribadi tersebut
terkandung unsur kebersamaan. Hal ini dipertegas dengan pasal 6 UUPA
yang mana semua ha katas tanah mempunyai fungsi sosial. Persoalannya

101
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adalah menetukan titik keseimbangan antara kepentingan pribadi dan
kepentingan sosial.
Hal tersebut berarti pengadaan tanah untuk kepentingan umum
merupakan manifestasi dari fungsi sosial ha katas tanah, Pengadaan tanah
dipandang sebagai langkah awal dari pelaksanaan pembangunan yang
merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat itu
sendiri, baik yang akan digunakan untuk kepentingan umum maupun
kepentingan swasta. Pengadaan tanah untuk pembangunan hanyadapat
dilakukan atas dasar persetujuan dari pemegang ha katas tanah mengeanai
dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemegang ha katas
tanah itu sendiri 102
Diundangkannya, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal memberikan harapan bagi iklim investasi di Indonesia
terutama kaitannya dengan Investasi asing langsung (Foreign Direct
Investment). Undang-undang ini memberikan berbagai fasilitas untuk para
investor, salah satu fasilitasnya adalah berkaitan dengan pemberian ha
katas tanah sebagai tempat usaha.
Didalam pasal 21 dikatakan, selain fasilitas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18. Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau
perizinan kepada perusahaan penenaman modal untuk memperoleh : a. ha
k atas tanah; b. fasilitas pelayanan keimigrasian dan c. fasilitas perizinan
impor.
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Selanjutnya pasal 22 ayat (1) menyatakan, kemudahan pelayanan
dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
huruf a dapat diberikan dan didiperpanjang 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.
Pasal 22 ayat (2), menyatakan, Hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus untuk penanaman modal, dengan persyaratan antara lain : (a).
penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait
dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya
saing; (b). penanaman modl dengan tingkat resiko penanaman modal yang
memerlukan pengembalian dengan jangka waktu panjang sesuai dengan
jenis kegiatan kegiatan penanaman modal yang dilakukan; (c). penanaman
modal yang tidak memerlukan area yang luas; (d) penanaman modal
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dengan menggunakan ha katas tanah Negara dan (e) penanaman modal
yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan
kepentingan umum.
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak sinkron dengan Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, yang menentukan bahwa HGU dapat diberikan paling lama 25
tahun, untuk perusahaan paling lama 35 tahun, serta perpanjangannya
paling lama 25 tahun; untuk HGB paling lama 30 tahun serta
perpanjangannya paling lama 20 tahun.
Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996,
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah
yang juga mengatur mengenai jangka waktu pemberian hak-hak atas
tanah.
Dalam

pertimbangannya,

peraturan

pemerintah

tersebut

menyebutkan dua hal yang melatarbelakanginya 103:
Pertama, Bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting artinya
dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan
pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya
berkelanjuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
Kedua, Bahwapengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan
tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjaminnya tertib dibidang
hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah,
ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup sehingga adanya
kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat
terwujud.
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Dalam kenyataannya, bukan kepastian hukum yang didapat, karena
adanya ketidaksesuaian antara UUPA dan UU No. 40 tahun 1996.
Dipaparkan oleh Sri Hayati sebagai berikut :
“Ada ketidaksinkronan antara PP No. 40 Tahun 1996 dengan
UUPA yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Hak Guna Usaha
Ketidak sinkronan pengaturan Hak Guna Usaha (HGU dalam PP
No. 40 Tahun 1996 dengan UUPA yaitu :
a. Pemanfaatan tanahnya, UUPA mengatur Hak Guna Usaha
(HGU) hanya untuk kepentingan pertanian, perikanan, atau
Sedangkan PP. No. 40 tahun 1996 menambahkan untuk
Kepentingan perkebunan.
b. Jangka berlakunya HGU, UUPA mengatur bahwa jangka
waktu HGU adalah untuk pertama kali berjangka waktu
paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangaka
waktu paling lama 25 tahun, sedangkan dalam PP No. 40
tahun 1996 mengatur bahwa untuk kepentingan penanaman
modal, kepada pemegang HGU diberikan jangka waktu
pertama kalinya paling lama 35 tahun, diberikan jaminan
perpanjangan jangka waktu paling lama 25 tahun, dan
jaminan pembaharuan HGU untuk jangka waktu paling lama
35 tahun.
c. Asal tanah HGU, UUPA mengatur bahwa asal tanah HGU
adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Sedangkan dalam PP No. 40 tahun 1996 mengatur bahwa
Asal tanah HGU adalah tanah Negara, kawasan hutan Yang
telah dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan, Dan
tanah hak pihak lain yang telah dilepaskan haknya.
2. Hak Guna Bangunan.
Ketidaksinkronan pengaturan Hak Guna Bangunan (HGB)
Dalam PP No. 40 tahun 196 dengan UUPA, yaitu :
a. Asal tanah HGB, UUPA mengatur bahwa asal tanah HGB
adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tanah
hak milik. Sedangkan PP. No. 40 tahun 1996 mengatur
bahwa asal tanah HGB adalah tanah Negara, tanah hak
pengelolaan dan tanah Hak Milik.
b. Terjadinya HGB, UUPA negatur bahwa HGB yang berasal
dari tanah Negara terjadi dengan penetapan pemerintah
sedangkan HGB yang berasal dari tanah Hak Milik terjadi
dengan perjanjian otentik. PP No. 40 tahun 1996 mengatur
bahwa HGB yang berasal dari tanah Negara terjadi denga
keputusan pemberian hak, HGB yang berasal dari tanah Ha
Milik terjadi dengan akta pemberian hak oleh Pejabat

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
91

Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan HGB yang berasal
dariTanah Hak Pegelolaan terjadi dengan pemberian hak
berdSarkan usul pemegang hak pengelolaan.
c. Jangka waktu HGB, UUPA mengatur bahwa jangka
waktuHGB untuk pertama kali paling lama 30 tahun dan
dapat Diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20
tahun. Sedangkan dalam PP No. 40 tahun 1996, mengatur
bahwa Kepentingan penanaman modal, kepada pemegang
HGB Diberikan jangka pertama kalinya paling lama 30
tahun, Dijamin perpanjangannnya untuk jangka waktu paling
lam 20 tahun, dan dijamin pembaharuan haknya untuk
jangkaWaktu paling lama 30 tahun.
3. Hak Pakai.
Ketidaksinkronan pengaturan Hak Pakai (HP) dalam PP No.
40Tahun 1996 dengan UUPA yaitu :
a. Subyek HP, mengatur bahwa Hak Pakai (HP) adalah WNI
orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum
yang
didirikan
menurut
hukum
Indonesia
dan
berkedudukandi Indonesia, dan badan hukum asing yang
mempunyai perwakilan di Indonesia, sedangkan dalam PP
No. 40 tahun1996 mengatur bahwa subyek HP adalah WNI,
orang asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan
hukum yang
b. Didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia, Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan
Di Indonesia, Departemen, Lembaga Pemerintah non
Departemen, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara asing
dan perwakilan badan internasional.
c. Asal tanah HP, UUPA mengatur bahwa asal tanah H P adala
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tanah milik
orang lain. Sedangkan dalam PP No. 40 Tahun 1996
mengatur bahwa asal tanah HP adalah tanah Negara, tanah
hak pengelolaan dan tanah Hak Milik.
d. Terjadinya HP, UUPA mengatur bahwa HP yang berasal dari
tanah Negara terjadi dengan keputusan pemberian hak dan
HP yang berasal dari tanah hak milik orang lain terjadi
melalui perjanjian dengan pemilik tanah, sedangkan dalam
PP No. 40 tahun 1996 mengatur bahwa HP yang berasal dari
Tanah Negara terjadi dengan keputusan pemberian hak. HP
Yang berasal dari tanah pengelolaan terjadi melalui
Keputusan pemberian hak berdasarkan usulan dari Pemegang
hak pengelolaan, dan HP yang berasal dari tanah Hak milik
terjadi dengan akta pemberian hak yang dibuat Oleh PPAT.
e. Jangka waktu HP, UUPA tidak mengatur secara tegas, tetapi
hanya mengatur selama jangka waktu tertentu dan selama
tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sedangkan
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dalam PP No. 40 Tahun 1996 mengatur nahwa untuk
penanaman modal, kepada pemegang HP diberikan jangka
waktu pertama kali paling lama 25 tahun, dan dijamin
perpanjangan jangka waktunya paling lama 20 tahun, dan
dijamin pembaharuan haknya untuk jsngks wsktu psling
lama 25 tahun.
f. Pembebanan Hak Tanggungan, UUPA mengatur bahwa HP.
Tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani
hakTanggungan. Sedangkan dalam PP No. 40 Tahun 1996
Mengatur bahwa HP atas tanah Negara dan HP atas tanah
hak Pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan
dibebani Hak tanggungan. ”104

Ketidaksinkronan tersebut masih berlangsung sampai sekarang,
sehingga terjadi ketidak pastian hukum.
4. Perekonomian Nasional dan Demokrasi Ekonomi Pancasila
Untuk

mencapai

cita-cita

Indonesia

merdeka

sebagaimana

diamantkan oleh Pembukaan UUD 1945, maka diperlukan suatu
pembangunan nasional yang merupakan rangkaian upaya pembangunan
yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat,
bangsa, dan Negara. Visi tersebut adalah melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serata ikut melksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan demikian pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh,
dan untuk rakyat serta dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa
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Sri Hajati, Restrukturisasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agraria,
Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum, pada FH UNAIR di Surabaya
pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2005, hlm 15-18.
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yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek ketahanan
nasional. 105
Membangun berarti masyarakat yang sedang berubah cepat,
menurut

Mochtar

pembaharuan

Kusumaatmadja,

masyarakat,

hukum

“bahwa

hukum

bersifat

sebagai

memelihara

alat
dan

mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi hukum diperlukan dalam
setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena
disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara dilindungi dan diamankan.
Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita
berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup
memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses
perubahan masayarakat itu…”106
Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja, merujuk kepada teori
Roscoe Pound, pengalaman di Amerika Serikat yaitu :
“Di Negara ini terutama setelah dilaksanakannya New Deal mulai
tahun tigapuluhan kita telah menyaksikan dipergunakannya hukum
sebagai alat untuk mewujudkan perubahan perubahan di bidang
sosial. Di Negara inilah timbul istilah Law as a tool of social
engineering (R. Pound). Peranan hukum dalam bentuk keputusankeputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam mewujudkan
persamaan hak bagi warga yang berkulit hitam merupakan contoh
yang sangat mengesankan dari peranan progresif yang dapat
dimainkan oleh hukum dalam masyarakakat. Intinya tetap
ketertiban. Selamaperubahan yang kita kehendaki dalam
masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu
masih ada tempat bagi peranan hukum “107
105

Subiakto Tjakrawerdaja, Sistem Ekonomi Pancasila, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan
Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 103
106
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Pusat Studi
Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. ALUMNI
Bandung,2006, hlm. 14
107
Ibid.
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Tentang Teory Social Engineering dari Roscoe Pound, dikatakan
oleh Lins J. Mc Manaman sebagi berikut :
“We have seen briefly, but in its essential elements, the legal
philosophy of roscoe Pound. For him Law is a process of social
engineering, a process of adjusting and compromising conflicting
claim so that the maximum of human interest may be satisfied with
a minimumof friction and waste. The philosophical foundation of
Pound’s legal theory is essentially pragmatism; law is defined in
terms of function. ”108

Artinya, Kita telah melihat secara singkat, dalam elemen-elemen
esensialnya, filsafat hukum Roscou Pound, baginya hukum adalah proses
rekayasa sosial, suatu proses penyesuaian dan kompromi, klaim yang
bertentangan sehingga maksimum minat manusia dapat dipenuhi dangan
minimal gesekan dan pemborosan. Landasan filosofis teori hukum Pound
pada dasarnya adalah pragmatism; hukum didefinisikan swebagai fungsi.
Selanjutnya diartikan oleh Mochtar hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat. Konsep ini mirip dengan konsepsi Law as atool
of social engineering yang pertamakali dipopulerkan oleh apa yang
dikenal sebagai aliran pragmatis legal realism. Selanjutnya dikatakan
tentang perbedaannya yaitu pengembangan hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat jamgkauannya lebih luas, yaitu, pertama, lebih
menonjolkan perundangan-undangan dalam proses pembaharuan hukum di
Indonesia, kedua, menolak aplikasi mechanistis dari konsepsi Law as a
tool of social engineering, ketiga, perumusan resmi ini sesungguhnya
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Linus J. McManaman, Social Engineering : The Legal Pisophy of Roescoe Pound, St. John
Law Review, volume 33. December 1958, number 1, hlm. 45

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
95

merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia
menurut sejarah. 109
Pembangunan selalu dihubungkan dengan perubahan kondisi
kepada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut tidak
sepenuhnya salah bahkan cenderung memiliki konotasi positif, yaitu suatu
pertumbuhan dan masa depan yang lebih baik. Berbagai interpretasi juga
dilontarkan dengan berbagai argumen yang mampu menggiring pada
pemikiran bahwa pembangunan selalu membawa kebaikan. Namun era
globalisasi dan komunikasi mampu seolah membenarkan pemahaman
tersebut. Kadang peningkatan per kapita atau Gross Domestic Product
(GDP) selalu dapat dijadikan ukuran berhasilnya pembangunan, padahal
tidak jarang kesenjangan sosial pun sering mengiringi pembangunan
apabila

yang

terjadi

justru

ketidakmerataan

pendistribusiannya.

Kemiskinan misalnya, menjadi salah satu bentuk kesenjangan yang ada di
tenah-tengah proses pembangunan. Hal ini apabila ekonomi yang menjadi
aspek dalam melihat pembangunan. Hal tersebut juga disebabkan
industrialisasi, perkembangan teknologi yang terjadi selain proses
modernisasi masyarakat, namun bagi yang tidak memiliki akses terhadap
asset-aset produksi serta keterbatasan pilihan dan kesempatan, maka
terjadilah kemiskinan, kelaparan malnutrisi, keterpinggiran budaya, dan
sisi-sisi negatif lainnya yang pada kenyataannya ada dan menjadi
fenomena nyata di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat.
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Ibid. , hlm. 83-84.
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“Development can be seen as aprocess of expanding the freedom
that people enjoy. And if Freedomm is what development is about
then it makes sence to concentrate on that rather than on some of
the means or instruments of achieving it.
This approach contrast with others such as identifying
Development with the growth of GNP, rise in personal incomes, or
with industrialization, technological advance, or social
modernization. These are all importen but are means and not
end”110

Artinya, Pembangunan dapat dilihat sebagai suatu proses untuk
memperlus kebebasan yang dinikmati orang, dan jika kebebasan adalah
apa yang dimaksud dengan pengembangan, maka kita harus konsentrasi
pada hal itu daripada beberapa sarana atau alat untuk mencapainya.
Pendekatan ini berbeda dengan yang lain, seperti mengidentifikasi
pembangunan dengan pertumbuhan GNP, kenaikan pendapatan pribadi,
atau dengan industrialisasi, kemajuan teknologi, atau modernisasi sosial.
Semua ini penting tetapi tidak berakhir disini.
Pembangunan seharusnya proses perluasan kebebasan (freedom)
melalui perwujudan hak-hak dasar manusia (entitlement) disatu pihak dan
pembinaan kapabilitas manusia (human development) dilain pihak.
Mengedepankan kebebasan sebagai tujuan dan instrument pembangunan.
Kategori keberhasilan pembangunan terutama pada mausia sebagai
subyeknya yang memiliki kebebasan yang semakin meningkat111.
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Amartya Sen, Development as Freedom, Oxford Unversity, 1999, Summary by Valerie lles in
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Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu prasyarat penting dalam
upaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah sati
isu yang hangat diperdebatkan dalam pertumbuhan tersebut adalah konsep
terjadinya trickle-down effect. Secara sederhana, efek yang dimaksud
adalah terjadinya dampak rembesan yang menetes ke bawah, atau ke
sektor lain akibat dari pertumbuhan yang terjadi pada saat sektor ekonomi
tertentu. Perdebatan yang terjadi, apakah efek tersebut memang terjadi
dalam suatu ekonomi yang mengalai pertumbuhan. 112
Sebuah kegagalan dari diterapkannya tricle down effect sudah
semestinya menjadi sebuah pembelajaran. Di masa lalu kebijakan ekonomi
yang mengandalkan efek menetesnya aliran perekonomian ke bawah
dengan jalan memfasilitasi dan menggelontorkan bermacam kemudahan
kepada pengusaha besar terbukti gagal karena sang pengusaha ternyata
tidak lebih dari mencari rentetan bukan entrepreneur sejati. Mereka
agaknya lupa atau justru enggan untuk meneteskan rezekinya dalam
investasi infrastruktur atau pasar modal agar modal modal yang
dikucurkan dapat menghidupi bisnis-bisnis mikro dibawahnya. Di era
kemajuan kemajuan teknologi seperti sekarang ini seharusnya diakhiri dan
digantikan dengnan rain shower effect. Penekanan konsep menetesnya
rezeki ini diubah menjadi guyuran air hujan yang lebih merata dengan
bantuan dan dukungan teknologi informasi terkini. 113
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Mantan Wakil Presiden Boediono mengatakan, Teori pertumbuhan
ekonomi pertumbuhan ekonomi trickle down effectsudah tidak relevan lagi
dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menurut Boediono,
pembangunan pada masa lalu lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi
dengan harapan, pertumbuhan ekonomi itu kelak pada waktunya akan
menetes ke bawah (trickle down effect) dan memperbaiki kesejahteraan
masyarakat dengan sendirinya. Pandangan seperti itu sudah tidak berlaku
lagi. Apalagi di Indonesia saat ini, jelas, pemerintah tidak menganut atau
menerapkan prinsip trickle down effect. Perbaikan kesejahteraan
masyarakat memerlukan intervensi Negara berupa kebijakan dan rencana
aksi yang secara langsung membantu mereka yang teringgal. 114
Dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup
manusia harus diukur dengan dengan indeks pembangunan manusia, untuk
itu mutlak diperlukan campur tangan Negara dan program khusus yang
menyentuh langsung masyarakat.
Di era pemerintahan Jokowi, masalah penghapusan ketimpangan
menjadi salah satu program utama pemerintahan Jokowi-JK. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) hingga 2017 mengalami peningkatan dari
tahun ketahun. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK). Menurut Puan Maharani, “terjadi
peningkatan indeks pembanguna manusia. Pertumbuhan IPM pada periode
2010-2015 mencapai 0,19 persen, dimana angka tersebut lebih tinggi rata114
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rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78
persen”115. Sejalan dengan itu, Dalam pidatonya di sidang tahunan MPRDPR_DPD, Presiden Jokowi memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia
dalam 3 tahun terakhir Indonesia pun dapat mengelola inflasi pada level
rendah, terutama letika periode lebaran. Atas pencapaian itu, pemerintah
mampu mendorong kemiskinan lebih rendah menekan ketimpangan dan
mengurangi angka pengangguran. Tingkat kemiskinan di Indonesia turun
dari 28,59 juta orang pada maret 2015 menjadi 22,77 juta pada maret
2017. Begitu juga indeks rasio GINI Indonesia yang mengukur tingkat
kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0, 393 pada maret
2017 atau turun dibanding angka pada September 2014, yaitu 0,414.
Walaupun pidato tersebut dikritik, Fadli Zon mengatakan sebgai berikut
“Saya kira Secara umum normatif. Pidato hanya membahas kinerja dari
berbagai lembaga. Naiknya tarif dasar listrik sangat memberatkan
masyarakat”. 116
Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kemiskinan
16. 6 15. 4 14. 2 13. 3 12. 5 11. 7 11. 5 11. 0 11. 1 10. 9
Relatif
(% dari populasi)
Kemiskinan
37
35
33
31
30
29
29
28
29
28
Absolut
(dalam jutaan)
Koefisien Gini/
0. 35 0. 35 0. 37 0. 38 0. 41 0. 41 0. 41 0. 41 0. 41 0. 40
Rasio Gini
Maret 2016
Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)
115

detiknews, Indeks Pembangunan Manusia Meningkat di Era Jkowi-JK, Senin 23 Oktober 2017,
https://news. detik. com, diunduh tanggal 30 Desember 2017, Pkl. 12:10 WIB
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Tabel di atas menunjukan penurunan kemiskinan nasional secaa
perlahan dan konsisten. Namun pwmerintah Indonesia menggunakan
pesyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga
yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Tahun
2016 Pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan
pendapatan perbulannya (per kapita) sebanyak Rp. 354. 386 (atau sekitar
USD $ 25) dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah
sekali. Jika kita menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan
Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia
yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $ 1. 25 per hari, maka
tabel di atas akan kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti nilainya
dinaikan beberapa persen. Lebih lanjut lagi, menurut Bank Dunia, kalu
kita menghitung angka penduduk Indonesia yang hidup dengan
menghasilkan kurang dari USD $ 2 per hari akan meningkat angkanya
lebih tajam lagi. 117
Selanjutnya, tentang demokrasi ekonomi, menurut Sri Edi
Swasono. Mohammad Hatta lah yang yang mengangkat istilah “demokrasi
ekonomi” ke dalam UUD 1945. Demokrasi Ekonomi seperti dirumuskan
oleh Mohammad Hatta ke dalam UUD 1945 (pada penjelasan Pasal 33
UUD 1945) adalah :
“Produksi pekerjaan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan
atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.
Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
117
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atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai denga itu
ialah koperasi.
Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi
semua orang ! sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi
Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai
oleh Negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orangseorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak
boleh ada ditangan orang seorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi
adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat “118
Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam penjelasan UU
1945 maupun Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 pasca reformasi. UUD 1945
memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi
ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di Negara kita
adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh Sumber
daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Dalam
sistem demokrasi yang dibangun tentu tidak semuanya secara langsung
dikuasai oleh rakyat.

Beberapa bagian

yang pokok diwakilkan

pengurusannya kepada Negara, dalam hal ini kepada (i) MPR, DPR, DPD,
dan Presiden dalam urusan penyusunan haluan-haluan dan perumusan
kebijakan-kebijakan resmi

bernegara, dan (ii) kepada Presiden dan

lembaga-lembaga eksekutif-pemerintahan lainnya dalam urusan-urusan
melaksanakan haluan-haluan dan kebijakan-kebijakan Negara itu, serta

118

Sri-Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi, makalah disampaikan pada seminar Pancasila sebagai
Ideologi dalam berbagai bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara,
diselenggarakan oleh BP-7. Jakarta 24-25 dan 26 Oktober 1989), Kopkar Dekopin 1990, hlm. 9
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(iii) secara tidak langsung kepada lembaga peradilan dalam urusan
mengadili pelanggaran terhadap haluan kebijakan-kebijakan Negara itu. 119
Salah satu masalah serius yang kita hadapi dalam pembangunan
ekonomi ialah mempraktekan kerangka hukum dan kostitusi dalam
penngembangan
persoalan

kebijakanan-kebijakan

tersebut

dianggap

tidak

perekonomian.
penting,

Selama

mengingat

ini,

praktek

penyelenggaraan ekonomi sejak kemerdekaan telah berjalan mengikuti
saja arus logika pembangunan ekonomi yang berkembang atas dasar
pengalamam empiris di lapangan atau teori-teori dan kisah-kisah sukses di
Negara-negara lain yang dipandang layak dijadikan contoh. Sulit
membayangkan bahwa konstitusi harus dijadikan acuan substansif dalam
setiap kebijakan resmi dalam proses pembangunanekonomi. Apalagi
kenyataan di zaman sekarang menuntut semua bangsa akrab bergaul
dengan sistem ekonomi pasar yang diidealkan bersifat bebas terbuka.
Tidak eksklusif. Liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi sudah
menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. 120
Sejalan dengan itu, Adi Sulistiono mengatakan…, maka semenjak
awal para the founding father sudah merumuskan sistem ekonomi sebagai
salah satu substansi konstitusi yang amat penting. Terlihat bagaimana
cemerlangnya umusan sistem ekonomi yang kemudian tertuang dalam
ketentuan Pasal 33 UUD 1945, sebagai suatu sistem yang memadukan
kearipan lokal nilai kultur bangsa sehingga norma ini begitu visioner dan
119

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, PT. Kompas Media Nusantara, Jl Palmerah Selatan 2628, Jakarta, hlm. 347
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amat maju. Namun sesuai dengan logika konstitusi yang memang hanya
mengatur pokok-pokok kaedah Negara yang fundamental belaka, maka
ketentuan pasal 33 itu pada aspek yang lain juga abstrak dan secara ilmiah
amat

mungkin

menimbulkan

perbedaan

penafsiran

sehingga

pengejawantahannya dalam subsistem kehidupan bernegara begitu berbeda
dari satu waktu kewaktu berikutnya. Puncak dari rupa-rupa tafsir itu
terdokumentasi, pada saat muncul perdebatan apakah ketentuan pasal 33
UUD 1945 itu perlu dirubah atau tidak dalam kontek reformasi konstitusi
(1999-2002) yang lalu. 121
Fenomena Globalisasi dan liberalisasi menjadi suatu kenyataan,
yang mau tidak mau harus dihadapi oleh Indonesia.
Selayaknya

sebuah

Tsunami

yang menghempaskan

segala

penghalangnya, gelombang globalisasi jiga berdampak sama bagi Negaranegara yang tidak mempersiapkan kedatangannya. Struktur bangunan
ekonomi, tata nilai hukum dan sistem perundangan, serta kebijakan
ketahanan ekonomi suatu Negara sangat, sangatberpotensi mengalami
keluluhlantakan dalam proses terjangan globalisasi ini. 122
“Globalization has influenced the whole world including
Indonesia. The Constitution of Indonesia is adapted in accordance
with global development. Amandements to the 1945 Constitution
were made, especially to article 33”. 123
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Adi Sulistiyono, op. cit. , hlm. x
Adi Sulistiyono, Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, Lembaga Pengembangan Pendidikan
(LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Surakarta, Jawa Tengah
Indonesia, cetakan 2, Mei 2008, hlm. 9
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Artinya, Globalisasi telah mempengaruhi seluruh dunia termasuk
Indonesia, Konstitusi Indonesia diamandemen untuk menyesuaikan
dengan perkembangan global. Amandemen UUD 1945, terutama terhadap
pasal 33.
Seiring dengan derasnya arus globalisasi, maka deras pula
keinginan dari beberapa pihak yang ingin menghilangkan Pasal 33 UUD
1945, bahkan lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa kehidupan ekonomi
tidak perlu diatur dalam konstitusi karena pasar telah mempunyai
mekanisme nya sendiri untuk mengaturnya, Menurut Jimly Asshiddiqie,
…. karena itu, pasal ini juga sudah dianggap ketinggalan zaman. Lagi
pula, seperti tradisi yang berkembang di lingkungan Negara-negara
demokrasi liberal yang perekonomiannya sudah maju dan berkembang,
persoalan ekonomi memang tidak seharusnya diatur dalam knstitusi.
Dunia usaha dan mekanisme pasar memiliki aturan-aturannya sendiri yang
tumbuh dan berkembang secara dinamis dalam praktik. Karena itu, pasalpasal perekonomian seperti Pasal 33 dan Pasal 34 tersebut sudah
seharusnya dihapuskan saja dari rumusan UUD 1945. 124
Untunglah pasal-pasal itu sampai sekarang masih tetap ada hanya
dalam Pasal 33 yang tadinya hanya tiga ayat menjadi 5 ayat, terutama
dimasukannya

ayat

(4)

yang

berbunyi

“perekonomian

nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan,

124

efisiensi,

Jimly Asshiddiqie, op. cit. , hlm 246
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berkelanjutan,

berwawasan
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lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional”.
Di pihak lain, Pasal 33 Ayat (1) yang memuat ketentuan asas
kekluargaan mengandung resiko disalahpahami dan disalahgunakan dalam
paraktik. Diimbangi dengan “prinsip kebersamaan” yang dimuat dalam
Pasal 33 Ayat (4). Itu maka asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Ayat (1)
harus dipahami dalam pengertian yang luas, bukan lagi dalam pengertian
organis, dalam wujud pelaku ekonomi yang harus berbentuk koperasi
dalam arti badan usaha secara sempit. Di samping itu, dengan adanya
prinsip kebersamaan itu, asas kekeluargaan tidak disalah gunakan atau pun
dijadikan lawakan seolah-olah terkait dengan pengertian family system
yang mempunyai konotasi negatif. Lebih-lebih dalam terjemahan UUD
1945 versi Inggris yang pertama kali diterbitkan oleh Kementerian
Penerangan pada tahun 1946, memang tertulis juga Family System itu
sebagai terjemahan perkataan “asas kekeluargaan”itu. 125
Kemudian dimasukannya kata efisien tetapi sekaligus juga
berkeadilan menurut Jimly Asshiddiqie, dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD
1945, kata efisiensi dirangkaikan dengan keadilan, yaitu efisiensiberkeadilan. Jika suatu kebijakan hanya diorientasikan hanya untuk
efisiensi saja, maka kebijakan yang demikian dapat dipandang dengan
prinsip “efisiensi berkeadilan” yang harus terintegrasi dalam satu kesatuan
kebijakan.

125

Ibid. , hlm. 254
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Semua Negara di dunia ini memiliki pandangan hidup yang
berbeda. Perbedaan pandangan hidup dan sistem kehidupan itu dilatar
belakangi oleh akar budaya, sistem sosial ekonomi, dan geografis yang
membedakannya dengan Negara lain yang berlangsung dalam rentang
sejarah yang panjang, yang pada akhirnya mengkristal dalam kehidupan
sosial ekonomi yang bersangkutan. Di Indonesia disebut sistem ekonomi
Pancasila, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa yang menjiawi
kehidupan bangsa di segala bidang, seperti sosial, hukum, budaya,
ekonomi dan politik.
Khusus mengenai demokrasi ekonomi, disinggung oleh Bernard L
Tanya :
“Bingkai kedelapan, keharusan merawat keadilan soaial dalam
hidup memasyarakat. Ini merupakan doktrin Indonesia tentang
demokrasi. Yakni keharusan mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat. Doktrin demokrasi ini, menjadi landasan politik Negara dan
hukum dalam merawat kehidupan bermasyarakat. ”126
Sila kelima, “yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, adalah
tentang Demokrasi Ekonomi. Yang harus diwujudkan dalam kenyataan.
Doktrin demokrasi ekonomi ini, menjadi landasan politik Negara
dan hukum dalam merawat kehidupan bermasyarakat. Ada yang spesipik
dalam doktrin tersebut adalah “keadilan sosial”. Bidang ekonomi yang
seenarnya miskin nilai, harus ditata dengan politik nilai : keadilan sosial.
127
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Bernard L. Tanya, dkk. , Pancasila Bingkai Hukum Indonesia, Genta Publishing, hlm. Vii
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library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
107

Selanjutnya Bernard L. Tanya, menulis, ekonomi per depinisi
sebenarnya berbicara mengenai “perebutan” sumber daya yang terbatas,
dalam hal ini menurut Lenski dalam Bernard L Tanya, orang akan
mengedepankan ego individunya.

128

Mengapa? karena sumber daya yang

terbatas itu, juga berarti menyediakan kesempatan-kesempatan yang amat
terbatas, padahal tiap orang tidak memiliki kemampuan yang sama dalam
merebut kesempatan yang terbatas itu. 129
Apabila tiap individu dibiarkan bebas tanpa batas, maka sumbersumber kehidupan yang terbatas itu, menurut Locke, hanya akan dinikmati
oleh orang-orang yang kuat; atau menurut Hobbes, akan menghantar
manusia pada perang total. 130
Konstitusi mengharuskan bahwa sumber daya alam harus dikelola
oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakayat. Kenyataan
amah yang diberikan oleh konstitusi seringkali diselewengkan oleh
oknum-oknum pejabat dengan memperkaya diri atau kelompoknya.
Seperti akhir-akhir ini terjadi korupsi E- KTP, yang melibatkan Ketua
DPR R. I. Setya Novanto, juga sebagi Ketua Umum Partai Golkar.
“Corruption Eradication Commission (KPK) prosecutors finally
indicted the politician for his alleged role in the e-ID graft case,
which allegedly cause Rp. 2. 3 trillion (US$ 161 million) in state
losses. Furtheremore, the indictment invalidated Setya’s legal
attempt to challenge being renamed a graft suspect. ”131
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Artinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menuntut
politisi atas dugaan perannya dalam kasus korupsi e-ktp, yang diduga
menyebabkan Rp. 2,3 triliun (US $ 161 juta) dalam kerugian Negara.
Lebih jauh lagi, dakwaan itu menggugurkan upaya hukum pra peradilan
yang dilakukan oleh Setya Novanto.
Ketua Komisi pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo menyatakan
saat ini indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index
(CPI) Indonesia berada di peringkat ketiga se-ASEAN. Hal ini
menunjukan, Indonesia berada di arah yang benar dalam pemberantasan
korupsi. 132
Dikatakan di atas, bahwa Demokrasi Ekonomi yang akan
dilaksanakan di

Indonesia adalah demokrasi

yang “berkeadilan”

lengkapnya berkeadilah bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu adalah
bunyi dari Pancasila yaitu sila yang kelima, maka dari itu demokrasi
ekonomi kita adalah demokrasi yang berkeadilan bagi seluruh Rakyat
Indonesia, selanjutnya akan kita sebut “Demokrasi Ekonomi Pancasila”
Ekonomi Pancasila adalah suatu tata ekonomi yang dijiwai
ideologi Pancasila, suatu tata ekonomi nasional yang merupakan salah
usaha bersama dan berazaskan kekeluargaan dan keotongroyongan di
bawah pimpinan pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran yang
sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat/ rakyat. 133
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KPK : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat Ketiga se- ASEAN, 11 Desember 2017,
https://nasional. tempo. co, diunduh tanggal 1 January, 2017, pkl. 20. WIB.
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Di tengah arusnya globalisasi, banyak permasalahan yang timbul,
banyak Perundang-undangan di bidang ekonomi yang berorientasi liberal,
maka kembali ke Pancasila merupakan jawaban yang tepat untuk
mengatasinya. Undang-Undang Dasar 45 sebagai pengejawantahan dari
Pancasila harus merupakan rujukan bagi dibuatnya undang-undang dan
segala peraturan dibawahnya, dalam pengertian UUD 45 dan Pancasila ia
tidak hanya sebagai “cantelan tanpa makna” tapi harus menjiwai dari
pembuatannya sampai ke implementasinya.
Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok
prikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rayat. Di satu sisi,
perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat
sila lainnya.

134

Sila kelima; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Kembali ke jiwa Pancasila merupakan solusi terbaik dalam
mengenai berbagai persoalan bangsa ini. Sebab, Pancasila menempati
posisi paling sentral dalam keberadaan Negara Bangsa Indonesia. Ia dasar
Negara, ideologi dan falsafah bangsa, serta sumber segala sumber hukum.
Karena itu, revatilasi Pancasila harus menjadi program Negara seperti
yang dikampanyekan secara gencar. 135
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Yudi Latif, Negara Paripurna, PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building,
Jakarta, hlm. 606.
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Ibid. , hlm 645.
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Tulisan mengenai ‘Sistem Ekonomi Pancasila’ yang menyebutkan
bahwa Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi Indonesia yang
dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945 itu, terbit pada tahun 1979. Tapi
sebenarnya Emil Salim, pada tahun 1966, atau 13 tahun sebelumnya, telah
menulis artikel dengan judul yang sama. Ia memulai tulisan dengan
kalimat sebagai berikut :
“Di dalam usaha membina sistem ekonomi yang khas bagi
Idonesia, kiranya sebaiknya kita berpegang pada pokok-pokok
pikiran sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya
dokumen “lahirnya Pancasila”, dan UUD 1945, khususnya pasal
23, 27, 33 dan 34.
Dari Pancasila adalah sila keadilan sosial yang paling relevan
untuk Ekonomi. Sila ini mengandung dua makna yakni sebagai
prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi
ekonomoi.
Dalam artikel inilah untuk pertama kali istilah “sistem ekonomi
Pancasila” diperkenalkan. ”136
Karena ideologi Negara kita adalah Pancasila, maka sistem
ekonomi Republik Indonesia adalah Pancasila.
Karena itu, maka penamaan Pancasila terhadap sistem ekonomi
Indonesia, bukanlah pikiran yang mengada-ngada. Sejalan dengan
penamaan sistem ekonomi liberal dan sosialis, maka sebagai Indonesia
Identitas yang khas Indonesia.
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Dawam Rahardjo, Ekonomi Pancasila Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur,
Aditya Media Yogyakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP),
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 24.
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Sistem dalam hal ini diartikan sebagai cara masyarakat
mengorganisir faktor-faktor produksi dan menuangkannya dalam dalam
struktur kelembagaan bagi proses pembangunan. 137
Seperti telah diuraikan di atas Arus globalisasi datang menghantam
seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Selayaknya sebuah Tsunami yang
menghempaskan segala penghalangnya, gelombang globlisasi juga
berdampak sama bagi Negara-negara yang tidak mempersiapkan
kedatangannya. Struktur bangunan ekonomi, tata nilai hukum dan sistem
perundangan serta kebijakan ketahanan perekonomian suatu Negara,
sangat berpotensi mengalami keluluhlantahan dalam dalam proses
terjangan globalisasi ini. 138
Akhirnya UUD 1945 dilakukan perubahan untuk menyesuaikan
dengan Sistem ekonomi yang semakin menggelobal. Ketika UUD 1945
diubah dalam rangka reformasi konstitusi tahun 1999-2002, panitia Ad
Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR membahas agenda perubahan
pasal-pasal perekonomian dan kesejahteraan sosial dalam Bab XIV pada
tahun 2002. Pembahsan sudah dimulai sejak akhir 2001, sesudah disahkan
perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Semula Bab XVI ini
berjudul “kesejahteraan sosial” tanpa didahului “perekonomian nasional”
seperti judulnya yang berlaku dewasa ini, yatu “perekonomian nasional
dan Kesejahteraan Sosial”. Bab XIV berisi 2 pasal, yaitu pasal 33 yang

137
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Ibid. , hlm. 25
Adi Sulistiyono, Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, op. cit. , hlm. 9
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terdiri atas 3 ayat, dan pasal 34 berisi ketentuan tunggal yaitu atau 1 ayat
saja. Bunyi pasal itu, selengkapnya.
-

Pasal 33 :
(1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan :
(2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
Negara;
(3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
Negara. 139
Selanjutnya juga dikatakan oleh Jimly, oleh beberapa ahli
ekonomi, kedua pasal itu dinilai tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman,
dengan alasan, pertama, perekonomian tidak dapat lagi hanya berdasar atas
asas kekeluargaan, karena didunia bisnis modern tidak dapat dihindarkan
sistem pemilikan pribadi sebagai hak asasi manusia yang juga dilindungi
oleh Undang-Undang Dasar. Sifat-sifat kekeluargaan dari satu bangun
usaha hanya relevan jika dikaitkan dengan koperasi sebagai salah satu
bentuk organisasi ekonomi. Sedangkan pada bentuk-bentuk usaha
perseroan, yang berlaku adalah prinsip “one share one vote” dengan
penghargaan yang sangat tinggi terhadap hak milik (property), yaitu sama
tinggginya dengan penghagaan terhadap kebebasan (freedom). Hal ini
tercermin dalam cara pandang masyarakat modern yang sangat
mengagungkan ‘liberty dan property‘.
Keberadaan perusahaan-perusahaan Negara juga dikritik dan
dikatakan tidak memenuhi azas fairness dan dianggap inefisiency.
139
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Dikatakan oleh Jimly, Perekonomian modern menghendaki efisiensi yang
tinggi, sehingga membiarkan badan-badan usaha milik Negara untuk eksis
selama ini justru sama dengan membiarkan berkembang inefisiensi dalam
pengelolaan sumber daya ekonomi yang justru merugikan Negara dn
rakyat banyak. Lagi pula, zaman modern menghedaki adanya pemisahan
yang tegas antara fungsi regulasi dan policy maker dengan fungsi pelaku
usaha. Tidak seharusnya Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
regulasi dan pembuatan kebijakan terjun dalam kegiatan usaha. Karena itu
perusahaan milik Negara yang ada, justru perlu diprivatisasi agar lebih
efisien dan fairness di antara selama pelaku usaha. Tidak mungkin ada
fairness bagi pengusaha swasta jika instansi yang menentukan kebijakan
juga turut mengambil bagian sebagai pelaku usaha secara langsung.
Selanjutnya juga dikatakan oleh beliau, Pasal 34 mengenai fakir, miskin
dan anak terlantar yang harus dipelihara oleh Negara, juga dipandang tidak
relistis. Ketentuan demikian ini sama sekali diambil dari praktik-praktik di
lingkungan Negara-negara sosialis komunis yang dewasa ini hampir
semuanya telah mengalami keruntuhan. Karena itu, pasal ini juga
dipandang sudah ketinggalan zaman. Lagi pula, seperti tradisi yang
berkembang di lingkungan Negara-negara demokrasi liberal yang
perekonomiannya sudah sangat maju dan berkembang, persoalan ekonomi
memang tidak seharusnya diatur dalam konstitusi. Dunia usaha dan
mekanisme pasar memiliki aturan-aturan nya sendiri yang tumbuh dan
berkembang secara dinamis dalam praktik, karena itu, pasal-pasal
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perekonomian seperti Pasal 33 dan 34 tersebut sudah seharusnya
dihapuskan saja dari rumusan UUD 1945.
Hampir semua ekonom mempunyai pandangan yang demikian dan
menganggap bahwa gagasan kaum idealis yang menafsirkan ketentuanketentuan konstitusional di atas dengan paradigma berpikir the founding
leader Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan yang nyata dewasa ini. Lebih-lebih
dikalangan para ekonom dari generasi muda yang lebih muda dari Prof
Mubyarto dan kawan-kawan sangat sedikit yang berminat untuk berpikir
alternative atau berbeda dari arus umum pemikiran di bidang ekonomi
yang berkembang dewasa ini. Inilah antara lain yang menjadi alasan
mengapa Prof Dr. Mubyarto mengundurkan diri dari keanggotaan Tim
Ahli Perubahan UUD 1945 sebelum sidang umum MPR tahun 2002 140
Demikian dikemukakan cara pandang para akhli ekonomi yang
menghendaki perubahan Pasal 33 dan 34 dirubah.
Akhirnya terhadap pasal 33 dan 34 dilakukan amandemen, menurut
M. Dawam Rahardjo sebagai berikut :
“Pasal-pasal baru yang ditambahkan ada 5 ayat, yaitu 2 ayat pada
pasal 33 dan 3 ayat pada pasal 34. Pada pasal 33 ditambah dua ayat
lagi, yaitu yang berbunyi :
Ayat 4: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.
Kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.
Ayat 5: “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini
diatur dalam undang-undang”.
140
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Pasal 34 ayat 1, mempertahankan ayat yang telah ada yang
berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh Negara”. Selanjutnya ada tambahan 3 ayat lagi, yaitu yang
berbunyi :
Ayat 2 : “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan “.
Ayat 3 : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Ayat 4 : “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini
diatur dalam undang-undang. ”141

Selanjutnya Dawam Rahardjo, mengatakan, dipertahankannya
Pasal 33, terutama ayat 2 dan 3 mempunyai arti bahwa Negara masih
mempunyai arti bahwa Negara masih mempunyai peranan dalam
pereknomian. Di sini ada macam peranan Negara, yaitu sebagai sebagai
regulator dan sebagai aktor. Ayat 2 menekankan peranan Negara sebagai
aktor, yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan ayat
(1) Menekankan peranan koperasi karena selama ini “usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan” ditafsirkan sebagai badan usaha koperasi
yang diatur dengan undang-undang tersendiri. Peranan Negara sebagai
regularor tidak dijelaskan dalam rumusan yang ada, kecuali jika istilah
dikuasai Negara diinterpretasikan sebagai diatur tetapi yang diatur di sini
adalah sumber daya alam yang diarahkan bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
Dalam perdebatan Pasal 33 ayat 4, beliau mengatakan ayat itu
sekarang merupakan tambahan guna menyesuaikan diri dengan perubahan
141

M. Dawam Rahardjo, Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Perekonomian
Indonesia, UNISIA No. 49/XXVI/III/2003, hlm 242-243.
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sebagai rumusan pengganti ayat Pasal 33, ayat ini seharusnya menekankan
dipakainya asas “pasar” atau “pasar yang berkeadilan”. Tapi agaknya
istilah “pasar” ditolak. Penggantinya adalah istilah “efisiensi”. Tapi istilah
“efisiensi” ini pun tidak dibiarkan tanpa predikat. Sebab efisiensi saja
berarti “efisiensi mikro” yang tidak bisa diterapkan dalam level makro.
Karena itu efisiensi makro diisilahkan dengan “efisiensi berkeadilan”.
Dengan demikian, mazhab neo klasik tidak sepenuhnya diterima.
Keterangannya adalah sebagai berikut. Jika kita menganut prinsip
“efisiensi mikro”. Maka kita harus mengimpor beras karena, karena
harganya beras impor lebih murah. Tapi jika import beras dibiarkan, maka
petani Indonesia akan mengalami kerugian, karena harganya merosot,
akibat membanjirnya impor beras yang lebih murah. Keadaan seperti ini
agaknya ditolak, sehingga walaupun harga beras internasional lebih
murah, namun pemerintah harus melindungi petani Indonesia, misalnya
dengan menggunakan bea masuk yang tinggi, tidak saja terhadap beras
tetapi terhadap komoditi lain, misalnya gula, hortikultura atau bahan baku
tertentu untuk melindungi produsen bahan baku dalam negeri. Tapi
kebijaksanaan ini akan tetap mengandung pro dan kontra antara aliran
yang berlawanan. Hambatan pelaksanaan “efisiensi berkeadilan” ini
adalah aturan-aturan WTO dan keuatan Globalisasi.
Kekhawatiran dihilangkannya Koperasi yang termuat dalam
penjelasan UUD 1945 karena Penjelasan ini telah ditiadakan dari UUD

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
117

1945, artinya UUD 1945 telah dibiarkan begitu tanpa penjelasan,
Mubyarto mengatakan sebagai berikut :
“Menyangkut Pasal 33, penghapusan penjelasan ini berarti
dihilangkannya pengertian demokrasi ekonomi (pengutamaan
kemamuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang
atau “ produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah
pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat”), dan juga
dihilangkannya kata Koperasi sebagai bangun perusahaan yang
sesuai dengan demokrasi ekonomi atau asas kekeluargaan”. 142

Selanjutnya, beliau dalam akhir tulisannya, mengatakan, gerakan
koperasi Indonesia kini menghadapi masalah berat dengan telah
dilakukannya amandemen UUD 1945 yang karena alasan reformasi tanpa
disadari telah menghapuskan kata koperasi dalam penjelasan pasal 33 yang
sudah hilang. Meskipun para pendekar koperasi berhasil membela dan
mempertahankan keseluruhan Pasal 33 UUD 1945, tetapi penambahan
ayat 4 yang kompromis telah mengurangi wibawa Pasal 33 itu sendiri. Dan
yang paling disayangkan adalah hilangnya kata koperasi karena disetujui
penghapusan seluruh Penjelasan UUD 1945. Adalah Tugas gerakan
koperasi Dekopin untuk melalui segala cara mengembalikan kata koperasi
dalam UUD 1945 yang diamandemen
Pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan makin diarahkan
untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta
sebagai soko guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk
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menggalang

kemampuan

ekonomi

rakyat

di

semua

kegiatan

perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam
meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan
dengan itu, perlu ditingkatkan sungguh-sungguh penataan koperasi, usaha
Negara, dan usaha swasta agar masing-masing melaksanakan fungsi dan
perannya dalam perekonomian nasional yang didasarkan pada demokrasi
ekonomi secara bertahap harus ditata dalam peraturan perundangundangan 143
Kita tidak anti asing, sebaliknya kita sangat membutuhkan
kemitraan dengan pihak asing. Yang dituntut adalah sikap kenegarawanan
dalam kemitraan dengan pihak asing dalam kerangka mengolah kekayaan
alam dan sektor-sektor strategis ekonomi nasional untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat NKRI. Konkritnya, sebagaimana amanah Presiden
Soekarno dan Wakil Presiden Moch. Hatta, yang kita butuhkan dari pihak
asing adalah modal, teknologi dan tenaga ahli yang bersifat ‘sementara’
dan ‘win-win solution’. Bersamaan dengan itu kita harus terbuka dan
mendukung orang Indonesia menjadi pengusaha yang berjiwa nasionalis
dan mendatangkan kemanfaatan besar bagi bangsa Indonesia.
Jiwa nasionalis harus dipunyai oleh bangsa kita, sehingga tidak
dengan mudahnya menggadaikan kedaulatan rakyat Indonesia kepada
asing dan rela sumber daya alam dieksploitasi dan hasilnya untuk
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kemakmuran orang asing bukan kemakmuran sebesar-besarnya untuk
Rakyat Indonesia.
Di Negara adi daya seperti Amerika pun, dengan terpilihnya
Donald Trump, nasionalisme amerika ditumbuhkan lagi dengan slogan
“The American Great Again”. Bahkan Donald Trump menarik diri
danbersikap proteksionis.
Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral
Negara-negara G2 yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di
Baden-baden Jerman, 18 Maret 2017, lalu berakhir tidak mengenakan.
Disaat semua Negara berharap perdagangan dunia yang semakin bebas,
Amerika Serikat justru menarik diri dan bersikap proteksionis. Sikap ini
memaksa komunike pertemuan tadi berakhir tanpa adanya komitmen
untuk terus membebaskan sistem perdagangan global. AS menyodorkan
proposal pengenaan penalti pajak bagi perusaah yang mengimpor lebih
banyak ketimbang ekspor. Proposal ini tidak hanya dikecam oleh berbagai
lembaga internsional. Tapi juga menimbulkan perdebatan sengit
dikalangan perusahaan besar di AS. Hypermat, Walmart atau target,
misalnya kelabakan karena sebagian besar produknya impor dari Cina dan
Negara-negara berkembang, mereka akan dikenakan pajak tinggi
dibandingkan dengan General Electric atau boeing yang sebagian besar
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produknya diekspor, dua perusaah eksportir ini bakal menerima potongan
pajak yang sangat besar144
Inggris juga melakukan hal yang sama yaitu keluar dari uni eropa
yang dikenal dengan brexit (Britania Exit), ada tiga alasan mengapa
Inggris keluar dari Uni Eropa:
Pertama, mereka yang menginginkan Brexit terjadi, percaya bahwa
jangkauan kekuasaan Uni Eropa (UE) begitu besar hingga berdampak pada
kedaulatan Inggris.
Kedua, kelompok pro brexit merasa terganggu dengan aturan yang
ditetapkan di Brussel dimana mereka meyakini hal itu mencegah bisnis
beroperasi secara efisien
Ketiga, Isu migran sekaligus merupakan isu yang memicu
perdebatan tentang brexit “memanas”. 145
Selaras dengan hal tersebut di atas, semangat nasionalisme bangsa
Indonesia harus dibangktkan kembali, pembangunan Demokrasi Ekonomi
pancasila harus berlandaskan kepada UUD 1945 sebgai pengejawantahan
dar Pancasila. Yaitu sebuah Hukum tertinggi di bidang Ekonomi. Yang
menawarkan jalan tengah antara keharusan berorientasi kepada pasar
dengan mengutamakan efisiensi dan persaingan di satu pihak dengan
keharusan mematuhi konstitusi sebagai pengendali dan pendorong semua
kebijakan ekonomi baik itu berupa perundang-undangan atau peraturan
144

Budi Setiawan, Amerika dan Kebijakan Ekonomi Trump Yang mengkhawatirkan, Kolom
Internasional, Kamis, 23 Maret 2017. http;//geotimes. co. id/kolom/internasional. Diunduh tanggal
9 Februari, 2018, pukul 12. 00. WIB.
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Tanti Yulianingsih, Menguak Alasan Mengapa Inggris Ingin “cerai” dari Eropa, 24 Juni 2016,
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lainnya yang mengatur tentang ekonomi, yang menurut Jimly Ashidiqie
disebut dengan istilah Constitutional Market Economy. Kebijakan yang di
bangun boleh saja mengikuti logika ekonomi tetapi harus tetap dibatasi
oleh Konstitusi sebagai kesepakatan yang tertinggi. Konstitusi juga boleh
berubah, tetapi selama konstitusi itu disepakati sebagai kesepatan bangsa
yang tertinggi, maka isinya harus ditaati. 146
Menurut hemat Penulis adalah Demokrasi Ekonomi Pancasila
karena Konstitusi dalam hal ini UUD 45 isinya harus Pancasila, UUD
1945 harus dijiwai oleh jiwanya Pancasila, ia tidak boleh dijiwai oleh
Komunis, Kapitalisme ataupun Ideologi lain yang bukan Pancasila. Itu
harga mati.
Sejalan dengan penulis yaitu pendapat Mubyarto :
“Kita semua patut terus menerus berusaha untuk mewujudkan
sistem ekonomi pasar yang mengacu pada sila-sila Pancasila,
yang benar-benar menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat
Indonesia”147

5. Fungsi dan Manfaat Foreign Direct Investment Dalam Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia
Dalam berbagai literatur hukum ekonomi atau hukum bisnis,
terminologi “investasi” dapat berarti “penanaman modal yang dilakukan
secara langsung oleh investor lokal (domestic investor) yang disebut
dengan penanaman modal dalam negeri, investor asing (foreign direct
invesment, FDI) yang disebut penanaman modal asing, dan penanaman
146
147

Jimly Assidiqei, op. cit. , hlm. 386
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modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (foreign
indirect investment, FII). Untuk FII dikenal dengan istilah penanaman
modal dalam bentuk portofolio, yakni pembelian efek lewat Lembaga
Pasar Modal (Capital Market). 148
Jurgen Basedow juga mengemukakan pendapatnya tentang hal di
atas, sebagaimana dikutip oleh An An Chandrawulan. Menurutnya, hukum
nasional dan internasional yang mengatur penanaman modal asing
langsung (Foreign Direct Investment/FDI) sangat dinamis, hal ini
dipengaruhi oleh cepatnya perkembangan penanaman modal asing, strategi
penggabungan perusahaan dan global merger dari perusahaan-perusahaan
multinasional (MNCs). 149
Direct investment (investasi lansung) merupakan salah satu sifat
dari arus modal internasional yang berupa investasi riil. Seperti pendirian
perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal (tanah,
peralatan, perlengkapan, dll). Dalamdirect investment, investor terlibat
langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman
modalnya.

Direct

investment

banyak

dilakukan

oleh

perusahaan Multinational Company (MNC) sehingga investasi ini sering
disebut foreign-direct investment (arus investasi luar negeri secara
langsung).

Investasi

tersebut

biasa

dimulai

dengan

pendirian subsidiary atau pembelian saham mayoritas suatu perusahaan.
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Foreign Direct Investment atau yang kita kenal dengan sebutan
FDI adalah sebuah proses atau cara dalam melakukan investasi ke luar
negeri. Yang dimaksud dengan FDI adalah dimana perusahaan
multinasional membangun anak perusahaan mereka di negara lain, yang
menjadi tujuan ekspor untuk mempermudah kegiatan ekspor-impor dan
juga menghemat biaya. Ada beberapa kondisi mengapa sebuah perusahaan
multinasional melakukan FDI ke negara tujuan ekspor adalah sebagai
berikut:
a. Menghemat biaya transportasi;
b. Adanya hambatan dari pemerintah negara tujuan;
c. Harapan untuk mempekerjaan penduduk lokal.
Menurut Krugman (1994) yang dimaksud dengan FDI adalah arus
modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau
memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya
terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol
terhadap perusahaan di luar negeri. 150
FDI (Foreign Direct Investment) adalah salah satu bukti bahwa
perekenomian sudah makin mengglobal. Hal ini dimulai pada saat sebuah
perusahaan multinasional dari satu negara menanamkan modalnya dalam
jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini
perusahaan yang ada di negara asal (Home Country) dapat mengontrol
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perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (Host Country) baik
sebagian atau seluruhnya.
Biasanya, FDI terkait dengan investasi asset-aset produktif, seperti
pembelian tanah, peralatan, dan bangunan atau pembangunan pabrik yang
baru yang dilakukan oleh perusahaan yang akan berinvestasi.
Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan
lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan
terjadi dimasa yang akan datang, yang bisa mempengaruhi tingkat
pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern, dalam Munajat 2006) 151
Kehadiran investasi luar negeri menjadi cerminan kondisi politik,
ekonomi, dan keamanan yang mendukung investasi di suatu negara.
Namun, terlalu banyak investasi luar negeri yang masuk juga berarti
cerminan lemahnya kekuatan politik dan ekonomi suatu negara. Karena
dimungkinkan rakyat negara tersebut lebih banyak hanya akan menjadi
“budak” di “rumah” sendiri.
Melakukan investasi asing di Indonesia juga merupakan hal yang
saling menguntungkan untuk para investor dan untuk membantu
perekonomian di Indonesia, dengan adanya investasi asing dan melakukan
pembangunan atau dengan melakukan suatu proyek selain membantu
perekonomian di Indonesia sendiri, dengan melakukan investasi asing juga
dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang sulit untuk
diatasi di Indonesia terutama para remaja yang sedang menganggur dapat
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melamar pekerjaan dan mengisi kekosongan waktu dengan bekerja dan
menghasilkan uang, sehingga tingkat pengangguran dapat teratasi.
Melakukan investasi asing juga tidak sepenuhnya mampu meringankan
beban masyarakat Indonesia karena pada dasarnya sebenarnya wilayah
kita sendiri yang dikuasai oleh negara asing, namun karena kita yang
memang tidak mampu mengolahnya setidaknya kita masih mendapatkan
sedikit keuntungan dengan dilakukannya investasi asing.
Menurut Froot (1993: 1) mendefinisikan FDI sebagai bentuk
pemindahanmodal yang bertujuan untuk memperoleh atau meluaskan
kontrol perusahaan atas aset-aset produktif. Dari sini kemudian dapat
dikatakan bahwa FDI merupakan bentuk penanaman modal yang
dilakukan perusahaan untuk memperluas jangkauannya secara lintas batas
negara asal. Penanaman modal secara FDI banyak dilakukan saat
globalisasi.

Hal

tersebut

dikarenakan

terdapat

kemudahan

akses

transportasi dan kebutuhan untuk mencari pasar yang lebih luas dan
menjanjikan selain pasar domestik152
Manfaat FDI bagi home country atau negara asal antara lain adalah
memperoleh faktor produksi yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja
murah yang lebih efisien di luar negeri dibandingkan bila dilakukan di
dalam negeri. Kemudian melalui FDI dapat membuka pasar baru atau
menjaga pasar yang telah ada. Selain itu juga mendapatkan peningkatan
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Kenneth A Froot, Foreign Direct Investment, Chicago: University of Chicago Press, 1993,
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keuntungan melalui peningkatan skala ekonomi, dan, home country dapat
meluaskan kontrol pengaruhnya di suatu negara 153
Bagi suatu negara yang sedang berkembang, pembangunan
ekonomi

merupakan

instrument

utama

untuk

mencapai

cita-cita

nasionalnya. Ada berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan pembangunan ini diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi
yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Disetiap negara dan
lembaga internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia
(ADB), IMF dan UNDP, menggunakan PDB sebagai indikator untuk
mengukur tingkat pembangunan ekonomi suatu Negara. Secara teoritis,
dapat dikatakan bahwa makin maju pembangunan ekonomi suatu negara
makin besar PDB-nya (baik secara total maupun per kapita) sehingga
kesejahteraan
pertumbuhannya

masyarakat
lebih

semakin

tinggi

meningkat

dibandingkan

dengan

dengan

asumsi

pertumbuhan

penduduk. Namun demikian indikator ini bukanlah alat ukur yang terbaik,
karena kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh persoalan
distribusinya. 154
Peningkatan

investasi

diyakini

memiliki

konstribusi sebagai

pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi suatu bangsa.
Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu
komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau
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Arifin dalam Guspiabri, Pengaruh Stagnan Investasi Intra-ASEAN, 2010, hlm. 3
https://dokumensaya. com/download/lutfy-pengaruh-foreign-direct-investment-fdi-dan-eksporterhadap pertumbuhan ekonomi analisa 59b5f797dcOd60ae238ceb1d pdf, diakses tanggal 2
Januari 2018.
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Gross Domestic Product (GDP). Secara sederhana pengaruh investasi
terhadap perekonomian suatu Negara tercermin dari pendapatan nasional
negara tersebut, investasi berkorelasi positif dengan GDP, secara umum
dapat dikatakan, jika investasi naik, maka GDP cenderung naik. Atau
sebaliknya, jika investasi turun, maka GDP cenderung turun. i155
Manfaat dari FDI156 yang umumnya diperoleh oleh negara
berkembang antara lain:
a. Perluasan kesempatan kerja
Adanya investasi FDI misalnya salah satunya ada membuka sebuah
pabrik maka secara otomatis akan membuka lapangan pekerjaan
untuk tenaga buruh (level bawah-menengah) bagi daerah setempat.
Apalagi bagi industri pada karta : tekstil, sepatu-sandal, perabot
rumah tangga, mesin-mesin sederhana yang melibatkan banyak
pekerja ribuan;
b. Alih Tekhnologi: adanya transfer pengetahuan dan teknologi.
Perusahaan Multinasional Company (MNC) negara maju seperti AS
banyak melakukan riset dan kegiatan-kegiatan pembangunan di
sebuah negara MNC. Maka perusahaan-perusahaan tersebut sangat
potensial sebagai sumber daya kaya informasi yang bernilai
teknologi,

proses-proses,

metode

pemasaran

dan

pendekatan

manajerial yang baru. Hal tersebut bisa ditiru oleh negara NSB (tuan
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Edi Cahyono, Investasi dan Pembangunan Ekonomi,www,setkab. go. id diakses tanggal 2
Januari 2018
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rumah)

yang akan

memperoleh

kenaikan

pertumbuhan

dan

produktifitas untuk jangka panjang;
c. Manfaat perolehan devisa; disetiap daerah tuan rumah akan
memperoleh tabungan dan cadangan devisa.
Denisia berpendapat bahwa terdapat terdapat empat teori dalam
Foreign Direct Investment (FDI) 157 yaitu :
Pertama,

production

cycle

theory

merupakan

teori

yang

dikembangkan oleh Vernon pada tahun 1966 umtuk menjelaskan kegiatan
investasi yang dilakukan oleh perusahaan Amerika Serikat. Production
cycle theory yang diutarakan oleh Vernon berusaha menjelaskan
keunggulan Amerika Serikat dalam bidang teknologi pasca perang Dunia
II menyebabkan terjadinya kelebihan produksi dalam negeri sehingga
akhirnya diekspor ke negara lain. Barang ekspor ini kemudian diimitasi
oleh negar lain dengan cara negara lain memaka perusahaan Amerika
untuk membangun fasilitas produksi di negaranya. Kedua, toeri market
imperfections merupakan teori yang menjelaskan bahwa masuknya FDI ke
dalam pasar merupakan upaya untuk menghilangkan ketidaksempurnaan
pasar. Dalam teori ini FDI memiliki dua fungsi yaitu sebagai cara untuk
menhindari penghalang atau hambatan yang yang ada dalam pasarserta
sebagai cara untuk mendapatkan akses terhadap pengetahuan. Ketiga, teori
eclectic merupakan teori yang menggabungkan tiga hal yaitu :
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Denisia, Vintila, 2010, “Foreign Direct Investment Theories: An Interview of The Main FDI
Theories”, Eurepean Journal Of Interdisiplinary Studies. (online), dalam http://ejist.
ro/files/pdf/375. pdf
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a. Keuntungan pemilik yang didaptkan dari kepemilikan akan aset-aset
seperti sumber daya, akses pasar, atau pun teknologi;
b. Lokasi

yang sama

dalam

menentukan

host

countries

perlu

dipertimbangkan situasi politik, sosial, dan ekonomi suatu negara yang
diperkirakan dapat menguntungkan perusahan;
c. Internalisasi yang mana berdasarkan teori ini keuntungan perusahaan
dapat ditingkatkan dengan melakukan kolaborasi dengan faktor-faktor
produksi dari negara luar.
Keempat, teori market power merupakan teori yang menjelaskan
FDI merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperluas
dominasi dalam pasar. Dengan aliran FDI dapat membantu korporasi
untuk memperluas jangkauannya baik dengan meningkatkan faktor
produksinya maupun memperluas cabang perusahaan.
Dari empat teori Foreign Direct Investment dapat difahami bahwa
fenomena yang tejadi saat ini berkaitan dengan teori yang keempat, yaitu
teori market power. Teori tersebut dapat menjelaskan bahwa negara
menjadi alat untuk memperluas kinerja dari perusahaan-perusahaan yang
ada dalam negara tersebut untuk melakukan perluasan cabang perusahan
maupun meningkatkan faktor produksi di negara lain. Negara dalam
perkembangannya

digunakan

oleh

perusahan

atau

Multinational

Corporations(MNCs). Pertumbuhan saat ini menjadi fasilitator untuk
membuka pasar internasional yang dapat ekonomi yang pesat membuat
perusahaan-perusahaan di suatu negara membuka cabang perusahaan di
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negara lain untuk mendapatkan bahan baku, tenaga kerja, serta area
produksi baru yang dapat memenuhi kebutuhan negara asal dan negara
penerima. 158
Pemerintah sangat memberi perhatian pada FDI karena aliran
investasi masuk dan keluar dari negara mereka bisa mempunyai akibat
yang signifikan. Para ekonom menganggap FDI sebagai salah satu
pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi kontribusi pada ukuranukuran ekonomi nasional seperti Produk Domestik Bruto (PDB/GDP),
Gross Fixed Capital Formation (GFCF, total investasi dalam ekonomi
negara tuan rumah) dan saldo pembayaran. Mereka juga berpendapat
bahwa FDI mendorong pembangunan karena bagi negara tuan rumah atau
perusahaan lokal yang menerima investasi itu, FDI menjadi sumber
tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem organisasi, dan ketrampilan
manajemen yang baru. Lebih lanjut, FDI juga membuka pasar dan jalur
pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas produksi yang lebih murah
dan akses pada teknologi, produk, ketrampilan, dan pendanaan yang baru.
159

Foreign direct investment terjadi karena adanya ketergantungan
antara negara yang mempunyai kelebihan modal (capital abundant)
dengan negara yang mengalami kekurangan modal (capital scarce).
Sehingga dengan adanya arus modal yang masuk, diharapkan dana dari
negara kelebihan modal dapat diserap secara optimal untuk menggerakkan
158
159

Ibid.
http://downearth-indonesia. org. /old-site/fifdi. htm, diakses tanggal 3 Januari 2018.
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sektor perekonomian di negara kekurangan modal. Namun, Investor luar
negeri tentu akan berharap investasinya di negera kekurangan tetap dapat
menghasilkan keuntungan yang akhirnya akan terakumulasi menjadi
modal baru yang akan diinvestasikan kembali untuk lebih meningkatkan
keuntungan.

Motif

utama

investor

melakukan foreign

direct

investment adalah untuk160
a. Mendapatkan “return yang tinggi” melalui :
1) Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi;
2) Perpajakan yang lebih menguntungkan;
3) Infrastruktur yang lebih baik.
b. Melakukan diversifikasi resiko (risk diversification) ;
c. Untuk

tetap

memiliki”competitive

advantage” melalui ”direct

control”;
d. Menghindari tarif dan non tarif barrier yang dibebankan kepada barang
impor;
e. Memanfaatkan berbagai insentif dalam bentuk subsidi yang diberikan
oleh pemerintah lokal untuk mendorongforeign direct investment.
Foreign direct investment juga banyak berdampak pada sektor di
negara sasaran investasi, yaitu
a. Dampak positif
1) Sebagai sumber dana untuk pembangunan, terutama bagi negara
berkembang seperti Indonesia;
160

Hamdy Hady, Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional, dalam
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2) Kenaikan produksi dan pendapatan nasional negara sasaran;
3) Sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan pembentukan
modal (capital formation) ;
4) Terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan di bidang
manajerial perusahaan;
5) Foreign direct investment tidak akan memberatkan balance of
payment disebabkan tidak ada kewajiban membayar utang dan
bunga. Karena transfer keuntungan didasarkan pada keberhasilan
perusahaan asing tersebut berinvestasi;
6) Mendorong pembangunan regional dan sektoral;
7) Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan persaingan sehat dalam
negeri;
8) Membuka lapangan pekerjaan.
b. Dampak negatif
1) Munculnya dominasi industrial, yang berpotensi mematikan
industri dalam negeri yang kalah dalam segi modal;
2) Ketergantungan teknologi;
3) Perubahan budaya;
4) Berpotensi menganggu perencanaan perekonomian;
5) Dapat terjadi intervensi terhadap home government oleh MNC.
Sehingga

dimungkinkan

kebijakan

yang

dibuat

cenderung

melindungi MNC dari berbagai ancaman, termasuk investasi dan
industri dalam negeri;
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6) Return berpotensi lari ke luar negeri. Hal ini tergantung pada
kebijakan pemerintah untuk mengatur perputaran uang di dalam
negeri agar dapat terserap optimal.
Investasi Asing Langsung (FDI) adalah Salah satu cara
mendapatkan atau mendirikan anak perusahaan pada suatu Negara asing
atau lebih. Investasi asing langsung layak dilaksanakan dalam situasi
berikut:
Perusahaan yang sudah berhasil mengekspor ke Negara asing,
bermaksud menghemat biaya transportasi. Maka ia mendirikan anak
perusahaan di Negara itu untuk memproduksi serta menjual produk di
sana;
a. Perusahaan

yang

sudah

mengekspor

produknya

mendapatkan

informasi bahwa pemerintah asing akan menerapkan hambatan
perdagangan;
b. Negara asing membutuhkan teknologi maju dan menawarkan insentif
(seperti penggunaan tanah gratis). Negara asing mengharapkan
perusahaan akan memperkerjakan penduduk setempat.
FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar
negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian
mengglobal. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara
menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di
negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (home
country) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan
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investasi (host country) baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si
penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau
menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau
membeli sahamnya sekurangnya 10%.
Seorang investor langsung asing dapat diklasifikasikan dalam
sektor ekonomi dan dapat salah satu dari berikut ini Individu;
a. Sekelompok individu terkait;
b. Yang didirikan atau entitas unincorporated ;
c. Suatu perusahaan publik atau perusahaan swasta ;
d. Kelompok perusahaan terkait;
e. Badan pemerintah;
f. Sebuah estate (hukum), kepercayaan atau lembaga sosial lainnya;
g. Kombinasi di atas.
Teori Alan M. Rugman, bahwa penanaman modal asing
atau Foreign

Direct

Investment

(FDI)

dipengaruhi

oleh

variabel

lingkungan dan vaniabel internalisasi. Tiga jenis variabel lingkungan yang
menjadi perhatian yaitu: ekonomi, non ekonomi, dan pemerintah. 161
Variabel ekonomi biasanya berupa tenaga kerja dan modal,
teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen.
Menyusun sistem fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang
didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat dalam
masyarakat. Variabel non ekonomi meliputi variabel politik, sosial dan
161

Nindyo Pramono, Perkembangan Arus Investasi ditinjau Dalam Perspektif Hukum Bisnis,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 Nomor (Jakarta: Dit. Jen. Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM R. I. , Juni 2006, hlm. 7-8
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budaya masyarakat setiap negara mempunyai kekhasan masing-masing.
Bahwa kenyataannya setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor
spesifik negara yang khas. Faktor ketiga adalah variabel pemerintah yang
harus diperhatikan oleh perusahaan penanaman modal asing di mana
modal asing akan masuk. Setiap negara mempunyai kekhususan merek
politiknya sendiri. Para politisi mencerminkan faktor spesifik lokasi
bangsa. Selalu tendapat keragaman dalam campur tangan pemenintah
dalam bisnis internasional (investasi).
Secara konseptual, FDI dipercaya bisa memberikan dampak positif
bagi negara penerima (host country) terutama bagi negara-negara
berkembang dan negara yang belum berkembang, untuk mengakselerasi
pembangunan dan perekonomian domestik. Alasannya antara lain
adalah::162
a. FDI berfungsi sebagai dana segar yang secara langsung bisa
dimanfaatkan sebagai modal untuk menggerakan aktivitas ekonomi;
b. FDI berguna dalam peningkatan daya saing produk domestik, baik
secara

kualitas

maupun

harga,

sehingga

turut

membantu

mempromosikan produk tersebut untuk bersaing di pasar global;
c. FDI mampu menjadi instrumen terjadinya transfer teknologi,
pengembangan pengetahuan, serta peningkatan manajemen dan
keterampilan;
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d. FDI juga bisa menjadi motor keterhubungan diantara industri-industri
yang ada, baik yang berbeda sisi investor (home contry), maupun
dipihak penerima (host country) ;
e. FDI diyakini mampu menciptakan stabilitas finansial, terutama bagi
negara-negara yang memiliki sumberdaya ekonomi maupun memiliki
keterbatasan modal.
Dalam realitanya, seringkali terjadi argumentasi mengenai
keberadaan FDI di suatu negara. Bebrapa pendapat negatif yang muncul
ketika suatu negara menerima dana modal FDI adalah sebagai berikut. 163
Timbul kekhawatiran dari investor yang sudah ada di suatu negara,
termasuk investor lokal, yang mungkin terancam dengan kehadiran
investor-investor asing yang masuk melalui skema FDI. Ini bisa
mengakibatkan terjadinya pelarian modal (capital outflow) yang
berpotensi membahayakan stabilitas perekonomian domestik;
a. Timbulnya ketakutan akan adanya dominasi tenaga kerja asing yang
bekerja di negara tersebut. Ini tentu akan mempengaruhi kesempatan
bekerja bagi tenaga kerja domestik;
b. Muncul ketakutan jika perusahaan-perusahaan domestik dikuasai oleh
investor asing akan mempengaruhi kebijakan politik maupun strategis
suatu negara;
c. Munculnya keresahan dari industri domestik berskala kecil dan
menengah yang tidak bisa berkembang akibat adanya industri asing

163
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yang masuk ke negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena produk
domestik kalah dalam hal daya saing dan teknologi.
Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik dengan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal asing.
164

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Pasal 2 Pengertian
Modal Asing adalah :
a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari
kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah
digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik
orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukan dari luar ke dalam
wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari
kekayaan devisa Indonesia.
c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini
diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuik membiayai
perusahaan di Indonesia.
Adapun modal asing dalam Undang-Undang ini tidak hanya
berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap
yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-
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penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan
di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditranser ke luar negeri tetapi
dipergunakan kembali di Indonesia.
Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
Penanaman Modal No. 5 Tahun 2007, maka penanaman modal asing harus
memenuhi beberapa unsur berikut:
a. Merupakan kegiatan menanam modal;
b. Untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia;
c. Dilakukan oleh penanam modal asing;
d. Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan
dengan penanam modal dalam negeri.
Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing
secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sesuai dengan Pasal 6 UUPMA
sebagai berikut :
a. Pelabuhan-pelabuhan;
b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
c. Telekomunikasi;
d. Pelayaran;
e. Penerbangan;
f. Air minum;
g. Kereta api umum;
h. Pembangkit tenaga atom;
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i. Mass media.
Menurut Jhingan (2004) Penanaman modal asing langsung dimana
pemilik modal mempunyai hak dalam mengawasi asset dengan cara
investasi langsung berupa pembelian saham mayoritas. Penanaman modal
asing langsung ini dapat berupa pembentukan cabang perusahaan,
pembentukanperusahaan dari pemilik modal mayoritas, pembentukan
perusahaan yang dibiayai oleh perusahaanyang terletak dinegara penanam
modal, dan mendirikan perusahaan atau koorporasi di negara lainoleh
perusahaan nasional dari negara penanam modal. 165
Investor dalam melakukan ekspansi investasinya mempunyai
motivasi agar mendapatkanreturn dikemudian hari. Menurut UNCTAD
(2006) bahwa terdapat 3 motivasi atau alasan untukmelakukan investasi
langsung ke luar negeri. Pertama market-seeking, di mana investor
bertujuanuntuk menembus dari pasar domestik dan pada umumnya
dihubungkan

antara

ukuran

pasardengan

pendapatan

perkapita,

pertumbuhan ekonomi, akses perdagangan antar negara sekitar, danselera
dari masyarakat negara yang akan di pilih. Kedua resource-asset, di mana
investorberdasarkan jumlah bahan baku mulai sumber daya alam, biaya
tenaga kerja, angkatan kerja,tenaga kerja terampil, infrastruktur fisik
(jalan, pelabuhan, dan telekomunikasi), dan teknologi. Terakhir yaitu
efficiency-seeking, investor mempunyai motivasi untuk menciptakan daya
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saingbaru bagi perusahaan karena biaya produksi yang lebih rendah dalam
melakukan produktivitasnya. 166
Menurut Salvatore (2007) terdapat 3 motivasi dalam melakukan
investasi langsung. Pertamayaitu absolute advantage atas pengetahuan dan
keahlian produk serta keahlian manajerial sehingga akan menguntungkan
apabila dikembangan di negara berkembang yang memungkinkan
perusahaan

mempunyai

wewenang

atas

kontol

langsung

dalam

produksinya. Kedua mengontrolatas kebutuhan bahan mentah atau bahan
baku dan ketersediaan bahan baku dalam melakukanproduksi sehingga
produksi tidak terganggu. Terakhir yaitu menghindari adanya hambatanhambatan ekspor yang diberlakukan bagi negara tujuan. 167
Penamanan modal asing diperlukan bagi negara berkembang
untukmembantu

mempercepat

pertumbuhan

ekonominya.

Hal

ini

dikarenakan peran modal asingmembantu dalam industrialisasi dan
pembaharuan teknologi yang digunakan dalam Negara berkembang
tersebut. Selain itu modal asing diperlukan untuk menciptakan kesempatan
lapangankerja baru dan menambah keterampilan kehalian dari tenaga
kerja. Didalam UU No. 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penanaman
modal mempunyai tujuan yaitu:
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Menciptakan lapangan kerja;
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
166
167

United Nation Conference on Trade And Development, 2006, Word Investment Report.
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d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. Meningkatkan kapasitas dan kemapuan 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 luar
negeri;
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secaragaris besar, Penanaman Modal Asing (PMA) ini terhadap
pembangunanbagi negara Indonesia ada lima, yaitu
a. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh
Indonesia untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi;
b. Pertumbuhan

ekonomi

yang meningkat

perlu

diikuti

dengan

perpindahan struktur produksi dan perdagangan;
c. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun
perubahan struktural;
d. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah
perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di
masa selanjutnya lebih produktif;
e. Bagi negara yang tidak mampu memulai membangun industri berat
dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu
untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik
elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.
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Hal utama modal internasional baik yang bersifat investasi modal
asing langsung (foreign direct investment) maupun investasi portofolio
adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara
sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem
perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.
Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:168
a. Iklim investasi yang kondusif;
b. Prospek pengembangan di negara penerima modal;
c. Pengaruh rasio ekspor dan impor terhadap PDB terhadap Investasi
Asing Langsung;
Kenaikan atau penurunan rasio ekspor dan impor terhadap PDB akan
menunjukkan tingkat keterbukaan suatu negara. Dengan diketahui
tingkat keterbukaan ekonominya, maka jika suatu negara semakin
terbuka terhadap aktivitas ekonomi dari negara lain artinya semakin
relatif terbuka/tinggi juga negara lain untuk menginvestasikan
modalnya di negara kita ini dan sebaliknya. Sehingga keterkaitan
keterbukan ekonomi dengan FDI adalah semakin tinggi tingkat
keterbukaan ekonomi (rasio ekspor dan impor terhadap PDB) suatu
negara semakin tinggi pula tingkat penanaman modal asing langsung.
Oleh karena itu, perlu ditingkatkan nilai ekspor Indonesia ke pasar
internasional,
168

karena

dengan

begitu value

added-nya

semakin

http://denichalviana.
wordpres.
com/2014/04/18/pengaruh-dampak-serta-faktor-yang
mempengaruhi-penanaman-modal-asing-terhadap-perkembangan-ekenomi-di-indonesia/, diakses
tanggal 3 Januari 2018.
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meningkat dari produk-produk nasional ini selain bahwa devisa yang
dihasilkan dari sektor ekspor ini sangat dibutuhkan untuk menambah
pasokan devisa dari sisi supply yang dapat digunakan untuk menahan
gejolak nilai tukar rupiah. Sektor impor pun masih diperlukan bagi
Indonesia selain untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar produksi
dalam negeri juga transfer teknologi dan manajemen yang efektif.
d. Pengaruh Inflasi Terhadap Investasi Asing Langsung;
Kenaikan inflasi menyebabkan daya beli (purchasing power)
masyarakat menurun. Jika peningkatan harga umum ini terus menerus
menyebabkan kurang menguntungkan. Penyebabnya, di samping daya
beli masyarakat terhadap barang makin menurun, inflasi juga dapat
menyebabkan tingkat resiko kegagalan usaha semakin besar, yang
pada akhirnya investasi di dalam negeri menjadi kurang menarik.
e. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Terhadap Investasi
Asing Langsung;
Hal yang lebih penting terkait dengan nilai tukar ini adalah tingkat
kestabilannya. Nilai tukar yang stabil merupakan hal penting, sehingga
para investor dapat menghitung secara tepat mengenai biaya produksi
yang akan terjadi selama proses produksi, dan harapan untuk
mendapatkan kembali investasi yang telah dikeluarkan beserta profit
yang dihasilkan. Terutama bagi para investor yang bertujuan
melakukan ekspor dari produk yang dihasilkan tentu saja hal ini sangat
penting dalam perdagangan internasional yang dilakukan.
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Muchammad Zaidun dalam orasi ilmiahnya, mengemukakan teoriteori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi,
tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan
ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar
pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya meminjam teori-teori
ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi
yang cukup populer, antara lain:169
a. Neo-Classical Economic Theory
Teori ini berpendapat bahwa Foreign Direct Investment (FDI)
memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi host
country. Fakta menunjukkan modal asing yang dibawa ke host
country mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut untuk
berbagai usaha. Sejalan dengan kesimpulan Sornarajah investasi asing
secara

keseluruhan

bermanfaat

atau

menguntungkan host

country sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
nasional.
b. Dependency Theory
Teori ini secara diametral berlawanan dengan ekonomi klasik
yang berpendapat foreign investment tidak menimbulkan makna apa
pun bagi pembangunan ekonomi di host country. Mereka berpendapat
bahwaforeign

169

Ibid.

investmentmenindas

pertumbuhan

ekonomi

dan
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menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan di host country seperti
pernyataan Rothgeb.
Teori ini berpendapat Foreign Direct Investment tampaknya
sebagai ancaman terhadap kedaulatan host country dan terhadap
kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi
asing cenderung memperluas yurisdiksi menggunakan pengaruh
kekuatan pemerintah asing terhadap host country sehingga pengaruh
politik investasi asing terhadap hostcountry cukup besar.
c. The Middle Path Theory
Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara
lain mengatur penapisan dalam perizinan dan pemberian insentif
melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki
aspek positif dan aspek negatif terhadap host country, karena itu host
country harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan
dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.
Menurut hemat peneliti, teori inilah yang paling cocok untuk
dipergunakan di Indonesia karena FDI mempunyai filosofis bawaan
dari dunia barat yaitu berorientasi kepada sistem liberal yang tentu saja
tidak cocok untuk diterapkan di Negara kita yang mempunyai Ideologi
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk itu penerapannya
hars hati –hati dan bijaksana dengan meneluarkan kebijakan-kebijakan
dan pengaturan yang dapat menjembatani kedua filsafat yang berbeda
tersebut. Dalam artian FDI itu harus memberikan profit kepada
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investornya tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat yaitu dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
d. State/Government Intervention Theory
Pendukung teori ini berpendapat, perlindungan terhadap invant
industries di negara-negara berkembang dan kompetensi dengan
industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi
pembangunan nasional (Grabowski).
Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang
mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran
negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi
ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada invant
industries,

kepentingan

perlindungan

lingkungan.

masyarakat,
Peran

pengusaha

negara

juga

domestik
dapat

dan

memberi

perlindungan bagi kepentingan para investor termasuk investor asing.
Penyerapan prinsip-prinsip hukum penanaman modal dalam rangka
menciptakan iklim penanaman modal yang baik adalah untuk mewujudkan
harmonisasi hukum penanaman modal. Hal ini didasarkan pemikiran
bahwa peraturan yang seragam mengenai penanaman modal akan
berdampak bagi masyarakat dan pemenintah untuk menyerap penanaman
modal dan mengarahkan pemerintah membeni jalan keluar. Hal ini dapat
dilihat dari salah satu dari tiga hal penting yang diperintahkan oleh
konsiderans undang-undang ini, yakni: harmonisasi peraturan penanaman
modal

dengan

perubahan

perekonomian

global

dan

kewajiban
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internasional Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dengan
tetap mengacu kepada kedaulatan politik dan ekonomi nasional170
Dilihat arus modal asing justru lebih banyak ke negara-negara yang
maju

daripada

ke

negara

berkembang

seperti

Indonesia.

Faktor-faktor yang masih mempengaruhi aliran modal ke negara
berkembang, yaitu171 :
a. Tingkat perkembangan ekonomi negara penerima modal;
b. Stabilitas politik yang memadai;
c. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor
d. Aliran modal cenderung mengalir ke negara maju dengan tingkat
pendapatan per kapita yang tinggi.
Selain itu juga ada keengganan masuknya investasi asing dan
adanya indikasi pemindahan investasi ke negara lain yang disebabkan
karena tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia saat ini.
Menurut Rahmadi Supanca, berbagai faktor yang menjadi
penyebab terjadinya tidak kondusifnya iklim investasi, yaitu172 :
a. Kurang stabilnya politik dan keamanan;
b. Banyaknya

kasus

demonstrasi/

pemogokkan

di

bidang

ketenagakerjaan;
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Mahmud, Siregar, “Undang-Undang Penanaman Modal dan Penyelesaian Sengketa
Perdagangan International Dalam Kegiatan Penanaman Modal”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume
26 Nomor 4, Jakarta Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007, hlm. 22
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c. Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang
Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman
menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah;
d. Kurangnya jaminan kepastian hukum;
e. Lemahnya penegakkan hukum;
f. Kurangnya jaminan/ perlindungan terhadap investasi;
g. Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakkan;
h. Masih banyaknya KKN;
i. Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang
disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif yang semakin
memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk
melakukan kegiatannya di Indonesia;
j. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.
Masalah lainnya adalah daya tarik investasi di daerah, faktor
kelembagaan yang menjadi daya tarik investasi di daerah. Kelembagaan
ini menyangkut pelayanan, kebijakan pemerintah derah dan kepastian
hukum untuk mengetahui daya tarik investasi kabupaten atau kota.
Peraturan yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi, pungutan liar,
merupakan beban yang besar bagi pengusaha. Dari segi peraturan yang
diterbitkan pemerintah derah tak jarang tumpang tindih dengan peraturan
yang dikeluarkan pemerintahan diatasnya.
Pada pelaksanaan penanaman modal di daerah, seringkali timbul
kendala-kendala yang dikeluhkan oleh para investor, yaitu tidak efisiennya
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pengurusan perizinan usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan
birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup
lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar, oleh sebab itu
pemerintah pada akhirnya perlu untuk mengeluarkan Keppres mengingat
cukup banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang berkaitan
dengan proses pengurusan izin usaha atas kegiatan investasi yang
dilakukan di daerah.
Masalah ini timbul setelah berlakunya kebijakan otonomi daerah,
dimana pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota
diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Pelaksanaan
otonomi daerah telah menimbulkan ekses negatif bagi kegiatan usaha dan
penanaman modal. Banyak investor asing yang mengeluh karena banyak
pungutan liar yang tidak jelas landasan hukumnya. Berbagai peraturan
daerah yang tumpang tindih dengan peraturan pusat sehingga membebani
dunia usaha, di samping praktek korupsi yang hampir merata di seluruh
daerah.
Untuk membuat iklim perekonomian Indonesia yang lebih
kondusif yaitu dengan sistem perkonomian dan perdagangan yang terbuka.
Dengan sistem perekonomian dan perdagangan yang terbuka akan
meningkatkan laju perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi, maka untuk mencapai keadaan ini diperlukan iklim yang
memungkinkan, keadaan tersebut adalah sebagai berikut :
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a. Arus

perdagangan

yang

dapat

berkembang

dengan

semakin

mengurangi hambatan-hambatan baik dalam bentuk tarif (yang
memang semakin menurun) serta hambatan non tarif yang masih
cukup banyak.
b. Kebebasan arus modal baik dalam bentuk direct investment, investasi
portofolio, pinjaman komersial maupun bantuan finansial multilateral
tanpa hambatan administratif, atau hambatan lainnya yang berlebihan.
c. Kebebasan arus migrasi tenaga kerja, baik tingkat buruh maupun
tingkat tenaga ahli tanpa resistensi yang berlebihan dari pihak sindikat
buruh di negara maju yang memprotes adanya pendatang baru maupun
relokasi usaha dari negara maju ke negara berkembang.
d. Kebebasan arus teknologi tanpa hambatan yang diambil oleh
perusahaan pemilik teknologi secara berlebihan ataupun hambatan
yang diambil oleh pemerintah dari negara pemilik teknologi yang
menghendaki agar teknologi yang ada tidak menyebar keluar wilayah
negara yang bersangkutan.
Ada beberapa tuntutan dari negara-negara maju yang belum dapat
diterima oleh negara-negara Indonesia, yaitu173 :
a. Negara berkembang tidak menerapkan kebijakan yang menentukan
investor asing untuk mengekspor sebagian dari produksinya sebagai
syarat memperoleh izin investasi (export performance requirement) ;

173
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b. Menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk
menggunakan dari input produksinya dari sumber dalam negeri
(domestic content requirement).
Perkembangan Foreign direct Investment di Indonesia, pada tahun
ketahun cenderung stabil selama tahun 2014-2017.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi
investasi sepanjang 2014 mencapai Rp. 463,1 Trilliun, meningkat 16,2
persen dibandingkan dengan perolehan periode sebelumnya Rp. 398,6
triliun. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp.
156,2 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp.
307 triliun. Realisasi Investasi tahun 2014 meningkat sebesar 16, 2 persen.
174

Pada tahun 2015, perkembangan FDI meningkat dari tahun
sebelumnya dan meningkat sebesar 14 % atau IDR 82 trilliun selama
periode bulan Januari-Maret, pada bulan April-Juni juga mengalami
peningkatam sebesar 18,2 % menjadi IDR 92,2 trilliun, hal ini
menunjukan resfon positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,
peningkatan ini juga memberikan konstribusi sebesar 66 % dari total
investasi, yang tak kalah penting adalah pertumbuhan oleh investor
domestik/lokal, yang meningkat sebesar 12,3 % pada periode bulan April
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hingga Juni menjadi IDR 42,9 trilliun, hingga pada akhir Juli, total
investasi Indonesia telah mencapai IDR 135,1 Trilliun. 175
Secara kumulatif, realisasi investasi total di Indonesia mencapai Rp
400 triliun di tiga kuartal pertama tahun 2015, setara dengan 77% dari total
target investasi 2015 BKPM pada Rp 519,5 triliun. Dollar Index, rupiah
telah menguat 1,38% menjadi Rp 13. 534 per dollar AS. Masuknya FDI
yang stabil akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara ini yang
telah melambat menjadi level terendah selama enam tahun terakhir
pada 4,67% di kuartal kedua tahun 2015.
Sementara pada tahun 2016, pertumbuhan FDI menurut BKPM
mengungkapkan realisasi investasi sepanjang 2016 mencapai Rp. 612,8
trliun. Angka ini mengalami peningkatanan 12,4 persen jika dibandingkan
dengan realisasi investasi pada 2015 yakni Rp. 545. 4 triliun. Realisasi
penanaman modal asing (PMA) juga ikut naik pada 2016. Adapun
realisasi investasi penanaman modal asing meningkat 8,4 persen dari Rp.
365,9 triliun menjadi Rp. 386,4 triliun pada 2016. 176
BKPM melaporkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal I 2017
mencapai Rp. 165,8 triliun. Angka ini tumbuh 13,2 persen dibandingkan
Rp. 146,5 trliun pada periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi
investasi tersebut menyerap 194. 000 tenaga kerja. Selama kuartal I 2017,
realisasi PMDN mencapai Rp. 68,8 triliun, naik 36,4 persen dari 50,4
175
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triliun pada kuartal I 2016. Adapun realisasi PMA mencapai Rp. 97 triliun,
naik 0,94 persen dari Rp. 96,1 triliun pada kuartal I 2016. 177
Pada kuartal II/2017 (April-Juni), menurut BKPM, realisasi
investasi pada periode ini menyentuh Rp. 170,9 Triliun. Angka ini
menunjukan kenaikan 12,7 % dari periode yang sama pada 2016. Saat itu,
realisasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri “hanya” mencapai
Rp. 151,6 triliun. Sementaara untuk kuartal III tumbuh 12 persen khusus
dikuartal III 2017 menjadi Rp. 111,7 triliun bila dibandingkan dengan
periode yang sama tahun 2016. Secara kumulatif sejak awal tahun hingga
akahir September 2017 realisasi PMA memiliki konstribusi sebesar 62, 1
persen dari total investasi, yaitu sebesar 318,5 triliun. 178
Hal ini Dampak positif karena Foreign Direct Investment (FDI) ini
dapat membuka lapangan kerja. Dengan adanya investasi, tenaga yang
terserap sangat banyak, seperti misalnya penanaman investasi di bidang
tambang, maka jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bidang ini sekitar
12. 000 orang. Sementara itu untuk, untuk menanamkan investasi di
bidang pasar modal, jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk itu sangat
kecil179
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung dengan dengan
perkembanganForeign direct Investment di Indonesia sendiri. FDI sendiri

177

http;//Ekonomi. kompas. com/read/2017/04/26/152526926/kuartal. I. 2017. realisasi. Investasi.
Di. Indonesia. Capai. 165,8 Triliun. Diakses tanggal 9 Januari 2018
178
Dinda Audriene, dapat diakses di http;//www. cnnindonesia. com/ekonomi/2017103014430292-252163/kuartal-iii-2017-investasi asing tembus-rp-111 triliun. Diakses 9 Januari 2018.
179
H. Salim HS dan Budi Sutrisno, op. cit. , hlm. 38-39.
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memiliki dampak positif dan negartif. Salah satu dampak positif adalah
adanya lapangan kerja baru dan berkurangnya penganguran di Indonesia.
Namun hal negatif yang dengan adanya FDI ini juga harus
dihindari yaitu akann mematikan investor lokal dan semakin menambah
penganguran, maka singkronisasi hukum merupakan jalan yang dapat
dipilih. Dengan adanya singkronisasi hukum maka diharapkan tidak
adanya pembedaan antara investor asing dengan investor lokal.
Meskipun dampak

positif

foreign

direct

investment

lebih

banyak dibandingkan dampak negatifnya bukan berarti Indonesia sebagai
negara berkembang yang banyak membutuhkan aliran dana luar negeri
melalui

pemerintah

dapat

mengeluarkan

kebijakan

yang

terlalu

mendukung masuknya investasi luar negeri. Keberpihakkan yang
berlebihan pada investor luar negeri dapat menjadikan pemerintah lupa
untuk melindungi dan menumbuhkan industri dalam negeri. Oleh karena
itu, sebaiknya kita lebih teliti (melihat dari berbagai sudut pandang) dalam
melihat untung rugi suatu investasi luar negeri agar dapat memaksimalkan
dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang diakibatkan
investasi luar negeri.
Selain manfaat tersebut di atas, FDI dalam bentuk sebuah
perusahaan haruslah punya tanggung jawab sosial atau disebut Corporate
Social Responsibility (CSR). Di Indonesiaa sebuah perusahaan terutama
yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber
daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.
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Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya
masyarakat

setempat.

Yang

dimaksud

dengan

“perseroan

yang

menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah
perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber
daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanyayang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang
tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi
kegiatan usahanya, berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam
180

Keberadaan Perusahaan besar, baik itu perusahaan asing maupun
domestik berpotensi mencemarkan, bahkan merusak lingkugan hidup di
sekitarnya, untuk itu ia harus bertanggung jawab kepada masyarakat
khususnya masyarakat yang berada di wilayah tersebut.
Untuk FDI, yaitu Perusahaan yang melakukan usaha di Indonesia
berlaku pasal 15 huruf b. UU No. 25 tahun 2007 tentag Penanaman Modal
yaitu wajib melaksanakan tanggung jawab sosial.
Tanggung Jawab sosial Perusahaan merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam
memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan
yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan oleh
perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan
180

Pasal 74 (1) dan penjelasannya, UU No,40 tahun 2007. Tentang Perseroan Terbatas.
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suatu perusahaan terhadap lingkungannya, maka semakin baik pula citra
perusahaan menurut pandangan masyarakat, yang pada akhirnya akan
mendapat kepercayaan dan tentu saja tingkat profitabilitas perusahaan
akan akan terus bertambah.
Pelaksanaan CSR secara konsisten oleh perusahaan akan
menciptakan iklim investasi (penanaman modal). Anggapan yang
mengatakan bahwa CSR akan menghambat iklim Investasi patut ditolak.
Indonesia masih menjanjikan bagi Investor asing karena sumber daya alam
yang melimpah yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. 181
Pande Nyoman Lakmi Kusumawati dalam disertasinya untuk
merail gelar phD di University of Groningen, yang dipublish tahun 2018
kegiatan CSR dibagi dua, sebagai berikut:
“FDI
can
contribute
to
inclusive
growth
through
providingCorporate Social Responsibility (CSR) for society living
near the companies. ….. activities are devided intotwo types: short
– and long- Term programs. Short-term CSR program are those
that affectSociety for ashort period such as cash transfers, while
long
Term CSR programs are those that have a long term
impacton society, such as education andhealth programs. In
addition, as mentioned in the theoretical framework, inclusive
growth is aimed at benefits for all members of society, especially
marginalized people such as the poor, females, and disabled
people, hence CSR programs are expected to be benefisial for
these people”182

181

Mhd Bahlian, Pengaruh Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Penanaman
Modal Asing, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 12, nomor 1, januari-Juni2017, hlm. 37.
182
Pande Nyoman Laksmi Kusumawati, Foreign Direct Investmen, Inclusive Growth, and
Institutions in Indonesia, PhD Thesis, University of Groningen, published by Globalisation Studies
Groningen, University of Groningen, hlm 243
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Selanjutnya Pande Nyoman memberikan Contoh, beberapa
perusahaan asing di Bandung, Mojokerto, dan tanggerangmemperoleh
CSR dalam bentuk Short-term CSR program, seperti uang tunai atau
berupa barang-barang dalam acara-acara tertentu, seperti pada acara
keagamaan atau acara-acara yang diadakan oleh perusahaan. Masyarakat
kota Mojokerto dan kabupaten tanggerang mendapatkan biaya untuk
konsumsi. Sedangkan di Kabupaten Bandung mendapatkan dalam bentuk
Long term CSR program karena mereka menggunakannya tidak hanya
untuk dikonsumsi tapi untuk mendanai kegiatan yang lebih produktif. The
International Hotel di Kabupaten Bandung diberikan uang tunai untuk
masyarakat adat di sekitar hotel. Yang disebut Lembaga Perkreditan
Rakyat (LPD). Managemen Lembaga Perkreditan Rakyat menerima CSR
program untuk membantu masyarakat setempat seperti untuk berusaha.
Memberikan pinjaman untuk penguatan ekonomi setempat, untuk bea
siswa, dan mendanai aktifitas keagamaan.
Ada kritik terhadap pelaksaan CSR saat ini, yang pelaksanaan
tanggung jawabnya hanya dilakukan atau diberikan kepada masyarakat
serkitar, tanpa memperhatikan fatka bahwa eksternalitas itu telah dimulai
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sejak fase ekstarsi pertama kali hingga radius dimana produk tersebut
dipasarka”. 183
Terhadap pendapat tersebut, peneliti setuju, tetapi terbatas kepada
perusahaan –perusahaan yang dapat mengakibatkan sampah yang tidak
bisa diurai dan dimusnahkan, seperti sampah plastic. Sebaiknya CSR
dimakanai dengan perusahaan tersebut tidak membuat kemasan atau
produksinya dari bahan plastik. Dalam hal ini perusahaan tersebut sudah
menerapkan eco produce dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
Keberadaan sampah plastic sudah sangat mengancam dan merusak
lingkungan hidup.

“that Opponents of the presence of plastic argue the material can
cause damages to the environment. The presence of plastic,
especially plastic, pollutes the environment and has hazardus effect
because they cannot be easily de composed. Suporters of plastic
view that a range of aspects of life relies on plastic materials,
starting from cloth, celulular phones, cars kid to toys that use
plastic as material“184

Sampah plastic sudah merupakan persoalan dunia yang harus
dicarikan solusinya agar dunia tidak dirusak karenanya. Our Ocean
Conference yang rencananya akan di laksanakan tanggal 29-30 Oktober

183

Tauchid Komara Yuda, memaknai ulang coorparate Social Resposibilty: Upaya mewujudkan
Fair Responsibility, Jurnal Ilmu Sial dan Ilmu Politik, Volume 19, Nomor 3, Maret 2016 (2002017) ISSN 1410-4946, hlm. 200.
184
http://www. Thejakartapost. com/adv-longform/2018/08/08/13/tacling plastic waste problem.
Diunduh, 18 okt. 2018; 09. 00 WIB.
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2018 di Bali. Yang dihadiri kurang lebih 1. 900 peserta perwakilan dari
berbagai Negara dan masyarat sipil, salah satu agendanya yaitu persoalan
sampah plastik.
“During The Conference, Indonesia also expects to demonstrate a
real commitment to reducing plastic waste in the oceans through
national a national movement on removing trash from a number of
beaches a cross the country, which will kick off on Okt,28 “185

Survei Economi OECD (Organisation for Economic Coopertion
Development), Polusi laut makin mengkhawatirkan Indonesia adalah
penyumbang terbesar kedua dalam hal polusi plastic di laut, dan terumbu
karang di Indonesia adalah yang paling banyak tercemar plastic di asia
pacifik. Polisi laut terutama terjadi akibat pembuangan sampah perkotaan
secara tidak semestinya, sehingga hanya setengah yang terkumpul
(menurut kementrian lingkungan hidup). Edukasi public dapat membantu
memerangi polusi, ditambah dengan koordinasi dan kapasitas yang lebih
untuk mengelola ampah di tingkat pemerintahan daerah. 186
Perlu ditekankan kembali cara pandang yang dibangun terkait
tanggung jawab dunia usaha harus diperbaharui. Bukan lagi menuntut
perusahaan untuk mempersempit eksternalitasnya setelah adanya aktivitas
ekonomi, tetapi lebih kepada sebelum timbulnya eksternalitas. Untuk
185

TheJakartaPost,” Indonesia to Pursue Leadeship role in Our Ocean Conference” Tuesday
October 23,2018.
186
. Survei Economi OECD Indonesia 2018, https://www. oecd. org, diunduh tanggal 29 Desember
2018, pukul: 11. 30 WIB.
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pengertian CSR harus dikaitkan langsung dengan upaya perusahaan untuk
memproduksi produk ramah lingkungan atau menempatkan ecofriendly/eco produce sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitas
ekonominya 187.
Menurut hemat penulis, bagi perusahaan –perusahaan tertentu yang
usahanya menggunakan sumber daya alam sebagai obyek usahanya, ia
tetap harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang berada di sekitar
perusahaannya karena adanya kerusakan terhadap lingkungan sekitarnya.
Misalnya perusahaan pertambangan, perkebunaan, air kemasan. Jadi ada
perusahaan terutama dalam hal ini FDI yang harus melaksanakan CSR
dalam bentuk Eco Produce yaitu sebelum ekternalitas terjadi dap
perusahaan FDI yang melaksanakannya setelah eksternalitas terjadi. Atau
dilakukan dapat juga dilakukan kedua-duanya yaitu sebelum ekternalitas
itu terjadi dalam bentuk eco friendly dan eco produce juga setelah
ekternalitas itu terjadi dengan CSR yang diberikan terhadap masyarakat
setempat.
Muncul wacana tentang Rancangan Undang-undang mengenai
CSR, tapi sampai saat ini belum ada kesepatan antara pemerintah dan
DPR, bahkan namanya akan diganti bukan RUU tentang CSR tetapi RUU
tentang Praktik Pekerjaan Sosial. Keputusan diambil antara pemerintah
187

Tauchid Komara Yuda, op. cit, hlm. 214
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dan DPR yang kemudian dipituskan dalam paripurna. Dalam rapat
paripurna tanggal 13 September tahun 2017, DPR memberi persetujuan
digantinya RUU CSR menjadi RUU Praktik pekerjaan sosial.
Lantas apa yang menjadi alasan pemerintah atau DPR, Wakil
Ketua Baleg Firman Subagyo mengatakan, alasan digantinya RUU tentang
CSR menjadi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial berasal dari
Pemerintah, “ itu pemerintah memang tidak setuju dengan RUU CSR itu
diundangkan”188
Mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), menurut
hemat peneliti, sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah bukan
undang-undang, pendapat ini mengacu kepada ayat (4), pasal 74 Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang
mengatakan, “ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan diatur dalam peraturan pemerintah “. Untuk itu pemerintah
harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut di
atas.

188

http://www. hukumonline. comindex. php/berita/baca alasan RUU tanggung Jawab Sosial
diubah. Diunduh 21 Oktober 2018; 10. 15 WIB.
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6. Penyelesaian Sengketa di bidang penanaman modal.
Didalam masyarakat bisnis terdapat dua pendekatan umum yang
sering digunakan untuk meyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama yaitu
menggunakan paradigma 189 penyelesaian sengketa litigasi. Pendekatan ini
merupkan suatu pendekatan untuk mendapat keadilan melaui sitem
perlawanan perlawanan dan menggunakan paksaan dalam mengelola
sengketa serta menhasilkan win-los solution bagi pihak-pihak yang
bersengketa. Sementara itu, pendekatan kedua, mengunakan paradigma
penyelesaian sengketa non-litigasi. Paradigma ini dalam mencapai
keadilan lebih mengutamakan pendekatan consensus dan berusaha
mempertemukan

kepentingan

pihak-pihak

yang

bersengketa

serta

bertujuan untuk mendapatkanhasil penyelesaian sengketa kearah win-win
solution 190
Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau kerangka
untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak.
Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macama, yaitu
melalui : (1) pengadilan, dan (2) alternative penyelesaian sengketa (ADR)
191

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu
pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang
bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh
189

Lihat Adi Sulistiyono, mengembangkan paradigma non- litigasi di Indonesia, LPP UNS dan
UPT UNS Press,207 catatan kaki 11,hal 4
190
Ibid hal. 4-5
191
H. Salim HS. , dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, PT. RajaGrafindo
Persada,hlm. 348
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pengadilan, Putusannya bersifat mengikat. Keberadaan pengadilan dalam
menyelesaikan sengketa yang diajukan para pihak diharafkan akan
membawa keadilan bagi para pihak yang sedang bersengketa. Dalam
perkembangannya, penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan
(litigasi) sangat tidak efisien dan efektif, mahal dan perilaku hakim yang
Selain itu, juga perkara yang semakin menumpuk di Pengadilan
merupakan hambatan yang serius bagi penegakan hukum. Dalam acara
Refleksi Akhir Kerja Mahkamah Agung tahun 2017, Mahkamah Agung
mencatat jumlah perkara yang ditangani lembaga peradilan meningkat dari
14. 630 perkara di tahun 2016 menjadi 15. 181 perkara di tahun 2017 atau
naik sekitar 3,77 persen. Keta MA. Muhammad Hatta Ali menyampaikan,
peningkatan jumlah perkara di tahun 2017 utu belum total. Sebab MA
harus menangani beban perkara di tahun 2016 sebanyak 2. 357 perkara.
Dengan demikian total perkara yang ditangani MA pada tahun 2017
mencpai 17. 538 perkara. walaupun begitu pada tahun 2018 dikatakan,
bahwa sisa perkara perkara menurun dari tahun sebelumnya yaitu 1. 388
(seribu tigaratus delapan puluh delapan) perkara. Menurut Hatta Ali
penurunan sisa jumlah perkara tersebut tidak terlepas dari sistem dan
regulasi yang dibuat, seperti berlakunya sistem kamar di M. A, SK. KMA
nomor 214 tahun 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di M. A.
serta penerpan sistem baca berkas serentak dan koreksi bersama. 192

192

https://www. mahkamahagung. gp. id, diunduh tanggal 31 oktober 2018; 11:30 WIB.
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The flow of cases into the courts figures prominently in current
discussion of the state aof American Law, Pears of courts being
overwhelmed by swollen caseloads are accompanied by distress at
disputant too ready resort to the judicial process and court too
ready intrusion into unsuitabel areas 193

Oleh karena hal tersebut, masyarakat mulai berpaling dari
penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi ke penyelesaian
sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute
resolution).
Dalam pasal 1 ayat (10) undang-undang nomor 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, dikatakan:
“Lembaga Penyelesaian segketa atau beda pendapat melalui
proseduryang dusepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi,
atau penilaian akhli “

Sebenarnya Arbitrase tidak termasuk dalam lingkup pemahaman
ADR karena Arbiter dalam memberikan putusan masih menggunakan
pendeketan adversarial (pertentangan) dengan hasil win-lose solution 194
Kecenderungan masyarakat bisnis lebih memilih ADR, dapat
dilihat di Jepang, dimana sistem litigasi dipandang tidak cocok untuk
menyelesaikan sengketa. Litigasi telah dinilai salah secara moral sehingga
menyebabkan adanya adanya “jarak” antara hukum Negara dengan

193

Marc Galanter, Justice in Many Room; Court, Private Ordering, And Indigenous Law, The
Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, volume 13, 1981-issue 19; https://www.
tandfonline. com ; diunduh, 3 Nop. 2018; 09. 00 WIB.
194
Op. Cit. Adi Sulistiyono. Hlm. 11
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kenyataan sosial yang berlaku. Takeyoshi kawashima menunjukan latar
belakang kulturalnya pada dua ciri tradisional masyarakat Jepang. 195
Dalam sengketa Investasi, pada dasarnya, yang sering menjadi
pertimbangan adalah adanya eksistensi lembaga penyelesaian sengketa
antara investor dengan tuan rumah. Secara konvensional di Negara
manapun di dunia ini pasti ada lembaga peradilan yang dalam hukum
ketata negaraan di sebut lembaga yudikatif. Hanya saja, jika sengketa
antara investor dengan tuan rumah diselesaiak lewat lembaga peradilan
ada keraguan di kalangan investor asing. 196
“When commercial actor-is unsatisfied with the treatmen of its
financial interests by the government, that actor can challenge the
legality of the government’s action under national law. Local
Courts applying local rules have always been the primary for a for
seeking relief. If judge are impartial and independent, use of the
local courts should pose no particular disadvantages to the foreign
investor. Fears that the judges were not impartial and independent,
however, led to the search for international mechanism for
resolving dispute-one where the foreignness of the investor would
not be handicap in accesing justice”197

Secara teoritis, keberadaan pengadilan itu harus tidak memihak,
indepenpen serta tidak boleh ada interpensi dari pihak eksternal termasuk
dari eksekutif dan legislative tetapi secara psikologis hakim adalah

195

Opcit. H. Salim HS dan Budi Sutrisno hlm 351.
Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Penerbit Nuansa Aulia, hlm177.
197
Krista Nadakavukaren, International Investment Law, text, cases and materials, published by
Edward Elgard Publishing Limited The Lypiatts 15 Landsdown Road Cheltenham Glos GL50 2JA
UK. Page 363.
196
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manusia biasa dan punya subyektifitas untuk berpihak kepada negaranya.
198

Dapatlah

disimpulkan

kepercayaan

para

Investor

terhadap

pengadilan di Indonesia sangatlah kurang. Mereka lebih suka memilih
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang nomor
25 tahun 2007. Tentang Undang-undang Penanaman Modal Dalam 32,
sebagai berikut :
Ayat(1), bunyinya sebagai berikut, dalam hal terjadi sengketa di
bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam
modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut
melalui musyawarah mufakat
ayat(2) bunyinya sebagai berikut,dalam hal terjadi penyelesaian
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian
sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative
penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3) bunyinya sebagai berikut, 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 peny, dalamelesaian sengketa melalui arbitrase tidak
disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di
pengadilan.
Ayat (4) bunyinya sebagai berikut, dalam hal terjadi sengketa di
bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman
modal asing, para pihak akan meyelesaikan sengketa tersebut

198

Duta besar ArabSaudi untuk Indonesia Osamsh Mohmmed Al-Shuibi pernah mengeluhkan soal
kepastian hukum itu. “ kepastian hukum, itu yang menjadikan hambatan berinvestasi di
Indonesia”. Bagaimana pengalaman perusahaan Arab Saudi yang bersengketa di pengadilan
Indonesia. Menurut dia, Putusan pengadilan belum memberikan proteksi kepada warganegaranya
yang berbisnis di Indonesia, (lihat potret kepailitan Indonesia; http://kabar24. bisnis.
com/read/20171229/722050. ; diunduh tanggal 3 Nov. 2018;pukul 11. 00 WIB.
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melalui arbitrase international yang harus disepakati oleh para
pihak.

Berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 1968 tentang persetujuan
atas kovensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan warga
Negara asing, dalam pasal 1 sebagai berikut, “ menyetujui konvensi
tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan warganegara asing
mengenai penanaman modal (convention on the settlement of Investment
Dispute between States and National of other States).. ”. Artinya Indonesia
telah meratifikasi Convensi tersebut di atas. Walaupun konvensi telah
berlaku bagi suatu Negara namun tidaklah ada suatu kewajiban bahwa
setiap perselisihan harus diselesaikan menurut konvensi, sebab syarat
mutlak untuk penyelesaian perselisihan menurut konvensi adalah
persetujuan kedua belah pihak yang berselisih 199
Sebagai tindak lanjut dari konvensi ini dibentuklah lembaga
penyelesaian sengketa antara penanam modal (investor) dengan host
country (Negara penerima modal) yang disebut The International Centre
for Setlement of Investment Dispute selanjutnya disebut “centre” atau
disingkat ICSID. Sedangkan tujun dibentuknya ICSID adalah untuk
menyediakan fasilitas bagi konsiliasi dan arbitrase sengketa investasi
antara Negara peserta konvensi dengan warga Negara dari Negara peserta
konvensi lainnya berdasarkan ketentuan konvensi. 200

199

Penjelasan undang-undang Republik Indonesia no. 5 tahun 1968 tentang Persetujuan atas
konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan warga Negara asing mengenai
penanaman modal.
200
Lihat article 1, Cafter 1, ICSID Convention Regulation and Rules:
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Artinya ICSID lahir dari Convention on the Setlement of
Investment Dispute between States and National of Other State, yang
merupakan badanbadan yang sengaja didirikan bank dunia. Lembaga ini
ditetapkan tanggal 14 Oktober 1966 di Amerika Serikat, kantor pusatnya
berada di Washington Amerika Serikat.
Kalau diamati dari isi konvensi atas The Setlemen of Investement
Disputes Between Srates and Nationals of others States. Ada dua pola
penyelesaian

sengketa

yang diatur

dalam

penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

201

ICSID

; 2)

yaitu1)

Yaitu

Yaitu penyelesaian

sengketa melalui Arbitrase 202
Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan
menyerahkan

kepada

suatu

komisi

orang-orang

yang

bertugas

menguraikan/menyelesaikan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar
para pihak dan mengupayakan agar mereka mencari suatu kesepalatan),
membuat usulan-usulan yaitu penyelesaian, namun keputusan tersebut
tidak mengikat203
Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbritase ICSID, hukum
yang berlaku adalah adalah hukun yang dipilih oleh para pihak (choice of

(1). There is hereby established the International Centre for Setlement of Investment Disputes
(hereinafter called Centre) ;
(2). The purpose of the centre shal be to provide facilities for conciliation of investment disputes
between contracting state in accordance with the provision of this convention.
201
Lihat article 28 to 35, section 1 request for Conciliation, Chapter III Conciliation. Convention
on the Setlement of Investment Dispute between States and National of Others States.
202
Lihat article 36, section 1, request for arbitration, chapter IV arbitration, Conventioan on the
Setlemet of Investment Dispute between States and National of Others States. Lihat juga Salim HS
dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, hlm 360
203
Lihat Huala Adolf dan A Chandra wulan dalam H. Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi
di Indonesia, hlm. 360.
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law). Lembaga arbritase ini tidak boleh menerapkan hukum yang tidak
dikenal oleh para pihak dalam menyelsaikan sengketa mereka. Pemilihan
dan penerapan hukum tersebut harus senantiasa mendasarkan kepada asas
menurut keadilan (ex aequo et bono).
Untuk menyelesaikan sengketa kepada ICSID, para pihak
sebelumnya harus mencapai kata sepakat. Konvensi mensyaratkan adanya
sepakat yang tertulis sebelum mengajukan penyelesaian sengketa kepada
ICSID. Penunjukan arbritase ini tercantum dalam klausula perjanjian
penanaman modal yang menetapkan penyerahan pihak yang bersengketa
haruskedua suatu sengketa yang dimasa akan datang mungkin akan timbul
dari perjanjian tersebut204
Mengenai jurisdiksi dewan arbitrase ICSID ditentukan oleh tiga
unsur, pertama, sengketa harus merupakan sengketa yang muncul secara
langsung (arising directly) dari penanaman modal; kedua, pihak yang
bersengketa haruslah Negara yang yang telah menjadi anggota ISID dan
warga Negara; ketiga, harus ada pernyataan tertulis, kesepakatan dari
kedua belah pihak yang bersengketa,mengenai penyerahan penyelesaian
sengketa kepada ICSID. Dengan kata lain, perselisihan yang dapat dibawa

204

Lihat penjelasan UU RI No. 5 tahun 1968, yang mengatakan,menurut pasal 25 (1) dan 36 (2)
Konvensi setiap perselisihan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua belah pihak
yang berselisih, sebelum dapat diajukan ke depan Mahkamah Arbitrase (Arbritase Tribunal),
dengan pasal ini dipastikan bahwa Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan
persetujuan yang dimaksud itu untuk mewakili RI dalam perselisihan tersebut dengan hak
substitusi dimana perlu. Lihat juga tentang jurisdictioni of the Centre, pasal 25 (1) The jurisdiction
of the centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a
contracting State (or any constituent subdivision or agency of a contracting State designated to the
centre by the state) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute
consent in writing to submit to the centre. When the parties have given their consent,no party may
with draw its consent unilaterally.
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ke dewan arbitrase ICSID hanyalah sengketa yang menyangkut
perselisihan hukum (legal dispute) yang menyangkut penanama modal. 205
Jadi ICSID hanya menyelesaikan sengketa antar pemerintah
sebagai subjek hukum publik dan para investor sebagai subjek hukum
perdata. Kedudukan pemerintah sebgai subjek hukum publik karena
pemerintah yang mengeluarkan berbagai izin terkait dengan investasi.
Para pihak yang sepakat menyelesaikan sengketa melalui ISID
(baik memilih konsiliasi maupun arbitrase) harus mengajukan kepada
sekretaris jendral ICSID, permohonan ini didasari dengan perjanjian
tertulis mengenai kesepakatan para pihak dalam penyelesaian melalui
ICSID. Didalam permohonan tersebut harus diuraikan pula masalah
(issues) yang menjadi sengketa, identitas para pihak, komitment bersama
terhadap penyelesaian sengketa yang dipilih serta hukum acara yang
nantinya akan dipakai. Permohonan ini kemudian diperiksa oleh
sekretaris jendral ICSID, apakah sudah dapat diterima atau ditolak. Jika
permohonan

yang

diajukan

diterima,

maka

bagi

permohonan

penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, dewan konsiliasi ICSID akan
segera

membentuk

komisi.

Sedangkan

terhadap

permohonan

penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diterima, maka dewan
arbitrase ICSID akan membentuk mahkamah Arbitrase (Arbitrarion
Tribunal), 206

205

D. Sidik Saputro dalam Media Kamil Ariadno, lihat juga R. Subekti dalam Sentosa Sembiring,
Hukum Investasi, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 180.
206
Lihat Chapter III, article 28- 35 ICSID Convention dan Chapter IV Arbitration, article 36 – 47
ICSID Convention; juga lihat Huala Adolf, Sengketa penanaman Modal antara Investor Melawan
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Selanjutnya, dimana tempat diselenggarakannya proses arbitrase.
Konvensi ICSID memuat prinsip yang dikenal umum dalam arbitrase yaitu
bahwa tempat diselenggarakannya persidangan arbitrase adalah tempat
kedudukan ICSID yang berada di Washington, tetapi dapat disimpangi dan
dapat dilngsungkan ditempat lain, hanya dengan kesepakatan para pihak.
Yaitu untuk untuk menghormati prinsip kesepakatan para pihak (sifat
fleksibilitas persidangan arbitrase), juga untuk menekankan efektivitas
persidangan dengan tidak terpaku pada satu tempat persidangan (Psal 62 jo
63 Konvensi ICSID) 207
Hal penting lainnya, tentang pelaksanaan putusan arbitrase ICSID,
dalam pasal 3 ayat (3) dikatakan, untuk melaksanakan putusan arbitrase
ICSID di wilayah Indonesia, diperlukan pernyataan Mahkamah Agung
bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan, apabila dinyatakan dapat
dilaksanakan, maka Mahkamah Agung kemudian mengirimkan surat
pernyataan (exequatur) kepada Pengadilan Tinggi untuk diteruskan kepada
Pengadilan Negeri yang berwenang. Jadi Putusan arbitrase dipersamakan

Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-nomor 3tahun 2014 hlm. 428.
207
Huala Adolf, Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia,
Padjadjaran JurnalIlmu Hukum, Volume 1 nomor 3 tahun 2014, hlm 429.
Lihat juga, Cahpter VII, Place of Proceedings, Article 62 ICSID Conventon : “ Conciliation
and arbitration proceedings shal be held at the seat of the Centre except as hereinafter provided;
Article 63 : “ Consliation an arbitrarion proceedings may be held, if the party so agree, a. at the
seat of the permanent Court of Arbitration or of any other appropriate institution, whether private
or public, with which the centre may make arrangement for that purpose, or b. at any other place
approved by the commission or tribunal after consultation with the secretary general “
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dipersamakan dengan putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
Putusan tersebut harus dilaksanakan menurut hukum Negara tersebut. 208
Dapat disimpulkan, bahwa putusa Arbitrase nasional tidak begitu
saja dapat dilaksanakan di Indonesia, tapi harus melalui tahapan-tahapan
seperti tersebut di atas.
Dalam penulisan disertasi ini, penulis akan menguraikan beberapa
contoh sengketa penanaman modal Indonesia yang di dproses di ICSID :
a. Sengketa Amco Asia 209
Yaitu antara Amco Asia Corporation and others vs Republic
Indonesia, yang dilaksanakan

di Lembaga Arbitrase International

yang disebut ICSID (International Centre For Setlement of Investment
Dispute). Amcoyang terdiri dari Amco Corporation, Pan American
Development dan Amco Indonesia, sebagai penggugat dan Pemerintah
Republik Indonesia sebagai tergugat yang diwakili oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal.
Kasus posisi, Semula kartika plaza Hotel, hotel bintang 4 itu
adalah milik P. T. Wisma Kartika, anak perusahaan Induk Koperasi
208

Lihat pasal 3 dalam penjelasannya sebagai berikut ayati (1). a. psal 54 ayat (1) dan ayat (2)
konvensi menetukan bahwa bahwa putusan Mahkamah Arbitrase dipersamakan dengan putusan
terakhir dari pengadilan Negara yang bersangkutan. Putusan tersebut harus dilaksanakan menurut
hukum Negara itu; b. untuk kepastian pelaksanaan putusan itu, di Indonesia, maka pasal 3 (1)
menentukan Mahkamah Agung harus terlebih dahulu menyatakan bahwa putusan Mahkamah
Arbitrase itu dapat dijalankan dalam wilayah Republik Indonesia; c. Perselisihan yang dimalsud
dalam ayat (1) ini adalah perselisihan antara Republik Indonesia dengan warga Negara asing
mengenai penanaman modal di wilayah Indonesia. Tidak termasuk didalamnya perselisihan antara
Negara lain dengan warga Negara asing lain pula yang hendak menjalankan putusan mahkamah
arbitrase mengenai penanaman modal di dalam wilayah Indonesia (pasal 55 konvensi) ; ayat (3).
Surat Pernyataan dan perintah diberikan kepada Pengadilan Tinggi sebagai tingkatan bawahan
untuk diteruskan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Lihat juga Huala Adolf, Opcit,
hlm. 430.
209
Sudargo Gautama, dalam Huala Adolf Op. cit. hlm 432. Lihat pula Arif meilalan blogs, diakses
27 pebruari 2016; pukul 10; 10 WIB.
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Angkatan Darat (INKOPAD), pada tahun 1968, wisma kartika
menandatangani kerjasama dengan Amco asia dan melahirkan AMCO
Indonesia, waktu Amco setor modal 4 juta dolar US. Kemudian kedua
pihak membuat perjanjian bagi keuntungan. AMCO mngelola hotel itu
dan meyerahkan separo keuntungan kepada wisma. Tetapi kerjasama
ini berakhir di tengah jalan, bertikai keuntungan dan modal yang
disetor. Puncaknya, pengelolaan diambil alih oleh Wisma Kartika.
Kasus sengketa, Pada tahun 1980 BKPM mencabut izin
investasi AMCO, pencabutan investasi yang telah diberikan oleh
BKPM terhadap AMCO untuk pengelolaan hotel kartika plaza
tersebut, yang semula diberikan izin investasi 30 tahun, baru 9 tahun
sudah dicabut dengan alasan tidak memenuhi kewajiban permodalan
yaitu yang seharusnya 4 juta dollar US kenyatannnya hanya menyetor
1,4 juts US dollar. Pada tanggal 15 januari 1981, AMCO mengajukan
sengketa ini kepada Sekjen ICSID.
Putusan arbitrase ICSID untuk kasus ini keluar 21 November
1984 yang memenangkan pihak penuntut, AMCO, namun pada tanggal
18 maret 1985, Indonesia memohon pembatalan putusan, alasannya
dewan arbirase ICSID telah melampaui keweangannya dan tidak dapat
menyatakan dasar-dasar dan alasan-alasan putusannya serta dewan
dinilai telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan tacara prosedur
dalam proses persidangannya.
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Pada tanggal 16 Mei 1986, Dewan Arbitrase ad hoc ICSID
dibentuk untuk menangani gugatan pembatalan. Hasilnya putusan
arbitrase terdahulu dibatalkan dan sebagian diperiksa ulang. Pada
tanggal 12 Desember 1987 Dewan Arbitrase yang baru dibentuk,
gunanya untuk menetapkan bagian-bagian mana dari putusan arbitrase
yang dibatalkan dan bagian-bagian mana yang tetap berlaku (res
judicata).
Dalam kasus Amco dengan Indonesia ini, masalah jurisdiksi
cukup banyak menyita perhatian persidangan. Dalam argmentasi pada
pemeriksaan awal yaitu tahun 1981, masalah juridiksi dewan ICSID
menjadi salah satu pembelaan utama yang dipakai pemerintah
Indonesia. Pada proses pemeriksaan oleh Dewan pada tahun 1988 yang
lalu, masalah juridiksi ini merupakan argument utama dalam
pembatalan. Masalah yang dibahas dalam kasus ini, yaitu jurisdiksi
Dewan terhadap pokok sengketa (Merits of the case). Seperti telah
diebutkan dalam pasal 25, jurisdiksi dewan ini hanya mencakup setiap
sengketa hukum saja.
Pihak Indonesia berkeberatan atas jurisdiksi Dewan Arbitrase,
dengan alasan bahwa pihak yag berhak untuk meminta arbitrase ICSID
adalah pihak-pihak yang disebutkan dalam klausula arbitrase saja
(didalam perjanjian penanaman modal). Di dalam klausula yang
disebutkan adalah The Company, yaitu PT Amco dan Republik
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Indonesia. Sedangkan Amco Asia dan Pan American, perusahaan
induk dari PT Amco, tidak disebut (ditunjuk) didalam klausula.
Pihak Indonesia memutuskan untuk sepakat dengan badan
arbitrase ICSID dengan memberlakukan suatu pembatasan kedaulatan
yang luar biasa dengan menempatkan investor asing pada tarap yang
sama derajatnya dengan Negara. 210 Oleh karena itu, kesepakatan harus
dinyatakan dengan nyata (express) dan tidak kabur atau samar-samar.
Di lain pihak, penuntut berpendapat bahwa tidak ada dalam
prinsip hukum international yang mengharuskan dilakukan penafsiran
secara sempit terhadap klausula arbitrase, sebaliknya dewan harus
menerapkan prinsip penerapan efektif dan itikad baik dalam
menentukan keinginan para pihak.
Pihak penggugat (pemohon) berpendapat

bahwa istilah

“perusahaan” dalam klausula arbitrase harus ditafsirkan sebagai
perusahaan penanaman modal, tidak hanya PT. Amco sebagai
pelaksana penanaman modal utamanya, tetapi juga perusahaan yang
menguasai saham-saham dan modalnya, yaitu Amco Asia. Terhadap
masalah

ini,

Dewan

Arbitrase

pada

awalnya

mempertegas

kewenangannya yaitu terhadap kepemilikan jurisdiksi atas para pihak
yang bersengketa. Mengenai penafsiran, Dewan Arbitrase menyatakan
menolak penafsiran yang sempit seperti yang dilakukan Indonesia.
Namun Arbitrase berpendapat, penafsiran tidak juga harus dilakukan

210

W. Michel Tupman, dalam Huala Adolf, Op. Cit. hlm 434.
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secara luas atau liberal. Menurut Dewan Arbitrase, penafsiran suatu
perjanjian

(arbitase)

harus

dilakukan

sedemikian

rupa

untuk

menemukan keinginan para pihak. Untuk menemukan keinginan para
pihak ini, prinsif pacta sunt servanda, suatu prinsif yang dikenal dalam
hukum nasional maupun hukum international, harus diterapkan.
Dewan Arbitrase menyatakan pendapatnya sebagai berikut :
“like any other contion, a convention to arbitrate is not be
construed restrictively, nor, as matter of fact, broadly or
liberally. it is to be condtrued in a way which leads to find out
and to respect the common will of the parties; such a method of
interpretation of the fundamental principle of pacta sunt
servanda, a principle common, indeed, to all system of internal
law to international law”211
Dalam bagian lainnya, Indonesia berkeberatan bila Dewan
mempunyai jurisdiksi atas Amco. Dasar keberatan terletak pada fakta
bahwaIndonesia sebelumnya tidak mengetahui jika perusahaaan Amco
tersebut (yang didaftarkan di Negara bagian Delawar Amerika Serikat)
telah dileburkan kedalam sebuah perusahaan baru menurut UU Negara
bagian itu pada tanggal 27 Dsember 1984, yaitu satu bulan sejak
putusan pertama Dewn Arbitrase. Tentang peleburan ini, pihak Amco
menatakan bahwa perusahaan baru dilakukan juga untuk melanjutkan
eksistensinya menurut Negara bagian Delaware dalam hal arbitrase.
Indonesia berpendapat bahwa dalam peleburan harus dibedakan
antara peleburan Amco dan akibat hukum yang timbul kepada
pemegang hak dan kewajiban menurut perjanjian untuk melakukan
praktik arbitrase. Lebih lanjut Indonesia berpendapat, berdasarkan
211

Michael W. Tupman, dalam Huala Adolf. Op,Cit. hlm 434-435.
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fakta dan keadaan serta berdasarkan pasal 42 (1) konvensi tentang
hukum yang akan berlaku, maka hukum Indonesia yang harus
diterapkan. Oleh sebab itu, menurut hukum Indonesia, sekali suatu
perusahaan dileburkan, maka perusahaan tersebut berehenti untuk
melakukan perbuatan hukum apapun, termasuk praktik arbitrase.
Dewan Arbitrase tidak setuju dengan Indonesia, menurut dewan, bila
suatu perusahaan menandatangani perjanjian penggabungan dengan
perusahaan asing, maka status hukum dan kapasitas perusahaan
tersebut ditentukan oleh hukum Negara penggabungan itu terjadi.
Begitu pula hukum Negara penggabungan inilah yang akan mengatur
dan menentukan status hukum perusahaan tersebut. Hukum Negara
penggabungan itulahyang menetapkan apakah perusahaan terlebur itu,
masih berbentuk badan hukum atau tidak.
Mengenai peleburan Amco diatur dalam hukum Negara bagian
Delaware yaitu section 278 Delaware General Corporation Law,
menurut hukum ini, suatu perusahaan yang terlebur masih masih tetap
merupakan suatu badan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan
hukum apapun, seperti mangajukan gugatan, menuntut ke pengadilan
(termasuk arbitrase) dalam jangka waktu 3 tahun setelah peleburan
tersebut. Jadi hukum Delaware yang mengatur peleburan Amco Asia
hanya berakibat pada Status quo ante-nya saja, yaitu bahwa Amco
masih tetap melanjutkan eksistensinya untuk maksud arbitrase. Atas
dasar dewan itu, Dewan pada 13 Mei 1988 memutuskan bahwa ia
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masih memiliki jurisdiksi ratione personae atas pihak Amco meski
perusahaan ini telah melebur.
Majelis atau Dewan Arbitrase yang baru terbentuk diketuai
oleh Professor Rosalyn Higgins. Putusannya antara lain, menyatakan,
bahwa pihak Indonesia harus membayar Amco sejumlah USD 2. 567.
966,20 berikut bunga.
Terhadap putusan tersebut, Indonesia kembali memohon
pembatalan untuk kedua kalinya. Pada tanggal 30 Jnuari 1990, majelis
ad hoc ICSID dan pada tanggal 3 Desember 1992, diputuskan yang
pada intinya mendukung danmemperkuat putusan Higgins 212
b. Sengketa Churchil Mining Plc 213
Sengketa Churchil Mining Plc (“churchil”) di hadapan badan
arbitrase ICSID adalah salah satu sengketa yang menarik perhatian
public. Sengketa melibatkan Churchill sebuah perusahaan Inggris dan
Planet, sebuah pertambangan Australia, Churchil memiliki saham 95
% dan Planet memiliki 5 % dalam sebuah perusahaan PMA PT
Indonesian Coal Development (PT. ICD). Dalam periode tahun 2005
hingga 2010, PT. ICD bersama beberapa perusahaan Indonesia
mengembangkan proyek batubara di Kutai Timur.
Pada tahun 2005, BKPM memberi izin kepada PT. ICD untuk
melakukan usaha pertambangan. Dalam izin tahun 2005 ini memuat

212

Lihat Sudargo Gautama, dalam Huala Adolf. Op. cit. hlm. 436.
Huala Adolf, Loc. Cit; lihat jugaPenyelesaian sengketa penanaman modal melalui konvensi
ICSID; http://www. kompasiana. com/nisasutikno ; diunduh tanggal 11 November 2018; pukul
16;00.
213
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klausul arbitrase ICSID, section IX (4) Pesetujuan BKPM tahun 2005
ini memuat ketentuan yang berbunyi :
“Dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan
Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti
penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian
perselisihan antara Negara dan warga Negara asing mengenai
penanaman modal sesuai dengan UU No. 5 tahun 1968 “.

Selanjutnya, pada periode tahun 2007 hingga 2009, mitra
churchil dan Planet diberi izin untuk melakukan survey, eksplorasi,
dan eksploitasi pertambangan batu bara di kutai timur. Pada saat yang
sama, pemerintah daerah setempat ternyata memberi izin usaha
pertambangan di areal wilayah usaha pertambangan di atas wilayah
pertambangan churchil dan planet kepada beberapa perusahaan
nasional. Pada bulan Mei 2010, berdasarkan surat dari Menteri
Kehutanan mengenai status hutan di area pertambangan, Pemerintah
Daerah membatalkan dan mencabut izin eksplorasi Churchil dan
Planet.
Terhadap tindakan pencabutan ini Churchil dan Planet
membawa sengketa ini ke badan arbitrase ICSID.
Adapun komposisi Tribunal,214 presiden: Gabrielle kaufmankohler (Swiss), Arbitrator: Albert Jan Van Den Berg (Belanda) dan
Michael Hwang (Singapura).

214

Lihat http://www. kompasiana. com. //nina sutikno. ; diunduh tanggal 11 november; pkl 14;00
WIB.
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Formulasi gugatan, pertama, Ada serangkaian tindakan yang
berujung indirect expropriation dan perlakuan yang tidak adil dan
seimbang (fair and equitabel treatment) yang menimbulkan kerugian
karena investasi churchil mining dan planet mining melalui pencabutan
kuasa pertambangan/izin. Kedua, adanya eksploitasi mitra kerja para
penggugat oleh Bupati Kutai Timur.
Tuntutannya, menuntut ganti rugi senilai USD 1, 14 miliar
ditambah bunga senilai USD 16 juta total ganti rugi sebesar USD 1,30
Miliar.
Sidang pertama, melaui video conference tanggal 27 November
2012 dan sidang terakhir tanggal 22 Desember 2016, memenangkan RI
dalam kasus sengketa ini. Adanya pemalsuan dokumen oleh pihak
penggugat membuat Indonesia lolos dari tuntutan ganti rugi oleh
penggugat.
Dariuraian

tersebut

di

atas,

maka

untuk

menjawab

permasalahan pertama, yaitu mengapa politik hukum pertanahan
belum mendukung upaya pertumbuhan Foreign Direct Investment
dalam sistem Demokrasi Ekonomi Pancasila ?
Peneliti menggunakan teori–teori sebagai berikut :
The Morality of Law Lon Fuller yang mengatakan hukum yang
baik harus memenuhi delapan (8) unsur.
a. Phlip Nonet dan Philppe Selznick “Hukum Responsif “
b. Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”
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c. Bernhad Limbong, Politik Pertanahan”
d. Hans Kelsen, “Stufenbau Theory”
e. Willam Twinning “globalization & Legal Theory”
f. Sri Eddy Swasono, “Globalisasi dan kompetensi Sarjana Ekonomi”
g. Anthony Giddens, “The Consequences of Modernity”
h. Jimmly Asshiddiqie, “Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar
Demokrasi”
i. Martin Edelmen, “Democratic Theories and The Constitution”
Untuk

menjawab

pertanyaan

kedua,

yaitu

bagaimana

mengembangkan politik hukum pertanahan yang dapat memanfaatkan
Foreign Direct Investment (FDI) sebagai salah satu sektor penunjang
perekonomian nasional yang berandaskan Demokrasi Ekonomi
Pancasila?
Peneliti menggunakan teori- teori sebagai berikut :
a. Roscoe Pound, “Law as atool of social engineering”.
b. Muchtar

Kusumaatmadja,

“hukum

sebagai

sarana

pembaruanMasyarakat “.
c. Gregory S. Alexander & Eduardo M. Penalver. “Human
FlourishingTheory“
d. Jimly Asshidiqie. “ekonomi konstitusi”
e. John Stuart Mill, “teori keadilan”
f. Hans Kelsen, “teori keadilan”
g. A. P. Parlindungan. “Tanah Punya fungsi Sosial”.
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h. Jean Jacques Rousseau, “tiga metode membuat hukum”
i. Teori ketergantungan atau the dependency theory oleh Jaho H.
Barton and Bart S. Fisher; Theori dependensi, oleh Mohammed Al
Sewiem
j. Teori jalan tengah atau Middle Path Theory oleh Sornarajah.
k.

Reform agraria.
Teori-teori tersebut duraikan dalam bab-bab yang terkait sesuai

dengan substansi pembahasan.

C. Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian
Penelitian berkenaan dengan isu tentang “politik hukum pertanahan”,
Pembangunan nasional, demokrasi ekonomi Pancasila dan FDI sudah banyak
dilakukan, namun dari hasil penelusuran belum ada mengenai bagaimana
mengembangkan politik hukum pertanahan kaitannya dengan menarik minat
para investor Asing khususnya mengai FDI

dilihat dari sudut pandang

Demokrasi Ekonomi pancasila.
Adapun Penelitian yang telah ada sebagai berikut :
1. Penelitian

yang

berjudul

“Kajian

Yuridis

Jaminan

Kepastian

HukumMengenai Perlakuan dan Fasilitas Menurut Undang-Undang No.
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing”, peneliti Cornelia. O
Rumbay. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansi ada
beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal yang bertentangan dengan konstitusi karena dianggap
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bertentangan dengan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Terdapat lima pasal yang secara terang-terangan bertentangan
dengan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal
1 mengenai ketentuan umum; Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) mengenai
fasilitas fiskal; Pasal 12 tentang Bidang Usaha; Pasal 15 mengenai hak dan
kewajiban investor; danPasal 22 mengenai hak atas tanah;
Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis lebih
luas yaitu tidak hanya meneliti tentang UU No. 25 tahun 2007 tentang
penanaman modal tapi undag –undang lain yang berkaitan dengan
pertanahan menjadi obyek penelitian dalam disertasi ini.
2. Penelitian yang berjudul “Arah Politik Hukum Pertanahan dan
Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, peneliti Nurhasan Ismail.
Penelitian ini mengangkat masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) merupakan arah dari
politik hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk menjamin
terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud dari hal
tersebut terlihat dari adanya perhatian khusus kepada kelompok
masyarakat lemah melalui kebijakan pertanahan. Belakangan, terjadi
pergeseran politik pertanahan, dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah
hanya didapat oleh sekelompok kecil masyarakat, yaitu perusahaan besar.
Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah terlihat bahwa
pada saat ini terdapat upaya untuk menghidupkan kebijakan pertanahan
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yang mengembalikan keseimbangan seperti yang diinginkan UUPA.
Langkah yang ditawarkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan
menerapkan politik hukum pertanahan prismatik yang mendasarkan pada
beberapa prinsip seperti prinsip keberagaman hukum dalam kesatuan,
prinsip persamaan atas dasar ketidaksamaan, prinsip mengutamakan
keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian hukum, dan prinsip
diferensiasi fungsi dalam keterpaduan215.
Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini, bahwa
Dalam disertasi ini dikembangkan khusus mengenai Foreig Direct
Investment (Investasi langsung ), sedangkan yang dilakukan oleh Nur
Hasan Ismail hanya mengenai Arah politik hukum pertanahan dengan
membangun pertanahan yang prismatik.
3. Disertasi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tumpang Tindih
Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Mewujudkan Jaminan Kepastian
Hukum”, Penulis Sumaryono, Program Ilmu Hukum Universitas Sebelas
Maret, tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis, tumpang tindihnya
kepemilikan hak atas tanah, faktor-faktor penyebabnya sehingga tidak
berhasil mewujudkan kepastian hukum. Solusi yang ditawarkan untuk
menyelasaikan adalah dengan membangun atau membentuk Land
Integrated Justice Sistem artinya sistema peradilan tanah yang terintegrasi,
penyidik kasus tanah harus khusus menangani kasus tanah, mempunyai
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Nurhasan Ismail, Jurnal Rechs Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009,
volume 1 nomor 1 Januari –April 2012, www. rechtsvinding. bphn. go. id diunduh, tanggal 20 -12
-2017
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basik ilmu pertanahan atau kejuruan atau kursus tentang ilmu pertanahan
sehingga profesional dalam menangani kasus.
Peneliti dalam hal ini mengupas juga tentang tumpang tindih hak
atas tanah yang dikaitkan dengan para Investor yang kerap kali menjadi
kasus sengketa dengan para pemilik tanah setempat atau penduduk
setempat. Sehingga bisa mengganggu kenyamanan para investor maupun
hak-hak masyarakat setempat yang sering disebabkan olek adanya
kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang tidak terkoordinasi dengan
baik.
Perbedaannya , yaitu di sini hanya mengenai hak-hak atas tanah
yang tumpang tindih yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat
maupun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis juga
membahas bukan hanya hak-hak atas tanah tetapi juga peraturan
perundang-undangan yang bekaitan dengan tanah yang tumpang tindih dan
bersifat sektoral.
4. Disertasi yang berjudul “Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak

Guna

Usaha Dalam Pengaturan Perkebunan Yang mensejahterakan Rakyat”,
Penulis Lego Katiko, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas
Hukum, Universitas Sebelas Maret, tujuan penulisan, yaitu memberikan
preskripsi pembadanan asas fungsi sosial HGU dalam pengaturan
pemberian perizinan perkebunan, memberikan preskripsi pembadanan asas
fungsi sosial HGU dalam pengaturan mekanisme penegakan hukum
administrasi terhadap perkebunan terlantar, memberikan preskripsi
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pembadanan asas fungsi sosial HGU dalam pengaturan mekanisme
pendayagunaan

tanah

negara

bekas

HGU

perkebunan

terlantar,

memberikan preskripsi implikasi pembadanan asas fungsi sosial HGU
perkebunan terhadap pengaturan perkebunan yang mensejahterakan
rakyat.
Merekomendasikan Pasal 33 ayat (4) UUD 45, frasa “efisiensi
berkeadilan”

diamandemen

menjadi

prinsip

“berkeadilan

sosial”,

pemerintah seyogyanya merevisi peraturan kebijakan izin lokasi, pedoman
izin usaha perkebunan, Pelepasan kawasan hutan yang mengizinkan
penguasaan tanah secara konsentratif, perusahaan perkebunan harus
bersikap adil terhadap pemilik tanah untuk terwujudnya mausia yang
beradab, yaitu manusia yang melaksanakan kemanusiaannya yang
melaksanakan hakekatnya sebagai manusia (monopluralis) secara optimal,
Ketentuan UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman modal dan PP No. 47
Tahun 2012 yang menentukan “Dana CSR merupakan bagian dari biaya
produksi” seyogyanya direvisi menjadi “Dana CSR bersumber dari
penyisihan laba setelah pajak”, merevisi PP No. 11 Tahun 2010 jo
Perkaban No. 4 Tahun 2010 PEMENTAN No. 07/Pementan/OT.
140/2/2009 mengenai konsep HGU Perebunan terlantar dan mekanisme
penertiban tanah terlantar. Seyogyanya pengaturan mekanisme penertiban
HGU perkebunan besar terlantar sebagai berikut. Pertama, menggunakan
konsep perkebunan terlantar yang koheren dengan asas fungsi sosial HGU
dari kementerian pertanian. Kedua, yang melakukan penilaian terlantar
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tidaknya usaha perkebunan hanya Disbun. Ketiga, BPN menindaklanjuti
hasil penilaian usaha perkebunan yang terlantar dengan menerbitkan
ketetapan HGU terlantar. Terakhir merevisi PP No. 11 Tahun 2010 jo.
Perkaban No. 5 Tahun 2011 yang mengatur peruntukan penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan TCUN. Seyogyanya pengaturan
pendayagunaan tanah negara bekas HGU perkebunan terlantar terdiri dari:
(a) BPN dengan kewenangan meredistribusi tanah negara bekas HGU
perkebunan terlantar dan menerbitkan sertfikat, dimana proses seleksi dan
pembagian tanah negara bekas HGU mengacu pada PP No. 224 Th 1961;
(b).

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dengan

kewenangan

melakukan

pemberdayaan penerima redistribusi.
5. Disertasi yang berjudul “Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan
Register 45 Mesuji Lampung Dalam Persfektif Keadilan”, Penulis Agus
Marzuku, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 2016. Melakukan penelitian terhadap, pertama, mengapa
timbul konflik tenurial di kawasan hutan register 45 Mesuji Lampung?;
Kedua, mengapa penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan register
45 mesuji Lampung yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
belum memenuhi rasa keadilan?; Bagaimana konsep penyelesaian konflik
tenurial hutan di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan? Dari hasil
pembahasan ditemukan timbulnya konflik disebabkan diterbitkannnya izin
dalam pemanfaatan kawasan tersebut. Masalah perluasan, indisipliner,
juga terdapat faktor ekonomi, politik, hukum serta pengaruh budaya.
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Begitu kompleksnya permasalahan yang ada di kawasan hutan register 45
Mesuji Lampung, penyelesaian konflik seharusnya tidak hanya tertuju
pada masyarakat perambah hutan yang berhadapan langsung dengan
pemegang izin, tetapi juga semua pihak, harus dipandang secara holistik.
Hal ini bertjuan untuk meletakan keadilan yang tidak menyisakan
ketidakadilan.

Melalui

mekanisme

penekanan

konsistensi

pada

keharmonisan (koheren), konsep penyelesaian konflik tenurial hutan
berparadigma holistik akan mampu mengantarkan pada penyelesaian
konflik yang menghadirkan keadilan.
Perbedaannya, penulisan ini lebih sempit yaitu mengenai penyeesaian
konflik di Mesuji, yang dalam disertasi ini, merupakan salah satu contoh
saja dari akibat adanya Inkonsistensi Politik Hukum Pertanahan di
Indonesia.
6. Journal International, peneliti Shalini Aggarwal, Ankush Singla, Rita
Anggarwal, berjudul, “Foreign Direct Investmen in India”, conclusion nya
sebagai berikut :
“It can be observed from the above analysis that at the sectoral level
ofThe Indian Economy, PDI has helped to raise the output, productivity
And employment in some sectors especially in service. Indian service
sectoris generating the proper employment option for skilled with high
perks. On the other side banking and insurance sector help in providing
to the Indian economic condition and develop the foreign Exchange system
in the country. So, we can conclude that FDI is always helps to créate
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employment in the country and also and helps country to put

an

impression on the world wide level through liberalization and
globalization. ”216
Artinya dalam sektor ekonomi India, FDI membantu meningkatkan
pendapatan, produktivitas dan tenaga kerja didalam beberapa sector
khususnya didalam pelayanan. Sektor jasa di India menghasilkan tenaga
kerja yang tepat dan terampil dengan penghasilan yang tinggi. Jadi, kita
menyimpulkan bahwa FDI selalu menolong kesempatan bekerja didalam
negeri dan juga membantu menempatkan dan memberi kesan negara India
dalam level dunia melalui liberalisasi dan globalisasi.
7. Penelitian dengan judul, “Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan
Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960”, peneliti
Mexsasi Indra. Disimpulkan, bahwa Politik Hukum Pertanahan sebelum
berlakunya UUPA sangat terlihat jelas dalam hak menguasai negara itu
ditafsirkan memiliki, tetapi setelah berlakunya UUPA dengan tegas
menyatakan bahwa perkataan tersebut bukan berarti memiliki, bahkan
pengertian domein negara dihapuskan oleh UUPA. Untuk menganalisis
masalah ini, peneliti menggunakan teori, P. Jenkin, The Study of Political
Theory, Moh. Mahpud MD. Politik Hukum Indonesia. 217

216

Shalini Aggarwal, Ankush Singla, Rita Aggarwal, UCEM International Journal of
Computational Engineering & Management, Vol 15 Issue 5, September 2012 ISSN (online) 22307893 www. IJCEM. Org, Diunduh tanggal 21 Nopember 2017
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Mexsasi Indra, “Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah berlakunya UU Nomor 5
tahun 1960”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, edisi 1 agustus 2010 www e- journal. com
diakses tanggal 20 Nopember 2017.
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Perbedaannya ini dilakukan di India, yaitu mengenai pertumbuhan
ekonomi dan kesempatan kerja, sedangkan yang dilakukan peneliti dalam
disertasi ini adalah berkaitan dengan konstitus yang dimiliki bangsa
Indonesia yang harus menjadi rujukan Investasi langsung Asing (FDI)
8. Penelitian yang berjudul “Foregn Direct Imestment and Economic Growth
Literatur Review From 1994 to 2012”, Mohammad Amin Almfraji,
Mahmoud Khalid Almsafir, dalam conclusinya mengatakan :”to conclude,
the previous studies on the FDI-EG relation have largely proved that FDI
exerts positive effect on the host country’s economic growth. Only in few
cases occured negative or null effects. To furthere explore how those effect
happened, several influencing factors were investigated. It was found that
the adequate levels of human capital, the well developed financial markets
and the open trade regime play positive role in the FDI-EG relation, while
the dependency on foreign investment and technical gap negative
contributive to the relation. Additionaly, The affect from the income level
of host country is conflicting and the quality of political environment shall
also paid attention to”218
Artinya, disimpulkan dalam penelitian sebelumnya mengenai hubungan
antara Foreign Direct Investmen (FDI) dan Economic Growth (EG)
berdampak positif terhabangan pertumbuhan ekonomi tuan rumah, hanya
dalam beberapa kasus mempunya dampak negatip, untuk lebih jelasnya
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Mohammad Amin Almfraji, Mahmoud Khalid Almsafir, Foreign Direct Investment and
Economic Growth Literatur Review From 1994 to 2012, Procedia-Social and behavioral Sciene
129 (2014) 206-213, available online at www. sciencedirect. com. Diunduh tanggal 21 Nopember,
2017
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bagaimana itu terjadi, Bebrapa faktor yang telah diteliti, modal manusia
yang memadai, pasar keuangan yag berkembang dengan baik dan rezim
perdagangan terbuka. Berperan positif dalam hubungan FDI dan EG,
sementara itu ketergantungan akan investasi asing dan kesenjangan teknis
berkontribusi negatif, selain itu, dampak dari tingkat pendapatan negara
tuan rumah yang saling bertentangan dan politik kualitas lingkungan juga
harus diperhatikan.
Penelitian ini, hanya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan
Foreign Direct Investmen tidak ada pembahasan mengenai bagaimana
kaitannya dengan konstitusi negara
9. Penelitian tentang

Effect of Globalization on Establishment of

wáteresources Law: A Practice in Indonesia. Peneliti: Agus Surachman,
Gusti Ayu Ketut Achmi Handayani and Yudho Taruno, conclusinya :
“... globalization has influenced whole the world including Indonesia. The
Constitution of Indonesia is adapted in accordance with global
development. Amandements to the 1945 Constitution were made,
espesially to article 33. Furthermore, thre was a change in the law on
irrigation, namely: the enactment of Law number : 4 of 2007 concerning
Water Resources which substitute Law Number: 11 of 1974 concerning
irrigation. About the control over wáter resources, the law limits the role
of the state only as the regulation and supervisor. The state is regulator
while private parties are the organizar. The wáter system is an elaboration
of the implementation of a liberal economic system. Th estate as the
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regulator will lose control over every stage of wáter management to
guarantee the safety andquality of service for each wáter user. Here
economic liberalization which is not in favor of the people happens. That
is What causes law number 4 of 2007 to be annulled by the constitutional
Court due to its contradictory to the 1945 Constitution. 219
Artinya, Globalisasi telah mempengaruhi seluruh dunia termasuk
Indonesia. Konstitusi Indonesiapun menyesuaikan perkembangan global,
amandemen Undang-undang dasar 1945 dibuat, terutama untuk pasal 33.
Selanjutnya, mengenai undang-undang tentang irigasi yaitu undangundang nomor 11 tahun 1974 diganti dengan undang-undang sumber daya
air yaitu undang-undang nomor 4 tahun 2007. Undang-undang ini telah
membatasi peran Negara yaitu hanya sebagai pengatur dan pengawas.
Negara adalah regulator sementara pihak swasta adalah penyelenggara.
Sistem air merupakan penjabaran dan implementasi sistem ekonomi
liberal. Negara sebagai regulator akan kehilangan kendali atas setiap tahap
pengelolaan air, untuk menjamin keamanan dan kualitas layanan bagi
setiap

pengguna

air.

Disinilah

liberalisasi

ekonomi

yang

tidak

menguntungkan rakyat terjadi. Itulah yang menyebabkan Undang-undang
Nomor 4 tahun 2007 dibatalkan oleh mahkamah konstitusi karena
bertentangan dengan undang-undang,
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Agus Surachman, I Gusti Ayu Ketut Rachmi and Yudho Taruno, Effect of Globalization on
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Penelitian ini, hanya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan
Foreign Direct Investmen tidak ada pembahasan mengenai bagaimana
kaitannya dengan konstitusi negara.
10. Penelitian yang dilakukan oleh James Cassing, dengan judul “Indonesiain
Transition:

Will

Economic

Prosperity

Accompany

Democracy?

Dikatakan sebagai berikut :
“So can Indonesia prosper with its new democracy, decentralization, and
economic reform? Maybe. While there are reason for optimism, there are
real cause for concern. The legacy of Suharto may simply be too
imposing- and too destructive- for economic prosperity in the near future.
If this is correct, then there will arise substantial pressure for some sort of
“new way”, which ironically is itself a tradition in the spirit of
Suharto…Finally, the widespread poverty- exacerbated by the economic
collapse of 1998 and the slow recovery – has led to open animosity of the
por in the new democracy. But, as the world Bank contiunally maintains,
the level poverty in Indonesia and the vulnerability of the por cannot be
reduced without broad-based economic recovery and growth. “220
Artinya, Jadi, Indonesia bisa sejahtera dengan demokrasi baru,
desentralisasi, dan reformasi ekonomi, mungkin. Meskipun ada alasan
untuk optimis, ada juga alasan nyata untuk khawatir. Warisan Soeharto
terlalu memaksakan dan terlalu merusak utuk kemakmuran ekonomi
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James Cassing, Indonesiain Transition: Will Economic Prosperity Accompany Democracy,
Spring 2002 – volumen IX, Issue 1. http://www. grown. edu/initiative/journal-wordaffairs/sites/brown. edu. initiatifes. journal-word affairs/file/provate/articles/9. 1_cassing. pdf
diunduh tanggal 23 Nopember 2017.
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dalam waktu dekat. Jika ini benar, maka akan muncul tekanan besar untuk
semacam cara baru, yang ironisnya itu sendiri adalah tradisi dalam
semangat Soeharto. Akhirnya kemiskinan meluas, diperparah oleh
keruntuhan ekonomi 1998 dan pemulihan yang lambat, telah menyebabkan
permusuhan terbuka

dari orang miskin tidak dapat dikurangi tanpa

pemulihan ekonomi dan pertumbuhan.
Penelitian ini, mempertanyakan Indonesia dalam masa transisi, apakah
menuju demokrasi yang dapat mensejahterakan masyarakat atau hanya
akan mengikuti cara Soeharto yang membuat meluasnya kemiskinan
karena adanya kirisis ekonomi pada tahun 1998. Berbeda dengan
penelitian ini yaitu tentang Peran Politik Hukum Pertanahan terhadap
Investasi Asing sehingga dapat menumbuhkan perekonomian Demokrasi
Ekonomi yang berorientasi untuk mensejahterakan Masyarakat Indonesia.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Gatyt Sari Chotijah, dengan judul
“Reconstructing

Indonesian

Economic

System

Base

on

Legal

StatePrinciple of Pancasila,” mengatakan sebagai berikut “
“1. Within Indonesian economi system, ideally already arrange within
Article 33 (1) Act of 1945 NKRI, that economical was arranged as
collective effort base don kinship principle, economy base don democracy,
welfare economy for all of people, in other side free trade and
globalization existing condition was couldn’t avoided because Indonesian
Government already sign by International agreement within AFTA and
WTO plan and add by government debt that only could depleting national
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economy resources only to paid debt from donor countries which joined
within International Monetery Fund (IMF) and Consultative Group on
Indonesia (CGI) or World Bank.
2. Construction of Indonesian Economy System was social welfare as such
economy which arranger collectively due to kinship principle as such
ambition from economy development was aim to welfare for soceity. Basic
definition within activity implemention was provide on article 33, verse (1)
Act 1945 NKRI, that economical was arranged as collective effort base
don kinship principle. Kinship pronciple become strength of democracy
economy“. 221
Artinya :
a. Dalam sistema ekonomi Indonesia, idealnya sudah diatur dalam pasal
33 ayat (1) undang-undang dasar 1945 NKRI, yang ekonomis disusun
sebagai upaya kolektif berdasarkan prinsip kekeluargaan, ekonomi
berdasarkan demokrasi, ekonomi kesejahteraan bagi semua orang,
disisi lain perdagangan bebas dan globalisasi, kondisi yang ada tidak
dapat dihindari karena pemerintah Indonesia sudah menandatangani
perjanjian international dalam rencana AFTA dan WTO dan
menambah

utang

pemerintah

yang

hanya

dapat

menguras

perekonomian nacional, sumber daya hanya untuk membayar utang
dari negara-negara donor yang tergabung dalam International
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Gatyt Sari Chotijah, Reconstructing Indonesian Economic System Base don Legal State
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pdf, diakses pada 22 November 2017.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
196

Monetery fund(IMF) dan Consultative Group on Indonesia (CGI) atau
Bank Dunia.
b. Pembangunan sistema ekonomi Indonesia adalah kesejahteraan sosial
seperti ekonomi yang mengatur secara kolektif karena kekerabatan
sebagai ambisi dari pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk
kesejahteraan bagimasyarakat. Definisi dasar dalam implementasi
kegiatan diberikan pada pasal 33 (1) UU 1945, yang ekonomis diatur
sebagai upaya kolektif berdasarkan prinsif kekeluargaan. Prinsip
kekeluargaan menjadi kekuatan ekonomi demokrasi.
Perbedaannya, ia tidak menyinggung khusus tentang FDI, tetapi
Investasi Secara keseluruhan termasuk Investasi Domestik juga FII (
Foeign Indirect Investmen ).
12. Disertasi yang berjudul “Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam
Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan,”Penulis
Fransisca Romana Harjiyatmi, Program Doktor Ilmu Yogyakarta, 2015,
Rumusan masalahnya adalah, pertama, Bagaimana pelaksanaan fungsi
PTUN dalam penyelesaian yang obyeknya izin pemanfaatan hutan?;
Kedua, apa kendala substansiHukum dan kelembagaan hukum PTUN
dalam penyelesaian sengketa yang obyeknya izin pemanfaatan hutan?;
ketiga, apa langkah-langkah hukum agar PTUN mampu memberikan
perlindungan hukum bagi pencari keadilan dalam sengketa izin
pemanfaatan hutan. Setelah dilakukan pembahasan, disimpulkan sebagai
berikut, pertama, pungsi pelaksanaa Peradilan Tata Usaha Negara dalam
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memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan yang obyeknya
izin pemanfaatan hutan belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai
dengan prinsip yang terkandung dalam dalam falsafah negara R. I. yaitu
Pancasila yaitu perlindungan terhadap hak-hak perseorangan yang
sekaligus melndungi hak-hak masyarakat, baik dari aspek keadilan
substansif maupun keadilan procedural. Kedua, adanya sejumlah kendala
dalam pelaksanaan fungsi PTUN menyebabkan PTUN tidak dapat
memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pencari keadilan yang
obyeknya izin pemanfaatan hutan, baik kendala Peraturan PerundangUndangan, kendala harmonsasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan, kendala pelaksanaan hukum maupun kendala kelembagaan
hukum.

Ketiga,

perlu

dilakukan

langkah-langkah

hukum

untuk

memperbaiki fungsi TUN yang berpijak pada kendala-kendalayang
menyebabkan PTUN tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang
optimal bagi pencari keadilan, yang berlandaskan pada teori keadilan
Pancasila yang didasarkan pada sila kelima yang dijiwai sila-sila yang
lainnya.
Dari beberapa penelitian yang telah ada tersebut di atas, maka posisi
kebaruan penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah menindaklanjuti,
mengisi, dan menyempurnakan ruang yang belum terjangkau dari penelitian
yang ada, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Cornelia. O Rumbay,
Nurhasan Ismail, Shalini Aggarwal, Ankush Singla, Rita Anggarwal, dan
lain-lain seperti telah diuraikan di atas.
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Kebaruan penelitian ini mengkaji tentang mengembangkan politik
hukum agrarian khususnya pertanahan dengan mengajukan teori Konstitusi
Politik Hukum Pertanahan yaitu, sebuah kebijakan pertanahan yang
mengarahkan setiap pembuatan peratutan perundang-undangan dan peraturan
lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah secara harmonis tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila,

D. Kerangka Berpikir
Agar suatu studi penelitian terarah atau fokus pada tujuan yang telah
ditetapkan, maka diperlukan kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai
pedoman atau arah pembahasan seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Untuk
dapat merekonstruksi kerangka pemikiran tersebut, maka terlebih dahulu perlu
ditentukan ruang lingkup kajian permasalahan”Mengembangkan Politik
Hukum Pertanahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional dan
Demokrasi Ekonomi Pancasila. Sebuah Kajian Tentang Foreign Direct
Investment”
Pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat
besar, kebutuhan dana yang besar tersebut tidak dapat mengandalkan
pendanaan dari dalam negeri saja tetapi juga dari luar negeri.
Jika dicermati secara seksama apa yang dicita-citakan oleh para pendiri
republik ini sungguh menakjubkan yakni bagaimana mensejahterakan
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945, Namun patut disadari baahwa untuk mencapai tujuan tersebut
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tidak segampang membalik telapak tangan, namun memerlukan kerja keras
semua pihak. Sarana yang dicapai dalam memperoleh tujuan tersebut tidak
dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Apabila hanya
mengandalkan modal dan sumber dana pemerintah, hampir dapat dipastikan
agak sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini.
Untuk itu perlu dicari sumber dana lain, salah satu sumber modal yang dapat
dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum Penanaman Modal diharapkan
ada payung hukum yang jelas bagi investor jika ingin menanamkan modalnya
222

Tidaklah mengherankan jika diberbagai Negara baik di Negara di
dunia berlomba-lomba termasuk Indonesia berusaha secara optimal agar
negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Dilain pihak para investor
mempunyai peluang untuk mencari untung dengan menanamkan modalnya di
Negara lain. Ada perbedaan sudut pandang antara Negara penerima investasi
dan investor tidak dapat terelakan lagi.
Motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari untung.
Untuk itu perlu dicari hubungan antara motif investor dengan tujuan Negara
penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan
nasionalnya. Agar investor mau menyediakan sarana dan prasarana serta
fasiitas

lainnya.

Sebagai

konsekwensi,

maka

pemerintah

perlu

menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan
kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif, sehingga tercapai tujuan
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pembangunan nasional. Dengan pendekataan ini, maka peran investor dapat
diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan pendekatan semacam ini, maka
teori pembangunan merupakan suatu proses kerjasama dan bukan masalah
ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan. 223
Indonesia sedang mengejar pertumbuhan ekonomi tujuh persen hingga
lima tahun kedepan, untuk itu perlu FDI.
Indonesia yang saat ini tengah mengejar pertumbuhan ekonom tujuh
persen hingga lima tahun kedepan, ternyata masih sangat membutuhkan
investasi asing langsung (FDI). Investasi asing ini dibutuhkan mengingat
peringkat kredit yang diberikan oleh standar and Poor (S&P) masih di bawah
investment-grade.

224

Walaupun rencana ini, sampai tahun 2018 tidak pernah

bergerak pertumbuhannya dari angka 5 persen saja.
Kebijakan Pemerintah dalam memajukan Ekonomi untukdalam
pembangunan nasional adalah dengan cara mengundang investor asing, salah
satunya adah Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment).
Overseas Development Institute (ODI) dalam laporannya, Beberapa
waktu yang lalu mengemukakan, Investasi Asing Langsung (Foreign Direct
Investmen, FDI) merupakan sebuah sumber modal swasta yang penting bagi
Negara-negara berkembang. Konferensi PBB dalam masalah ekonomi dan
keuangan bagi pembangunan (The UN Conference in Finance for
Development), mengemukakan bahwa aliran modal swasta Internasional,
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Ibid. , hlm. 5
Elisa valenta Sari, CNN Indonesia, Indonesia disebut Masih Butuh Investasi Asing yang Besar,
Rabu, 25/02/2015 17:25, https://www. cnnindonesia. com. diunduh tanggal 10 Desember 2017,
20:10 WIB.
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terutaman investasi langsung (FDI), bersama-sama dengan lembaga keuangan
international,

merupakan

elemen

penting

bagi

usaha

nasional

dan

Internasional. 225
Penanaman modal Asing dalam hal ini FDI memerlukan

kehadiran

fisik dan memerlukan tanah untuk melaksanakan usahanya terutama mengenai
hak-hak atas tanah yang cukup sesuai untuk keperluan investasinya. Untuk itu
telah dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007,
yang dalam perjalannanya telah mendapatkan kritikan tajam yaitu bersifat
liberalis terlalu terbuka terhadap Investasi asing terutama tentang hak-hak atas
yang dapat diberikan kepada asing dinyatakan bertentangan dengan UUD 45
oleh Mahkamah Konstitusi.
Banyaknya perundang-undangan menganai sumber daya alam yang
dibatalkan atau direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, karena bermuatan faham
liberalis dan kapitalis serta dinyatakan telah bertentangan dengan UUD 45.
Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa FDI yang masih dibutuhkan di
Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomiperlu dikembangkan dan
diarahkan dalam sebuah bingkai Demokrasi Ekonomi Pancasila dan Politik
Hukum Pertanahan Konstitusi yaitu menempatka Undang-Undang Pokok
Agraria sebagai payung hukumnya dan UUD 45 sebagai Kiblat Hukum
seluruh sistem hukum di Indonesia yang didalamnya telah terkandung falsafah
hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila, termasuk politik hukum pertanahan
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juga harus diarahkan kepada konstitusi UUD 45 dan Pancasila. Atau penulis
istilahkan sebagai “Konstitusi Politik Hukum Pertanahan “.
Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
POLITIK HUKUM PERTANAHAN

1. TARIKAN KE ATAS
2. RESPONSIF TEORI

2. Bagaimana
mengembangkan pol.
Hukum pertanahan yang
dapat memanfaatkan FDI
sebagai salah satu sektor
peningkatan perekonomian
nasional yang blandaskan
demokrasi ekonomi
pancasila?

PANCASILA

1. Mengapa Politik
huk. Pertanahan
belum mendukung
pemanfaatan FDI
dalam sistem
demokrasi ekonomi
pancasila?

1. Ekonomi Konstitusi
2. Midle Path Theory
3. Human Flourishing

FOREIGN DIRECT
INVESTMENT

# INVESTOR PROFIT
# KEMAKMURAN MASYARAKAT,
INDONESIA, #PAJAK,CSR

Novelty
Konstitusipolitik hukum pertanahan. untuk
mewujudkan demokrasi ekonomi, keadilan dan
kemakmuran Rakyat Indonesia

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir
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