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REVITALISASI HUKUM DASAR PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM  
HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA 

 
Oleh: Nurfaqih Irfani 

 

A.  Pendahuluan 

Di tengah gencarnya promosi Pemerintah Indonesia kepada investor asing 

untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hukum penanaman modal asing di 

Indonesia masih diliputi oleh perdebatan krusial terkait arah kebijakan 

penanaman modal asing sebagai bagian dari kebijakan perekonomian nasional. 

Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinilai oleh berbagai golongan sebagai 

produk hukum yang sangat kental dengan nuansa kapitalisme dan liberalisme 

yang tidak sejalan dengan hukum dasar perekonomian nasional. Tidak sedikit 

pula yang berpandangan ekstrim bahwa hukum penanaman modal asing di 

Indonesia dewasa ini semakin membuka ruang imperialisme ekonomi modern. 

 Perekonomian global menuntut adanya sikap keterbukaan Indonesia 

terhadap pihak asing dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam 

kebijakan penanaman modal. Di sisi lain, kepentingan dan kedaulatan ekonomi 

nasional harus menjadi tumpuan utama dalam setiap kebijakan di bidang 

perekonomian. Untuk menemukan jalan keluar atas polemik ini, kebijakan 

penanaman modal asing di Indonesia tentunya harus dikembalikan kepada 

hukum dasar (grundnorm) perekonomian nasional sebagaimana digariskan 

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 memiliki tujuan yang ideal untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. Tulisan ini 

akan mencoba mengkaji mengenai arah kebijakan penanaman modal asing di 

Indonesia sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya dari masa ke masa. 
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B. Benturan Kepentingan Host Country dan Investor dalam Penanaman  Modal 
 Asing  
 
  Secara teoritis, paling tidak terdapat tiga varian pemikiran dalam 

memahami kebijakan penanaman modal yang dapat dipilih untuk menjadi dasar 

pertimbangan/pijakan kebijakan hukum investasi dari sisi kepentingan host 

country.  Varian-varian tersebut adalah: Pertama, yang mewakili kelompok Neo 

Classical Economic Theory yang sangat ramah dan menerima dengan tangan 

terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap 

sangat bermanfaat bagi host country. Kedua, yang mewakili kelompok 

Dependency Theory yang secara diametral menolak masuknya investasi asing dan 

menganggap masuknya investasi asing dapat mematikan investasi domestik serta 

mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian 

nasional. Investasi asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi 

masyarakat baik terhadap pelanggaran HAM ataupun lingkungan. Ketiga, 

pandangan yang mewakili kelompok “jalan tengah” (the middle path theory) 

yang memandang investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan 

dampak (negatif). Karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi 

dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain 

melalui penapisan (screening) dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh 

dalam penegakan hukum.1 

  Pada umumnya, negara berkembang meyakini penanaman modal sebagai 

suatu keniscayaan karena penanaman modal merupakan salah satu motor 

penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan 

ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya.2 Setiap 

negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang 

berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu 

                                                             
1Muchammad Zaidun, Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia (Bagian I), 

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/07/21/paradigma-baru-kebijakan-hukum-investasi-
indonesia-bagian-i/> [28/09/09]. 

2Ibid. 
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dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk 

ke negaranya.3 

  Menarik investasi sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan 

pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang 

makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk 

mengarah kesana, sejak awal negara-negara tersebut dihadapkan kepada 

permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar 

dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah 

tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke 

dalam negeri.4 Sejalan dengan itu, penghimpunan dana pembangunan 

perekonomian melalui pelaksanaan penanaman modal asing dipercaya sebagai 

pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan penghimpunan dana internasional 

lainnya seperti pinjaman luar negeri.5 

  Alasan pertama suatu negara membuka diri terhadap penanaman modal 

asing, termasuk Indonesia, adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

(economic growth), guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian, dengan 

masuknya modal asing tujuan-tujuan lain ingin dicapai seperti mengembangkan 

industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non-

migas untuk meningkatkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan 

mengembangkan daerah tertinggal.6 Dari sudut pandang ini jelas bahwa 

pelaksanaan penanaman modal asing merupakan suatu keniscayaan bagi negara 

berkembang seperti Indonesia dan memiliki tujuan yang mulia dalam kehidupan 

bernegara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

                                                             
3Ahmad Yulianto, “Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam 

Kegiatan Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 39. 
4Ridwan Khairandy,”Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Ahli 

Teknologi di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 51. 
5Yulianto Syahyu,”Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme 

Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 
46. 

6Erman Rajagukguk, bahan perkuliahan hukum penanaman modal, Universitas Indonesia. 
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  Dari sudut pandang yang berbeda, penanaman modal asing justru 

merupakan ancaman yang serius bagi perekonomian negara berkembang dan 

terbelakang. Penanaman modal asing yang ditujukan untuk pembangunan 

ekonomi host country pada kenyataannya sulit direalisasikan bahkan semakin 

membuat kondisi ekonomi host country tersebut semakin terpuruk. Berbagai 

studi tentang penanaman modal asing menunjukan bahwa motif suatu 

perusahaan asing menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari 

keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor, antara lain: 

upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, dan luasnya pasar 

yang baru.7 Pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya pada akhirnya akan 

melahirkan praktik eksploitasi oleh perusahaan asing yang notabene berasal dari 

negara maju terhadap negara host country yang merupakan negara berkembang 

dan terbelakang. Eksploitasi dapat terjadi melalui pemberian upah buruh yang 

murah, pengerukan sumber daya alam yang berlimpah, dan menciptakan 

ketergantungan pasar bagi masyarakat di negara host country. Dalam kondisi ini, 

dapat dipastikan bahwa penanaman modal tidak akan melahirkan kemakmuran, 

peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan perekonomian host country.  

  Dikaitkan dengan isu kedaulatan politik dan ekonomi nasional, polemik 

penanaman modal asing berkembang sampai kepada pandangan yang 

menyatakan sebagai bentuk imperialisme modern oleh negara maju kepada 

negara berkembang dan terbelakang. Imperialisme ialah politik untuk menguasai 

(dengan paksaan) seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk 

sebagai imperiumnya. "Menguasai" disini tidak berarti merebut dengan kekuatan 

senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama dan 

ideologi, asal saja dengan paksaan. Imperium disini juga tidak berarti suatu 

gabungan dari daerah jajahan, tetapi dapat berupa daerah yang statusnya 

merdeka namun pengaruh imperialis sangat besar di daerah tersebut.8 

                                                             
7Ibid. 
8Imperialisme, <http://id.wikipedia.org/wiki/Imperialisme> [28/09/09]. 
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  Imperialisme telah berkembang sedemikian rupa dari bentuk 

imperialisme kuno menjadi imperialisme modern. Imperialisme Kuno (Ancient 

Imperialism) intinya adalah semboyan gold, gospel, and glory (penyebaran 

agama, kekayaan dan kejayaan). Dalam konteks ini, suatu negara merebut 

negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, dan menambah 

kejayaannya. Imperialisme ini berlangsung sebelum revolusi industri dan 

dipelopori oleh Spanyol dan Portugal. Imperialisme Modern (Modern 

Imperialism) intinya adalah kemajuan ekonomi yang timbul sesudah revolusi 

industri. Industri besar-besaran akibat revolusi industri membutuhkan bahan 

mentah yang banyak dan pasar yang luas. Mereka mencari jajahan untuk 

dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri, di samping itu 

juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital surplus. Bentuk imperialisme 

modern salah satunya dilakukan di bidang ekonomi sehingga lazim disebut 

dengan imperialisme ekonomi. Dalam imperialisme ekonomi, walaupun secara 

politis suatu negara memiliki kedaulatan penuh, namun kebijakan ekonomi 

negara tersebut sangat dipengaruhi dan bergantung pada imperialis. Dengan 

kata lain, imperialis menguasai aspek ekonomi negara imperiumnya walaupun 

secara politik negara tersebut adalah negara yang merdeka dan berdaulat. 

Imperialisme ekonomi inilah yang sekarang sangat disukai oleh negara-negara 

imperialis untuk menggantikan imperialisme politik.9 

 

C. Polemik Kebijakan Penanaman Modal Asing di Indonesia 

  Perbedaan Pandangan atas arah kebijakan penanaman modal asing 

bukanlah merupakan hal yang baru melainkan sudah membentuk suatu polemik 

sejak masa awal kemerdekaan. Perdebatan seputar benturan antara kepentingan 

nasional dan investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing merupakan 

masalah klasik yang sejak dulu sampai saat ini selalu menjadi kajian yang 

menarik. Dalam lintasan sejarah, masalah penanaman modal asing menjadi salah 

satu topik utama dalam penentuan arah kebijakan pembangunan ekonomi pasca 

                                                             
9Ibid. 
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kemerdekaan. Presiden pertama sekaligus Proklamator kemerdekaan Republik 

Indonesia, Ir. Soekarno, secara tegas menyatakan perlawanan terhadap 

imperialisme dan di sisi lain memperkuat kemandirian ekonomi nasional. 

Soekarno mendeklarasikan poros kekuatan ekonomi baru yakni gerakan 

Banteng. Program ini memiliki tujuan utama untuk membangkitkan industri 

nasional terutama yang berbasiskan kepemilikan pribumi dan menempatkan 

sektor ekonomi yang vital, seperti perdagangan dan impor dibawah 

pengendalian negara. Soekarno menganut paham anti-imperialisme dengan 

ajarannya yang sangat populer, ajaran Trisakti, yaitu: berdaulat dalam politik, 

berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi, dan berkepribadian di 

bidang budaya.10  

  Alasan Soekarno atas paham ini sangatlah logis. Dalam salah satu dialog 

dengan mantan ajudannya, Sidarto Danusubroto, Soekarno menyatakan: “saya 

bukannya antimodal asing, tetapi saya akan mengundang modal asing pada saat 

sistem dan SDM yang kita miliki sudah mampu menghadapinya. Karena, kalau 

belum kuat, saya khawatir suatu hari republik kita akan dikendalikan oleh 

kekuatan modal asing.”11 Melihat kondisi yang ada pada saat ini, tidak bisa 

dipungkiri jika kekhawatiran Soekarno ada benarnya. Sinyalemen Soekarno itu 

pula yang ditulis John Perkins dalam buku “The Confession of Economic Hitman”, 

yang merupakan best seller New York Times tahun 2004. Keteguhan sikap ini 

membuat Soekarno mengalami tujuh kali percobaan pembunuhan dan 

pemberontakan sayap kiri (PKI Madiun) maupun pemberontakan sayap kanan 

(PRRI/Permesta) yang keduanya mendapat dukungan kekuatan asing. Akhirnya 

pada tahun 1966 Soekarno tersingkir. Saat itu posisi Indonesia masih kaya dan 

perawan (the rich and virgin archipelago), yang ditandai dengan utang luar 

negeri 2,5 miliar dollar AS, kekuatan angkatan perang nomor dua terkuat di Asia, 

                                                             
10Gerakan Banting Stir Ekonomi Soekarno; Haluan Ekonomi Anti-Imperialisme!, 

<http://papernas.org/berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=44> 
[28/09/09] 

11Sidarto Danusubroto, “Soekarno Yang Saya Kenal”, <http://amiere.multiply.com/ 
journal/item/81/Soekarno_Yang_Saya_Kenal> [28/09/09]. 
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dan sumber daya alam termasuk hutan yang masih perawan sama sekali belum 

tergali dan tersentuh modal asing.12 

  Dr. Mohammad Hatta, tokoh proklamasi kemerdekaan sekaligus perumus 

Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan grundnorm arah pembangunan ekonomi 

nasional, dalam salah satu tulisannya menyatakan: 

“Soal kapital menjadi halangan besar untuk memajukan industrialisasi di 
Indonesia. Rakyat sendiri tidak mempunyai kapital. Kalau industrialisasi mau 
berarti sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran untuk rakyat (frasa 
“kemakmuran untuk rakyat” digarsibawahi sendiri oleh Hatta) mestilah 
kapitalnya datang dari pihak rakyat atau pihak pemerintah. Karena, kalau kapital 
harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran. 
Pedoman bagi mereka artinya bagi penanam modal asing untuk melekatkan 
kapital mereka di Indonesia ialah keuntungan. Keuntungan yang diharapkannya 
mestilah lebih dari yang biasa, barulah berani mereka melekatkan kapitalnya itu. 
Supaya keuntungan itu dapat tertanggung, maka dikehendakinya supaya dipilih 
macam industri yang bakal diadakan, dan jumlahnya tidak boleh banyak. 
Berhubung dengan keadaan industri, agraria, dan tambang yang paling menarik 
hati kaum kapitalis asing itu. Dan dengan jalan itu tidak tercapai industrialisasi 
bagi Indonesia, melainkan hanya mengadakan pabrik-pabrik baru menurut 
keperluan kapitalis luar negeri itu saja. Sebab itu, industrialisasi dengan kapital 
asing tidak dapat diharapkan.”13 
 

  Hatta juga menyatakan:  

“Untuk membangun negara kita, kita tidak mempunyai kapital, karena itu itu kita 
pakai kapital asing untuk kepentingan kita, kita anti kapitalisme, tetapi tidak anti 
kapital. Kita juga tidak tidak segan-segan memakai tenaga bangsa asing karena 
kita memang kekurangan tenaga ahli. Mereka itu kita bayar, menurut ukuran 
pembayaran internasional yang memang tinggi, jika dibanding dengan dengan 
pembayaran kepada tenaga ahli kita. Hal itu jangan diirikan karena mereka itu 
tidak mempunyai kewajiban terhadap negara dan bangsa . . . . 
Ada sementara  golongan dalam masyarakat kita yang khawatir bahwa dengan 
memakai kapital asing itu, kita akan jatuh kembali dalam penjajahan. Terhadap 
mereka itu, masih dihinggapi oleh restan-restan zaman kolonial yang 
minderwaardigheids complex dari zaman kolonial dahulu. Sebagai bangsa yang 
merdeka kita harus memiliki kepercayaan atas bangsa kita sendiri.”14 

                                                             
12Sidarto Danusubroto (Mantan Ajudan Presiden Soekarno), “Soekarno yang Saya Kenal”, 

<http://amiere.multiply.com/journal/item/81/Soekarno_Yang_Saya_Kenal>, [27/09/09].  
13Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Keekonomi dan Pembangunan, Jilid 1, 

Jakarta: Balai Pustaka, 1960, hlm 136. 
14Pidato Hatta pada sebuah pertemuan dengan para wakil organisasi masyarakat di Gedung 

Sono Suko, Solo, pada tahun 1951. Lihat, Opening Statement Pemerintah atas Permohonan 
Pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Mahkamah Konstitusi RI. 
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  Hatta menghendaki suatu reformasi sosial agar pelaku-pelaku ekonomi 

rakyat dapat berperanan atau punya posisi tawar yang kokoh dalam 

hubungannya dengan para pelaku sektor ekonomi modern dengan konco-

konconya yang secara langsung melakukan proses eksploitasi. Reformasi sosial 

ini mengandung pengertian koreksi terhadap dialektik hubungan ekonomi secara 

fundamental sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku 

ekonomi di dalam masyarakat.15 

  Organisasi koperasi dapat berperanan dalam reformasi sosial dengan 

menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam dua aspek. Pertama, secara 

kolektif menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam menjual produk-produk 

yang mereka hasilkan langsung ke konsumen dengan posisi tawar yang kokoh. 

Kedua, organisasi koperasi dapat menjadi wadah yang bertanggung jawab dalam 

membeli barang-barang yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi rakyat 

langsung dari para pemasok di sektor modern dengan posisi-tawar yang kokoh 

pula. Melalui operasi organisasi koperasi seluruh para pelaku penindas dan 

parasit ekonomi disapu bersih.16 Koperasi harus diposisikan sebagai aktor utama 

dalam pembangunan ekonomi nasional, selanjutnya aktor kedua diperankan 

BUMN selaku state economic entities yang memiliki fungsi mencari keuntungan 

sekaligus menciptakan kesejahteraan rakyat, dan badan usaha swasta selaku 

private economic enities yang semata-mata kegiatan usahanya untuk mencari 

keuntungan yang sebesar-besarnya (profit centre) adalah aktor ketiga perannya 

paling kecil dalam pembangunan ekonomi nasional.17 

  Reformasi sosial melalui organisasi koperasi telah dilaksanakan di negara-

negara Skandinavia sehingga sistem ekonomi di negara-negara ini sering disebut 

sebagai suatu sistem ekonomi kapitalisme rakyat atau sistem sosialis 

                                                             
15Sritua Arief, Memperingati Satu Abad Bung Hatta: Mengenang Bung Hatta, Bapak 

Perekonomian Rakyat, artikel ini merupakan BAB 51 dari buku Bung Hatta Bapak Kedaulatan 
Rakyat (2002), <http://www.bappenas.go.id/node/71/1141/memperingati-satu-abad-bung-
hatta-mengenang-bung-hatta-bapak-perekonomian-rakyat---olehsritua-arief-/> [26/09/09].  

16Ibid. 
17Azyumardi Azra dan Todung Mulya Lubis, Catatan hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa 

Saya Mencintai Negeri Ini?, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 61-62. 
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Skandinavia. Swedia, yaitu salah satu negara Skandinavia memberikan contoh 

bagaimana organisasi koperasi telah melakukan peranan besar dalam sistem 

ekonomi yang berasaskan kedaulatan rakyat. Koperasi pertanian mendominasi 

kegiatan pasar-pasar swalayan besar di mana para petani langsung menjual 

produk-produk pertanian ke konsumen. Koperasi menduduki posisi yang penting 

dalam produksi produk-produk kayu, industri memproses makanan (food-

processing), industri pulp dan kertas, industri kimia, perbankan, asuransi dan 

industri bahan-bahan dan alat-alat pertanian.18 

  Pemikiran Soekarno dan Hatta menegaskan bahwa arah kebijakan 

pembangunan ekonomi nasional harus dibangun atas dasar kebijakan yang 

memihak pada kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan demokrasi dan 

kedaulatan ekonomi nasional. Setiap kebijakan yang diambil dalam rangka 

pembangunan ekonomi nasional walapun memberikan peluang kepada 

keikutsertaan pihak asing harus mampu mencegah timbulnya ketergantungan 

dan dominasi pihak asing. Hal ini harus dipahami secara hati-hati, karena dalam 

perkembangannya berbagai pandangan yang didasarkan atas pemikiran 

Soekarno-Hatta cenderung kepada pandangan yang ekstrim bahwa modal asing 

adalah barang haram yang sama sekali tidak boleh menyentuh tanah negeri ini. 

  Pandangan demikian tentunya sangat keliru. Soekarno, dalam salah satu 

dialog dengan mantan ajudannya, Sidarto Danusubroto, menyatakan dengan 

tegas bahwa beliau pada saatnya nanti akan mengundang modal asing pada saat 

sistem dan SDM yang kita miliki sudah mampu menghadapinya. Pandangan 

Soekarno tidak semata didasarkan pada perasaan antipati terhadap pihak asing, 

melainkan didasarkan pada pertimbangan yang sangat logis, rasional dan prinsip 

kehati-hatian karena ini menyangkut kedaulatan negara yang akan menentukan 

nasib bangsa di masa yang akan datang. Soekarno khawatir suatu hari Republik 

ini akan dikendalikan oleh kekuatan modal asing dan pada akhirnya tujuan 

negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tidak akan pernah 

tercapai. 

                                                             
18Ibid. 
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  Demikian halnya dengan Hatta, secara tegas beliau berpandangan bahwa 

industrialisasi dapat mencapai kemakmuran untuk rakyat apabila modal yang 

digunakan adalah modal dari rakyat atau pemerintah. Industrialisasi dengan 

modal asing hanya akan berbuah eksploitasi karena motif pihak asing adalah 

mencari keuntungan yang sebenar-benarnya. Namun Hatta pun menyadari 

bahwa pada kenyataannya pembangunan ekonomi nasional tidak akan berjalan 

tanpa adanya modal. Lebih lanjut, Hatta berpandangan bahwa anti kapitalisme 

bukan berarti anti penanaman modal asing. Bahkan pintu masuk modal asing 

harus dibuka selebar-lebarnya asalkan tidak mendominasi dan memberikan 

kontribusi yang nyata dalam perwujudan kepentingan nasional.  

  Soeharto dengan pola pikir yang strategis-realis melihat pemikiran 

pendahulunya tidak sesuai dengan kondisi nyata rakyat yang melarat. Soeharto 

memilih bekerja sama dengan kaum teknokrat yang berorientasi kapitalistis. 

Lantas ia meminta bantuan keuangan kepada negara-negara yang dalam 

pandangan Soekarno imperialis-kolonialis baru. Slogan baru pada era Soeharto 

adalah pembangunan lepas landas. Modal asing pun mengalir deras dengan 

nyaman pada era Soeharto. Perbaikan ekonomi berlangsung, meskipun 

eksploitatif dan memberikan keuntungan luar biasa kepada sejumlah kroninya. 

Kelas menengah baru tumbuh dan berkembang pada awal era ini seiring dengan 

tampilnya konglomerasi yang dekat dengan Istana.19  

  Kebijakan orde baru pada era pemerintahan Soeharto yang 

menitikberatkan pada pemulihan ekonomi dan pembangunan terus mendorong 

dibukanya kran penanaman modal asing. Sejarah Orde Baru selama periode 

1966-1997 telah membuktikan betapa pentingnya peran penanaman modal 

asing sebagai salah satu motor penggerak pembangunan dan salah satu sumber 

pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia.20 Kebijakan ini juga terlihat dari 

perangkat hukum di bidang penanaman modal pada saat itu. Secara kronologis, 

                                                             
19Soekarno dan Soeharto, <http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=17876&Itemid=62> [26/09/09]. 
20Tulus Tambunan, “Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia dan 

Upaya Perbaikan Yang Perlu di Lakukan Pemerintah”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 26 No. 4, Tahun 
2007, hal 35. 
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undang-undang yang mengatur  penanaman modal asing lebih dahulu dibentuk, 

yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. 

Pengaturan penanaman modal dalam negeri menyusul pada tahun berikutnya, 

yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri. 

  Emil Salim, pada kuliah program sejarah lisan Indonesia 1965- 1971 di 

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Agustus 1999 

menyatakan, ada lima kebijakan yang dianggap manjur dalam upaya pemulihan 

ekonomi kala itu. Pertama, pengendalian inflasi melalui kebijakan anggaran 

berimbang, dan kebijakan moneter ketat. Kedua, pencukupan kebutuhan 

pangan. Ketiga, pencukupan kebutuhan sandang. Keempat, rehabilitasi berbagai 

sarana dan prasarana ekonomi. Kelima, peningkatan ekspor dengan 

mengembalikan share sepenuhnya pada eksportir. Selain itu, juga digulirkan 

kebijakan jitu lainnya saat itu yakni deregulasi dan debirokratisasi. Kemudian, 

pemerintah juga membuka kran penanaman modal asing, secara bertahap. 

Kebijakan-kebijakan itu sangat berhasil menjinakkan liarnya laju inflasi. Turun 

drastis dari kisaran angka 650 persen (tahun 1966) menjadi 100 persen (1967), 

dan 50 persen (1968). Bahkan sudah terkendali di angka 13 persen (1969). 

Penanaman modal asing diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan membuka lapangan kerja pemerintahan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi 

bergerak dengan cepat rata-rata 6,8 persen per tahun.21 

  Soeharto menganut sistem ekonomi liberal/liberalisasi ekonomi, yang 

bertolak belakang dengan kebijakan yang ditempuh pada era Soekarno. UU No. 1 

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing memberikan kesempatan yang 

sangat terbuka bagi investor asing sampai pada pembebasan dari pajak negara, 

penguasaan penuh atas sumber daya alam, dan sumber daya manusia Indonesia. 

Koorporasi raksasa macam Freeport, Newmont, ExxonMobil, ConocoPhilips, 

Chevron, British Petrolium, HalliBurton dan sebagainya sangat mendominasi 

                                                             
21Soeharto, <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/soeharto/mti/24/depthnews_ 

04.shtml> [23/09/09], dimuat juga dalam buku “Pak Harto Membangun Indonesia”. 
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sektor-sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah juga 

mulai berhutang pada IGGI, IMF, Worl Bank, dan Paris Club.22 

  Arah kebijakan pembangunan ekonomi pada era pemerintahan 

berikutnya juga masih diliputi nuansa liberal dan keberpihakan pada investor 

asing, namun dalam kemasan baru yang diberi label “neoliberalisme”. 

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu 

pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduapuluhan, sebenarnya merupakan 

redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori 

perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh 

pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan 

distorsi dan high cost economy yang kemudian akan berujung pada tindakan 

koruptif. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, 

merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar 

semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup 

masyarakat atau rakyat sebuah negara, dan modernisasi melalui peningkatan 

efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.23  

  Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi 

neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket 

kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara masif 

menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada 

pertengahan 1997. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia 

kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian 

Indonesia. Pada masa itu, kebijakan pembangunan secara umum meliputi 

pembenahan makro ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, structural 

adjusment policy, deregulasi, perlindungan lingkungan dan sosial serta beberapa 

regulasi terkait. Akan tetapi jika ditinjau aspek lanjutan dari kebijakan tersebut 

adalah berupa pembukaan kebebasan individu untuk berkompetisi di pasar. 

Dalam kebijakan pembangunan tersebut, terlihat jelas bahwa kebijakan tersebut 

                                                             
22Tejo Priyono, “Perjuangan Kebudayaan di Bawah Neoliberalisme”, <http://papernas.org/ 

berdikari/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=44>, [26/09/09]. 
23Neoliberalisme, < http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberal> [28/09/09]. 
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menghendaki peran negara, seperti penataan jaring pengaman sosial, reformasi 

hukum, perlindungan lingkungan dan lainnya. Akan tetapi, materi kebijakan 

tersebut mendorong pada minimalisasi peran negara dalam perekonomian, 

seperti melalui independensi Bank Indonesia, liberaliasasi perdagangan dan 

investasi, privatisasi, pengurangan subsidi, dan sejenisnya.24 

  Peran IMF sangat besar dengan dua paket kebijakannya, yaitu Paket 

Kebijakan Penyesuaian Struktural (structural adjusment policy) dan Paket 

Kebijakan Deregulasi. Paket kebijakan penyesuaian struktural terdiri dari empat 

komponen utama, yaitu: 1) liberalisasi impor dan pelaksanaan sumber keuangan 

secara bebas; 2) devaluasi; 3) pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal di dalam 

negeri yang terdiri dari pembatasan kredit, pengenaan tingkat bunga yang relatif 

tinggi, penghapusan subsidi, peningkatan tarif pajak, peningkatan harga public 

utilities, dan penekanan tuntutan kenaikan upah: 4) pemasukan investasi asing 

yang lebih lancar. Sedangkan paket kebijakan deregulasi mencakup empat 

komponen, yaitu: 1) intervensi Pemerintah harus dihilangkan atau diminimalisir 

karena telah dianggap menimbulkan distorsi pasar; 2) privatisasi seluas-luasnya 

dalam ekonomi hingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; 

3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan segala jenis proteksi harus 

dihilangkan; 4) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing 

dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan lebih longgar. Dominasi asing dalam 

pemilikan sosial unit-unit ekonomi, baik di sektor swasta maupun negara harus 

diperkenankan.25 

 

D. Hukum Dasar Penanaman Modal Asing di Indonesia 

  Secara ideologis, dalam merumuskan kebijakan hukum investasi memang 

harus didasarkan pada dua kelompok besar teori yang harus dipilih sebagai 

landasan (kerangka) konsep perumusan kebijakan. Tetapi hal tersebut 

seharusnya juga didasarkan pada pijakan pokok dalam perumusan kebijakan 

                                                             
24Syamsul Hadi, dkk., Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF, ed.1, Jakarta: Granit, 2004, 

hlm. 62. 
25Ibid., hlm. 64. 
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hukum suatu negara yaitu pada konstitusi negara. Konstitusi selain menetapkan 

dasar kebijakan politik, ekonomi dan sosial tentunya juga menetapkan kebijakan 

hukum, dan dalam masalah kebijakan hukum investasi, maka rujukannya adalah 

dari kebijakan hukum dalam bidang ekonomi, karena kebijakan hukum investasi 

adalah merupakan salah satu implementasi kebijakan hukum dalam bidang 

ekonomi.26 

  Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam 

penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi pada umumnya berupa hukum dasar 

dalam bentuk tertulis yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar. 

Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 

1945) sebagaimana telah empat kali diamandemen pada Tahun 1999, 2000, 

2001, dan 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar 

Indonesia. Isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana 

pengendali (tool of social end political reform), serta sarana perekayasaan (tool 

of social and political engineering) ke arah cita-cita kolektif bangsa. Belajar dari 

kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia, yang 

menjadikan Undang-Undang Dasar hanya sebagai konstitusi politik, maka UUD RI 

Tahun 1945 tidak hanya berisi hal-ihwal politik, melainkan juga berisikan dasar-

dasar pikiran mengenai demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Karena itu, 

UUD RI Tahun 1945dapat disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, 

dan sekaligus konstitusi sosial yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa, baik 

di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, dengan tetap memelihara 

tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar (rechtsidee).27 

  UUD RI Tahun 1945 sangat berbeda dengan konstitusi yang menganut 

tradisi paham demokrasi liberal (libertarian constitution). Sebagai contoh, 

Amerika Serikat tidak memuat sama sekali ketentuan mengenai cita-cita 

ekonomi. Alasannya jelas, yaitu bahwa hal ihwal yang berkaitan dengan 

                                                             
26Muchammad Zaidun, “Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia (Bagian II)”, 

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/07/28/paradigma-baru-kebijakan-hukum-investasi-
indonesia-bagian-ii/> [28/09/09]. 

27Jimly Ashhiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 
29. 
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perekonomian tidaklah menyangkut urusan kenegaraan, melainkan termasuk ke 

dalam wilayah urusan pasar yang mempunyai mekanismenya tersendiri sesuai 

dengan prinsip “free market liberalism” yang dianggap sebagai pilar penting 

dalam sistem kapitalisme. Karena ekonomi menyangkut urusan pasar maka 

ketentan mengenai hal tersebut tidak seharusnya dicantumkan dalam naskah 

konstitusi.28 Dalam pemikiran ini, konsep demokrasi menitikberatkan kedaulatan 

rakyat pada bidang politik semata. Urusan ekonomi dikembalikan kepada 

masing-masing individu sesuai dengan kemampuannya untuk berkompetisi di 

pasar bebas. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep negara 

kesejahteraan “welfare state” sebagaimana dianut oleh Indonesia. Konstitusi 

Indonesia memaknai kedaulatan rakyat tidak hanya sebatas kekuasaan tertinggi 

di bidang politik (demokrasi politik), tetapi juga kekuasaan negara di bidang 

ekonomi (demokrasi ekonomi). Pandangan seperti ini yang digambarkan oleh 

Bung Karno sebagai demokrasi sosial.29  

  UUD RI Tahun 1945 sejak awal mencantumkan ketentuan tentang haluan 

atau politik perekonomian sebagaimana tercantum dalam Bab XIV. Pada era 

reformasi, hukum dasar perekonomian nasional semakin diperkuat, yaitu melalui 

Perubahan UUD 1945 yang ke-4 pada tahun 2002. Bab yang semula berjudul 

“Kesejahteraan Sosial”, dilengkapi menjadi “Perekonomian Nasional dan 

Kesejahteraan Sosial”. Dengan demikian, UUD RI Tahun 1945 telah makin tegas 

mempermaklumkan diri sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution, the 

constitution of economic policy), di samping sebagai konstitusi politik (political 

constitution). Artinya, semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikembangkan 

haruslah mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip 

yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945.30 Ketentuan ini merupakan hukum dasar 

sekaligus hukum tertinggi yang harus dijadikan pegangan bersama dalam 

                                                             
28Ibid., hlm. 26-27.  
29Ibid., hlm. 121.   
30Pidato Sambutan Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, Jimly 

Ashhiddiqie,  dalam Rangka Silaturrahmi Kerja Nasional di Palembang, 13 Desember 2008. 
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segenap aktifitas penyelenggaraan negara khususnya di bidang perekonomian 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

  Pengembangan Pasal 33 melalui amandemen ke-empat UUD 1945 

merupakan elaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara 

berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain 

itu, merupakan langkah pengembangan perekonomian nasional terkait hak-hak 

asasi manusia yang salah satunya adalah hak ekonomi serta dengan ketentuan 

kesejahteraan rakyat.31  

  Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 menyatakan:  

(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 di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. 

Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 adalah konstitusi ekonomi yang menjadi 

rujukan utama dalam pembentukan hukum penanaman modal Indonesia. 

Penafsiran dengan metode apapun terhadap Pasal ini, baik secara gramatikal 

maupun dengan memperhatikan aspek historis perumusannya, memberikan 

makna yang tegas dan saling menguatkan bahwa kebijakan penanaman modal 

harus dijauhkan dari nuansa kapitalisme dan liberalisme atau yang sekarang 

dikenal dengan neoliberalisme. Penanaman modal asing harus diletakan sebagai 

                                                             
31Jimly Ashhiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, 

Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 1945, hlm. 20.  
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bagian dari upaya mewujudkan demokrasi ekonomi. Dalam konteks ini, 

kepentingan rakyat tidak bisa dikalahkan oleh kepentingan apapun, apalagi pihak 

asing yang ingin mengambil keuntungan secara berlebihan atas sumber ekonomi 

melalui penguasaan cabang-cabang produksi dan sumber daya yang berlimpah di 

tanah air Indonesia.  

Derivasi norma-norma tata aturan hukum dari norma dasar ditemukan 

dengan menunjukan bahwa norma partikular telah dibuat sesuai dengan norma 

dasar.32 Hukum penanaman modal asing sebagai bagian dari kebijakan 

pembangunan ekonomi nasional merupakan derivasi hukum dasar 

perekonomian nasional sebagai tercermin dalam Pasal 33 UUD RI Tahun 1945. 

Hal ini bersifat mutlak, tidak dapat diperbedatkan lagi Pasal 33 UUD 1945 harus 

tercermin dalam tata hukum penanaman modal asing di Indonesia. 

 

D. Revitalisasi Hukum Dasar Perekonomian Nasional dalam Pembentukan 
 Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal Asing 
 

  Berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru, melahirkan perubahan masif 

dalam aspek hukum. Berbagai Peraturan Perundang-undangan baik yang materi 

muatannya baru maupun yang menggantikan Peraturan Perundang-undangan 

yang lama, dibentuk sejalan dengan semangat penegakan demokrasi dalam 

rangka memenuhi tuntutan reformasi. Reformasi dilakukan dalam berbagai 

aspek kehidupan bernegara yang salah satunya adalah aspek perekonomian 

nasional. Penanaman modal merupakan salah satu sektor utama dalam 

pembangunan perekonomian nasional. Hukum penanaman modal di Indonesia 

memasuki era baru pasca disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM merupakan produk 

hukum yang sangat dinanti oleh rakyat Indonesia dalam rangka membenahi 

kebijakan penanaman modal di bawah rezim undang-undang sebelumnya yang 

dipandang sudah tidak relevan dan kurang memadai untuk diterapkan sebagai 

                                                             
32Jimly Ashhiddiqie dan M. Ali Syafa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Setjen dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 99. 
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dasar hukum pelaksanaan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri 

dewasa ini.  

 Pembahasan UUPM berjalan sangat alot baik di kalangan Pemerintah 

maupun DPR. UUPM baru disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 April 2007, 

mundur dari rencana yang seharusnya disahkan pada bulan Januari 2007. Komisi 

VI DPR yang menangani UUPM menyatakan bahwa mundurnya pengesahan 

UUPM sebenarnya lebih disebabkan belum padunya koordinasi dan gesekan 

kepentingan antar instansi Pemerintah yang terkait dengan penanaman modal 

yang meliputi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Departemen Dalam 

Negeri, Departemen Perdagangan, dan Departemen Perindustrian. Namun, 

dikonfirmasi mengenai penyebab molornya pengesahan UUPM, Kepala BKPM, 

Muhammad Lutfi, mengaku tidak tahu dan tidak melihat adanya gesekan 

kepentingan antardepartemen.33 Terlepas dari siapa yang yang menyebabkan 

molornya pembahasan UUPM, tidak dapat dipungkiri bahwa materi muatan 

UUPM memang sarat konfik kepentingan yang melibatkan beberapa instansi 

yang memiliki tugas dan tanggung-jawab di bidang penanaman modal.  Beberapa 

isu penting yang menjadi objek perdebatan dalam pembahasan UUPM antara 

lain kelembagaan, kategorisasi bidang usaha, fasilitas, insentif, dan kewenangan 

pusat dan daerah. 

 UU tersebut memberikan perubahan yang signifikan terhadap kebijakan 

penanaman modal di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, 

kebijakan penanaman modal yang sebelumnya diatur dalam 2 (dua) Undang-

Undang, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 

tentang Penanaman Modal Asing; dan  

                                                             
33Menghadang Lahirnya Undang-Undang Investasi,  <http://www.hukumonline.com/detail. 

asp?id=16179&cl=Berita>, [15-09-2009]. 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 

Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  

 Dengan dicabutnya kedua Undang-Undang tersebut dan digantikan 

dengan satu Undang-Undang maka secara konsepsi jelas terdapat perubahan 

mendasar. Jika sebelumnya pengaturan penanaman modal asing dan 

penanaman dalam negeri merupakan pengaturan yang dipisahkan secara tegas 

sehingga masing-masing tunduk pada rezim pengaturan yang berbeda, saat ini 

pengaturan penanaman modal asing dan dalam negeri merupakan satu kesatuan 

rezim pengaturan. Sebagai satu kesatuan rezim pengaturan tentunya materi 

muatannya pun mengalami perubahan yang mendasar dari pengaturan 

sebelumnya yang dilakukan secara terpisah. Perubahan substansi atau materi 

kebijakan penanaman modal yang dilahirkan oleh UUPM menarik untuk dikaji, 

apakah perubahan yang dilakukan merupakan revitalisasi hukum dasar 

penanaman modal asing di Indonesia, atau justru sebaliknya semakin 

menelantarkan ketentuan hukum dasar penanaman modal asing di Indonesia. 

 Dalam bagian Konsiderans dan dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan 

Umum UUPM, telah dinyatakan hal yang merupakan landasan pembetukan 

UUPM baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, pelaksanaan 

penanaman modal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang 

berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan 

bernegara dalam rangka mewujudkan:  

1. masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan  

2. kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Indonesia sebagai bangsa 

yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. 

  Unsur filosofis tersebut seyogyanya menjadi landasan utama dalam 

pengaturan penanaman modal sehingga ketentuan dalam UUPM harus 
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senantiasa berada dalam koridor kedua poin tersebut di atas. Hal ini tidak 

terlepas dari salah satu tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. 

Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan hukum dasar yang 

mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang 

perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional 

harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya 

kedaulatan ekonomi Indonesia.34 Implementasi lebih lanjut, penanaman modal 

harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan 

ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, 

mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya 

saing.35  Dengan demikian, tentunya kebijakan penanaman modal asing di 

Indonesia harus mengarah pada pembangunan ekonomi nasional yang terencana 

dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan membentuk ekonomi nasional 

yang mandiri, bukan sebagai tameng imperialisme gaya baru melalui penjajahan 

dari segi ekonomi yang memberikan keuntungan berlimpah bagi investor asing 

dan pada akhirnya menjadikan ekonomi nasional semakin terpuruk.   

 Berdasarkan konsiderans dan Penjelasan Umum tersebut, pembentukan 

UUPM secara sadar dibentuk untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan hukum 

dasar perkenomian nasional khususnya penanaman modal. Namun jika dikaji 

lebih lanjut, materi muatan UUPM tidak selalu berada dalam koridor hukum 

dasar tersebut. Tidak sedikit pihak yang menyuarakan penolakan UUPM, baik 

dari kalangan akademisi, pengamat ekonomi, maupun LSM karena dinilai terlalu 

berpihak kepada investor asing.  

                                                             
34Penjelasan Umum UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Alinea 1. 
35Ibid., Alinea 2. 
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 Begitu deras penolakan terhadap UUPM, bahkan begitu lahir, UUPM 

langsung terancam judicial review.36 Judicial review pun dilakukan, namun tidak 

memberikan perubahan yang signifikan. Mahkamah Konsitusi (MK) dalam sidang 

pengucapan putusan perkara 21-22/PUU-V/2007 menyatakan bahwa investor 

tak boleh lagi memperpanjang hak-hak atas tanahnya sekaligus di muka. 

Perpanjangan hak-hak atas tanah bagi investor akan kembali lagi ke UU Pokok 

Agraria.37 Ketentuan lamanya penguasaan tanah bagi investor asing tidak 

mengalami perubahan, yaitu sampai pada 95 tahun untuk Hak Guna Usaha, 80 

tahun untuk Hak Guna Bangunan, dan 70 Tahun untuk Hak Pakai. 

 Ketentuan lain dalam UUPM yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah 

ketentuan mengenai perlakuan yang sama bagi investor asing dan investor dalam 

negeri. Namun Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan ini tidak bertentangan 

UUD RI Tahun 1945. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyatakan dissenting 

opinion mengenai hal ini. Beliau mengkritik ketentuan ini sangat tidak adil karena 

memperlakukan sama dua hal yang berbeda. Beliau menyatakan bahwa 

perlakuan yang sama tidak logis, karena hak dan kewajiban orang asing dengan 

WNI memang berbeda. WNI punya kewajiban untuk ikut serta membela negara 

bila negara dalam keadaan bahaya. Lagipula, lanjutnya, perlakuan berbeda 

antara WNI dan WNA juga sudah jelas ditegaskan oleh MK dalam Putusan 

tentang UU Narkotika.38 

 Dalam pandangan penulis, perlakuan yang sama bagi investor asing dan 

dalam negeri tidak menjadi masalah selama pelaksanaan kegiatan penanaman 

modal tidak menyimpang dari tujuan pembentukan kedaulatan ekonomi 

nasional. Perlakuan sama diperkenankan selama tidak menabrak hukum dasar 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUD RI Tahun 1945. Artinya perlakuan 

sama tersebut harus tetap dalam koridor peningkatan penanaman modal secara 

                                                             
36RUU Penanaman Modal: Begitu Lahir Terancam Judicial Review,  <http://hukumonline. 

com/detail.asp?id=16422&cl=Berita> [27/09/09]. 
37Putusan UUPM: MK Hapus Frase ‘Di Muka Sekaligus’, <http://www.hukumonline.com/ 

detail.asp?id=18835&cl=Berita> [27/09/09]. 
38Ibid. 
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keseluruhan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dalam rangka 

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  

 Di samping itu, hal ini terikat dengan aturan World Trade Organization 

(WTO) khususnya Most Favoured Nation dan National Treatment. Prinsip ini 

harus dipatuhi oleh Indonesia sebagai negara anggota WTO melalui 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perkembangan hukum 

internasional yang melindungi dan mencegah efek negatif dari upaya-upaya 

penanaman modal yang terkait dengan perdagangan internasional, telah berhasil 

dibentuk oleh WTO yang bernama Trade-Related Investment Measures atau 

TRIMs dalam perundingan uruguay (uruguay rounds). Pada prinsipnya TRIMs 

merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan tuan rumah, terutama 

negara sedang berkembang, karena negara yang sedang berkembang dapat 

menjadikan TRIMs sebagai sarana pembangunan dan menggunakan TRIMs untuk 

meminimalkan dampak dari penanaman modal asing.39 

 Namun demikian, perlakuan yang sama bagi investor asing dan dalam 

negeri tidak serta merta secara berlaku secara keseluruhan terhadap semua 

aspek penanaman modal. Perlu digaris bawahi bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) 

UUPM ditentukan bahwa kebijakan dasar penanaman modal memberi perlakuan 

yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan 

tetap memperhatikan kepentingan nasional. Artinya, perlakuan yang sama perlu 

diberikan dalam hal pengurusan perizinan, penguasaan tanah untuk tempat 

melaksanakan kegiatan usaha, pemberian fasilitas dan insentif yang luas untuk 

menarik minat investor, dan hal-hal lainnya selama dalam batas tidak merugikan 

kepentingan nasional. Perlakuan yang sama tidak berlaku bagi bidang usaha dan 

porsi kepemilikan modal. Untuk menjamin kepentingan nasional perlu ada 

                                                             
39Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional 

(WTO), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. 
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pengaturan bidang usaha yang tertutup bagi investor asing dan pembatasan 

kepemilikan modal. 

 Satu hal yang penting untuk dijadikan catatan UUPM terkait revitalisasi 

hukum dasar penanaman modal adalah menyangkut penentuan bidang usaha 

yang diperbolehkan bagi investor asing serta batasan porsi modal dalam bidang 

usaha tersebut bagi investor asing. UUPM tidak secara eksplisit menyatakan 

bidang usaha yang tertutup dan pembatasan modal bagi investor asing padahal 

hal ini sangat penting untuk melindungi perekonomian rakyat. Pasal  12 UUPM 

menyatakan Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan 

penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan 

tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bagi 

penanam modal asing adalah:  

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

b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan 

undang-undang.  

Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha dan kepemilikan modal diatur 

dalam Perpres, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria 

dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 

Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan 

Presiden Nomor  77  Tahun  2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup 

dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 

Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang 

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal. 

Bidang usaha yang tertutup (negative list) bagi kegiatan penanaman 

modal khususnya penanaman modal asing sebagaimana ditentukan oleh Perpres 

No. 77 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111 Tahun 2007 

cenderung memihak kepentingan investor asing, yaitu dengan: 1) memberikan 

kesempatan bidang usaha yang sangat luas; dan 2) memberikan porsi 
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kepemilikan modal yang sangat besar. Investor asing dapat melakukan kegiatan 

usaha pada cabang-cabang produksi yang mengangkut hajat hidup orang banyak, 

seperti di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, perkebunan, pertanian, 

kehutanan, penyediaan tenaga listrik, kesehatan, komunikasi dan lain 

sebagainya. Porsi modal yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung, yaitu 

sampai pada penguasaan 99% kepemilikan modal. Di samping itu, UUPM beserta 

dan Perpres pelaksanaannya tidak mencakup pengaturan penanaman modal 

tidak langsung atau portofolio. Walaupun sebuah bidang usaha masuk daftar 

negative list dimana pemodal asing tidak boleh atau dibatasi untuk bidang usaha 

tertentu, namun apabila bidang usaha tersebut digerakkan oleh sebuah PT Tbk., 

maka asing boleh masuk ke dalam PT Tbk sampai menjadi pemegang saham 

mayoritas.  

Penguasaan bidang usaha yang strategis dalam pembangunan ekonomi 

nasional disertai kepemilikan modal yang begitu besar oleh Investor asing akan 

sulit bagi terciptanya pembangunan ekonomi nasional yang mandiri dan 

berkesinambungan. Pembangunan ekonomi nasional berjalan sangat lambat 

tidak sepadan dengan keuntungan yang diraup oleh investor asing. Data neraca 

pembayaran menunjukkan bahwa selama periode 1973-1990 nilai kumulatif arus 

masuk investasi asing sebesar US$ 5.775 juta telah diiringi dengan nilai kumulatif 

keuntungan investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri sebesar US$ 58.839 

juta (IMF, Balance of Payments Year Book, berbagai tahun). Ini berarti setiap US$ 

1 investasi asing yang masuk telah diikuti dengan US$ 10,19 financial resources 

yang keluar.40  

Sejak tahun 1969 sampai saat ini tercatat 80 persen sumber daya alam 

dan aset Indonesia telah dikuasai asing. Sekitar 70 persen sumber daya alam dan 

aset penting itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Penjualan aset dan penguasaan 

sumber daya alam yang penting itu terus berlangsung selepas Soeharto lengser. 

Tahun 2002, misalnya, PT Indosat dijual ke Singapura Technologies dan 

                                                             
40Sri Edi Swasono & Sritua Arief, “Pembangunan Tanpa Utang: Utang Luar Negeri dan 

Ekonomi Indonesia” Republika, 15 Desember 1999, < http://www.geocities.com/edicahy/anti-
imperialisme/Swasono-Sritua.html> [29/09/09]. 
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Telemedia (STT) seharga 5,62 triliun. Kemudian 6 Juni 2008 Indosat dijual oleh 

STT ke Qatar Telecomunication (Qtel) seharga US$ 1,8 miliar atau Rp 16,740 

triliun dengan kurs 9.300/US$. Itu artinya Singapura meraup untung 11,678 

triliun. Lalu siapa yang dirugikan? Jelas Indonesia. Berapa triliun yang harus 

dikeluarkan kalau negara ini mau beli lagi.41 

Perusahaan pertambangan emas, perak dan tembaga milik Freeport 

Mcmoran asal Amerika sudah bercokol hampir 32 tahun. Mengeruk sedalam-

dalamnya hasil bumi yang bisa dikeruk yang kemudian meninggalkan ratusan 

kawah dan tanah tandus. Menurut company profile-nya, pada tahun 2002 

Freeport telah mencapai rekor volume penjualan tembaga sebesar 1,5 juta poud 

net; 2,3 juta ons emas, dan mengapalkan rata-rata 2,8 juta metrik ton per tahun. 

Tapi company profile tersebut tidak menjelaskan hasil tambang lain, seperti 

uranium, yang juga terkandung di dalam tanah masyarakat Papua itu.42 

Keberadaan PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di sebagian besar daerah 

potensial logam di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua hingga kini belum dapat 

ikut mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan.43 

Riswandha Imawan (almarhum) dalam tulisannya mengilustrasikan 

kekayaan alam Papua yang terus dihabisi, sementara kontribusinya hanya sedikit. 

Beliau menyatakan bahwa kontribusi 800 US$ terlalu kecil kita. Compensation 

(bukan gaji) tiap tahun untuk Chairman of the Board Freeport sebesar 9.509.183 

US$; Chief of Administrative Officer 1.756.159 US$, Chief Operating Officer 

815.554US$; dan President Director of Freeport Indonesia 1.641.877 US$. Untuk 

kompensasi empat pejabat Freepoert saja jumlahnya 13.722.773 US$. 

Bandingkan dengan dana keamanan selama 1996 – 2004 yang hanya 20 juta 

dollar AS. Artinya aparat keamanan kita hanya kecipratan 2,5 juta dollar AS 

setahun (Kompas, Ferbruari 2006). 

                                                             
41Restianrick Bachsyirun, “Negara tanpa Kedaulatan”, <http://restianrick.blogspot.com 

/2009/07/negara-tanpa-kedaulatan.html>, [29/09/09]. 
42Ibid. 
43Freeport Belum Sejahterakan Papua, <http://www.republika.co.id/berita/52422/Freeport_ 

Belum_Sejahterakan_Papua> [28/09/09]. 
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Selain itu, tanah Minahasa juga sudah dikuasai PT Newmont. Penggalian 

hasil tambang emas di Buyat itu hanya meninggalkan berbagai penyakit pada 

penduduk kampung. Bahkan, Newmont juga sudah mulai mengelola tanah-tanah 

pertambangan di Sumatera Utara lewat anak perusahaannya, PT Newmont 

Pacific Nusantara. Newmont juga ada di desa Tatebal, kawasan Bukit Elang Nusa 

Tenggara Barat. Namun apa manfaatnya keberadaan berbagai perusahaan 

tambang tersebut bagi rakyat bangsa ini? Sudah hampir 40 tahun umur industri 

pertambangan mineral di negeri ini, mereka telah gagal membuktikan “mitos-

nya” menjadi penopang perekonomian Indonesia, apalagi mensejahterakan 

rakyat berdaulat bangsa ini. Kontribusi sektor ini hanya 1,3 – 2,3 triliun terhadap 

APBN dalam 4 tahun terakhir, lebih kecil dari sektor kehutanan. Nilai tambahnya 

juga rendah karena bahan tambang diekspor dalam bentuk bahan mentah, 

ditambah rendahnya penyerapan tenaga kerja massal di tingkat lokal.44 

Ilustrasi di atas kiranya cukup memberikan gambaran bagaimana 

pentingnya pembatasan bidang usaha dan kepemilikan modal asing di Indonesia.  

Dominasi asing terhadap bidang usaha strategis dan kepemilikan modal tidak 

akan membawa Indonesia kepada kemakmuran, sebaliknya akan menimbulkan 

ketergantungan ekonomi dan kapan pun dapat terjadi pemindahan modal besar-

besaran yang akan menimbulkan dampak luas bagi perekonomin dan 

tenagakerja nasional. Hal ini tidak akan terjadi jika porsi kepemilikan modal asing 

lebih dibatasi. Soekarno pernah menyatakan bahwa kehancuran industri 

nasional, dan dominasi kuat modal asing di semua sektor kehidupan ekonomi 

betul-betul telah menempatkan bangsa Indonesia tidak ubahnya “Bangsa kuli”.45 

Penentuan bidang usaha yang tertutup (negative list) dalam suatu 

Peraturan Presiden menjadi titik lemah UUPM bila dibenturkan dengan hukum 

dasar perekonomian nasional yaitu Pasal 33 UUD RI Tahun 1945. Pasal 33 UUD RI 

Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa cabang produksi yang menyangkut 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta bumi dan air dan kekayaan 

                                                             
44Restianrick Bachsyirun, Loc. Cit.  
45Soekarno dan Gelora Anti Imperialisme/Neo-Kolonialisme Rakyat Indonesia, 

<http://dpyoedha.multiply.com/journal/item/391> [27/09/09]. 



27 

 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, menentukan negative list 

dalam suatu Perpres sama saja merendahkan hukum dasar penanaman modal. 

Inilah yang menyebabkan kebijakan penanaman modal asing di Indonesia 

bagaikan panggang jauh dari apinya. Nilai hukum dasar penanaman modal asing  

yang begitu ideal dalam mewujudkan kepentingan nasional menjelma menjadi 

kebijakan operasional yang begitu liar tanpa kendali, bahkan cenderung 

mengorbankan hukum dasar yang semestinya menjadi rujukan utama. 

Terkait dengan revitalisasi hukum dasar penanaman modal asing di 

Indonesia, sangat relevan untuk mencermati beberapa pemikiran Sritua Arief 

(almarhum). Intisari pemikiran almarhum Sritua Arief banyak dipengaruhi 

pemikiran Bung Hatta (pencetus konsep dan praktik ekonomi rakyat Indonesia) 

antara lain: Pertama, ilmu ekonomi yang Anda peroleh dari Barat jangan sekali-

kali membuat Anda "menyembah" Barat. Lihat realitas sosial di negerimu sendiri 

dan pertanyakan secara kritis apakah teori ekonomi pembangunan yang Anda 

pelajari di Barat cocok atau tidak dengan realitas sosial di negerimu. Seandainya 

teori tersebut ternyata tidak cocok, campakkan teori ekonomi pembangunan 

Barat ini dan buat penyesuaian fundamental sehingga Anda menelurkan 

pemikiran baru yang sesuai dengan realitas sosial di negerimu. Kedua, teori 

ekonomi pembangunan sebenarnya telah diformulasikan sedemikian rupa 

sehingga berakar pada nasionalisme. Maka pelaksanaan ekonomi pembangunan 

harus disesuaikan dengan prinsip nasionalisme (untuk mengutamakan 

kepentingan bangsa sendiri), tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Ketiga, 

jangan sekali-kali Anda menjadi naif atau tumpul sehingga secara membabi-buta 

percaya dan kagum kepada istilah borderless world (dunia yang tidak mengenal 

batasan kultur dan ekonomi). Jangan mencampuradukkan globalisasi dalam 

pengertian informasi dan komunikasi, dengan globalisasi dalam pengertian 

ekonomi (kebebasan arus modal global, bantuan ekonomi dari luar negeri, dan 

perdagangan bebas). Keempat, tidak ada suatu bangsa secara ikhlas membantu 

bangsa lain. Motif di balik hubungan ekonomi internasional, baik berupa utang 
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luar negeri maupun investasi asing, adalah semata-mata keuntungan dalam 

bentuk penyedotan surplus ekonomi. Kelima, jangan pernah lupa bahwa para 

dedengkot teori ekonomi klasik, yaitu Adam Smith, John Stuart Mill, David 

Ricardo, dan lain-lain adalah pencetus pemikiran ekonomi untuk tujuan 

pembenaran atau justifikasi terhadap kolonialisme Barat.46 

 

E. Penutup 

 Sebagai penutup, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum penanaman 

modal asing memang telah menjadi polemik sejak berdirinya negeri ini 

disebabkan adanya benturan kepentingan yang begitu kuat antara host country 

dan investor. Tujuan penanaman modal untuk membangun perekonomian host 

country akan selalu berhadapan dengan persoalan motivasi mencari keuntungan 

sebesar-besarnya oleh investor. Untuk mencari jalan keluar atas hal tersebut 

tentunya harus kembalikan kepada hukum dasar sebagaimana tertuang dalam 

konstitusi.  

 Kebijakan penanaman modal asing di Indonesia dewasa ini masih belum 

mencerminkan hukum dasar perekonomian nasional sebagaimana dituangkan 

dalam Pasal 33 UUD RI Tahun 1945. Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 harus 

ditafsirkan secara jernih dengan memperhatikan aspek historis perumusannya 

untuk selanjutnya dipegang teguh sebagai hukum dasar penanaman modal 

khususnya penanaman modal asing di Indonesia. Perubahan fundamental 

terhadap hukum penanaman modal harus segera dilakukan khususnya terkait 

dengan pengaturan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak serta mengembalikan tujuan kemakmuran rakyat dalam pengelolaan 

sumber daya alam  yang begitu berlimpah di tanah air tercinta ini. Pada akhirnya, 

revitalisasi hukum dasar perekonomian nasional dalam hukum penanaman 

modal asing di Indonesia akan menciptakan kemakmuran rakyat dan kedaulatan 

ekonomi nasional. 

                                                             
46Melanie Sritua Arief, “Kita Takut pada Kemiskinan?”, <http://www.unisosdem.org/article_ 

detail.php?aid=2897&coid=2&caid=2&gid=1>, [23/09/09]. 
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