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INVESTASI YANG SEHAT
MEMBUTUHKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM

Dewi Lestari, S.H.
Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H.

Investasi Versus Birokrasi

Apabila dibandingkan tingkat pertumbuhan investasi maupun animo dari para
investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia relatif
memprihatinkan. Salah satu kendala yang timbul adalah dikarenakan faktor
ketidakpastian hukum, termasuk pula didalamnya aspek birokrasi yang
berkepanjangan. Situasi yang tidak menguntungkan ini jelas merupakan
hambatan tersendiri bagi Indonesia untuk menata perekonomian nasionalnya.
Berbagai tekanan datang dan silih berganti menerpa para investor, baik yang
sudah melakukan usahanya di Indonesia maupun yang akan melakukan
investasinya.

Pembangunan nasional pada ero Orde Baru telah sedimikian rupa direncanakan
tetapi pada era reformasi justru pemerintah dan masyarakat bersama-sama
harus menata kembali perekonomian yang runtuh akibat terjadinya krisis
moneter pada tahun 1997. Paradigma yang telah sedemikian ditata rapi pada
masa Orde Baru idealnya pada tahun 1998 merupakan era lepas landas bangsa
Indonesia dalam berbagai sektor baik domestik maupun internasional. Namun,
siapapun tidak menyangka bahwa pada saat turunnya rezim pemerintahan
mantan Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto, justru menimbulkan suatu
kemunduran tersendiri.

Terlepas dari pembahasan sejarah dimaksud, maka pada saat ini yang dituntut
adalah bagaimana untuk menciptakan suatu kondisi welfare state, yang sangat
didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak lain adalah
pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama secara optimal dalam rangka
memulihkan dan keluar dari krisis berkepanjangan ini. Artinya, pemerintah
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong percepatan pembangunan
yang mereflesikan semangat nasionalisme yang tinggi dan masyarakat
mendukung dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Idealnya adalah demikian, tetapi pada aplikasinya tetap terjadi kendala-kendala
seperti antara lain dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah
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dan perimbangan pendapatan daerah yang melahirkan berbagai polemik, yaitu
ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Tekanan yang timbul dikarenakan izin-izin usaha yang harus dibuat secara
rangkap, yaitu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dengan substansi yang sama, kebijakan penetapan pajak yang tidak
konsisten, dan lain sebagainya. Seperti halnya dengan kendala yang terjadi pada
investasi sektor pertambangan yang tertahan dikarenakan timbulnya selisih
pendapat antara penerapan undang-undang pertambangan yang berlaku atau
menerapkan rencangan undang-undang mineral dan batubara yang belum
disetujui oleh legislatif.

Bagi sebagian besar golongan masyarakat, harapan tersebut dianggap hanya
sebagai mimpi indah sehingga melahirkan sinisme belaka. Sebagai bangsa yang
besar, harus disadari bahwa syarat utama untuk menjadi negara dan bangsa
yang maju memang harus ada program jangka panjang, harus mempunyai visi
yang jelas tentang pengelolaan negara, mampu meningkatkan taraf
perekonomian negara, dan memiliki birokrasi yang efektif. Harus ada niat dan
tekad kuat untuk menjadikan Visi Indonesia 2030. Sebaliknya, kalau Visi
Indonesia 2030 tidak diperjuangkan, maka akan mementahkan kembali visi
tersebut dan akan mengembalikan image bangsa Indonesia yang hanya mampu
membuat ide, konsep, dan teori-teori, namun lumpuh pada implementasinya.

Investor Yang Semakin Pintar

Kecenderungan yang terjadi pada negara-negara investor adalah mereka
membangun pabrikan diluar wilayah negara mereka. Sasarannya adalah negara-
negara selain yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia
tetapi juga memiliki tingkat kepastian hukum yang senantiasa terjamin.
Perubahan strategi bisnis mereka salah satunya adalah investor yang
bersangkutan hanya melakukan perputaran uang, mengembangkan strategi
usaha, memperkecil resiko dan menekan biaya produksi.

Seperti halnya yang dilakukan oleh investor asal Malaysia yang mengalihkan
investasi dibidang kelapa sawitnya dari Malaysia ke Indonesia. Dilansir bahwa
penguasa negeri jiran tersebut sewaktu-waktu dapat mengambil hak atas tanah
yang tengah dijadikan sebagai lahan kelapa sawit untuk dipergunakan oleh
mereka. Bagi pengusaha hal ini sudah barang tentu merugikan. Sementara itu
kelapa sawit masih merupakan salah satu produk unggulan. Daripada
berhadapan dengan potential loss semacam itu, maka terdapat sekelompok
pengusaha kelapa sawit yang bekerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara.
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Dahulu investor asing mengamati perkembangan usaha dengan mendirikan
kantor-kantor perwakilan yang kemudian statusnya diubah menjadi perusahaan
penanaman modal asing. Namun, saat ini cara-cara tersebut bukan lagi
merupakan opsi yang strategis. Perkembangan ini terjadi dikarenakan investor
yang selalu memperbaharui berbagai informasi seputar masalah investasi di
Indonesia termasuk aspek regulasinya. Kesemuanya kembali pada faktor resiko
kerugian finansial yang mungkin terjadi. Lazimnya mereka telah memprediksi
kerugian finansial dimaksud tetapi dikarenakan profit taking-nya masih lebih
menguntungkan, maka kerugian tersebut dinihilkan.

Beberapa waktu yang lalu, Yayasan Indonesia Forum mempresentasikan Visi
Indonesia tahun 2030. Visi tersebut adalah, pertama, Indonesia masuk dalam
lima besar kekuatan ekonomi dunia di belakang China, India, AS, dan Uni
Eropa. Indonesia akan berpenduduk 285 juta orang dan menghasilkan Produk
Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 5.100 miliar dengan penghasilan per kapita
US$ 18.000 setahun. Kedua, pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan.
Ketiga, perwujudan kualitas hidup modern yang merata. Keempat,
mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk dalam daftar Fortune
500 Companies.

Program Investasi Indonesia

Pada tahun 2007 ini, telah seperempat bagian kita lalui. Namun makro-ekonomi
Indonesia tidak menunjukkan banyak perubahan. Tingkat inflasi hanya naik dari
6,26 persen pada bulan Januari menjadi 6,30 persen pada bulan Februari.
Volatilitas nilai tukar rupiah sangat tipis pada kisaran Rp 9.100 per dollar AS.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama empat bulan pertama 2007 juga
tidak ada perubahan, yakni masih sekitar angka 1.830. Bahkan Bank
Pembangunan Asia (ADB) memberikan prediksi bahwa laju ekspor nonmigas
Indonesia tahun hanya sekitar separuh dari pencapaian tahun lalu. Masih
diprediksi bahwa tekanan akan meningkat mengingat pada saat yang sama
pertumbuhan impor akan semakin tinggi.

Perkembangan investasi di Indonesia juga belum menunjukkan tanda-tanda
yang signifikan. Padahal untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi sebesar
6,3 persen dibutuhkan peningkatan investasi sekitar 13 persen atau sama dengan
Rp 1.000 triliun. Padahal pada tahun 2006 pertumbuhan investasi (pembentukan
modal tetap bruto) hanya 2,9 persen. Jika dilakukan komparasi, maka angka-
angka tersebut terasa masih sangat jauh.
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Pada saat ini, pemerintah terus berusaha menggalakkan peningkatan gairah
berinvestasi di Indonesia. Mulai April 2007 ini, pemerintah mempermudah dan
menyederhanakan prosedur berinvestasi di Indonesia. Dalam hal kemudahan
berinvestasi, pada saat ini Indonesia berada ditingkat 135 dunia. Dengan
dikeluarkannya kebijakan baru ini, diharapkan peringkat tersebut naik jadi
peringkat 75. Perubahan peringkat tersebut pada hakekatnya bukan semata-
mata kewajiban pemerintah saja untuk melakukannya. Masyarakat pun
mempunyai beban tanggung jawab yang sama. Terkadang paradigma bahwa
kesemuanya merupakan tanggung jawab pemerintah harus diubah.

Upaya penyederhanaan prosedur tersebut muncul dari pertemuan antara Wakil
Presiden Jusuf Kalla dengan BKPM dan kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara pada tanggal 23 Maret 2007 lalu. Kebijakan tersebut adalah
penyederhanaan variabel-variabel berinvestasi sebagai berikut: prosedur
memulai berusaha, perizinan usaha, registrasi property, pembayaran pajak,
perdagangan internasional, dan penyelesaian perselisihan kontrak. Sedangkan
prosedur mengenai mempekerjakan karyawan, akses kredit, perlindungan
investor, dan penutupan bisnis masih belum bisa disederhanakan karena
berkaitan dengan undang-undang. Komitmen pemerintah ini sebenarnya di satu
sisi masih dapat disanggah pada tingkat aplikasinya, yaitu pada tingkat
aktualisasinya oleh para investor.

Sumber pembiayaan dari perbankan belum bisa diandalkan, bahkan pada
triwulan pertama tahun 2007 penyaluran kredit mengalami pertumbuhan
negatif. Di lain sisi, Penanaman Modal Asing (PMA) juga tidak akan serta-merta
meningkat meskipun sudah ada Undang-Undang Penanaman Modal yang baru.
Investor Eropa sebagai investor kuat dunia, masih sulit dalam memprediksi
iklim investasi di Indonesia apabila dibandingkan dengan China dan Vietnam.
Karena di Indonesia peraturan mengenai investasi masih belum pasti dan beban
pajak yang dianggap terlalu tinggi. Bahkan arus investasi ke luar negeri, baik
dalam bentuk relokasi industri maupun pembangunan pabrik baru di luar
negeri yang dilakukan oleh warga negara Indonesia meningkat. Pemerintah
Indonesia harus mempermudah prosedur investasi karena investasi akan
memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian negara.

Perekonomian Indonesia dapat maju kalau didukung oleh investasi yang baik
oleh para investor dari luar. Maju tidaknya suatu bangsa dapat diukur dari
tingkat perekonomiannya. Bagaimana Indonesia dapat maju atau mungkin
dapat mencapai Visi 2030 sebagaimana diuraikan di atas, kalau para investor
yang prospektif saja takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena
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terpuruknya penegakan hukum terlebih hukum investasi di Indonesia yang
sangat lemah dalam memberikan perlindungan kepada investor dari luar
bahkan tidak jarang para investor dirugikan akibat ketidakjelasan hukum dan
lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Inkonsistensi Penegakkan Hukum dengan Realitasnya

Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang
sudah bersifat struktural. Upaya penegakan hukum di Indonesia harus
dilakukan secara simultan baik secara garis horisontal maupun vertikal. Sebagai
contoh, ketika Yayasan Indonesia Forum menyampaikan Visi Indonesia 2030
tersebut, Anthony Salim tampak bersama Chairul Tanjung, Ketua Yayasan,
berbincang akrab dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal
Anthony Salim belum sepenuhnya bebas dari masalah hukum. Ia tengah
diperiksa Markas Besar Polri dalam sengketa penjualan pabrik gula Sugar Group
oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Makindo yang
dikendalikan Gunawan Jusuf. Tampilnya Anthony di Istana bisa memberikan
tekanan psikologis terhadap penyidik kepolisian. Hal tersebut jelas mengganggu
proses penegakan hukum.

Begitu pula tuntutan pidana korupsi terhadap PT. Indobuildco baru-baru ini
dapat melemahkan kepercayaan dunia perbankan akan kepastian hukum
terhadap lembaga hak tanggungan, dimana HGB yang diperoleh PT.
Indobuildco dipersoalkan perpanjangan dan perolehannya oleh pemerintah
padahal semua syarat hukum dan prosedur hukum telah dipenuhi oleh PT.
Indobuildco tetapi diganjal oleh HPL yang diperoleh BPGS (Badan Pengelola
Gelanggang Olah Raga Senayan) berdasarkan SK Kepala BPN No.
169/HPL/BPN/89 Tanggal 15 Agustus 1989 yang bertentangan dengan hukum
(Undang-Undang Pokok Agraria).  Kasus ini sangat mengganggu iklim investasi
dan dapat menggoncangkan sektor riil kalau tuntutan jaksa dikabulkan oleh
pengadilan berupa pencabutan HGB dari PT. Indobuildco. HGB yang menurut
hukum bisa dijaminkan dituding tidak diperkenankan oleh jaksa dan kalau HGB
dibatalkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggoncangkan
lembaga hak  tanggungan yang berimbas kepada sektor riil yang memang sudah
lesu karena bank (kreditur) ragu-ragu memberikan pinjaman (loan). Disinilah
problem penegakan hukum yang belum memenuhi pencapaian keadilan bagi
semua orang (justice for all) dan belum diterapkannya persamaan kedudukan di
hadapan hukum (equality before the law), yang selama ini dituding sebagai
penegakan hukum “tebang pilih” atau diskriminatif.


