
Pertanyaan:

Pengasuh rubrik hukum yang terhormat,

Kami mendapat banyak pertanyaan dari investor asing terkait dengan keharusan
bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal asing untuk membuat Izin
Usaha Tetap (IUT) yang berada di bawah pengelolaan pemerintah tingkat
kabupaten. Sedangkan perusahaan-perusahaan dimaksud telah beroperasi di
Indonesia dan juga memiliki IUT yang telah dikeluarkan oleh BKPM.
Permasalahan ini ditandaskan oleh investor-investor yang bersangkutan sebagai
suatu hal yang berkaitan erat dengan adanya pernyataan dari pemerintah
tingkat kabupaten, bahwa otoritas dimaksud dapat dilaksanakan berdasarkan
undang-undang tentang otonomi daerah.

Bagi kami polemik ini merupakan suatu permasalahan yang tidak sederhana
dikarenakan menyangkut berbagai aspek kepentingan, terlebih dalam hal ini
terkait dengan aspek kepentingan pemerintah daerah dan bagaimana dengan
otoritas yang seharusnya berlaku dan diterapkan.

Bagus – Gatot Subroto

Jawab:

Berdasarkan pada pertanyaan di atas, maka dapat disampaikan bahwa hal
tersebut secara yuridis akan menimbulkan polemik, baik sekarang maupun di
masa yang akan datang. Permasalahan yang timbul adalah dengan
memperhatikan ketentuan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia dan dengan telah diaturnya bahwa kegiatan
penanaman modal asing berada di bawah pengaturan Undang-Undang No.1
tahun 1967 juncto Undang-Undang No.11 tahun 1970.

Seyogyanya, ketentuan tentang penanaman modal asing tunduk pada undang-
undang dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain. Meskipun dalam waktu
dekat akan dilakukan penyesuaian terhadap undang-undang tentang
penanaman modal asing, tetapi tetap prinsip yang berlaku adalah sebelum
diberlakukannya undang-undang baru tersebut, maka undang-undang yang
mengatur tentang penanaman modal asing yang ada masih tetap berlaku secara
yuridis. Selain daripada itu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah
sebuah institusi yang eksistensinya adalah sebagai pengemban amanat undang-
undang, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan aktifitas penanaman modal asing



di Indonesia, dimana didalamnya berkaitan erat dengan pemberian izin prinsip
atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor asing di Indonesia. Landasan
yuridisnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan BKPM
No.57/2004.

Kerangka yang disampaikan di atas merupakan landasan ataupun dasar dari
pelaksanaan kegiatan penanaman asing di Indonesia, yaitu berdasarkan undang-
undang dan pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan BKPM dan/atau
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) tingkat propinsi. Artinya
segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal asing yang
dilakukan dalam bentuk penanaman modal asing secara langsung (direct
investment) dilakukan melalui BKPM. Kembali kami tekankan sepanjang tidak
dikecualikan atau ditentukan lain.

Alasan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk melakukan proses
pengurusan IUT dengan berlandaskan pada undang-undang otonomi daerah
perlu dikaji secara seksama, yaitu dengan terlebih dahulu mengetahui tentang
kerangka umum dari otonomi daerah dimaksud. Secara umum otonomi daerah
termaktub dalam pengertian sendi wilayah adalah menyelenggarakan tugas
pemerintahan dengan memperhatikan unsur wilayah negara, khususnya dalam
konteks sendi-sendi pemerintahan. Negara yang dalam melaksanakan tugas
pemerintahan hanya menggunakan sendi keahlian saja, maka kekuasaan negara
menjadi terpusat/terhimpun dan harus menggunakan sistem yang seragam. Cara
ini tentu saja tidak cocok bagi negara-negara yang mempunyai wilayah luas
serta penduduk yang beragam karena akan menghambat kelancaran jalannya
tugas pemerintahan. Agar dapat berjalan baik dan efesien maka tugas harus
berjalan berdasar pada sendi keahlian dan sendi wilayah. Secara teoritis ditinjau
dari sudut sendi wilayah kita mengenal dua macam sendi pemerintahan, yaitu
dekonsentrasi dan desentralisasi.

Saat ini Indonesia menerapkan pola sendi pemerintahan dengan
mempergunakan sendi pemerintahan secara desentralisasi. Desentralisasi berarti
wilayah negara dibagi dalam beberapa daerah besar dan kecil, dan masing-
masing daerah mempunyai beberapa kewenangan tertentu semacam
kewenangan pemerintah pusat dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan
berdasar undang-undang. Menurut Prof. Dr. Prajudi, S.H., masalah
desentralisasi menunjuk kepada proses pendelegasian tanggung jawab terhadap
sebagian dari administrasi negara kepada badan-badan otonom (bukan kepada
jabatan) dan tidak mengenai kewenangan dari sesuatu urusan tertentu. Sebagai
perbandingan dapat dikemukakan pendapat dari Amrah Muslim, S.H., yang



merumuskan bahwa desentralisasi adalah pembagian kekuasaan pada badan-
badan dan golongan dalam masyarakat untuk mengurusi rumah tangganya
sendiri. Pendapat lain menyatakan bahwa hubungan pusat dan daerah berdasar
asas desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat dalam
daerah yang bersangkutan, untuk secara bertingkat dengan alat perlengkapan
sendiri mengurus kepentingan rumah tangga sendiri atas inisiatif dan beban
biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijaksanaan pemerintah pusat.

Pelimpahan tugas pemerintahan pusat pada daerah berdasar asas desentralisasi
selain menimbulkan hak otonomi juga tugas medebewind kepada pemerintahan
daerah. Otonomi berasal dari kata auto yaitu sendiri, dan kata nomos yang berarti
pemerintahan. Dengan demikian otonomi adalah pemerintahan sendiri atau
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sedangkan Logemann
berpendapat bahwa kekuasaan bertindak merdeka (vrije beweging) yang
diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri
daerahnya, yakni kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri, yang dapat
dipergunakannya untuk menyelenggarakan kepentingan umum, maka
pemerintahan yang demikian disebut otonomi. Dengan cara ini diharapkan
kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi secara baik melalui pembagian
tugas dan kewajiban antara pemerintahan pusat dan daerah.

Menurut Maddick pengertian desentralisasi mengandung dua elemen yang
saling bertalian. Pertama pembentukan daerah otonomi dan kedua menyerahkan
kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan
tertentu, baik yang dirinci maupun yang dirumuskan secara umum. Dalam
rangka desentralisasi daerah otonomi berada di luar hierarkhi organisasi
pemerintahan pusat. Melalui konsep otonomi maka setiap pemerintahan daerah
pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan,
mempunyai insiatif sendiri terlepas dari kontrol pemerintahan pusat. Karena itu
sendi desentralisasi yang menimbulkan konsep otonomi daerah mempunyai
kaitan yang erat dengan demokrasi. Dengan mampu mengambil prakasa/insiatif
sendiri mengenai kepentingan masyarakat setempat berarti pemerintah daerah
juga telah mampu menentukan serta memperbaiki nasibnya sendiri. Para pakar
administrasi publik kerap kali beranggapan bahwa secara konseptual sendi
desentralisasi merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
seperti dikemukakan oleh James W. Feslert dan A.F. Leemans. Tujuan-tujuan
yang ingin dicapai adalah kesatuan bangsa, pemerintahan yang demokratis,
kemandirian sebagai kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi
administrasi dan pembangunan sosial ekonomi.



Dalam menyelenggarakan tugas pemeritahan daerah kita jumpai pula tugas
yang disebut tugas pembantuan (medebewind), artinya tugas dari pemerintah
daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah
di atasnya dengan kewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada yang
memberi tugas. Perbedaannya dengan fungsi otonomi terletak dalam wewenang
membentuk peraturan daerah. Dalam hak otonomi pemerintah daerah berhak
membuat peraturan daerah berdasar garis kebijaksanaan sendiri. Sedangkan
dalam tugas pembantuan atau medebewind hak tersebut harus berdasar pada
kebijaksanaan pemerintah pusat. Dengan demikian secara keseluruhan
pelaksanaan tugas pemerintahan berdasar asas sendi wilayah, dapat dibedakan
dalam tiga bentuk/sistem pemerintahan daerah. (1) pemerintahan daerah yang
mempunyai hak-hak otonomi berdasar asas desentralisasi; (2) pemerintahan
daerah yang bertugas melaksanakan peraturan dari pemerintah pusat atau
pemerintahan daerah setingkat di atasnya atas dasar asas pembantuan
(medewind). (3) pemerintahan daerah berdasar atas asas dekonsentrasi yang
menimbulkan wilayah jabatan atau wilayah administrasi.

Merujuk pada pemaparan di atas maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa
otonomi daerah hanya terbatas pada kewenangan administratif daerah dan
bukan dalam arti kewenangan yang seluas-luasnya ataupun yang tidak terbatas.
Kerangka dasarnya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah
daerah itu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat
sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang hanya bersifat
administratif dan dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) maka hal tersebut dimungkinkan.
Tetapi bukan dalam rangka untuk menciptakan ketidakpastian hukum.

Sebuah ilustrasi sederhana, Budi tinggal di Jakarta dan ingin membuat surat izin
mengemudi (SIM). Sudah barang tentu yang bersangkutan akan mengurus di
wilayah kepolisian atau lazim dikenal dengan Polda Metro Jaya. Alamat
kediaman Budi di daerah Setiabudi. Bagaimana jadinya apabila ternyata pihak
kepolisian Polres meminta Budi untuk membuat SIM di wilayahnya dan Polsek
pun meminta Budi untuk membuat SIM di tempatnya. Pertanyaan selanjutnya,
SIM manakah yang akan berlaku. SIM pada ilustrasi ini kami persamakan seperti
IUT pada perusahaan penanaman modal asing.

Faktor ketidakpastian hukum akan timbul pada saat investor asing yang
bersangkutan menanyakan IUT manakah yang sebenarnya oleh hukum dan



secara yuridis diakui. Pertanyaan tersebut adalah sebuah pertanyaan yang wajar,
dimana yang perlu untuk diperhatikan adalah proses untuk mengurus sebuah
perizinan tidak hanya berkaitan pada aspek kelengkapan dokumen saja, tetapi
juga waktu dan biaya. Terlebih lagi akan timbul permasalahan apabila ternyata
para perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, minyak
dan gas bumi atau kegiatan usaha lain yang lokasinya  tidak hanya dalam
wilayah 1 (satu) kabupaten saja, atau bahkan lebih dari 2 (dua) kabupaten, maka
secara logika yuridis investor asing yang bersangkutan juga akan berurusan
dengan beberapa pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk mengurus IUT.

Tanggapan ini kami berikan bukan berarti kami berpihak pada investor, tetapi
justru kembali pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lebih
jauh lagi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sedikit
banyak turut dipengaruhi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Sementara itu para pengusaha domestik dengan krisis ekonomi yang
berkepanjangan ini telah sampai pada titik maksimalnya untuk mengembangkan
bisnisnya. Justru yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan domestik banyak
yang melakukan efisiensi dan restrukturisasi. Investor asing yang membuka
usaha di Indonesia tentunya menyerap tenaga kerja domestik dan akan tercipta
persebaran pendapatan.

Kekhawatiran lain yang mungkin timbul dari pihak investor asing adalah akan
adanya pungutan-pungutan lain dengan diharuskannya IUT dikeluarkan oleh
pemerintah daerah tingkat kabupaten. Penting untuk dipahami bahwa
penjabaran ini dilakukan dengan tatanan netral dan tidak berpihak. Saat ini
dapat diprediksi apabila ternyata investor asing tidak lagi atau memutuskan
untuk menarik investasinya di Indonesia, maka sudah barang tentu akan
melahirkan banyak tenaga usia produktif yang menganggur. Pengangguran ini
akan menciptakan suatu keadaan yang bersifat multiplyer effect yang harus
ditanggulangi oleh bangsa Indonesia. Cara-cara semacam ini merupakan cara-
cara yang tidak kondusif dan tidak membantu upaya bangsa Indonesia untuk
keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karenanya tidak tertutup
kemungkinan dikarenakan berbagai permasalahan ini para investor menarik
investasinya dari Indonesia.

Sudah saatnya pemerintah pusat bersikap tegas dalam mengatasi permasalahan
ini, dimana IUT yang telah dikeluarkan harus dihormati dan dilaksanakan oleh
jajaran pemerintahan daerah. Apabila mereka tidak mengakui, maka secara
implisit asumsi yang diberikan oleh kebanyakan orang adalah pemerintah
daerah yang bersangkutan tidak lagi sepenuhnya mengapresiasi konstruksi



NKRI sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Otonomi daerah dalam
hal ini dapat dipertentangkan dengan konteks negara federasi. Meskipun ada
beberapa kalangan yang beranggapan bahwa struktur pembagian kewenangan
daerah berdasarkan kewenangan administratifnya telah bernuansa federatif.
Seharusnya menurut kami tidak semestinya ditafsirkan seperti itu. (AWH)


