
1 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENANAMAN MODAL  

DI INDONESIA 

 

A. Sejarah Ringkas Hukum Penanaman Modal Di Indonesia 

Setelah menanti cukup lama akhirnya ketentuan investasi yang selama 

empat puluh tahun diatur dalam dua undang-undang yakni pertama, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dan yang kedua 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, 

dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal yang dinyatakan berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 pada tanggal 26 april 2007. 

Jika dirunut kebelakang tampak, bahwa pembahasan terhadap 

pembaharuan ketentuan investasi memakan waktu yang cukup lama. Hal ini 

dimaklumi, sebab yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal 

menganut paham Liberal tampaknya belum sepenuhnya dapat diterima oleh 

berbagai pihak. Akhirnya berbagai masukan yang disampaikan oleh pihak yang 

mempunyai perhatian terhadap investasi dirangkum dalam semangat yang ada 

dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Adanya paham Liberal dalam 

Undang-Undang Penanaman Modal diketahui dari perlakuan yang diberikan 

kepada penanam modal. Dalam Undang-Undang ini tidak dibedakan perlakuan 

antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Kelihatannya 

disinilah letak perbedaan sudut pandang dalam melihat arti pentingnya penanam 

modal. Adapun alasan dikemukakan oleh pihak yang kurang setuju diterapkannya 
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paham Liberal yakni dalam kondisi masa ini, maka belum saatnya untuk 

memberlakukan paham Liberal dalam undang-undang penanaman modal. Lebih 

lanjut dikemukakan oleh Deni Purbasari,
17

 Liberalisasi dalam rancangan undang-

undang penanaman modal, tidak tepat untuk meningkatkan investi. Hal ini karna 

penurunan investasi disebabkan oleh tingginya biaya berbisnis (pungli, perizinan 

pusat, dan perda) dan menurunnya pasar indonesia karena menurunnya daya beli. 

Jadi penekannya adalah untuk perlindungan industri dalam negeri. 

Yang menarik dalam UUPM Tahun 2007 adalah dilihat dari judulnya 

cukup sederhana yakni Undang-Undang Penanaman Modal. Seperti telah 

dikemukakan dalam awal tulisan ini, sebelum lahirnya Undang-Undang 

Penamaman Modal menjelang tahun 2007 dikenal terminologi Undang-Undang 

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. 

Dari kedua undang-undang ini secara kasat mata dapat dilihat, ada perbedaan 

perlakuan antara Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri.
18

 Di 

Undang-Undang Penanaman Modal Asing Dan Undang-Undang Penanaman 

Modal Dalam Negeri masih banyak perbedaan, misalnya dalam Undang-Undang 

Penanaman Modal dalam Negeri jauh lebih bebas dibandingkan dengan 

Penanaman Modal Asing. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing 

mendapat jaminan Hukum tidak dinasionalisasikan, berhak mentransfer 

keuntungan dan modal, Penanaman Modal Asing dilakukan dalam bentuk devisa, 

sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri dalam rupiah. Namun yang lebih 
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penting lagi kata pakar ekonomi ini, yakni masalah sentiment nasional, apakah 

pro (modal dan perusahaan) asing, anti atau ambivalem, tidak menolak akan tetapi 

menerima dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Asing disamakan 

dengan besar, sangat berkuasa, sehingga mudah menyaingi pengusaha kecil 

pribumi. 

 

B. Dasar Hukum Kegiatan Penanaman Modal 

Penanaman modal di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam 

kurun waktu kurang lebih empat puluh tahun, dimana dalam kurun waktu tersebut 

kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun 

penanaman modal dalam negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi 

dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. 

Dasar hukum mengenai hukum penanaman modal di Indonesia diawali 

dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 

tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. 

Sebagaimana peraturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang 

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri 

diatur dalam beberapa peraturan yang telah beberapa kali mengalami perubahan 

yang meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, 
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Surat Edaran Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM, Keputusan Menteri 

Negara Investasi/ Kepala BKPM, Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi/ 

Kepala BKPM dan Menteri Koperasi, Pengusaha kecil dan menengah, Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Keputusan Gubernur dan lain-lain.
19

 

Walaupun dengan dasr hukum kedua undang-undang tersebut, investasi di 

Indonesia cukup berkembang baik. Namun, untuk mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan ekonomi nasional, dimana penanaman modal hrus menjadi bagian 

dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial, menciptakan lapangan kerja, 

mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkn kesejahteraan 

masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. 

Menurut ketentuan Pasal 40, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 

25 Tahun 2007 ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Dan berlakunya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan 

Undang-Undang nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menentukan 

tetap berlakunya beberapa ketentuan perundang-undangan yang merupakan 

pelaksanaan dari Undang-Undang penanaman modal asing dan penanaman modal 

dalam negeri, sebagai berikut: 
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a) Pasal 35 : Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional maupun 

multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh 

pemerintah sebelum Undang-Undang Penanaman Modal berlaku 

sampai berakhirnya perjanjian tersebut. 

b) Pasal 36 : Rancangan Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, 

maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang belum 

disetujui pemerintah Indonesia pada saat undang-undang penanaman 

modal ini berlaku wajib disesuaikan dengan undang-undang ini. 

c) Pasal 37 : (1) Pada saat Undang-Undang Penanaman Modal ini 

berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang 

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 

jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan 

undang-undang ini. 

(2) Persetujuan Penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah 

diberikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang 

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 

jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal 
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Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 

persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaannya. 

(3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang 

berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada 

instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya undang-

undang ini belum memperoleh persetujuan pemerintah wajib 

disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini. 

(4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberikan izin usaha oleh 

pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal 

Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal dalam Negeri, 

apabila Izin Usaha teaptnya telah berakhir, dapat diperpanjang 

berdasrkan undang-undang ini. 

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, sebelum dikeluarkannya 

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 

2007, peraturan pelaksana yang lama dinyatakan tetap berlaku. 

 

C. Prinsip – Prinsip Penanaman Modal 

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang 

Penanaman Modal, ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
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penanaman modal menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
20

 

1. Kepastian hukum, yaitu prinsip dalam negara hukum yang meletakkan 

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam 

setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. 

2. Keterbukaan, yaitu prinsip yang terbuka atas hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang bener, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

kegiatan penanaman modal. 

3. Akuntabilitas, yaitu prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung 

jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu prinsip 

perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri atau 

penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara 

asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. Dalam Bab V 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 6, 7, 8, 9 mengatur 

mengenai perlakuan terhadap penanaman modal. 

5. Kebersamaan, yaitu prinsip yang mendorong peran seluruh penanam 

modal secara bersama-sama dalam kegiatan usashanya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. 
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6. Efesiensi berkeadilan, yaitu prinsip yang mendasari pelaksanaan 

penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam 

usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 

7. Berkelanjutan, yaitu prinsip yang secara terencana mengupayakan 

berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk 

menjamin  kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, 

baik untuk masa kini maupun untuk masa datang. 

8. Berwawasan lingkungan, yaitu prinsip penanaman modal yang dilakukan 

tepat memperhatikan dan mengutamakan perlindungan  dan pemeliharaan 

lingkungan hidup. 

9. Kemandirian, yaitu prinsip penanaman modal yang dilakukan deang tepat 

mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri 

pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. 

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu prinsip 

yang berupaya menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi wilayah, 

dalam kesatuan ekonomi nasional. 

Untuk mempercepat pembangunan nasional dan mewujudkan kedaulatan 

politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk 

mengolah potensi menjadi kekuatan riil dengan mengunakan modal yang berasal 

baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

 

 

                                        


