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ABSTRAK 

 

Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan proyek-proyek investasi PMA dan 

PMDN sangat kompleks dikarenakan sifat penanaman modal yang multi sektoral 

dan lintas sektoral serta bersifat koordinatif sehingga memerlukan kerjasama yang 

baik antara pemangku kewenangan baik ditingkat Provinsi maupun tingkat 

Kabupaten/Kota bahkan bila diperlukan berkoordinasi dengan pemangku 

kewenangan ditingkat pusat, dalam rangka memecahkan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh para investor dalam merealisasikan proyeknya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan 

yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) 

Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan investasi Penanaman Modal Asing 

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kepulauan 

Riau.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan 

pendapat Ndraha (2011:201) tentang pengawasan preventif dan represif dengan 

melibatkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai key informan, Kabid. Pembinaan Penanaman 

Modal, Kasubbid. Pendataan, Pengendalian dan Pengawasan, Kasubbid. 

Penyuluhan dan Pembinaan serta 1 orang masyarakat. 

Hasil penelitian ini didapat bahwa pengawasan preventif yang dilakukan 

oleh BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan Investasi PMA dan PMDN 

di Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya telah dilakukan dengan baik, namun 

masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu: tidak adanya Petunjuk Teknis 

(JUKNIS) tentang tata cara pengawasan kegiatan Investasi PMA dan PMDN yang 

berdampak pada ketidakjelasan batas kewenangan kegiatan Investasi antara 

Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, ada ketidakjelasan dalam hal penerapan 

sanksi-sanksi kepada perusahaan PMA dan PMDN yang melanggar peraturan, 

pengorganisasian tim pengendalian tidak berjalan dengan apa yang seharusnya, 

dikarenakan peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau masih dominan dan daerah 

kurang dilibatkan. Sedangkan, pengawasan represif yang dilakukan oleh BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan Investasi PMA dan PMDN di Provinsi 

Kepulauan Riau masih terdapat kekurangan, antara lain: belum tersedianya berapa 

jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dikategorikan tahap perencanaan, tahap 

pembangunan, dan tahap komersil, fungsi koordinasi masih lemah karena proses 

penyusunan perencanaan belum melibatkan lembaga teknis penanaman modal 

yang berada di Kabupaten dan Kota, laporan pelaksanaan tugas tim pengendalian 

dan pengawasan kegiatan Investasi PMA dan PMDN baru dilakukan secara 

tertulis dan belum di evaluasi oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja tim 

berdasarkan tingkat struktural.  

 

Kata Kunci: Pengawasan, Investasi dan Penanaman Modal 
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Abstract 

 

Realization of the oversight function of domestic and foreign investment 

projects are very complex, due to the nature of the multi-sectoral and cross-

sectoral and coordinative. So requires good cooperation between stakeholders at 

both provincial authorities and district/city level even when needed to coordinate 

with stakeholders authority level center. In order to solve the problems faced by 

investors in realizing the project. The purpose of this study is to describe and 

analyze surveillance conducted by the Board of Investment and Promotion Area 

(BPMPD) Riau Islands Province in investment activity Foreign Direct Investment 

and Domestic Investment in Riau Islands province. 

This study uses qualitative description based on the opinions Ndraha 

(2011:201) on preventive and repressive control by involving Head of Investment 

and Promotion Area (BPMPD) Riau Islands Province as key informants, head of 

the Investment Development, Head of Sub Division of Data Collection Control 

and Monitoring, Head of Sub Division of Counseling and Guidance and 1 

community. 

Results of this study found that preventive surveillance conducted by 

BPMPD Riau islands in the activities of domestic and foreign investment in Riau 

Islands Province has been basically done well, but there are still some 

shortcomings, namely: the absence of the Technical Instructions (JUKNIS) on the 

procedures for supervision Foreign and Domestic Investment activities that have 

an impact on investment activity obscurity jurisdictional boundaries between the 

provincial and district and town, there is lack of clarity in terms of the application 

of sanctions for domestic and foreign companies that violate the rules, the 

organizing team control does not run with what it should be, because of the role 

BPMPD Riau Islands Province is still dominant and less involved area. 

Meanwhile, repressive supervision carried out by BPMPD Riau islands in the 

activities of domestic and foreign investment in Riau Islands Province there are 

shortcomings, among others: the unavailability of how many domestic and foreign 

companies are categorized planning stage, stage of development, and commercial 

stage, the coordination function still weak due to the process of planning not 

involving capital investment of technical institutes in the district and the city, the 

task team report on the implementation of control and supervision of the activities 

of new domestic and foreign investment made in writing and has not been 

evaluated by the leadership to determine the performance of the team is based on 

a structural level. 

 

Keywords: Monitoring and Investments 

 

 

 



4 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pembangunan suatu negara, terdapat banyak aspek penting 

yang harus diperhatikan dan dimengerti. Dari segala aspek yang ada, aspek 

ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup besar. Di dalam aspek ekonomi, ada 

banyak variabel yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Salah satu 

variabel yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara 

adalah investasi. Penanaman modal atau investasi merupakan langkah awal 

kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga 

merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.  

Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya. pertumbuhan 

ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam upaya 

menumbuhkan perekonomian setiap Negara senantiasa menciptakan iklim yang 

dapat menggairahkan investasi. Indonesia merupakan Negara berkembang, oleh 

karena itu di dalam usaha peningkatan perekonomiannya dibutuhkan modal dan 

investasi yang besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh pemerintah dan 

masyarakat luas termasuk orang asing yang berdiam di Negara ini. 

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan 

kedaulatan politik dan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal untuk 

mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan 

modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Disamping 

menggali sumber pembiayaan asli daerah, pemerintah daerah juga mengundang 
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sumber pembiayaan luar negeri salah satunya adalah Penanaman Modal Asing 

Langsung (Foreign Direct Investment). Dalam perkembangannya pemerintah 

Indonesia terus memperbaharui berbagai peraturan untuk lebih mendorong 

terciptanya iklim usaha yang kondusif dan untuk penguatan daya saing 

perekonomian nasional dan daerah serta mempercepat peningkatan penanaman 

modal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

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

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), hingga diperbaharui dengan 

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Provinsi 

Kepulauan Riau masih menjadi primadona pilihan investor untuk menanamkan 

modalnya, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. 

Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Riau secara geografis mempunyai 

letak yang sangat strategis, kekayaan alam yang cukup memadai, dan kebijakan 

pemerintah yang pro bisnis sehingga mendorong investor untuk melaksanakan 

kegiatan ekonominya. 

Provinsi Kepulauan Riau mempunyai daya tarik penanaman modal baik 

asing maupun dalam negeri, yaitu ditandai dengan perkembangan investasi 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

yang masih cukup menggembirakan.  

Menurut Jon Arizal (Kepala BPMPD Provinsi Kepri) dari tahun ke tahun 

Penanaman Modal Asing (PMA) yang berinvestasi di Kepri terus mengalami 

peningkatan. Rata-rata investasi PMA di Kepri setiap tahun mencapai Rp. 6 
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Triliun. Dari tahun 2009 hingga tahun 2013 rata-rata 117 PMA yang masuk ke 

Provinsi Kepri. (http://haluankepri.com/tanjungpinang/, diakses pada Tgl. 05 

April 2014, Pukul 22.47 Wib).  

Gambaran kuantitatif ini menunjukan beban dan bobot kewenangan 

penanaman modal di Kepri cukup besar, yang berarti kegiatan PMA dan PMDN 

juga cukup tinggi di Kepri, sehingga diperlukan pengelolaan secara kelembagaan 

yang bersifat koordinatif. Pengelolaan kegiatan Penanaman Modal secara 

koordinatif tersebut di Provinsi Kepulauan Riau menjadi wewenang dan tanggung 

jawab Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi 

Kepulauan Riau. Proyek-proyek perencanaan penanaman modal selama 5 tahun 

yang cukup besar itu, dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kepri apabila proyek-proyek tersebut direalisasikan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Agar proyek-proyek PMA dan PMDN yang telah direncanakan oleh 

investor dapat direalisasikan dengan baik, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini 

BPMPD Provinsi Kepulauan Riau harus mampu memfasilitasi secara optimal dan 

professional. Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau berkewajiban melakukan fungsi pengawasan terhadap proyek 

PMA dan PMDN di Provinsi Kepulauan Riau melalui kegiatan pengendalian dan 

pembinaan sejak proyek PMA dan PMDN tersebut mendapat Surat Persetujuan 

pemerintah sampai dengan tahap komersil. Dengan kegiatan pengawasan ini 

diharapkan proyek-proyek PMA dan PMDN dalam melakukan kegiatan 

ekonominya sesuai dengan ketentuan penanaman modal.  

http://haluankepri.com/tanjungpinang/
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Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, didapat bahwa proses 

pengawasan yang dilakukan BPMPD Provinsi Kepulauan Riau kepada PMA dan 

PMDN selama ini hanya berbentuk pertemuan-pertemuan dengan para investor 

baik asing maupun dalam negeri yang diadakan beberapa kali setiap tahunnya. 

Hal ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan, kendala dan hambatan 

yang dihadapi oleh para investor selama berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau.  

Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan proyek-proyek investasi PMA dan 

PMDN sangat kompleks dikarenakan sifat penanaman modal yang multi sektoral 

dan lintas sektoral serta bersifat koordinatif sehingga memerlukan kerjasama yang 

baik antara pemangku kewenangan baik ditingkat Provinsi maupun tingkat 

Kabupaten/Kota bahkan bila diperlukan berkoordinasi dengan pemangku 

kewenangan ditingkat pusat, dalam rangka memecahkan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh para investor dalam merealisasikan proyeknya. 

Dalam awal penelitian ditemukan suatu permasalahan terutama dalam 

pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pembinaan masih terdapat banyak hal 

yang menjadi kendala bagi BPMPD Provinsi Kepulauan Riau diantaranya yang 

paling mendasar belum adanya petunjuk teknis yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah, adanya otonomi daerah yang mewarnai kelembagaan investasi di 

Kabupaten/Kota yang berbeda-beda kondisi ini mengakibatkan lemahnya 

koordinasi sering terjadi mutasi pegawai di Kabupaten/Kota khususnya aparatur 

penanaman modal sehingga mengakibatkan kurang memahami wawasan dan 

pengetahuan tentang penanaman modal, peraturan daerah yang membebani para 

investor sehingga biaya ekonomi menjadi tinggi. Kesadaran investor untuk 
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menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) berkisar antara 4%-

6%.  

Beberapa contoh permasalahan pada perusahaan yang dapat ditemukan 

berdasarkan skala besar, sedang dan kecil seperti, pertama permasalahan yang 

terjadi pada perusahaan berskala besar yaitu PT. Barelang International 

Ekspasindo di Kota Batam, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan ini 

telah melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penambangan pasir laut sejak 04 

Desember 2013 lalu, namun seperti yang dilansir swarakepri.com, dikatakan 

bahwa Walikota Batam meminta perusahaan tersebut menghentikan kegiatan 

pertambangan karena belum memiliki izin (http://swarakepri.com/2013/, diakses 

pada Tgl. 17 April 2014, Pukul 21.23 Wib). 

Kedua, permasalahan yang terjadi pada perusahaan berskala sedang yaitu 

pada PT. Livatech Elektronik Indonesia adalah PMA yang memproduksi 

komponen elektronik. Perusahaan ini sudah beroperasi 13 tahun lamanya di Kota 

Batam. Pada tahun 1999-2001, sempat mencapai puncak kejayaan dengan 

mempekerjakan 6.000 karyawan. Permasalahan yang terjadi adalah 

pemilik/investor asing PT. Livatech asal Singapura tersebut kabur dan 

meninggalkan ribuan pekerja yang nasibnya masih terkatung-katung. Seperti yang 

dilansir menixnews.com, dua tahun terakhir ini PT Livatech mulai mengalami 

kemunduran. Order (pesanan) komponen elektronik yang biasanya menumpuk, 

terus berkurang yang mengakibatkan pengurangan karyawan terus menerus. 

(http://menixnews.wordpress/, diakses pada Tgl. 17 April 2014, Pukul 21.47 

Wib). 

http://swarakepri.com/2013/
http://menixnews.wordpress/
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Ketiga, permasalahan yang terjadi pada perusahaan berskala sedang yaitu 

PT Bangun Megah Semesta di Kota Batam, izin usaha yang dikeluarkan adalah 

usaha jasa apartemen namun di lapangan perusahaan tersebut menjalankan usaha 

perhotelan dengan nama The BBC Hotel. Di lansir oleh batampos.co.id, Hotel itu 

ternyata belum memiliki dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 

(Amdal) perhotelan. Sejak soft launching pada Oktober 2011 lalu, hotel yang 

dimiliki PT Bangun Megah Semesta hanya memiliki Amdal apartemen. Laju lalu 

lintas jasa hotel akan lebih tinggi ketimbang apartemen. Di samping itu, dalam 

surat Bapedal nomor 658/Bapedal/APDL/VII/2013, Bapedal menyebutkan pihak 

hotel wajib mengurus izin penyimpanan limbah B3 dan izin 

pembuangan air limbah (http://batampos.co.id/17-02-2014/, diakses pada Tgl. 17 

April 2014, Pukul 22.16 Wib). Data jumlah nilai proyek investasi PMA dan 

PMDN serta penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Nilai Proyek Investasi PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja 

Provinsi Kepulauan Riau dalam Dua Tahun Terakhir 

 

NO PROYEK 
JUMLAH 

PENYERAPAN TENAGA 

KERJA 

2012 2013 2012 2013 

1 PMA 104 146 6.130 7.100 

2 PMDN 295 384 386 582 

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepri, 2014 

Kompleksnya permasalahan tersebut merupakan tantangan yang harus 

disikapi dengan penuh kesungguhan, cermat, teliti dan professional oleh BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap 

proyek-proyek PMA dan PMDN dapat berjalan secara efektif dan efisien karena 

http://batampos.co.id/17-02-2014/
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setiap kegiatan dan program-program serta fungsi yang dilaksanakan oleh 

pemerintah akan berdampak pada masyarakat dari permasalahan-permasalahan 

kompleks diatas yang akan timbul.  

Dari permasalahan yang dipaparkan diatas maka diperlukan suatu 

Pengawasan yang teliti, cermat, dan professional oleh Badan Penanaman Modal 

dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang 

penanaman modal supaya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 

khususnya Provinsi Kepulauan Riau. 

Tabel 1.2 

Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 s/d 2013 

 

No 
Nama 

Kab/Kota 

2011 2012 2013 

Jumlah 

Proyek 

Nilai 

Investasi 

US $ 

Jumlah 

Proyek 

Nilai 

Investasi 

US $ 

Jumlah 

Proyek 

Nilai 

Investasi 

US $ 

1 Batam 102 140.975.200 94 1.232.566.500 44 64.180.000 

2 Bintan 8 31.136.111 6 67.567.164 6 129.682.763 

3 Karimun 3 39.682.300 5 575.459.000 0 0 

4 Lingga 0 0 0 0 0 0 

5 Natuna 1 5.200.000 0 0 0 0 

6 Tgpinang 1 2.500.000 0 0 0 0 

7 Anambas 0 0 0 0 0 0 

  115 219.493.611 105 1.875.892.664 50 193.862.763 

Sumber: BPMPD Provinsi Kepulauan Riau, 2014 

 

Dengan berbagai paparan yang telah dikemukakan di atas dan banyaknya 

PMA dan PMDN yang berada di Kota Batam serta Kota Batam adalah salah satu 

Kota Industri, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengawasan yang 

dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kepri terhadap PMA dan PMDN yang berada di 

Kota Batam. Dengan mengambil tema tersebut, peneliti menetapkan judul 

penelitian sebagai berikut “Pengawasan Badan Penanaman Modal Dan 
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Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Kegiatan Investasi 

Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Di Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2014”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

Bagaimana pengawasan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) 

Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan investasi Penanaman Modal Asing 

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2014?  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka pada 

penelitian ini dibatasi hanya pada pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan 

investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014. 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal 
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dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan 

investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini bagaimanapun juga diharapkan berguna baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Dengan kata lain kegunaan teoritis berarti hasil 

penelitian memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan secara praktis berarti hasil penelitian memberikan kontribusi 

dalam pengambilan kebijakan guna perbaikan ke depan. Lebih jauh lagi 

mengenai kegunaan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:  

a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap perkembangan dan pendalaman studi ilmu pemerintahan. 

Khususnya tentang pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman 

Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau dalam 

kegiatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kepulauan Riau. 

b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan dan evaluasi yang bermanfaat bagi Badan Penanaman Modal dan 

Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau, khususnya mengenai 

peningkatan pengawasan kegiatan investasi Penanaman Modal Asing 

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi 

Kepulauan Riau. 
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E. Konsep Operasional 

Ndraha (2011:201) menyatakan bahwa proses pengawasan biasanya 

meliputi dua kegiatan utama, yaitua: 

a. Pengawasan preventif  

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan 

mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap 

persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan 

sumber-sumber lainnya.  

b. Pengawasan represif 

Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau 

kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui melalui audit dengan 

pemerikasaaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan 

pelaksanaan kegiatan.   

Dalam kegiatan suatu organisasi, pengawasan sangat penting dalam upaya 

mendorong disiplin guna mencapai mutu kerja yang tinggi. Pengawasan bagi 

pimpinan merupakan proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa kegiatan 

tersebut memang dilaksanakan terarah dan menuju kepada pencapaian tujuan yang 

direncanakan. Pegawai yang tidak mempunyai komitmen terhadap tujuan 

organisasi dan mudah terganggu dalam bekerja membutuhkan pengawasan yang 

tinggi. Pengawasan disini meliputi ukuran atau standar pekerjaan, penilaian 

terhadap pekerjaan, perbandingan antara hasil pekerjaan dengan ukuran atau 

standar pekerjaan, dan perbaikan atas penyimpangan. Dimana pengawasan 
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dilaksanakan guna tercapainya kelancaran kerja agar semua rencana yang telah 

ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.  

Dengan adanya pengawasan yang baik dimungkinkan akan meningkatkan 

disiplin kerja pegawai. Karena disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting bagi terciptanya suatu tujuan organisasi. Dan dengan adanya 

kedisiplinan diharapkan pekerjaan akan dilaksanakan seefektif mungkin, bilamana 

kedisiplinan tidak dilaksanakan maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan 

tidak dapat tercapai secara efektif dan efesien. Disiplin kerja ini dapat diukur 

dengan adanya disiplin waktu, disiplin peraturan, dan disiplin tanggung jawab. 

Pengawasan adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan 

kedisiplinan pegawai. Melalui pengawasan secara efektif, dimaksudkan agar para 

pegawai tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Tingkat kesalahan dan 

pelanggaran yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin dengan adanya sikap 

disiplin dalam diri para pegawai, karena seketat apapun pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak pimpinan jika dalam diri pegawai tersebut tidak mempunyai 

sikap disiplin maka akan sulit untuk bekerja sesuai aturan. Disinilah perlunya 

pengawasan untuk mendukung disiplin kerja pegawai agar lebih efektif. Sebab 

disiplin disini berarti ketaatan pegawai terhadap aliran atau pengaturan organisasi. 

Sedangkan pengawasan berarti mencegah adanya penyimpangan, 

keterlambatan kerja, kesalahpahaman dan penyelewengan kerja. Dengan demikian 

apabila pengawasan dilakukan secara teratur dan kontinyu maka penyimpangan 

kerja dapat dihindari yang berarti disiplin kerja dapat terus dipertahankan dan 

ditingkatkan dalam kegiatan instansi. 
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Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka disusun anggapan dasar 

sebagai berikut:  

a) Pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan pekerjaan 

terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang 

dikehendaki. 

b) Pengawasan dilakukan melalui dua kegiatan utama yaitu: Pengawasan 

preventif atau pengawasan sebelum terjadi dan Pengawasan represif atau 

pengawasan sesudah terjadi. 

c) Pengawasan BPMPD Provinsi Kepualaun Riau dalam kegiatan investasi PMA 

dan PMDN tahun 2014 dapat dilihat melalui pengawasan preventif atau 

pengawasan sebelum kegiatan pengawasan investasi PMA dan PMDN dan 

pengawasan represif atau pengawasan sesudah kegiatan pengawasan investasi 

PMA dan PMDN.  

 

F. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:11) penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kembali Sugiyono 

(2009:14) mengatakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 

kalimat, skema dan gambar. 
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Dengan demikian data yang dikumpulkan adalah non kuantitatif atau 

tanpa statistik tapi data yang dikumpulkan berupa kata-kata, berisi kutipan-

kutipan data, yang data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara di 

lapangan, dokumen pribadi, catatan pribadi dan dokumen resmi lainnya. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-

angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu sumber informasi, sedangkan 

informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. 

Jenis data yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini adalah: 

2.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung 

dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh langsung 

dari responden yang berupa keterangan atau fakta-fakta.  

2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu sudah dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti yang berupa dokumen-dokumen, 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh keterangan dan fakta-fakta yang lengkap dari keadaan 

empiris dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 
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3.1. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

dan menyeleksi data yang diperoleh di tempat penelitian. Studi lapangan ini 

dilakukan dengan teknik: 

a) Wawancara 

b) Observasi 

4. Informan Penelitian 

Teknik pengambilan informan merupakan salah satu aspek dari metode 

penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada informan yang diambil 

berdasarkan teknik purposive, yang berarti informan ditentukan berdasarkan 

dari tujuan dan kebutuhan. Dalam hal ini Teknik purposive, Sugiyono 

(2005:53-54) menyatakan bahwa Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang 

akan kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. 

Dari kondisi tersebut, maka para narasumber yang akan diwawancarai 

oleh penulis dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.3 

Kriteria Informan 

 

No Informan Informasi yang Ingin Diperoleh 
Jumlah 

Informan 

1 
Kepala BPMPD 

Provinsi Kepri 

Pengawasan BPMPD Provinsi 

Kepri dalam kegiatan penanaman 

PMA dan PMDN 

1 

2 
Kabid. Pembinaan 

Penanaman Modal 

Pengawasan BPMPD Provinsi 

Kepri dalam kegiatan penanaman 
1 
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PMA dan PMDN 

3 

Kasubbid. Pendataan, 

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Pengawasan BPMPD Provinsi 

Kepri dalam kegiatan penanaman 

PMA dan PMDN 

1 

4 

Kasubbid. 

Penyuluhan dan 

Pembinaan 

Pengawasan BPMPD Provinsi 

Kepri dalam kegiatan penanaman 

PMA dan PMDN 

1 

5 Masyarakat 
Kegiatan Pengawasan PMA dan 

PMDN oleh BPMPD Prov Kepri 
1 

Total 5 

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2014 

5. Analisis Data 

Untuk menyajikan data agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka 

langkah analisis data pada penelitian ini digunakan analisis model interaktif 

(Interactive Model Analysis) dari Miles dan Huberman (2007:23). Dalam 

penelitian ini setelah pengumpulan data maka kegiatan analisis dilakukan 

dengan mengikuti pola interaksi antara reduksi data, display data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Gambar 1.2. Analisis Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman (2007:23) 

Pengumpulan Data 

Sajian Data 

Verifikasi / 

Kesimpulan 

Reduksi Data 
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Tahap-tahap tersebut merupakan kegiatan yang harus diperhatikan dalam 

analisis data kualitatif. Kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi dalam analisis model interaktif merupakan 

siklus interaktif dalam pengertian analisis kualitatif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang dan terus menerus. 

6. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 

(BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau. Alasan penulis mengambil Lokasi pada 

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1. Pemerintahan 

1. Pengertian Pemerintahan 

Pemerintah mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. 

Sebagai pihak yang menyelenggarakan pemerintahan, tentunya banyak hal 

yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Definisi pemerintah menurut Ndraha:  

“Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan 

publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang 

melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat 

yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan 

tuntutan (harapan) yang diperintah” (Ndraha, 2003:6)  

 

Secara etimologi kata Pemerintahan berasal dari kata “Perintah” yang 

kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:  

a) Mendapat awalan “Pe” menjadi kata “Pemerintah” berarti badan 

atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara.  

b) Mendapat akhiran “An” menjadi kata “Pemerintahan berarti 

perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan 

memiliki legitimasi.  

 

Di dalam kata dasar “Perintah” paling sedikit ada empat unsur penting 

yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:  

a) Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut Pemerintah dan 

pihak yang di perintah disebut rakyat.  

b) Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak legitimasi 

untuk mengatur dan mengurus rakyat.  

c) Hal yang di perintah memiliki keharusan untuk taat kepada 

Pemerintah yang sah.  

d) Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang di perintah 

terhadap hubungan timbale balik secara horizontal. (Syafi’ie, 

2001:3) 
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Definisi Pemerintahan lainnya yang dikemukakan oleh Taliziduhu 

Ndraha dalam bukunya berjudul Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I 

sebagai berikut:  

“Pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan 

memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah 

akan jasa layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan 

berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, 

sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya dan sebagainya. 

Pada dasarnya, proses-proses itu kumulatif; proses demand-supply, 

pembelian (penerimaan) penggunaan dan evaluasi-feadback 

(feedforward).” (Ndraha, 2003:5). 

 

Dari Definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan 

organisasi yang memiliki tugas dan kewenangan tertentu, salah satunya adalah 

proses pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah adalah 

untuk mensejahterakan masyarakat. 

1.1. Fungsi Pemerintahan 

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya Kybernology Sebuah 

Rekontruksi Ilmu Pemerintahan mengutip pendapat Ryaas Rasyid 

mengungkapkan: “Ada tiga fungsi pemerintahan yaitu pelayanan (service), 

pemberdayaan (empowerment), dan pembangangunan (development).’ 

(Ndraha, 2005:58).  

Selain pendapat tersebut, Talidziduhu Ndaraha dalam bukunya yang 

sama menyatakan bahwa ada dua macam fungsi pemerintahan yaitu: 

Pertama, pemerintahan mempunyai fungsi primer atau fungsi 

pelayanan sebagai provider jasa dan yang tidak diprivatisasikan 

termasuk jasa hankam dan layanan sipil termasuk layanan 

birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau 

fungsi pemberdayaan sebagai provider kebutuhan dan tuntutan 

yang diperintah akan barang-barang dan jasa yang mereka tidak 

mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, 
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termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. 

(Ndraha, 2005:78).  

 

Sedangkan menurut Ryaas Rasyid (2000:59), menyatakan bahwa ada 

tiga macam fungsi hakiki pemerintahan yaitu: pelayanan (service), 

pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). 

Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan 

akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan 

menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. 

2. Pemerintah Daerah 

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan 

jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai 

lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Jabatan-

jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang 

tertentu. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada 

lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat.  

Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, Karena itu disebut 

pemerintah. Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku 

jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, 

pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. (Manan, 2001:101) 

Pengertian tentang pemerintah daerah sendiri diatur dalam Pasal 18 UUD 

1945. seperti yang kita ketahui bahwa UUD 1945 telah menjalani beberapa kali 

amandemen. Dari tiap perubahan itu mengakibatkan munculnya pengertian 

tentang pemerintah daerah yang berbeda-beda pula. Sampai pada perubahan 
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yang terbaru, terjadi perubahan yang mendasar baik dari struktur dan substansi. 

Secara struktur, Pasal 18 lama sama sekali diganti baru, yang semula hanya 

satu pasal menjadi tiga pasal (Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B). 

Penggantian secara menyeluruh ini berakibat pula pada penjelasan yang selama 

ini dianggap sebagai suatu keganjilan di dalam UUD 1945. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah 

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang termasuk dalam pemerintah 

daerah itu sendiri adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sekali lagi 

dijelaskan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai arti yang sama dengan 

“negara bagian” yang mempunyai kedaulatan sendiri. 

Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: 

1) Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

2) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang 

dilaksanakan di daerah Kabupaten dan daerah Kota; 

3) Asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah Provinsi, daerah 

Kabupaten, daerah Kota dan Desa. 
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2. Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu 

fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. 

Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak 

dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap 

pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan 

telah di lakukan dengan baik.  

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling, yang oleh 

Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa: “concept of control rovides 

a historical record of what has happened and provides date the enable the 

executive to take corrective steps”. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak 

hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan 

mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya 

sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.  

More (dalam Winardi, 2000:226) menyatakan bahwa: “there’s many a 

slip between giving works, assignments to men and carrying them out. Get 

reports of what is being done, compare it with what ought to be done, and do 

something about it if the two aren’t the same”. Dengan demikian pengawasan 

pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam 

kenyataan (dassein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen). 
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Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi 

penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas 

penyimpangan tersebut. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang 

keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah 

satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi 

memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa 

diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, 

jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan 

tujuan yang telah ditentukan.  

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali 

pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya 

kesemua pendapat yang dikemukan oleh para ahli adalah sama, yaitu 

merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dassein) 

dengan hasil yang diinginkan (das sollen), yang dilakukan dalam rangka 

melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan 

manajemen. Berikut beberapa pengertian tentang pengawasan dari para ahli. 

Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) menyebutkan pengawasan 

sebagai:  

“Controlling is a systematic effort by business management to 

compare performance to predetermined standard, plans, or objectives 

to determine whether performance is in line with theses standards and 

presumably to take any remedial action required to see that human 

and other corporate resources are being used in the most effective and 

efficient way possible in achieving corporate objectives”.  

 

Konsep pengawasan dari Mockler di atas, menekankan pada empat hal, 

yaitu (1) harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang 
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ingin dicapai, (2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan, (3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai 

dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan (4) melakukan 

tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan 

dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan 

tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, 

mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan. 

Dari beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik 

kesimpulan bahwa:  

a) Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di 

laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 

kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya 

sesuai dengan semestinya atau tidak.  

b) Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses 

pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di 

capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil 

pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan 

atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.  

3. Investasi 

Menurut Halim dan Tandelilin (2001:3) mengungkaplan bahwa investasi 

adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan 

pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan 

datang.  
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Pengertian lain dikemukakan oleh Sunariyah (2006:4) menjelaskan bahwa 

investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki 

biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan dimasa-

masa yang akan datang.  

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga 

produksi) dari capital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi 

digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi yang 

dilakukan memiliki alasan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya 

demi berjalannya operasional. 

 

4. Penanaman Modal Asing (PMA) 

Definisi Penanam Modal Asing (PMA) berdasarkan Undang-undang No. 11 

Tahun 1970 tentang Penanam Modal Asing, adalah sebagai berikut: 

“Penanam Modal Asing adalah penanaman modal asing secara langsung 

yang dilangsungkan atau berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang 

No.1 Tahun 1967 tentang Penanam Modal Asing dan yang digunakan 

untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik 

modal secara langsung menanggung resiko di penanaman modal 

tersebut”.  

 

Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, adalah sebagai berikut:  

 

“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan 

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam 

negeri”. 
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Berdasarkan definisi Penanaman Modal Asing di atas, maka pengertian 

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah:  

a) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan 

devisa Indonesia,yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk 

pembiayaan perusahaan di Indonesia.  

b) Alat-alat untuk perusahaan, untuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-

bahan, yang dimasukkan dari ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat 

tersebut tidak dibiyai dari kekayaan devisa Indonesia.  

c) Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang diperkenankan 

transfer, tetapi dipergunakan tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan di 

Indonesia.  

Adapun Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Undang-undang ini tidak 

hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi alat-alat perlengkapan tetap yang 

diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan 

milik orang atau badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan yang boleh 

ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia. 

Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan 

diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih 

teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. 

Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat 

terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Berikut ini 

adalah Fungsi Penanaman Modal Asing (PMA) bagi Indonesia diantaranya 

adalah: 



29 
 

a) Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi 

dan pertumbuhan ekonomi.  

b) Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk 

perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi.  

c) Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan.  

d) Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu 

mengurangi pengangguran.  

e) Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.  

f) Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari 

sebelumnya. 

g) Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh 

penanam modal.  

Sedangkan Tujuan dari Penanaman Modal Asing (PMA) bagi Indonesia 

diantaranya adalah: 

a) Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, 

manfaat pajak lokal dan lain-lain.  

b) Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain. 

c) Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri 

melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan 

yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.  

d) Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI 

DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau 

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Undang-undang ini 

disahkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2002, tetapi pemerintahan Provinsi 

Kepulauan Riau secara resmi beroperasi menjalankan roda pemerintahan pada 

tanggal 1 Juli 2004. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4 (empat) Kabupaten 

dan 2 (dua) Pemerintah Kota yakni : 

1. Kabupaten Bintan Dengan Ibu Kota Kijang.  

2. Kabupaten Karimun dengan Ibu Kota Tanjung Balai Karimun. 

3. Kabupaten Natuna dengan Ibu Kota Ranai.  

4. Kabupaten Lingga dengan Ibu Kota Daik.  

5. Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Ibu Kota Tanjungpinang.  

6. Pemerintah Kota Batam dengan Ibu Kota Batam. 

7. Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Ibu Kota Tarempa.  

Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi yang sangat 

strategis yaitu berada pada dua jalur pelayaran international yang menghubungkan 

antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan, serta melalui Selat Malaka dan 

Selat Karimata dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti negara 

Singapura, negara Malaysia dan negara Thailand. Dengan letak geografis yang 
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strategis ini, diharapkan dapat menjadi salah satu potensi bagi Provinsi Kepulauan 

Riau dalam peningkatan pembangunan. Provinsi Kepulauan Riau  terletak antara 

04º15’ bujur Lintang Utara dan 0º45’ bujur Lintang Selatan serta antara 103º11 

bujur sampai dengan 109º10’ Bujur Timur. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 

seluas 251.810,71 km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yaitu 

seluas 241.215,30 km2 (95,79%) sedangkan daratannya hanya seluas 11.936,91 

km2 (4,21%)., dengan luas wilayah daratan kurang lebih  11.936,91 km2, atau 

sekitar 0,43 % dari luas Indonesia. 

Wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau meliputi Laut Cina Selatan (Laut 

Natuna) yang berbatasan dengan wilayah perairan Negara Thailand. Malaysia dan 

Vietnam. Perairan Kabupaten Bintan berbatasan dengan wilayah Provinsi 

Kalimantan Barat di bagian Timur, perairan Kabupaten Lingga berbatasan dengan 

Selat Karimata, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau di 

bagian Selatan. Sedangkan dibagian Barat Kab. Karimun dan Kota Batam 

berbatasan dengan Selat Singapura, Selat Malaka dan Prov. Riau. Secara 

geografis, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan, yaitu : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Cina Selatan, Negara Vietnam, Negara 

Kamboja, Negara Malaysia dan Negara Singapura.  

2. Sebelah Timur dengan negara Malaysia dan Prov. Kalimantan Barat. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia dan Prov. Riau. 
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B. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Menurut peraturan 

daerah tersebut, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepri 

merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang promosi dan investasi 

daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Promosi dan Investasi Daerah 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bidang 

Promosi dan Investasi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 

Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Promosi dan 

Investasi Daerah; 

b. Pelaksanaan kegiatan sekretariat yaitu perencanaan, evaluasi, urusan 

keuangan, umum dan kepegawaian; 

c. Pelayanan perizinan dan pelayanan umum dibidang promosi dan investasi 

daerah; 

d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan dibidang promosi dan 

investasi; 
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e. Pengendalian terhadap usaha penanaman modal asing maupun penanaman 

modal dalam begeri berdasarkan kapasitas tugas Badan Promosi dan 

Investasi Daerah; 

f. Pengendalian pelaksanaan promosi dan investasi daerah; 

g. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dalam 

bidang penanaman modal; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 

3. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah terdiri dari: 

a. Bagian Sekretariat 

b. Bagian Promosi 

c. Bidang Pembinaan Penanaman Modal 

d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal 

1. Bagian Sekretariat 

a. Bagian Sekretariat mempunyai tugas menangani urusan umum, 

kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi; 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian 

sekretariat mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan urusan  umum dan kepegawaian; 

2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan; 

3) Pelaksanaan administrasi keuangan; 

4) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program; 

5) Pelaksanaan penyiapan informasi dan kehumasan; 
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6) Pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Sekretariat yang diberikan oleh 

Kepala Badan. 

c. Bagian sekretariat terdiri dari: 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

2) Sub Bagian Keuangan; 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Bidang Promosi 

a. Bidang Promosi melaksanakan tugas urusan penyiapan bahan promosi dan 

perencanaan bidang publikasi dan pameran; 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Promosi mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan urusan penyiapan bahan promosi; 

2) Pelaksanaan bidang publikasi dan pameran mengenai potensi dan 

peluang investasi daerah; 

3) Pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Promosi yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 

c. Bidang Promosi terdiri dari: 

1) Sub Bidang Penyiapan Bahan Promosi; 

2) Sub Bidang Publikasi dan Pameran; 

3. Bidang Pembinaan Penanaman Modal 

a. Bidang Investasi melaksanakan tugas urusan pelaksanaan penanaman modal 

dan penyusunan pelaporan terhadap perkembangan dunia usaha dan 

penanaman modal; 
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b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Investasi mempunyai tugas: 

1) Pelaksanaan urusan Pendataan, Pengawasann dan Pengendalian; 

2) Pelaksanaan urusan Penyuluhan dan Pembinaan; 

3) Pelaksanaan urusan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan 

penanaman modal; 

4) Pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Investasi yang diberikan oleh 

Kepala Badan. 

c. Bidang Investasi terdiri dari: 

1) Sub Bidang Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian; 

2) Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan; 

4. Bidang Pelayanan Penanaman Modal 

a. Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pelayanan Penanaman 

Modal; 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pelayanan 

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 

1) Pelaksanaan urusan fasilitasi dan kerjasama penanaman modal; 

2) Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap peluang investasi; 

3) Pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang 

diberikan oleh Kepala Badan. 

c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari: 

1) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Investasi; 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2014 

1. Pengawasan Preventif 

1.1. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Pengawasan BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau dalam Kegiatan Investasi PMA dan PMDN 

Dasar hukum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah 

implementasi kebijakan. Dasar hukum tersebut sering dijadikan sebagai 

sebuah kekuatan hukum dalam sebuah kebijakan. Dasar hukum yang 

dijadikan landasan dalam Pelaksanaan kegiatan pengawasan investasi PMA 

dan PMDN oleh Bidang Pembinaan Penanaman Modal BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau secara operasioanl berlandaskan kepada: 

a. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah. 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

c. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan 

Kota.  

d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.  
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e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di 

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. 

f.   Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Penanaman Modal dan Promosi 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

Anggaran 2014. 

Apabila memperhatikan landasan hukum tersebut di atas semuanya 

merupakan komoditas kebijakan pusat yang masih bersifat umum dan belum 

diturunkan secara teknis oleh BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam 

bentuk juklak (Petunjuk Pelaksanaan) padahal berdasarkan kajian lapangan 

dan memperhatikan tugas dan pokok fungsi BPMPD Provinsi Kepulauan 

Riau salah satu tugasnya adalah merumuskan kebijakan penaman modal 

yang bersifat lebih teknis sebagai pedoman bagi para aparatur daerah 

instansi penanaman modal Kabupaten dan Kota.  

Dengan melihat hasil wawancara dan pengamatan serta 

menganalisisnya, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa terlihat 

jelas bahwa kegiatan pengawasan sekaligus pengendalian yang dilakukan 

oleh BPMPD Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau sendiri yaitu merumuskan kebijakan penanaman 

modal yang lebih bersifat teknis. Dalam hal ini permasalahannya adalah 
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tidak adanya Petunuk Teknis (Juknis) tentang tata cara pengawasan dan 

pengendalian kegiatan investasi PMA dan PMDN yang berdampak juga 

pada ketidakjelasan batas kewenangan kegiatan investasi antara Provinsi 

maupun Kabupaten dan kota. 

1.2. Pedoman Kerja Pengawasan BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam 

Kegiatan Investasi PMA dan PMDN 

Kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan investasi PMA 

dan PMDN dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangan pelaksanaan penanaman modal oleh investor, apakah sejalan 

atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal yang 

berlaku.  

Beberapa pedoman kerja atau instrumen diantaranya adalah: 

a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA) bagi proyek-

proyek Penanaman Modal Asing.  

b. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SPPMDN) bagi 

proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri.  

c. Laporan Kegiatan Penamanam Modal (LKPM) yang dibuat oleh proyek 

PMA dan PMDN.  

d. Izin Usaha Tetap (IUT) bagi proyek PMA maupun PMDN . 

Dengan berlandaskan pedoman kerja atau instrumen tersebut, maka 

dapat dilihat tingkat realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan proyek-

proyek PMA dan PMDN di daerah Kabupaten dan Kota. 
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Pengawasan ini melihat berdasarkan keberadaan pedoman kerja 

pengawasan. Kita tahu bahwa pengawasan preventif dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh 

dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam kenyataannya BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau dalam tugasnya yaitu pengawasan pada kegiatan investasi 

PMA dan PMDN berdasarkan pada pedoman kerja pengawasan yang telah 

ada.  

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa dalam hal pedoman 

kerja pengawasan yang dilakukan BPMPD Provinsi Kepulauan Riau pada 

kegiatan investasi PMA dan PMDN tidak ada permasalahan. Ketersediaan 

Pedoman Kerja Pengawasan memudahkan BPMPD dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya. 

1.3. Sanksi-Sanksi Terhadap Pembuat Kesalahan dalam Pengawasan 

BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam Kegiatan Investasi PMA dan 

PMDN  

Sanksi merupakan hal yang harus selalu ada di dalam suatu kegiatan 

baik itu kegiatan yang dilakukan dalam suatu pemerintahan maupun swasta 

berupa tindakan tegas karena melanggar peraturan atau perjanjian yang 

sebelumnya telah disepakati bersama.  

Dalam hal ini apabila dikaitkan dalam tindakan atau langkah-langkah 

yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam hal 

pengawasan kegiatan investasi merupakan langkah tindak pemerintah yang 
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dikenakan kepada perusahaan PMA dan PMDN yang melaksanakan 

kegiatan investasinya tidak sesuai atau melanggar Peraturan Perundang-

undangan Penanaman Modal.  

Pengaturan mengenai sanksi terhadap perusahan yang melanggar atau 

tidak sesuai diatur dalam peraturan kepala BKPM RI No 3 Tahun 2012. 

Berdasarkan peraturan diatas perusahaan yang melanggar Peraturan 

Perundang-undangan Penanaman Modal dapat dikenakan sanksi 

administratif jenis sanksi yang dikenakan oleh pemerintah terhadap 

perusahaan PMA dan PMDN adalah sebagai berikut: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan usaha; 

c. Pembekuan kegiatan usaha/fasilitas penanaman modal; atau 

d. Pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. 

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa dalam hal 

pelaksanaan sanksi bagi perusahaan PMA dan PMDN yang tidak sesuai atau 

melanggar perjanjian sebelumnya tidak berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan dikarenakan ketidak tegasan dari pihak BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau yaitu yang menjadi permasalahan adanya faktor 

pertimbangan politis. Dengan kata lain dari pihak BPMPD tidak mau 

gegabah dalam hal memberikan sanksi kepada perusahaan PMA dan 

PMDN. 

1.4. Pengorganisasian Segala Macam Kegiatan dalam Pengawasan BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau dalam Kegiatan Investasi PMA dan PMDN 
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Pengorganisasian merupakan langkah strategis dalam rangka 

pelaksanaan program kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 

proyek-proyek PMA dan PMDN di Kabupaten dan Kota. Pengorganisasian 

Tim pengendalian dilandasi oleh tugas pokok dan fungsi BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Nomor 9 Tahun 2008. 

Sejak Era Reformasi kedudukan dan wewenang BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau mengalami perubahan karena kewenangan Penanaman 

Modal sebagian besar diserahkan kepada Daerah Kabupaten dan Kota 

sejalan dengan UU No 22 Tahun 1999 Jo UU 32 Tahun 2004 Tentang 

Otonomi Daerah kondisi ini menjadikan peran dan kedudukan BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau bersifat regulatif dan koordinatif, teknis 

operasional dan pelayanan langsung kepada investor menjadi kewenangan 

Pemerintah Kabupaten dan Kota. Akan tetapi dalam realisasinya 

pengorganisasian tim pengendalian peran BPMPD masih dominan dan 

daerah kurang dilibatkan maka nampaknya berjalan masing-masing. 

Menurut hemat penulis dengan memperhatikan tugas pokok dan 

fungsi seharusnya pengorganisasian tim pengendalian dilandasi oleh Surat 

Keputusan Kepala BPMPD Provinsi Kepulauan Riau selaku 

penanggungjawab tim, ketua pelaksana bidang Pendataan, Pengendalian dan 

Pengawasan, sekertaris tim Kasubbid Pendataan, Pengendalian dan 

Pengawasan, para anggotanya adalah: para staf bidang Pendataan, 

Pengendalian dan Pengawasan, staf instansi penanaman modal Kabupaten 
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dan Kota, staf lembaga teknis terkait baik yang ada di Provinsi maupun 

daerah agar fungsi koordinasi dan peran serta kedudukan BPMPD sebagai 

badan koordinator lebih jelas dan akan dapat terjaminnya keselarasan tugas 

dan keserasian kerjasama antara BPMPD dengan stakeholder terkait.  

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa pengorganisasian tim 

pengendalian tidak berjalan dengan apa yang seharusnya. Di karenakan 

Peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau masih dominan dan daerah kurang 

dilibatkan maka nampaknya berjalan masing-masing. Dikarenakan tidak 

adanya penjelasan dan petunjuk teknis yang mengatur mengenai kedudukan 

antara pihak Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. 

1.5. Sistem Koordinasi Pelaporan dan Pemeriksaan dalam Pengawasan 

BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam Kegiatan Investasi PMA dan 

PMDN 

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau yaitu pengawasan sekaligus pengendalian terhadap 

pelaksanaan kegiatan investasi PMA dan PMDN di Kabupaten dan Kota 

yang ada di Kepulauan Riau. Pengendalian yang dimaksud yaitu 

pengendalian yang di atur dalam tata cara dan pedoman pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal yang meliputi, kegiatan pemantauan, 

pembinaan dan pengawasan dengan harapan agar pelaksanaan kegiatan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

penanaman modal yang berlaku. (Peraturan Kepala BKPM RI No 13 tahun 

2012).  
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Mekanisme pengendalian dilakukan antara lain dengan cara Preventif 

yaitu pengendalian yang dilakukan kepada perusahaan PMA dan PMDN 

lebih bersifat pembinaan, terutama kepada perusahaan-perusahaan PMA dan 

PMDN yang baru mendapatkan Surat Persetujuan Pemerintah, diberikan 

bimbingan teknis tentang langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan 

melalui pelaksanaan program sosialisasi dan bimbingan teknis penanaman 

modal.  

Berdasarkan pengamatan dan studi pustaka yang penulis lakukan, 

maksud dan tujuan diselenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis 

penanaman modal, yaitu: 

a. Bagi para aparatur Penanaman Modal Kabupaten dan Kota diharapkan 

dapat memahami peraturan perundang-undangan penanaman modal yang 

berlaku sehingga dapat berperan sebagai fasilitator bagi para perusahaan 

PMA dan PMDN yang akan menanamkan modalnya di daerah 

Kabupaten dan Kota yang bersangkutan dan mampu melayani secara 

professional kepada para pengusaha PMA dan PMDN.  

b. Bagi para perusahaan PMA dan PMDN tentu diharapkan mengetahui, 

memahami semua ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-

undangan penanaman modal yang berlaku, sehingga dalam 

melaksanakan kegiatan investasi PMA dan PMDN tidak terjadi 

penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan serta memahami 

kewajibannya untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman 

Modal (LKPM).  
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Tujuan yang diharapkan dari diselenggarakan sosialisasi dan 

bimbingan teknis penanaman modal yaitu dalam rangka mewujudkan:  

a. Perkembangan kegiatan investasi PMA dan PMDN yang berwawasan 

lingkungan.  

b. Meningkatkan kesadaran para investor PMA dan PMDN dalam 

memenuhi kewajiabnnya.  

c. Terciptanya iklim investasi PMA dan PMDN yang kondusif.  

Disamping penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis, juga 

dilakukan pemerikasaan administrasi dan pemantauan perkembangan 

kegiatan seperti halnya pengurusan izin-izin daerah, bagi perusahaan PMA 

dan PMDN yang mengalami kesulitan akan difasilisitasi dan biasanya 

mendapat bimbingan dan dibantu hingga diperolehnya perijinan daerah yang 

dikehendaki. 

2. Pengawasan Represif 

2.1. Perbandingan Hasil Kegiatan dengan Rencana dalam Pengawasan 

BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam Kegiatan Investasi PMA dan 

PMDN 

Pengendalian merupakan kegiatan untuk melakukan pemantauan, 

pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal yang berlaku. 

Pengendalian yang dimaksud yaitu pengendalian terhadap Penanaman 

Modal baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam 
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Negeri dilakukan terhadap proyek PMA dan PMDN mulai dari tahap 

perencanaan, tahap pembangunan dan tahap produksi atau komersil. 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan nampaknya fungsi 

koordinasi masih lemah karena proses penyusunan perencanaan masih 

didominasi oleh unit kerja Bidang Pengendalian belum melibatkan 

Stakeholder yang terkait khususnya Lembaga Teknis Penanaman Modal 

yang berada di Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau, demikian 

juga dengan Instansi Teknis terkait tentu hal ini tidak sejalan dengan 

nomenklatur lembaga teknis BPMPD Provinsi Kepulauan Riau yang 

berfungsi sebagai Badan Kordinator kegiatan Promosi dan Penanaman 

Modal di daerah. 

2.2. Penyebab Terjadinya Penyimpangan dalam Pengawasan BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau Dalam Kegiatan Investasi PMA dan PMDN 

Dalam setiap tindakan baik itu pengawasan maupun pengendalian 

terhadap suatu organisasi maupun perusahaan tidak akan pernah luput 

dengan namanya mencari penyebab dari suatu hasil yang tidak diharapkan. 

Hal tersebut penting untuk melakukan perbaikan kearah yang lebih baik. 

Dalam hal ini tim pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kegiataan penanaman modal yang dilakukan oleh BPMPD terhadap baik 

PMA maupun PMDN di daerah, mereka harus siap bertanggungjawab 

dengan cara memberikan laporan berupa hasil pelaksanaan baik hasilnya 

baik maupun buruk. 
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Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa pengendalian dan 

pengawasan yang dilakukan oleh BPMPD terhadap kegiatan investasi PMA 

dan PMDN belum efektif dan oftimal, hal ini dikarenakan lemahnya fungsi 

koordinasi baik pada pelaksanaan pengendalian dan pengawasan secara 

preventif maupun pengendalian secara represif yang dilakukan oleh 

BPMPD Provinsi Kepulauan Riau terhadap perusahaan PMA dan PMDN, 

sekaligus lemahnaya kordinasi antara pihak yang terkait dalam kegiatan 

investasi baik itu di Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah 

Kabupaten atau Kota. 

2.3. Penilaian Terhadap Hasil Kegiatan Pengawasan BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau dalam Kegiatan Investasi PMA dan PMDN 

Setiap tim pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kegiataan penanaman modal baik PMA maupun PMDN di daerah, mereka 

harus menyampaikan laporan hasil tugas lapangannya sebagai bukti bahwa 

tim telah melaksanakan tugasnya. Laporan merupakan informasi yang 

disampaikan oleh tim pengendalian dan pengawasan yang memuat data 

perusahaan dan hasil-hasil temuan yang terjadi dilapangan sebagai 

pertanggungjawaban tim kepada pimpinan dalam hal ini Kepala BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemberi tugas. 

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa pengendalian dan 

pengawasan yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kepulauan Riau 

terhadap kegiatan investasi PMA dan PMDN yaitu dalam segi proses 

kegiatan penilaian terhadap hasil kegiatan dalam pengawasan kegiatan 
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investasi sudah sesuai dengan prosedur. Dari pimpinan BPMPD tidak hanya 

menerima hasil laporan semata, namun dilakukan suatu tindakan 

pengecekan langsung atau cross check sehingga hasil laporannya bisa 

dipertanggungjawabkan. 

2.4. Sanksi yang Dilakukan Terhadap Pembuat Kesalahan dalam 

Pengawasan BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam Kegiatan 

Investasi PMA dan PMDN 

Sanksi merupakan hal yang harus selalu ada didalam suatu kegiatan 

baik itu kegiatan yang dilakukan dalam suatu pemerintahan maupun swasta 

berupa tindakan tegas karena melanggar peraturan atau perjanjian yang 

sebelumnya telah disepakati bersama.  

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa Kegiatan pengawasan 

Represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau dalam kegiatan investasi oleh PMA dan PMDN dalam hal 

pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran belum 

dilakukan secara tegas oleh pihak BPMPD Provinsi Kepulauan Riau. 

Alasannya sama dengan penjelasan alasan sebelumnya dalam pembahasan 

sanksi dalam pengawasan preventif yaitu alasan faktor pertimbangan politis 

yang menjadi permasalahannya. 

2.5. Pengecekan Kebenaran Laporan yang Dibuat oleh Para Petugas 

Pelaksana dalam Pengawasan BPMPD Provinsi Kepulauan Riau dalam 

Kegiatan Investasi PMA dan PMDN 
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Kegiatan pengecekan merupakan pemeriksaan kembali, kegiatan 

pengecekannya dilakukan secara langsung atau bisa saja dilakukan dengan 

cara meminta laporan dari pihak yang berbeda. Pengendalian penanaman 

modal atau pelaksanaan kegiatan investasi PMA dan PMDN lebih banyak 

dilakukan secara preventif dari pada pengendalian atau pengawasan yang 

bersifat represif.  

Pengawasan yang bersifat represif biasanya dilakukan bagi proyek-

proyek PMA dan PMDN yang melakukan pelanggaran berat seperti halnya 

terjadi pencemaran atau kurang memperhatikan aspek lingkungan dan 

biasanya terjadi karena adanya pengaduan-pengaduan masyarakat setempat 

yang merasa dirugikan karena dampak polusi tanaman di daerah sekitarnya 

mati, ikan-ikan terdapat di kolam juga mati, dan biasanya terjangkitnya 

penyakit kulit atau pernapasan yang di derita oleh mereka. Apabila terjadi 

peristiwa tersebut di atas BPMPD Provinsi Kepulauan Riau mengundang 

mitra kerja terkait untuk membahas permasalahan-permasalahan yang 

timbul sebagai akibat pelaksanaan proyek PMA dan PMDN di Kabupaten 

atau Kota dimana proyek tersebut dioperasikan. 

Dalam rapat koordinasi pembahasan masalah, biasanya di bentuk tim 

untuk melakukan peninjauan lapangan di daerah Kabupaten dan Kota 

dimana perusahaan PMA dan PMDN dibangun dalam rangka pencarian atau 

penggalian informasi baik dari perusahaan itu sendiri atau dari pihak 

masyarakat di daerah sekitar industri yang didirikan, untuk mendapatkan 

kebenaran informasi.  
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Untuk memperoleh informasi dari perusahaan dapat dikaji secara 

administrasi dapat dilihat dari jenis perizinan yang dimiliki baik perizinan 

pusat maupun perizinan daerah. Sehingga secara legalitas dapat diketahui 

apakah perusahaan tersebut telah melanggar aturan atau tidak disamping 

secara administrasi juga diperiksa, dikaji, dievaluasi secara fisik tentang 

bangunan water treatment yang dimiliki sudah sesuai dengan rencana amdal 

atau tidak. Apabila terjadi pelanggaran tim pengendalian akan melakukan 

langkah-langkah tindak dengan protap-protap yang telah dilakukan dalam 

ketentuan-ketentuan yang berlaku.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa peneliti mengenai pelaksanaan 

pengawasan kegiatan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman 

Modal Dalam Negeri di Provinsi Kepulauan Riau oleh Badan Penanaman Modal 

dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014, maka 

peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kepulauan 

Riau dalam kegiatan Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Kepulauan 

Riau tahun 2014 pada dasarnya telah dilakukan dengan baik, namun 

masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu: tidak adanya Petunjuk Teknis 

(JUKNIS) tentang tata cara pengawasan kegiatan Investasi PMA dan 

PMDN yang berdampak pada ketidakjelasan batas kewenangan kegiatan 

Investasi antara Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, ada 

ketidakjelasan dalam hal penerapan sanksi-sanksi kepada perusahaan 

PMA dan PMDN yang melanggar peraturan, pengorganisasian tim 

pengendalian tidak berjalan dengan apa yang seharusnya, dikarenakan 

peran BPMPD Provinsi Kepulauan Riau masih dominan dan daerah 

kurang dilibatkan.  

2. Pengawasan represif yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kepulauan 

Riau dalam kegiatan Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Kepulauan 
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Riau masih terdapat kekurangan, antara lain: belum tersedianya berapa 

jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dikategorikan tahap 

perencanaan, tahap pembangunan, dan tahap komersil, fungsi koordinasi 

masih lemah karena proses penyusunan perencanaan belum melibatkan 

lembaga teknis penanaman modal yang berada di Kabupaten dan Kota, 

laporan pelaksanaan tugas tim pengendalian dan pengawasan kegiatan 

Investasi PMA dan PMDN baru dilakukan secara tertulis dan belum di 

evaluasi oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja tim berdasarkan tingkat 

struktural.  

 

B. Saran 

Saran yang akan peneliti berikan bertujuan sebagai bahan masukan bagi 

pelaksanaan pengawasan kegiatan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Kepulauan Riau oleh Badan 

Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014. 

Adapun saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Dalam pengawasan preventif dalam kegiatan Investasi PMA dan PMDN 

di Provinsi Kepulauan Riau oleh BPMPD Provinsi Kepulauan Riau 

sebaiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau yaitu merumuskan kebijakan penanaman modal yang 

lebih bersifat teknis, pemberian sanksi yang lebih tegas kepada 

perusahaan PMA dan PMDN dalam rangka meningkatkan kesadaran 

para pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi di Kepulauan Riau, 
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dalam pengorganisasian peran daerah lebih dilibatkan agar dapat 

terjaminnya keselarasan tugas dan keserasian kerjasama antara BPMPD 

Provinsi Kepulauan Riau dengan Stakeholder terkait.  

2. Dalam pengawasan preventif dalam kegiatan Investasi PMA dan PMDN 

di Provinsi Kepulauan Riau oleh BPMPD Provinsi Kepulauan Riau 

sebaiknya penyusunan program kegiatan pengendalian dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kegiatan PMA dan PMDN proses penyusunannya 

melibatkan lembaga teknis penanaman modal yang ada di Kabupaten dan 

Kota dengan harapan diperolehnya sinergitas, keserasian program yang 

dirumuskan, meningkatkan fungsi koordinasi antara BPMPD Provinsi 

Kepulauan Riau dan lembaga teknis penanaman modal di Kabupaten dan 

Kota sebaiknya frekuensi kegiatan sosialisai dan bimbingan teknis 

penanaman modal lebih ditingkatkan, laporan tim yang telah melakukan 

tugas lapangan sebaiknya menyampaikan laporan secara lisan dalam 

pelaksanaan program rapat hasil pengendalian secara terprogram atau 

terjadwal.  

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi., 2006. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Bejo, Siswanto., 2003. “Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan 

Administratif Dan Operasional”. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

 

Bratakusumah, dan Solihin., 2002. “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah”. Jakarta: PT Gramedia. 

 

Certo, Samuel C. & S. Travis Certo., 2006. “Modern Management”. Pearson 

Prentice Hall. 

 

Halim, Abdul dan Tandelilin, Eduardus., 2001. “Analisis Investasi dan 

Manajemen Portofolio, Edisi Pertama”. Yogyakarta: BPFE. 

 

Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine, S.T., 2001. “Hukum Perusahaan Indonesia 

(Aspek Hukum dalam Ekonomi)”. Jakarta: PT. Anem Kosong Anem. 

 

Manan, Bagir., 2001. “Perkembangan Pemikiran & Pengaturan Hak Asasi 

Manusia di Indonesia”. Bandung: PT. Alumni. 

 

Miles dan Huberman., 2007. “Analisis Data Kualitatif”. Jakarta: Universitas 

Indonesia Press. 

 

Nazir, Mohd., 1999. “Metode Penelitian, Cetakan Ketiga”. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 

 

Ndraha, Taliziduhu., 2003. ”Budaya Organisasi”. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

 

Ndraha, Taliziduhu., 2005. “Teori Budaya Organisasi”. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. 

 

Ndraha, Taliziduhu., 2011. “Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru”. Jakarta: 

Rineka. Cipta. 

 

Rasyid, Muhammad Ryaas., 2000. “Makna Pemerintahan-Tinjauan dari segi 

Etika dan Kepemimpinan”. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya. 

 

Siswandi dan Iman, Indra., 2009. “Aplikasi Manajemen Perusahaan, Edisi 

Kedua”. Jakarta: Mitra Wicana Media. 

 

Sugiyono., 2009. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Bandung: 

CV. Alfabeta. 

 



54 
 

Sugiyono., 2011. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung: 

CV. Alfabeta. 

 

Sule, E.T dan Saefullah, Kurniawan., 2005. “Pengantar Manajemen”, Jakarta: 

Prenada Media. 

 

Sunariyah., 2006. “Pengantar Pengetahuan Pasar Modal”. Yogyakarta: AMP 

YKPN. 

 

Syafi’ie, Inu Kencana., 2001. “Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)”. 

Bandung: Refika Aditama. 

 

Ukas, Maman., 2004. “Manajemen Konsep, Prinsip Dan Aplikasi, Cetakan 

Ketiga”. Bandung: Agnini. 

 

Winardi., 2000. “Manajer dan Manajemen”. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

 

DAFTAR WEBSITE 

http://haluankepri.com/tanjungpinang/59150-setiap-tahun-investasi-di-kepri-rp6-

t.html. 

 

http://swarakepri.com/2013/12/24/wali-kota-batam-sulap-ijin-tambang-pasir-laut-

di-pulau-ngenang/ 

 

http://batampos.co.id/17-02-2014/sengketa-hotel-senilai-rp-400-miliar-rebutan-

saham-dan-sengkarut-perizinan-hotel-bcc/ 

 

http://menixnews.wordpress.com/cerita-perburuhan-di-batam-studi-kasus-pt-

livatech/ 

 

DAFTAR DOKUMEN 

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 13 Tahun 

2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal. 

 

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal. 

 

Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanam Modal Asing. 

http://haluankepri.com/tanjungpinang/59150-setiap-tahun-investasi-di-kepri-rp6-t.html
http://haluankepri.com/tanjungpinang/59150-setiap-tahun-investasi-di-kepri-rp6-t.html
http://swarakepri.com/2013/12/24/wali-kota-batam-sulap-ijin-tambang-pasir-laut-di-pulau-ngenang/
http://swarakepri.com/2013/12/24/wali-kota-batam-sulap-ijin-tambang-pasir-laut-di-pulau-ngenang/
http://batampos.co.id/17-02-2014/sengketa-hotel-senilai-rp-400-miliar-rebutan-saham-dan-sengkarut-perizinan-hotel-bcc/
http://batampos.co.id/17-02-2014/sengketa-hotel-senilai-rp-400-miliar-rebutan-saham-dan-sengkarut-perizinan-hotel-bcc/
http://menixnews.wordpress.com/cerita-perburuhan-di-batam-studi-kasus-pt-livatech/
http://menixnews.wordpress.com/cerita-perburuhan-di-batam-studi-kasus-pt-livatech/


55 
 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanam Modal Dalam Negeri. 

 

 


