
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perekonomian dunia sedang mengalami globalisasi yang sangat

pesat. Hal ini terlihat dari semakin maraknya penanaman modal asing pada suatu

perusahaan. Penanaman modal asing yang semakin pesat ini seperti meniadakan

batasan-batasan hubungan ekonomi internasional. Efek yang terjadi dari

globalisasi ekonomi salah satunya adalah arus informasi yang begitu cepat sampai

ke masyarakat dan akan semakin terlihat dengan berkembangnya perekonomian

suatu Negara. Salah satu yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi

di suatu Negara adalah terdapat banyaknya penanaman modal baik dari dalam

negeri maupun asing. Masuknya modal asing maupun dalam negeri telah

mempercepat modernisasi di Indonesia. Di samping itu dengan banyaknya

penanaman modal di Indonesia, terdapat banyak perbaikan sarana dan prasarana

yang merupakan dampak dari penanaman modal terhadap tingkat laju

pertumbuhan ekonomi nasional yang mengakibatkan terciptanya sarana dan

prasarana yang menunjang bagi kehidupan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan

penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang

menghambat penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan

kordinasi instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien,

kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing

 



tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan

berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan

realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.1 Pengertian dari

penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang

Penanaman Modal 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.2

Terdapat banyak jenis penanaman modal di Indonesia yang salah satunya

berupa saham. Pengertian saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam

berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah

perusahaan.3 Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan

yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam

bisnis saham.

Hadirnya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian nasional

Indonesia turut berperan dalam mempercepat laju perekonomian nasional,

sehingga sampai dengan tahap sekarang boleh dikatakan bahwa Indonesia sudah

menuju kepada negara yang maju dalam perekonomiannya. Hal itu dapat

dibuktikan dengan masuknya Indonesia kedalam jajaran-jajaran negara industri

baru dengan tingkat pendapatan nasional menjadi sekitar US $ 600 miliar per

1 UUPM, Penjelasan Umum alenia ke-2.

2 UUPM, Pasal 1 butir 3.

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Saham, hal.1, diakses tanggal 5 Februari 2012.

 



tahun sebelum terjadi krisis tahun 1998.4 Penanaman modal menjadi salah satu

alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan

modal dalam melancarkan pembangunan nasional, karena salah satu fungsi

diundangkannya penanaman modal khususnya penanaman modal asing untuk

masuk ke Indonesia adalah memanfaatkan modal, teknologi, skill atau

kemampuan yang dimiliki oleh penanam modal mengelola potensi-potensi

ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun untuk mengembangkannya

sangat memerlukan modal yang besar, teknologi yang canggih, skill dan

kemampuan yang profesional yang belum sepenuhnya mampu tertangani oleh

pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri.

Penanaman modal juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam

pemecahan masalah lapangan kerja, dimana tingkat pertumbuhan angkatan kerja

tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Banyaknya lulusan

perguruan tinggi yang belum mendapat pekerjaan akan menjadi persoalan yang

cukup gawat bilamana tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu dengan

kehadiran penanaman modal sedikit akan membantu pemerintah dalam hal

penyediaan lapangan kerja yang baru.

Dua manfaat dari penanaman modal yang menunguntungkan Indonesia

adalah meningkatnya pendapatan rill yang tercermin dari pada peningkatan

penerimaan pemerintah dan adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti

diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru. Dengan demikian akan

tampak bahwa peranan penanaman modal khususnya penanaman modal asing

4 Sentosa Sembiring. Hukum Investasi,( Bandung : CV Nuansa Aulia , 2007) hal.18.

 



dalam pelaksanaan pembangunan semakin nyata, meskipun masih ditemukan

beberapa kelemahan yang sifatnya teknis operasional seperti lemahnya

pengawasan aparat yang terkait terhadap kematian tenaga kerja asing yang

berlebihan dari suatu perusahaan modal asing.

Kendala yang sering menjadi batu sandungan untuk menanamkan

modalnya di Indonesia adalah masih diragukannya stabilitas keamanan dalam

negeri dan kurangnya kepastian hukum bagi penanam modal asing. Selain itu,

sering kali yang menjadi pokok persoalan adalah terbatasnya bidang usaha yang

dapat diusahakan atau digarap oleh penanam modal dikarenakan adanya

pengaturan yang dilakukan mengenai bidang-bidang usaha apa saja yang dapat

dilakukan modal asing.

Banyaknya kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman

modal memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat

penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tersedianya berbagai

infrastruktur yang cukup memadai bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik

penanam modal tersebut tetapi diperlukan pula berbagai insentif guna mendorong

aplikasi penanaman modal lebih banyak lagi ke Indonesia. Dengan kata lain,

diperlukan sebuah strategi pengembangan penanaman modal khususnya

penanaman modal asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul

dan menjadi faktor penghambat dalam menarik minat modal asing untuk

menanamkan modalnya di Indonesia. Mengembangkan penanaman modal sedikit

banyak mengandung resiko seperti, kemungkinan berkurangnya kedaulatan

negara dalam bidang ekonomi atas beberapa aspek dalam pengelolaan sumber

 



daya alam. Hal itu tidak bisa dihindari tetapi hanya bisa diawasi melalui

pembinaan dan pengendalian secara berkelanjutan serta konsisten berdasarkan

kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dibalik manfaat penanaman modal bagi suatu negara ada juga dampak

negatif yang ditimbulkan dari penanaman modal ini. Dampak negatif yang

ditimbulkan yaitu adanya dominasi antara kebebasan penanam modal dan

pemerintah, adanya kesenjangan pendapatan yang mengakibatkan stratifikasi

sosial, adanya ketergantungan negara terhadap negara-negara maju yang pada

akhirnya melahirkan penjajahan ekonomi dan dapat menimbulkan kerusakan

lingkungan hidup seperti pembuangan limbah secara sembarangan yang dapat

mengancam kehidupan biota-biota yang ada dalam air.

Setiap penanam modal asing yang akan melaksanakan usahanya di

Indonesia diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan kerjasama patungan

karena alasan ekonomi, politik, dan sosial, serta diharuskan dalam bentuk

Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sebagaiman diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007

tentang Penanaman Modal, yang berbunyi sebagai berikut:

Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.5

Konsekuensi dari pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007

tentang Penanaman Modal adalah suatu perusahaan asing tidak dapat langsung

5 UUPM, Pasal 5 ayat 2.

 



menjalankan kegiatannya dalam rangka penanaman modal di Indonesia.

Perusahaan asing tersebut harus mendirikan Perusahaan Terbatas (P.T.) di

Indonesia dengan modal yang sebagian dikuasainya, bergantung kepada bidang

usaha yang terbuka untuk investor asing. Dalam hal ini, pengusaha asing bekerja

sama dengan pengusaha Indonesia dalam bentuk perusahaan patungan (Joint

Venture Company).

Kerjasama patungan (joint venture) merupakan salah satu sarana untuk

menarik modal asing, namun pelaksanaannya masih tergantung pada negosiasi-

negosiasi dari masing-masing peserta, mengingat satu dan lain mempunyai

kepentingan yang berbeda. Pengusaha asing dan pengusaha lokal membentuk

suatu perusahaan baru yang disebut usaha patungan dimana mereka menjadi

pemegang saham yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Persetujuan

yang dimaksud adalah kesepakatan yang didasari atas suatu perjanjian yang harus

tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal

1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya

2. Para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum

3. Perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu

4. Persetujuan tersebut harus mengenai sesuatu hal yang tidak

bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.6

Dengan dilakukannya kerjasama patungan maka akan memudahkan

hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal. Dalam ketentuan Pasal 1

6 Pasal 1320 KUHPerdata.

 



butir 6 Undang-Undang Penanaman modal dinyatakan bahwa penanam modal

asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/ atau

pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik

Indonesia.7 Dasar dibentuknya kerjasama patungan adalah rasa percaya dan timbal

balik antara mitra. Akan tetapi, selalu ada kemungkinan terjadinya permasalahan

diantara investor. Apabila terjadi permasalahan maka dibuatlah kesepakatan yang

mengikat para pihak melalui negosiasi. Apabila kesepakatan dalam negosiasi

tidak dapat diselesaikan maka perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase

atau pengadilan.8 Kerjasama patungan dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang

berlaku di Indonesia.

Melalui pemaparan diatas mendorong penulis untuk menyusun skripsi

dengan judul “ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM

USAHA PATUNGAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN

PERUNDANG – UNDANGAN PENANAMAN MODAL”

7 UUPM, Pasal 1 butir 6.

8 http://www.scribd.com/doc/25167579/Arbitrase-Sebagai-ian-Sengketa-Dalam-Penanaman-
Modal-Asing, hal.3, di akses tanggal 5 Februari 2012.

 



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penanaman modal usaha patungan di Indonesia?

2. Bagaimana ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan

penanaman modal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan dari keinginan penulis untuk

memecahkan permasalahan hukum yang penulis telah uraikan diatas, yaitu:

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis ketentuan

kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal di

Indonesia.

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis pengaturan

penanaman modal patungan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang didapat dari penelitian hukum ini dapat

dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi teoritis dan sisi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi

pengetahuan tentang kepemilikan saham asing dalam penanaman modal patungan

di Indonesia.

 



2. Manfaat Praktis

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang

diperoleh.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan

penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang sehubungan dengan

judul penelitian hukum ini, rumusan masalah sehubungan dengan latar belakang

yang telah diuraikan, tujuan penelitian sehubungan dengan rumusan masalah,

manfaat yang diharapkan dari penilitian hukum ini, dan sistematika penelitian

yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab Tinjauan Pustaka ini akan membahas tentang landasan teori

dan landasan konsepsional dalam penelitian hukum ini. Landasan teori akan

membahas mengenai pengaturan Kepemilikan saham modal asing sebagaimana

diatur dalam Undang – undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

 



Landasan konsepsional akan membahas mengenai definisi dari terminologi yang

digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab Metode Penelitian ini akan membahas mengenai metode

peneilian, jenis penelitian yang digunakan, prosedur pengumpulan bahan

penelitian, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan

non-hukum, penulis juga akan membahas mengenai sifat analisis, hambatan

penelitian serta diakhiri dengan penanggulangannya.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab analisis hasil penelitian ini, penulis akan melakukan analisis

terhadap 2 (dua) hal penting, yaitu: (a) Pengaturan Kepemlikan Saham Asing

dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia ; dan (b) Kepemilikan saham

asing di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan pada

permasalahan yang telah dirumuskan dan dihubungkan dengan analisis yang

dilakukan.

 


