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Rangkap Jabatan oleh Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM

telah berakhir dengan ditetapkannya M Chatib Basri sebagai Kepala BKPM pecan lalu.

Dalam memilih dan mengangkat M Chatib Basri Presiden SBY tentu telah berhati-hati

dan mempertimbangkan banyak hal, sehingga pemangku jabatan strategis tersebut benar-

benar orang yang terpilih. Jika tidak, tentulah tidak perlu hingga setahun, posisi Kepala

BKPM dirangkap oleh Menteri Perdagangan.

Tentu, banyak harapan besar dari stake holder di dunia investasi terhadap nahkoda baru

BKPM yang dinantikan aksi nyatanya yang berpihak pada terciptanya iklim investasi

yang kondusif, tanpa mengorbankan sedikitpun kepentingan bangsa.

Sebagai seorang pemimpin, tentu Kepala BKPM M Chatib Basri telah memiliki beberapa

rencana strategis yang akan dilaksanakan segenap teamwork-nya, sehingga BKPM benar-

benar menjadi otoritas investasi di Indonesia. Diluar dari rencana strategi yang

dimilikinya, seyogyanya sang nahkoda perlu memperhatikan 3 (tiga) hal mendasar.

Pertama, perlu dasar sekaligus orientasi yang kuat bahwa BKPM adalah pemegang

otoritas penyelenggara investasi. Hal ini merujuk pada Pasal 7 (1) Peraturan Presiden No

27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang

telah mengatur bahwa Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang

penanaman modal oleh pemerintah dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman

Modal. Selama ini, otoritas penanaman modal masih setengah hati. Beberapa regulasi

yang tumpang tindih (overlap) masih ada, dan pada kenyataannya melenceng dari garis

otoritas yang semestinya dipegang oleh BKPM.

Beberapa contoh diantaranya adalah, terkait dengan proses pendirian kantor perwakilan

perusahaan asing di bidang konstruksi yang diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum No 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Persyaratan Pemebrian Izin Badan Usaha

1 ) - Ditulis sebagai buah pemikiran terkait dengan ditetapkannya Kepala BKPM RI yang baru, M Chatib
Basri menggantikan Gita Wirjawan yang telah setahun merangkap sebagai Menteri Perdagangan RI.

- Tulisan didasarkan pada beberapa regulasi yang terkait dengan penanaman modal, juga didasarkan
pada penerapan teknisnya.

2 ) Praktisi dan konsultan pendirian perusahaan PMA (mayoritas asal Jepang).



Jasa Konstruksi Asing (BUJKA). Dalam Permen PU ini, otoritas perwakilan BUJKA

berada dalam kewenangan Menteri Pekerjaan Umum.

Sama halnya dengan kantor perwakilan perdagangan asing, yang semula diatur dalam

Permendag Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Permendag No 28

Tahun 2010, sebelum akhirnya didelegasikan ke BKPM melalui Permendag No 01 Tahun

2012, yang intinya bahwa otoritas kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing

berada pada Menteri Perdagangan.

Di sisi lain, dalam Pasal 43 (1) Peraturan Kepala BKPM No 12 Tahun 2009, dinyatakan

bahwa Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) diluar sektor keuangan

wajib memperoleh izin dari PTSP BKPM. Logika sederhananya, karena perdagangan dan

pekerjaan umum jelas-jelas di sektor keuangan, sehingga perizinan perwakilan asing pada

sektor ini tetap merupakan otoritas BKPM. Hal-hal seperti ini yang kedepan harus

dihindari oleh BKPM selaku regulator, eksekutor maupun mediator bagi stakeholder

dunia investasi.

Kedua, sebagai pemegang otoritas penanaman modal, tugas dan kewajiban BKPM

selanjutnya adalah melakukan koordinasi lintas sektoral. Hal mana telah dirumuskan

dalam Pasal 2 (1) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, tentang Badan Koordinasi

Penanaman Modal, bahwa BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan

dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Regulasi ini mengamanahkan agar BKPM selalu melakukan kooridinasi yang rapi dan

erat dengan semua pihak, termasuk dengan setiap pemangku otoritas sektoral. Muara

koordinasi adalah terintegrasinya seluruh fungsi sektoral yang selaras dengan pencapaian

tujuan investasi. Indikator terintegrasinya lintas fungsi (cross functional integration)

salah satunya adalah, ketiadaan regulasi yang tumpang tindih. Masing-masing sektor

tetap mempunyai kewenangan sesuai sektor masing-masing, namun kebijakan dasar

investasi tetap BKPM sebagai entry point-nya.

Ketiga, seiring dengan dugaan dan prasangka beberapa kelompok bahwa BKPM sebagai

“calo” investor asing sebagai representasi dari imperialisme baru, BKPM perlu

melakukan terobosan-terobosan untuk lebih sekedar meng-counter “tuduhan” tersebut.

Hal mendasar yang harus dilakukan adalah tanggung jawab sosial (CSR) setiap



perusahaan asing. Merujuk pada pasal 74 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, bahwa CSR hanya diwajibkan untuk perusahaan yang bergerak atau

terkait dengan sumber daya alam.

Pada kenyataannya, banyak PMA yang lingkup usahanya tidak bergerak, dan juga tidak

terkait dengan sumber daya alam. Kondisi ini harus menjadi “ceruk terobosan” bagi

BKPM. Jika BKPM mewajibkan semua PMA harus melaksanakan kewajiban CSR

sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentu bukan hal yang

inkonstitusional, dan akan memberikan manfaat nyata pada masyarakat banyak. Langkah

ini tentu akan semakin mendekatkan PMA dengan masyarakat yang nyata-nyata

memerlukan hubungan sosial jangka panjang (longterm social relationship) yang baik.

Apabila BKPM dengan nakhoda baru tidak mempedulikan –setidaknya-- hal-hal diatas,

rasanya otoritas penyelenggaraan penanaman modal tetap masih setengah hati. Semoga

energi baru, semangat baru semakin menggairahkan dunia investasi yang tetap

menempatkan kepentingan bangsa sebagai yang pertama dan utama.


