
1

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

[

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai
Pustaka. Jakarta.

Dhaniswara K. Harjono. 2007. Hukum penanaman modal-Tinjauan Terhadap
Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang penanaman
modal. PT Raja Grafindo. Jakarta

Jeddawi, Murtir. 2005. Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah. UII Press.
Jogjakarta

Karta Saputra, G. 1985. Manajemen Penanaman Modal Asing. Bina Aksara.
Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Humum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya
Bakti. Bandung.

---------. 2004. Humum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Wiranata, I Gede AB. 2007. Kebijakan Penanaman Modal Menurut Undang-
undang No. 25 Tahun 2007. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

---------. 2007. Kajian Humum Penanaman Modal. Universitas Lampung. Bandar
Lampung.

Rencana strategis Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung 2010 –
2014

Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar RI 1945



2

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 LN 2007 No. 67 TLN No. 4724 tentang

Penanaman Modal

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah jo

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daaerah

4. Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1973 Sebagaimana diubah dengan

Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1998 yang kemudian diubah kembali

dengan Keputusan Presiden No. 121 Tahun 1999 Tentang BKPM dan

Keputusan Presiden No. 122 Tahun 1999 Tentang Pembentuk BKPM

5. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Keputusan

Presiden Tahun 1998 Tentanng Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman

Modal Daerah

6. PP No. 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

7. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan

Penanaman Modal dan Perizininan ( BPMP )

8. Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja.  Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung

9. Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Lampung

Internet

http://my.opera.com/winsolu/blog/pengertian-kompetensi

http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/17/pengertian-kompetensi

http://www.bkpm.go.id/index.php/main/content/14

http://www.investasilampung.web.id/tentang-kami.

http://www.wikipedia.org/wiki/invest



3



4

DAFTAR PERTANYAAN

1. Ibu NUR QOMARAWATI, SH, MH Sebagai Kepala Sub Bidang Perizinan

Pembangunan

1. Apa saja yang menjadi kewenangan BPMD Provinsi Lampung dalam hal

meningkatkan arus investasi di Provinsi Lampung ?

2. Hal-hal apa saja yang dilakukan BPMD Provinsi Lampung untuk menarik

calon investor untuk menanamkan modalnya ?

Jawab :

1. Yang menjadi kewenangan BPMD Provinsi Lampung adalah

a. Pembuatan Peraturan Kepala Badan atau juga disebut PERKA sebagai

tindak lanjut dari perintah Pusat atau PERKA BKPM Pusat yang tidak

lupa menyesuaikan dengan fakta atau kondisi yang ada di Provinsi

b. Penyusunan data dan informasi usaha lintas kabupaten/kota

c. Melakukan promosi tentang potensi daerah baik di dalam maupun luar

negeri secara berkala dan berkelanjutan

d. Pemberian izin usaha lintas kabupaten/kota

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang telah

mendapatkan izin dari BPMD dan dilakukan secara berkala

f. Penghubung atau menjembatani hubungan antara BPMD

Kabupaten/Kota dengan BKPM Pusat

2. Hal-hal yang dilakukan BPMD Provinsi Lampung untuk menarik calon

investor untuk menanamkan modalnya diantara lain :

a. Memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya

disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan

Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
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wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan

Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari

tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang

dilakukan dalam satu tempat. Perizinan adalah segala bentuk

persetujuan untuk rnelakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nonperizinan

adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan

informasi ~nengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. Memberikan izin prinsip ini sebagai penerapan dari PTSP izin prinsip

sendiri adalah izin yang menyangkut izin-izin lintas kota/kabupaten.

Izin prinsip adalah izin yang dibuat pada saat perusaahaan belum

berproduksi/ perusahaan yang akan berdiri, izin prinsip terdiri dari :

a) Izin prinsip perluasan yaitu izin yang dikeluarkan oleh BPMD

dalam hal luas tanah, besar kecil usaha, dibidang apa usaha ini

bergerak, sebelum BPMD mengeluarkan izin tersebut BPMD harus

membaca proposal pendirian dan turun lapanagan untuk

memastikan sesuai atau tidak dengan proposal yang telah diberikan

oleh pihak perusahaan/investor

b) Izin perubahan yaitu  izin yang dikeluarkan oleh BPMD apabila

ada perubahan dari perusahaan yang telah mendapat izin BPMD,

yaitu perluasan tanah, kapasitas produksi dan lain-lain.

c. Selain itu BPMD melakukan promosi-promosi dengan cara :

a) Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai potensi-

potensi  yang ada di daerah dan menjadi unggulan daerah tersebut

b) Melakukan pameran pembangunan yang diikuti tiap-tiap

kota/kabupaten, Pameran dilakukan berkala dan berkelanjutan

c) Mengikuti pameran-pameran yang diadakan didalam maupun luar

negeri
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2. Bapak  Ir. SYAHRUN RIZAL, SH, MM Sebagai Kepala Sub Bidang

Pengawasan

1. Dibidang pengawasan hal-hal apa saja yang dilakukan untuk melakukan

pengendalalian dan pangawasan  terhadap kegiatan penanaman modal ?

2. Bagaimana prosedur penanganan bila dilapangan ditemukan

pelanggaran/penyimpangan ?

3. Kendala apa yang sering dihadapi oleh petugas lapangan dalam melakukan

tugasnya ?

Jawab :

1. Hal-hal atau tahap-tahap yang dilakukan oleh BPMD khususnya dibidang

pengawasan diantara lain :

a. Monitoting/pemantauan adalah upaya yang dilakukan guna

memperoleh data perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang

telah mendapat surat persetujuan penamaman modal dan masalah-

masalah yang dihadapi, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya

b. Pemmbinaan/bimbingan adalah upaya atau kegiatan pembinaan yang

dilakukan guna membantu menyelesaikan masalah dan hambatan yang

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal

c. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna

mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan

yang telah ditetapkan dalam surat persetujuan penanaman modal dan

izin-izin pelaksanaan pusat.

2. Prosedur penanganannya yaitu melalui beberapa tahap diantaranya :

a. Peringatan tertulis (diberikan  sebanyak 3x berturut-turut dengan

tenggang waktu 1 bulan)
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b. Pembatasan kegitan usaha (pembatasan kegiatan usaha disalah satu

atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki beberapa lokasi)

c. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal

(penghentian sementara sebagian usaha bagi perusahaan yang

memiliki beberapa bidang usaha, pembekuan terhadap fasilitas

penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan

3. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh petugas lapangan dalam

melakukan tugasnya pada umumnya adalah kurang kooperatifnya dari

pihak perusahaan-perusahaan yang dipantau dengan tidak memberkan

keterangan yang diperlukan dengan berbagai alasan, Secara tidak langsung

sebenarnya izin yang diberikan oleh BPMD terdapat 2 fungsi yaitu : alat

kontrol/kendali bagi BPMD dan sebagai keabsahan/legalitas dari sebuah

perusahaan.


