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Buku ini khusus dicetak dan diperbanyak untuk acara 

Pengukuhan Guru besar di Universitas Airlangga 


Tanggal12 Juli 2008 


Dicetak: Airlangga University Press 

lsi di luar tanggung jawab AUP 


Assalamuhlaikum wa, 

Yang terhormat, 

Saudara Ketua, Sekretaris, 
Airlangga, 

Saudara Ketua, Sekretaris, 
Akademik Universitas 

Saudara Rektor dan Wakil 
Para Guru Resar Universi 
Para Dekan dan Wakil De 
Para Ketua dan Sekretaris 

Airlangga, 

Para Ternan Sejawat dan S 
Airlangga, 

Para Undangan serta Hadi 
Khususnya para mahasisw, 

Mengawali pidato peri__ 

saya di hadapan sidang ~ 
Airlangga yang terhorm~ 
memanjatkan puji syuku 

rahmat, taufiq, dan hidaya 
dalam keadaan sehat wal'~ 
ini. 

Hadirin yang saya muliakal 

Pada hari ini saya D.1 

jabatan Guru Besar dalan 
ini merupakan bentuk perl 
saya tentang pembinaan ( 
investasi yang saya emban. 

..... 
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I.rI,,2nV,,1c untuk acara 
on""r,,,,,,,,, Airlangga 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Yang terhormat, 

Saudara Ketua, Sekretaris, dan Anggota Wali Amanat Universitas 
Airlangga, 

Saudara Ketua, Sekretaris, Para Ketua Komisi, dan Anggota Senat 
Akademik Universitas Airlangga, 

Saudara Rektor dan Wakil Rektor Universitas Airlangga,_ 
Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu, 
Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga, 
Para Ketua dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas 

Airlangga, 

Para Ternan Sejawat dan Segenap Civitas Akademika Universitas 
Airlangga, 

Para Undangan serta Hadirin yang saya muliakan, 

Khususnya para mahasiswa yang saya banggakan. 

Mengawali pidato peresmian pengukuhan jabatan Guru Besar 
saya di hadapan sidang terbuka Senat Akademika Universitas 
Airlangga yang terhormat pagi ini, pertama kali marilah kita 

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. atas limpahan 
rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga kita pada pagi ini masih 

dalam keadaan sehat wal'afiat dapat mengikuti sidang yang mulia 
ini 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada hari ini saya memperoleh amanah untuk menerima 
jabatan Guru Besar dalam bidang IImu Hukum Investasi, pidato 
ini merupakan bentuk perhatian, komitmen dan rencana ke depan 
saya tentang pembinaan dan pengembangan bidang ilmu hukum 
investasi yang saya emban. 
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Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan pandangan 
saya mengenai: 

PARADIGMA BARU 

KEBIJAKAN HUKUM INVESTASI INDONESIA, 


SUATU TANTANGAN DAN HARAPAN 


Investasi bagi suatu negara adalah merupakan suatu keharusan 

atau keniscayaan, karena investasi adalah merupakan salah satu 

motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong 

perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan 
masyarakatnya. Investasi di suatu negara akan dapat berlangsung 

dengan baik dan bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, manakala 

negara mampu menetapkan kebijakan investasi sesuai dengan 

amanah konstitusinya. 

Kebijakan investasi harus memiliki dasar filosofi dan hukum 

yang kuat dan jelas. Kebijakan investasi ibarat sinar pembawa 

cahaya ke mana arah yang harus dituju dan sekaligus ibarat jalan 

yang harus dilalui, bagaimana cara melaluinya serta aturan apa 
yang harus diikuti agar dapat sampai ke tujuan dengan selamat 

dalam melakukan suatu investasi di suatu negara. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Ilmu hukum investasi melalui teori, asas atau prinsip hukum 

dan aturan-aturan hukum serta konvensi/perjanjian internasional 

yang ~erkembang telah memberikan landasan yang cukup bagi 

dasar pengembangan kebijakan hukum investasi di suatu negara. 

Walaupun ada berbagai macam teori dari sudut pandang yang 

berbeda-beda namun semua itu oleh para ahli hukum dimaksudkan 

sebagai dasar pemahaman untuk dasar pengembangan konsep dalam 

upaya untuk satu tujuan yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan 

rakyat. Namun dalam praktik baik dalam tataran perumusan 

kebijakan hukum atau pun dalam tataran implementasinya 

kebijakan hukum mVA!:It.l'I!:IlI 

non hukum khususnya 

Pada tataran perum~ 
pemerintah suatu negara 

sangat parsial dan reaktif 

kondisi ekonomi dunia 

tanpa dilakukan pengkaji~ 
timbulnya akibat dari 

bersangkutan, dan 

bagaimana pertimbangan-d 

seiring dengan KI::UUilU1li:m 

pihak yang berbeda, 

penerima investasi (host 

biasanya diwakili oleh 
corporation (TNC) atau 

bidang investasi, illl~i1Ui11111'y 
pernbangunan ekonomi 

yang menjadi dasar 

Teori-teori ekonomi 

pijakan kebijakan hukum 

sebagai berikut. 
1. 

terhadap pembangunan 
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-

menyampaikan pandangan 

merupakan salah satu 
negara dapat mendorong 
tuntutan perkembangan 
akan dapat berlangsung 

dan rakyatnya, manakala 

investasi sesuai dengan 

. ibarat sinar pembawa 

dan sekaligus ibarat jalan 

serta aturan apa 
ke tujuan dengan selamat 

investasi di suatu negara. 
dari sudut pandang yang 

ahli hukum dimaksudkan 

keadilan dan kesejahteraan 
dalam tataran perumusan 

tataran implementasinya 

kebijakan hukum investasi tidak lepas dari pengaruh aspek-aspek 

non hukum khususnya dari aspek ekonomi dan politik. 
Peda tataran perumusan kebijakan hukum investasi tidakjarang 

pemerintah suatu negara melakukan pendekatan-pendekatan yang 

sangat parsial dan reaktif karena terdorong oleh suatu situasi dan 
kondisi ekonomi dunia yang sedang goncang pada saat tertentu, 

tanpa dilakukan pengkajian yang mendalam tentang kemungkinan 
timbulnya akibat dari kebijakan hukum yang telah ditetapkan. 

Beberapa negara berkembang di masa lalu dalam 
mengembangkan suatu kebijakan hukum investasi lebih 
menekankan dari sudut pandang kepentingan negara yang 
bersangkutan, dan kurang mempertimbangkan secara seksama 
bagaimana pertimbangan-pertimbangan dari segi kepentingan para 
investor yang akan menanamkan modal di negaranya. 

Sebenarnya dalam masalah pengembangan kebijakan hukum 
investasi dikenal adanya dua kelompok besar teori yang berkembang 
seiring dengan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing 

pihak yang berbeda, khususnya dalam kaitannya dengan investasi 

asing langsung (foreign direct investment) yaitu pihak negara 
penerima investasi (host country) dan pihak para investor yang 
biasanya diwakili oleh perusahaan transnasionalltransnational 
corporation (TNC) atau multi national corporations (MNCs). 

Teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam 
bidang investasi, tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan 
pembangunan ekonomi yaitu melihat dari segi kepentingan ekonomi 
yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya 

meminjam dari teori-teori ekonomi pembangunan. 

Teori-teori ekonomi pembangunan yang dipinjam sebagai dasar 
pijakan kebijakan hukum investasi yang cukup populer di antaranya 

sebagai berikut. 
1. 	 Neo - Classical Economic Theory 

Berpendapat bahwa FDI memiliki kontribusi yang positif 
terhadap pembangunan ekonomi terhadap host country. Dengan 

s 
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mengutip pendapat Sornarajah, Sheriff H. Seid menyatakan 

bahwa beberapa faktor yang saling terkait yang dapat 

mendukung pendapat tersebut antara lain adalah: 

a. investor asing biasanya mem,bawa modal ke Mst country yang 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas di host country; 
b. aliran modal dan investasi kembali keuntungan, mendorong 

peningkatan total saving di host country; 
c. pendapatan pemerintah meningkat melalui pajak dan 

pembayaran.1 

Fakta ini menunjukkan bahwa modal asing yang dibawa ke host 
country juga mendorong modal domestik yang memungkinkan 
untuk menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha. Sejalan 

dengan kesimpulan Sornarajah dapat dinyatakan bahwa investasi 

asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan bagi 

host country sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan nasional.2 

2. Dependency Theory 
Teori ini secara diametral berlawanan dengan teori ekonomi 

klasik dan berpendapat bahwam foreign investment tidak 
menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di 

host country. Mereka berpendapat bahwa foreign investment 
menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan 

pertambahan ketidakseimbangan pendapatan di host country 
sebagaimana dinyatakan oleh Rothgeb.3 

Teori ini juga berpendapat bahwa FDI kelihatannya sebagai 

ancaman terhadap kedaulatan host country dan terhadap 

kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya. Karena 

I SherifH Seid, Global Regulation a/Foreign Direct investment, Ashgat Publishing Company, USA, 
2002, h, 10. 

2 Muchammad Zaidun, Penerapan Prinsip-prinsip Hukum internasional Penanaman Modal Asing di 
indonesia (Ringkasan Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005, h, 8. 

J Sornarajah, The international Law on Foreign irrvestment, Cambridge University Press, 1995, 
h.38. 

investasi asing ada 

menggunakan pengaruh 

host country sehingga 

host country cukup besar.4 

3. The Middle Path Theory 
. Berdasarkan suatu 

menyimpulkan bahwa 

menghidupkan 

juga membawa 

modal dan teknologi, 

peluang baru untuk 
sangkal 

investasi asing melalui 

yang membahayakan, 

juga teridentifikasi 

daripada investasi 

negara berkembang 

mengatur penapisan 

melalui kebijakan 

memiliki aspek positif 
karena itu host co 
hatian dan 

mengembangkan 

4. State/Government 
Beberapa argumen 

a. untuk mengoreksi 

b. ketika pasar gagal 

ekonomi; dan 

c. keterlambatan industn~ 

4 Muchammad Zaidun, ibid., h, 9 
5 Sornarajah, Lac cit., dan Muchammad 
6 Muchammad Zaidun, ibid., h, 10 
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T 

H. Seid menyatakan investasi asing ada kecenderungan memperluas yurisdiksi dan 
terkait yang dapat menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap 

adalah: host country sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap 
ke host country yang host country cukup besar.4 

3. The Middle Path Theory 
. Berdasarkan suatu studi terhadap MNCs, Sornarajah 
menyimpulkan bahwa ternyata MNCs dapat menjadi mesin dan 

melalui pajak dan menghidupkan pertumbuhan dalam pembangunan dunia, dan 
juga membawa keberuntungan bagi ekonomi lokal melalui ali ran 

modal dan teknologi, generasi baru tenaga kerja dan kreasi 
yang memungkinkan peluang baru untuk pendapatan ekspor. Hal ini merupakan 

berbagai usaha. Sejalan sangkalan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa 
liirlva'tall~n bahwa investasi investasi asing melalui MNCs pasti menimbulkan keadaan 
atau menguntungkan bagi yang membahayakan, namun demikian dalam studi ini masih 

pertumbuhan ekonomi juga teridentifikasi adanya efek merusak atau mengganggu 
daripada investasi asing.5 Konsekuensinya banyak negara

negara berkembang mengembangkan regulasi yang antara lain 
dengan teori ekonomi mengatur penapisan dalam perijinan dan pemberian insentif 

investment tidak melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing 
ekonomi di memiliki aspek positif juga aspek negatif terhadap host country, 

karena itu host country barus hati-hati dan bijaksana. Kehati
hatian dan kebijaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan 
mengembangkan kebijakan regulasi yang adi1.6 

4. State/Government Intervention Theory 
kelihatannya sebagai Beberapa argumen teoritik perlunya intervensi negara dalam 

country dan terhadap kerangka transformasi ekonomi adalah: 
a. untuk mengoreksi kegagalan pasar; 
b. ketika pasar gagal untuk mendorong industri/pembangunan 

ekonomi; dan 

1l11lelll.1\l;nl!alPublishing Company, USA, c. keterlambatan industriaIisasi. 

l1..tprnn•.;nnn} Penanaman Modal Asing di 
Airlangga Surabaya, 2005, h. 8, 4 Muchammad Zaidun, ibid., h, 9 
Cambridge University Press, 1995, S Sornarajah, Loc cit., ,dan Muchammad Zaidun, foe cit. 

6 Muchammad Zaidun, ibid., h. 10 
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Pendukung teori ini berpendapat bahwa perlindungan terhadap melalui berbagai n.~uiJan.(1il 
invant industries di negara-negara berkembang dari kompetisi 

dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang 

essensial bagi pembangunan nasional (Grabowski). 

Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang Hadirin yang saya muuuf(,(J,fU 

dapat mengarahkan gerak langkah kebijakan ekonomi termasuk 
Pada sisi lain dalaminvestasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar 

juga dipengaruhi olehuntuk mengoreksi ketimpangan pasar juga sekaligus memberikan 

perlindungan terhadap invant industries, kepentingan masyarakat, 
pengusahapengusaha domestik dan perlindungan lingkungan. Tetapi yang 

juga tidak kalah pentingnya peran negara juga dapat memberikan 

perlindungan kepentingan para investor termasuk investor asing.7 

transnasional yangBeberapa teori tersebut paling tidak menggambarkan adanya 
kelompok teori ini ~~"lUa.l\,-~l~tiga varian pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang 

dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan/pijakan kebijakan hukum 

investasi dari sisi kepentingan host country. Varian-varian tersebut 

adalah: Pertama, yang mewakili kelompok Neo Classical Economic 

Theory yang sangat ramah dan menerima de'ngan tangan terbuka International 

terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap 2. Vernons Product Life 

sangat bermanfaat bagi host country. 3. The Horizon Global 

Kedua, yang mewakili kelompok Dependency Theory yang secara 4. Market Imperfection 

diametral menolak masuknya investasi asing, dan menganggap 5. The Transaction Cost or 

masuknya investasi asing dapat mematikan investasi domestik 6. The Location Theory; 

serta mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam 7. Exchange Risk Theory; 

perekonomian nasional. Investasi asing juga dianggap banyak 8. Dunnings Eclectic 

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap Apabila diperhatikan 
pelanggar~n HAM atau pun lingkungan. tersebut menjelaskan 

Ketiga, pandangan yang mewakili kelompok "jalan tengah" 

(the middle path theory) yang memandang investasi asing selain 
8 Untuk memahami lebih dalam 

bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak (negatif), karena in Vietnam, Policy Implications Institute 
Mahmud Marzuki, Pengaluran Hukum 

itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif Program Pascasarjana Universitas Ai 
Globakation, FDl, Regional /nle""ation 
Ashgate, Aldershot Burlington 
an Asian Perspective, The Chinese 

7 Muchammad Zaidun, ibid., h. II (ISEAS), Singapore, 1998, h. 3-4. 
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perlindungan terhadap 
IOl"lrol"Y1bang dari kompetisi 

merupakan hal yang 

FU'JIUA.UU ekonomi termasuk 

bisa mengintervensi pasar 

sekaligus memberikan 

kepentingan masyarakat, 

lingkungan. Tetapi yang 

juga dapat memberikan 

kebijakan investasi yang 

PLJ".n.UU kebijakan hukum 

Varian-varian tersebut 

Neo Classical Economic 

dengan tangan terbuka 

investasi asing dianggap 

Theory yang secara 

, .... ,,, ....... investasi domestik 


baik terhadap 

investasi asing selain 

dampak (negatif), karena 

. dampak negatif 

melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain 

melalui penapisan (screening) dalam perijinan dan upaya sungguh

sungguh dalam penegakan hukum. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada sisi lain dalam penentuan kebijakan hukum investasi 

juga dipengaruhi oleh kelompok besar teori lain yang lebih 

mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan motivasi para 

pengusaha transnasional/transnational corporation (TNC) atau 

multi national corporations (MNCs). 

Teori-teori tersebut lebih dikenal sebagai teori-teori perusahaan 

transnasional yang berkaitan dengan investasi asing. Dalam 

kelompok teori ini setidak-tidaknya ada delapan teori yang seringkali 

memperoleh perhatian dalam pembahasan tentang hukum investasi, 

khususnya investasi asing. 

Kedelapan teori tersebut adalah: 

1. International Organization Theory; 
2. Vernon-s Product Life Cycle Theory; 

3. The Horizon Global Theory; 
4. Market Imperfection Theory; 
5. The Transaction Cost or Internalization Theory; 
6. The Location Theory; 
7. Exchange Risk Theory; dan 

8. Dunning's Eclectic Theory. 8 

Apabila diperhatikan secara seksama, pada dasarnya teori 

tersebut menjelaskan tentang motivasi dasar serta kepentingan 

8 Untuk memahami lebih dalam tentang teori-teori ini, baca Pham Hoang Mai, FDI and Development 
in Vietnam, Policy Implications lnstitute of South East Asians Studies (ISEAS), Singapore, h. 5-9, Peter 
Mahmud MalZuki, Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan Transnasional di Indonesia (Disertasi), 
Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, h. 41-63, Anthony Bende-Nabende, 
Globali=ation, FDI, Regional Integration and Sustainable Development, Theory, Evidence and Policy, 
Ashgate, Aldershot Burlington USA, Singapore, Sydney, 2002, h. 33, Yasheng Huang, FDI in China 
an Asian Perspective, The Chinese University Press, Hongkong-Institute of South East Asian Studies 
(ISEAS), Singapore, 1998, h. 3-4. 
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yang menjadi landasan pertimbangan para investor asing dalam 

melakukan investasi ke luar negeri, yaitu antara lain meliputi 
faktor-faktor sebagai berikut: 
1. 	 keunggulan perusahaan; 

2. 	 struktur pasar, ketidaksempurnaan pasar dan perluasan pasar; 

3. 	 ketersediaan bahan baku (sumber daya alam) dan sumber daya 

manusia; 

4. 	 pertimbangan risiko, termasuk stabilitas politik dan hukum; 

5. 	 biaya transaksi, keunggulan dan kemudahan (pajak dan 

perijinan); 

6. 	 kebijakan host country (negara tujuan investasi); dan 

7. 	 kebijakan pemerintah dalam negeri investor. 

Mencermati dua kepentingan besar yang harus menjadi dasar 
pertimbangan teoretik dalam menetapkan kebijakan investasi di 

negara-negara berkembang tersebut acapkali tidak mudah. Karena 

adanya tarik-menarik kepentingan antara host country dengan 

para investor yang memiliki dasar pertimbangan dan motivasi 

yang berbeda-beda tersebut. Hal ini tidak jarang menyebabkan 

kebijakan hukum investasi yang telah ditetapkan terasa mandul, 
karena dianggap "setengah hati" dan dirasakan masih menimbulkan 

hambatan bagi para calon investor ataupun para investor. Dilema 

ini adalah merupakan suatu realitas yang harus disikapi dan 

dipecahkan secara seksama agar kebijakan hukum yang ditetapkan 

dapat mantap dan kokoh serta dapat memprediksi risiko-risiko yang 

mungkin terjadi terhadap pilihan kebijakan hukum investasi yang 

telah ditetapkan baik terhadap kepentingan investor domestik atau 

pun investor asing. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Secara teoretis dalam merumuskan kebijakan hukum investasi 

memang harus didasarkan pada dua kelompok besar teori yang 

harus dipilih sebagai landasan (kerangka) konsep peru.musan 

kebijakan. Tetapi hal 

yaitu pada konstitusi negaral 

Konstitusi selain mene~ 
dan sosial tentunya juga 
masalah kebijakan hukum 

kebijakan hukum dalam 

Berdasarkan ..... i..,o;.,.._.,..1 

menjadi landasan "".,'-"Ia.... 

kebijakan investasinya, 
negara. 

Sistem ekonomi suatu 

kebijakan ekonomi dan 

Konsekuensi daripada 

ekonomi yang dianut suatu 
akibat pada kebijakan 

yang harus sejalan. 

sistem ekonomi pasar yang 

dalam pengaturan l1un.ULUI 

justru pengaturan l1UJ.\.UlllI 

komunitas ekonomilbisnis 

Sebaliknya kalau sistem 

dalam kebijakan pengaturarj 

diatur dan ditentukan oleh 
regulated. 
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-
para investor asing dalam 

yaitu antara lain meliputi 

pasar dan perluasan pasar; 

daya alam) dan sumber daya 

politik dan hukum; 

kemudahan (pajak dan 

yang harus menjadi dasar 
kebijakan investasi di 

~"""jf'n."L"· tidak mudah. Karena 
antara host country dengan 
pertimbangan dan motivasi 

tidak jarang menyebabkan 

ditetapkan terasa mandul, 

C1l:)GlA.aU masih menimbulkan 

risiko-risiko yang 

I'lJ",A....... hukum investasi yang 

"1l~!5~~ investor domestik atau 

kebijakan hukum investasi 

....u.!5A..r:J.J konsep perumusan 

kebijakan. Tetapi hal tersebut seharusnya juga didasarkan pada 

pijakan pokok dalam perumusan kebijakan hukum suatu negara 

yaitu.pada konstitusi negara. 
Konstitusi selain menetapkan dasar kebijakan politik, ekonomi 

dan sosial tentunya juga menetapkan kebijakan hukum, dan dalam 

masalah kebijakan hukum investasi, maka rujukannya adalah dari 

kebijakan hukum dalam bidang ekonomi, karena kebijakan hukum 
investasi adalah merupakan salah satu implementasi kebijakan 

hukum dalam bidang ekonomi. 

Berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut dalam kebijakan 

ekonomi yang bersumber pada konstitusi itulah dapat diketahui 
dasar pijakan sistem ekonomi suatu negara yang dianut dan 

dikembangkan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyatnya. Dengan demikian ada beberapa pilar dasar yang harus 
menjadi landasan kebijakan ekonomi suatu negara termasuk 
kebijakan investasinya, dan pilar yang utama adalah konstitusi 
negara. 

Sistem ekonomi suatu negara akan diikuti secara linear oleh 

kebijakan ekonomi dan secara khusus kebijakan investasinya. 

Konsekuensi daripada landasan sistem ekonomi dan kebijakan 

ekonomi yang dianut suatu negara maka membawa pengaruh dan 

akibat pada kebijakan hukum ekonomi (termasuk hukum investasi) 

yang harus sejalan. 
Sebagai suatu contoh sederhana kalau suatu negara menganut 

sistem ekonomi pasar yang liberal-kapitalistik, maka peran negara 

dalam pengaturan hukum di sektor privat sangat terbatas dan 

justru pengaturan hukum di sektor privat banyak diatur oleh 

komunitas ekonomilbisnis selaku self regulatory organization (SRO). 

Sebaliknya kalau sistem ekonomi sosialistik-etatisme yang dianut, 

dalam kebijakan pengaturan hukum bidang ekonomilbisnis banyak 

diatur dan ditentukan oleh negara sehingga tidak jarang terjadi over 

regulated . 
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Konsekuensi pilihan sistem ekonomi membawa pengaruh pada Hadirin yang saya muul1JWJl 
pilihan kebijakan ekonomi dan investasi, termasuk kebijakan hukum 

Walaupun posisi n..UU~\;Udalam bidang investasi, sehingga corak dan watak pengaturan 
teori tentang investasi

(hukum) investasi akan mencerminkan jiwa daripada sistem 
perumusan kebijakan

ekonomi yang dianut sebagaimana yang telah digariskan oleh 
pentingnya adalah

ketentuan konstitusi. Karena itu ketegasan tentang konsep dasar 

sistem ekonomi yang dianut yang tertuang dalam konstitusi suatu 
negara merupakan acuan dasar yang sangat fundamental bagi 

berkembang memberi perumusan arah kebijakan ekonomi dan investasi. Kecenderungan 
berperannya negaralO 

adanya penafsiran yang cukup beragam terhadap ketentuan 
kebijakan hukum investasi. kOIistitusi yang menjadi dasar pijakan sistem ekonomi yang dianut 

Paradigma dalamakan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dalam 
terdiri atas paradigma

perumusan kebijakan ekonomi/investasi. 
ambivalen. Melihat sejarah Apabila didalami lebih jauh berbagai kebijakan (hukum) 
pada awal kemerdekaan investasi di negara-negara berkembang selalu cenderung mengikuti 
ciri-ciri paradigma ini pola kapitalis, sosialis dan jalan tengah. Penganut jalan tengah 
dipandang sebagai suatu pada dasarnya juga memiliki dua arah pendekatan yang berbeda, 
kehadiran investasi yang satu pendekatannya mengarah ke kapitalis dan yang lain 
mengganti atau mengaml:>l''pendulumnya'' mengarah ke sosialis atau tidak jarang pula selalu 
yang akan merugikanberayun sesuai dengan irama dan arah perkembangan internasional, 

Sherif H. Seid 111~UiSl::U,i:UI.1yang mana yang lebih menguntungkan bagi negaranya. Pilihan

pilihan terhadap model sistem "market socialism" sebagaimana yang 

dianut oleh RRC dan juga Vietnam cenderung mulai menjadi acuan 

beberapa negara berkembang yang semula menganut faham sosialis 

komunis.9 

asalnya.11 
9 RRC memulai kebijakan reformasi serta pintu terbuka pada tabun 1978 yang diikuti dengan 

perlindungan bagi penanam modal asing pada tabun 1979, sedangkan Vietnam pada tahun 1986 Berdasarkan ..."'.."'rl',.,.....1 
menge1uarkan kebijakan yang dikenal dengan program" Doi Mot' yang mendorong sektor swasta melalui 
reformasi konstitusi dan perundang-undangan dalam bidang perekonomian, dunia usaba dan penanaman 
modal. Untuk diskusi lebih lanjut lihat E. Chen, "FDI in Asia: Developing Countries Versus Developed 
Countries Firms", di dalam E. Chen (ed.), Transnational Corporations and Technology Transfer to 
Developing Countries, Volume 18, Routledge, London, 1994, h. 381-382, dan lihat Laurence J Brahm, 
China s Century (Abadnya Tiongkok), terjemahan, Interaksara, 2002, h. 326 dan Lih. Jika Investor 10 Mengenai pembahasan masalah 
Berpaling ke Tetangga, Kompas, 18 Februari 2001, Lihat pula Margaret M. Pearson, Joint i"imtures in the in Mixed Economy, Stevents and Son, 
People's Republic ofChina, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1991, h. 8. II Sherif H. Seid, op cit, h. xi 
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membawa pengaruh pada 

termasuk kebijakan hukum 

dan watak pengaturan 

jiwa daripada sistem 

telah digariskan oleh 

tentang konsep dasar 

dalam konstitusi suatu 

sangat fundamental bagi 

investasi. Kecenderungan 

terhadap ketentuan 

i kebijakan (hukum) 

selalu cenderung mengikuti 

Penganut jalan tengah 

tidak jarang pula selalu 

lpeirklemlbang:an internasional, 

bagi negaranya. Pilihan

I"V'~"".••""." sebagaimana yang 
mulai menjadi acuan 

menganut faham sosialis 

pada tahun 1978 yang diikuti dengan 
sedangkan Vietnam pada tahun 1986 

Mol" yang mendorong sektor swasta melaJui 
perekonomian, dunia usaha dan penanaman 

Developing Countries Versus Developed 
Corporations and Technology Transfer to 
h. 381-382, dan lihat. Laurence 1. Brahm, 

2002, h. 326 dan Lih. Jika Investor 
Margaret M. Pearson, Joint Hmtures in the 

New Jersey, 1991, h. 8. 

Hadirin yang saya muliakan, 

'\Yalaupun posisi konstitusi, dan pilihan-pilihan terhadap teori

teori tentang investasi menjadi faktor-faktor yang strategis dalam 

perumusan kebijakan hukum investasi, namun yang tidak kalah 

pentingnya adalah peran negara sebagai suatu entitas hukum 

yang mandiri yang dapat menetapkan arahan pilihannya terhadap 

suatu kebijakan yang dianut. Perkembangan sejarah negara-negara 

berkembang memberikan pengalaman bagi Indon,esia betapa 

berperannya negaralO dalam menentukan arah perkembangan 

kebijakan hukum investasi. 

Paradigma dalam kebijakan hukum investasi pada dasarnya 

terdiri atas paradigma konservatif, paradigma liberal dan paradigma 

ambivalen. Melihat sejarah kebijakan hukum investasi di Indonesia, 

pada awal kemerdekaan mencerminkan suatu paradigma konservatif, 

ciri-ciri paradigma ini antara lain melihat bahwa investasi asing 

dipandang sebagai suatu ancaman dalam perekonomian nasional, 

kehadiran investasi asing akan merupakan desakan dan akan 

mengganti atau mengambil peran dalam perekonomian nasional 

yang akan merugikan kepentingan nasional. 

Sherif H. Seid mengatakan jika tidak ada mekanisme pengaturan 

yang bijaksana dan hati-hati, investasi asing langsung tidak akan 

selalu bermanfaat bagi host country, tetapi sebaliknya dapat 

mengakibatkan misalnya bahaya kerusakan lingkungan, kerusuhan 

sosial dan bahkan perang saudara. Bahkan beberapa investor 

menawarkan modalnya ke sebuah negara berkembang agar dapat 

lepas dari beban dan biaya lingkungan yang lebih ketat di negara 

asalnya.11 

Berdasarkan paradigma konservatif secara hukum, investasi 

asing dibatasi, dan hanya diundang masuk kalau sangat terpaksa 

III Mengenai pembahasan masalah peran negara, baca W. Friedmann, The State and The Rule ofLaw 
in Mixed Economy, SteVents and Son, London, 1971, h. 3. 

II Sherif H. Seid, op cit, h. xi 
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dibutuhkan. Pemerintah harus memberikan batasan-batasan 

pengaturan yang ketat. Peran Pemerintah harus mengedepan 

dalam melakukan regulasi dalam rangka memberikan perlindungan 

bagi investor domestik untuk kepentingan perekonomian nasional. 

Kebijakan hukum investasi yang berparadigma konservatif di 

Indonesia, berakhir pada akhir tahun 1966 pada saat Indonesia 

mengeluarkan kebijakan hukum investasi baru pada tahun 1967 
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri. 

Paradigma kebijakan hukum investasi pada masa ini pada 

dasarnya berorientasi pada paradigma liberal yang memberikan 

uluran tangan bagi investasi dan investor asing, namun ideologi 

ekonomi yang dianut dalam konstitusi mengarah ke welfare state 

yang merupakan reaksi terhadap kegagalan kapitalisme klasik dan 

liberalisme, sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa: 

"Konsep welfare state sendiri lahir karena kegagalan kapitalisme 
klasik dan liberalisme yang didasarkan atas faham individualisme 
sehingga terjadi krisis perekonomian dunia di awal abad ke-20. 
Namun konsep welfare state dan perkembangan masyarakat yang 
kompleks melahirkan keadaan over regulasi yang menguatkan 
peran negara dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan 
tersebut pada pertengahan abad ke-20 disadari sebagai kelemahan 
bersamaan dengan munculnya gelombang demokratisasi dan 
privatisasi. Ian Gough, The Political Economy of Welfare State, 
(London and Basingstoke, 1979), h. 1; John Naisbitt & Patricia 
Aburdene, Megatrends 2000, (London; Sigwick and Jacson, 1990), 
h. 134-135."12 

Pengaruh konsep welfare state dalam kehidupan masyarakat yang 

semakin kompleks melahirkan pula suatu keadaan over regulasi. 

12 Jimly Asshiddiqie, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945 serta 
Mahkamah Konstitus~ Mahkamah Konstitusi. 2005, h. 11. 

12 

investasi. Ciri-ciri tersebut 

berubah-ubah Cambi 

investasi, misal di satu 
asing tetapi sekaligus 

kadang cukup ketat, 

adanya inkonsistensi 

aturan pelaksanaannya, 

dalam kebijakan pengalllU1 

tersebut, dapat dlkategorl 

investasi yang berpararH 

Dikatakan ambivalen, 

sikap dan tidak tegas, 

pengaruh yang san gat 

dasar argumentasi yang 
kebijakan. 

Hadirin yang saya muliaka;r4 

Pada tahun 1974 
belas januari) sikap 

hati-hati bahkan 

menyebut munculnya 

cenderung berlebihan dan 

......... 
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batasan-batasan 

perekonomian nasional. 

au>""J...a konservatif di 

1966 pada saat Indonesia 

. baru pada tahun 1967 

1967 tentang Penanaman 

6 Tahun 1968 tentang 

pada masa ini pada 

liberal yang memberikan 

asing, namun ideologi 

ke welfare state 

kapitalisme klasik dan 

Jimly Asshiddiqie bahwa: 

kegagalan kapitalisme 
faham individualisme 
di awal abad ke-20. 

~bangalll masyarakat yang 
yang menguatkan 

Perkembangan 
sebagai kelemahan 

demokratisasi dan 
!coIlornlY of Welfare State, 

Naisbitt & Patricia 
and Jacson, 1990), 

lterllGllpan masyarakat yang 

Sosial Menurut UUD 1945 serta 

Hal inilah yang terjadi pada masa itu yang mengcerminkan adanya 

sikap ambivalen dan gamang dalam menetapkan kebijakan hukum 

investasi. Ciri-ciri tersebut ditandai dengan sikap-sikap yang sering 

berubah-ubah (ambivalen) dalam penentuan kebijakan hukum 

investasi, misal di satu sisi memberikan kebebasan bagi investasi 

asing tetapi sekaligus memberikan batasan-batasan yang kadang

kadang cukup ketat, mengurangi insentif yang telah ditetapkan, 

adanya inkonsistensi antara aturan perundang-undanian dengan 

aturan pelaksanaannya, masih sering ada perbedaan sikap sektoral 

dalam kebijakan pengaturan investasi, baik yang terkait insentif 

pajak, bea masuk atau pun aspek pengaturan prosedurallainnya. 

Realitas kebijakan hukum investasi yang demikian pada masa 

tersebut, dapat dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum 

investasi yang berparadigma ambivalen dan bersifat opportunistis. 

Dikatakan ambivalen, karena kebijakan tersebut sering berubah 

sikap dan tidak tegas, walaupun tidak ada perubahan faktor 

pengaruh yang sangat mendasar, sehingga terkesan tidak ada suatu 

dasar argumentasi yang kuat untuk menopang berubahnya suatu 

kebijakan. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada tahun 1974 setelah peristiwa "Malari" (malapetaka lima 

belas januari) sikap Indonesia terhadap investasi asing cukup 

hati-hati bahkan terkesan membatasi. Pada masa ini ada yang 

menyebut munculnya sikap-sikap ultra nasionalis yang kuat bahkan 

cenderung berlebihan dan pada masa ini pula dikenal sebagai masa 

"indonesianisasi" modal asing. Sebagaimana dinyatakan oleh Radius 

Prawiro: 

"Deregulasi perekonomian telah berakar di sektor keuangan, 
dan paket 6 Mei 1986 berfokus pada sektor perdagangan dan 
penanaman modal yang telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi di 
Indonesia. Peraturan-peraturan yang memaksakan indonesianisasi, 
pembatasan-peinbatasan yang ketat atas sektor-sektor yang terbuka 
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untuk penanaman modal bahkan pembatasan hak menambah 
penanaman modal yang sudah ada semuanya berdampak 
mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tempat penanaman 
modal."13 

Sikap tertutup dan kurang acuh terhadap investasi asing tersebut 

berkelanjutan sampai tahun 1985, karena pada waktu itu indonesia 

masih diuntungkan dapat menikmati hasil "born minyak", karena 

kebutuhan APBN cukup disupport dari sektor perminyakan (migas). 

Sikap dan kondisi ekonomi yang demikian menyebabkan Indonesia 

tidak banyak melakukan langkah-Iangkah yang berarti, kurang 

ada usaha untuk mendorong perkembangan investasi, kebijakan

kebijakan hukum dalam bidang investasi kurang dikembangkan 

bahkan terkesan tambal sulam dan parsial. 

Pada tahun 1986 sampai dengan 1990-an mulai ada perubahan 

orientasi dalam kebijakan investasi yang lebih terbuka dan mulai 

dilakukan upaya deregulasi dalam berbagai struktur kebijakan 

ekonomi termasuk dalam bidang investasi, pada masa ini upaya

upaya yang mengarah ke liberalisasi ekonomi perdagangan dan 

investasi semakin mengedepan dan sikap pemerintah terhadap 

investasi asing semakin terbuka, pada masa ini dapat dikatakan 

sebagai masa awal berkembangnya paradigma liberal yang 

mendorong perkembangan perekonomian Indonesai terintegrasi 

dengan perekonomian internasional. Hal ini kemudian mendorong 

Indonesia untuk segera meratifikasi ketentuan-ketentuan dalam 

World Trade Organization (WTO), khususnya tentang Trade 
Related Investment Measures (TRIMs)14 yang mendorong liberalisasi 

perdagangan dan investasi. Pada masa ini ekonomi Indonesia 

IJ Radius Prawiro, Pergulalan Indonesia Membangun Ekonomt, Pragma/isme dalam Akst, Elex 
Media Komputindo-Kelompok Grarnedia, Jakarta, 1998, h. 378. 

14 Agreement Establishing the World Trade Organi=ation (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. 
Konsekuensinya Indonesia harus melakukan pembaharuan dan harmonisasi hukum di bidang penanaman 
modal, lerutarna yang terkait dengan masalah perdagangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalarn 
TRIMs. 

14 

ada yang menyebut telah 

terkendali sebagaimana 

ISELl5 Kondisi ini tidak 

rejim Soeharto tahun 

reformasi suara-suara 

cenderung mengarah ke 

berorientasi kerakyatan 
agar pemerintah mengemb4 

dengan demokrasi ekonomi 

Tuntutan 

kebijakan nasional u,;uailll 

hukum investasi. .n.t:Lt:ml 

mengalami penambahan, 

dengan penegasan bahwa 

adalah berbeda dengan 

etatisme. Sampai saat 

Konsekuensi adanya 
sepenuhnya utuh to-rC!ohnit 

bagi beberapa kebijakan 

15 Secara umum sistemekonomi 
sistem ekonomi pasar bebas yang Ii 
sistem ekonomi terpusat-sosialistik yang 
dasarnya saling bertolak belakang apabila 
sektor ekonomi. Pada dasarnya dalam . 
campur tangan negaralpemerintah dalam 
sosialistik carnpur tangan negara 
merupakan keharusan sebagai 
kesejahteraan rakyat, sebagaimana 
prinsip Hukum Internasional Penanaman 
Universitas Airlangga Surabaya, 2005, h. 
Mulyani dkk., Sistem Mekanisme 
Diponegoro 74, November 1998, h. 6-7. 
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batasan hak menambah 


a semuanya berdampak 

tempat penanaman 


investasi asing tersebut 
pada waktu itu indonesia 

"bom min yak", karena 
sektor perminyakan (rnigas). 

menyebabkan Indonesia 
yang berarti, kurang 

I1(UIF;O.ll investasi, kebijakan
kurang dikernbangkan 

mulai ada perubahan 

struktur kebijakan 

ekonomi perdagangan dan 
pemerintah terhadap 

masa ini dapat dikatakan 
paradigma liberal yang 

Indonesai terintegrasi 

ini kernudian rnendorong 
ket:en1~ua.n-ketentuan dalarn 
khususnya tentang Trade 

ini ekonorni Indonesia 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. 

harmonisasi hukum di bidang penanaman 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 

ada yang rnenyebut telah rnengernbangkan sistem ekonomi pasar 
terkendali sebagairnana yang pernah direkomendasikan oleh 
ISEl.l~ Kondisi ini tidak berlangsung lama, rnenjelang kejatuhan 
rejirn Soeharto tahun 1997 bersarnaan dengan adanya tuntutan 

reforrnasi suara-suara untuk rnengubah orientasi ekonorni yang 
cenderung rnengarah ke liberalistik dituntut kernbali untuk 
berorientasi kerakyatan yaitu selaras dengan tuntutan rnasyarakat 
agar pernerintah rnengernbangkan kebijakan ekonorni yang disebut 

dengan demokrasi ekonomi kera~atan. 
Tuntutan rnasyarakat untuk rnengarnandernen UUD 1945 

telah dilaksanakan, dan UUD 1945 telah rnengalarni empat kali 

arnandernen. UUD 1945 kernbali rnenjadi acuan landasan utarna 
kebijakan nasional dalarn bidang ekonorni, terrnasuk kebijakan 
hukurn investasi. Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang telah 
rnengalarni penarnbahan, pada rnasa ini rnulai ditafsirkan kernbali, 
dengan penegasan bahwa dernokrasi ekonorni dalarn UUD 1945 
adalah berbeda dengan sistern kapitalisrne-liberal rnaupun sistern 

etatisrne. Sarnpai saat ini perbincangan tentang pernaharnan/ 
penafsiran atas Pasal 33 tersebut belurn sepenuhnya tuntas. 
Konsekuensi adanya pernaknaan atau penafsiran yang belurn 

sepenuhnya utuh tersebut, tidak jarang hal ini dijadikan dasar 
bagi beberapa kebijakan ekonorni dan investasi sesuai dengan 

pernaknaan/penafsiran pada rnasanya oleh rejirn yang berkuasa. 

IS Secara umum sistem ekonomi dibedakan dalarn dua kutub besar yang saling bertolak be1akang, yaitu 
sistem ekonomi pasar bebas yang liberalis-kapitalistik dan menerapkan mekanisme ekonomi pasar, serta 
sistem ekonomi terpusat-sosialistik yang bersifat etatisme dengan perencanaan. Dua sistem tersebut pada 
dasarnya saling bertolak belakang apabila dilihat dan perspektifperan negara dalarn kebijakan pengaturan 
sektor ekonomi. Pada dasarnya dalarn sistem ekonomim pasar tidak memperkenankan intervensi atau 
carnpur tangan negara/pemerintah dalarn sektor ekonomi. Tetapi sebaliknya dalarn sistem ekonomi yang 
soslalistik campm tangan negara terutarna dalarn pengatman, perencanaan, dan pengendalian ekonomi 
merupakan keharusan sebagai tanggung jawab negara dalarn rangka memenuhi dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh Mucharnmad Zaidun dalam Penerapan Prinsip
prinsip Hum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia (Disertasi), Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga Surabaya,2005, h. 137. LebJh jauh untuk memaharni masalah ini baca juga Sri 
Mulyani dkk., Sistem Mekilnisme Pasar Terkendali: Altematif Ekonomi Indonesia Masa Depan?, 
Diponegoro 74, November 1998, h. 6-7. 
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Menyadari betapa mudahnya perubahan sikap Indonesia 
dalam mengembangkan kebijakan hukum investasi, maka sudah 
sepatutnya dimulai suatu langkah yang sungguh-sungguh dalam 
melakukan pengkajian kebijakan hukum investasi di Indonesia. 
Untuk menyiapkan hal tersebut perlu suatu riset dan kajian untuk 
pengembangan ilmu hukum investasi. 

Dalam perumusan suatu kebijakan hukum investasi beberapa 
aspek dasar yang harus dicermati adalah: 
1. 	 sistem ekonomi yang dianut sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam UUD atau konstitusi; 
2. 	 prinsip atau asas, dan hukum internasional yang berkaitan 

dengan investasi yang disepakati dalam berbagai konvensi serta 
perjanjian internasional; dan 

3. 	 dasar teori yang dipilih sebagai landasan konsep kebijakan yang 
bersumber pada teori-teori hukum investasi yaitu teori-teori 
ekonomi pembangunan dan teori-teori hukum investasi tentang 
perusahaan transnasional yang berkaitan dengan investasi. 

Ketiga aspek dasar yang menjadi landasan pijakan untuk 
menentukan model kebijakan yang akan ditetapkan, merupakan 
suatu yang niscaya harus dilakukan agar kebijakan hukum investasi 
yang akan ditetapkan benar-benar memiliki dasar argumentasi 
teoritik dan hukum yang kokoh dan tidak menyimpang dari 
semangat konstitusi. 

Kesadaran tentang pentingnya pengkajian terhadap kebijakan 
nukum investasi yang hams melibatkan berbagai aspek disiplin ilmu 
nonhukum, maka sudah sepatutnya dalam merancang kebijakan 
hukum inv:estasi melibatkan para pakar dari disiplin ilmu ekonomi 
dan politik. Pengembangan ilmu hukum investasi memerlukan 
dukungan para ahli nonhukum khususnya ahli ekonomi dan politik. 

Pembelajaran hukum investasi pada mahasiswa harus mengenalkan 
arti pentingnya pemahaman terhadap sistem dan konsep-konsep 
ekonomi dan politik bagi pemahaman suatu kebijakan hukum 
investasi yang komprehensif. Dalam rangka kerja sama yang lebih 

16 

intens antara para ahli huk 
dalam menganalis kebijakar 
dan pengkajian bersama. 

Mengintegrasikan teori h 
sebagai dasar pijakan pengetl 
hukum investasi memerlu: 
mendalam, prinsip-prinsip e: 
rasionalitas dan efisiensi per: 
ekonomi terhadap hukum 
masih cukup relevan untuk 

hukum yang ditetapkan 01, 

ekonomi secara mendalam. 
dapat mencegah tumbuhn 
hukum yang dapat meni 
birokratis yang dapat me . 

Hadirin yang saya muliakan 

Dalam era kompetisi 
negara tujuan investasi bu 
comparative advantage te 
Implementasi kebijakan h 
terkendala oleh perilaku lay. 
mampu mewujudkan goo 
hukum investasi masih .. 

lokal (berbagai Peraturan 

korupsi yang hampir meny! 
institusi negara, menyebab 
berinvestasi ke Indonesia. 

16 Mengenai hal ini lebih lanjut booa 
Press, Cambridge, Massachussets, London,! 
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rubahan sikap Indonesia 

um investasi, maka sudah 

g sungguh-sungguh dalam 

um investasi di Indonesia. 

atu riset dan kajian untuk 

hukum investasi beberapa 

mana yang telah ditetapkan 

ernasional yang berkaitan 

am berbagai konvensi serta 

asan konsep kebijakan yang 

investasi yaitu teori-teori 

ri hukum investasi tentang 

aitan dengan investasi. 

i landasan pijakan untuk 
an ditetapkan, merupakan 

r k.ebijakan hukum investasi 

emiliki dasar argumentasi 

n tidak menyimpang dari 

gkajian terhadap kebijakan 

berbagai aspek disiplin ilmu 
alam merancang kebijakan 

r dari disiplin ilmu ekonomi 

um investasi memerlukan 

ya ahli ekonomi dan politik. 

iswa harus mengenalkan 

sistem dan konsep-konsep 

n suatu kebijakan hukum 

gka kerja sama yang lebih 

intens antara para ahli hukum dan para ahli ekonomi dan politik 

dalam menganalis kebijakan hukum investasi perlu ada penelitian 

dan pengkajian bersama. 

Mengintegrasikan teori hukum dengan teori ekonomi dan politik 

sebagai dasar pijakan pengembangan teori hukum tentang kebijakan 

hukum investasi memerlukan penelitian dan pengkajian yang 

mendalam, prinsip-prinsip ekonomi yang berkaitan dengan masalah 

rasionalitas dan efisiensi perlu menjadi acuan. Pendekatan dari aspek 

ekonomi terhadap hukum sebagaimana yang dirintis oleh Posner16 

masih cukup relevan untuk dikembangkan lagi agar produk-produk 

hukum yang ditetapkan oleh negara mempertimbangkan dimensi 

ekonomi secara mendalam. Penggunaan pendekatan tersebut akan 

dapat mencegah tumbuhnya efek atau akibat dari suatu produk 

hukum yang dapat menimbulkan irrationalitas, inefisiensi dan 

birokratis yang dapat menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Dalam era kompetisi yang terbuka, pertimbangan memilih 

negara tujuan investasi bukan lagi hanya didasarkan pada aspek 

comparative advantage tetapi pada aspek competitive advantage. 
Implementasi kebijakan hukum investasi nasional saat ini masih 

terkendala oleh perilaku layanan publik (public services) yang belum 

mampu mewujudkan good governance. Implementasi kebijakan 

hukum investasi masih dihadapkan pada hambatan aturan-aturan 

lokal (berbagai Peraturan Daerah) yang belum sepenuhnya selaras 

dengan kebijakan hukum investasi nasional. Selain itu masih adanya 

korupsi yang hampir menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dan 

institusi negara, menyebabkan para calon investor kurang tertarik 

berinvestasi ke Indonesia. Sementara negara-negara berkembang 

16 Mengenai hal ini lebih lanjut baca RichardA. Posner, Frontiers ofI-egal Theory, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachussets, London, England, 2001, h. 4. 
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yang menjadi kompetitor Indonesia dalam menarik modal asing 
telah mampu berbenah baik dalam aspek hukum, birokrasi dan 

kecepatan layanan perizinan serta insentif yang cukup atraktif. 
Kemajuan yang diraih oleh negara-negara kompetitor dengan 
berusaha mengembangkan paradigma pengaturan hukum investasi 
yang liberal semakin pesat perkembangannya. Karena itu tantangan 
yang dihadapi oleh Indonesia masih cukup berat. 

Tantangan atas perkembangan kebijakan hukum investasi 

secara universal adalah kebijakan hukum investasi nasional harus 
mampu menjaga dan melindungi kepentingan nasional (domestik) 
dalam era kompetitif yang terbuka antarnegara berkembang dalam 
perebutan investasi asing. Dalam era kompetisi yang terbuka, 
suatu pengecualian atas berbagai prinsip dan hukum internasional 
dimungkinkan kalau suatu host country mampu memberikan 
argumentasi yang rasional dan kuat mengapa suatu negara diberikan 
perkecualian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berIaku 
secara universal. 

Harapan ke depan yang masih dapat dilakukan adalah: 
1. 	 Upaya yang sungguh-sungguh untuk menyempurnakan hukum 

investasi dengan menyempurnakan berbagai aturan yang 
terkait dan aturan-aturan pelaksananya, khususnya dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal yang telah berupaya mengadopsi berbagai 
prinsip internasional dalam bidang hukum investasi; 

2. 	 Beberapa perkecualian penerapan atas prinsip World Trade 
Organization (WTO) dalam bidang investasi dimungkinkan 
bagi Indonesia asalkan Indonesia sungguh-sungguh berusaha 
memberikan argumentasi yang rasional dan kuat sesuai dengan 
kepentingan nasional; dan 

3. 	 Indonesia masih mempunyai peluang cukup menjadi 

pertimbangan sebagai negara tujuan investasi dari segi 

pertimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta 

letak strategis 

Hadirin yang saya 

Paradigma barn 
adalah bersifat liberal 
pada prinsip yang,t (WTO) yang 

dinamis an1 
negara saling 
untuk menetapkan 
masing negar~ 
kegiatan investasi di 

invE 
investor asing. Prinsip ini 
perlindungan 
pihak dengan saling 
diskriminasi.17 

Apabila dilihat dari 
kebijakan hukum 

.ang-une 
secara substansial 
hukum internasional 
kepentingan 
perIu dija~ 

I 
di Indonesia sering kali I 

17 Mengenai perlakuan tanpa 
Prinsip-prinsip Hukum lntemasional 
Program Pascasarjana Universitas 
asing yang meliputi nondiscriminatory 
Treatment Principle da" National 
National TreatmenJ serla Trl11t<nn1't!1f{'" 
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-

menarik modal asing 

hukum, birokrasi dan 
yang cukup atraktif. 

I""~~.J~U~U hukum investasi 
investasi nasional harus 

Iltlllgan nasional (domestik) 

berkembang dalam 

mampu memberikan 
suatu negara diberikan 
hukum yang berlaku 

khususnya dengan 

25 Tahun 2007 tentang 

mengadopsi berbagai 
investasi; 

atas prinsip World Trade 
investasi dimungkinkan 

berusaha 
dan kuat sesuai dengan 

investasi dari segi 

sumber daya manusia serta 

u 

letak strategis wilayah Indonesia sebagai lokasi investasi dan 

luasnya pasar produk. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Paradigma barn kebijakan hukum investasi secara internasional 
adalah bersifat liberal terbuka dan adil. Keterbukaan ini didasarkan 
pada prinsip yang disepakati dalam World Trade Organization t 
(WTO) yang menetapkan adanya keleluasaan/kebebasan yang

I dinamis antarnegara untuk melakukan investasi. Masing-masing 
negara saling menghormati kedaulatan negara masing-masing 

untuk menetapkan kebijakan hukum investasinya, namun masing

masing negara harus saling melindungi dan memperlakukan 

kegiatan investasi di negaranya tanpa ada diskriminasi antara 

investor asing dengan investor domestik, demikianjuga antarsesama 
investor asing. Prinsip ini menekankan pada dasar pikiran prinsip 
perlindungan keseimbangan kepentingan antarmasing-masing 
pihak dengan saling menghormati dan memberikan perlakuan tanpa 
diskriminasi.17 

Apabila dilihat dari paradigma barn yang liberal dan terbuka, 
kebijakan hukum investasi di Indonesia saat ini berdasarkan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

secara substansial telah memenuhi, karena beberapa prinsip 
hukum internasional telah diakomodasi dan prinsip perlindungan 
kepentingan internasional juga telah terakomodasi. Namun yang 
perlu dijaga adalah konsistensi daripada aturan pelaksanaan 
undang-undang tersebut yang dalam sejarah pengaturan investasi ,t di Indonesia sering kali menyimpang. Selain itu, undang-undang 

17 Mengenai perlakuan tanpa diskriminasi, baca uraian Muchammad Zaidun dalam Penerapan 
Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia (Ringkasan Disertasi), 
Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005, h. 17-20, tentang prinsip-prinsip penanaman modal 
asing yang meliputi nondiscriminatory principle, yang berintikan The Most Favoured Nation (MFN) 
Treatment Principle dan· National Treatment Principle, juga tentang Perkecualian terhadap MFN dan 
National Treatmenl serta Transparency Principle. 
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penanaman modal tersebut sejak awal pembahasan sampai 

ditetapkan sebagai undang-undang masih memperoleh respons yang 

negatif, karena dianggap terlalu pro pasar dan pro-investor (asing). 

Akar perdebatannya justru berawalpada masalah yang 

substansial yaitu ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 
Bagi yang keberatan atas arah kebijakan investasi dalam undang

ungang ini menganggap undang-undang ini berideologi liberal atau 
neo liberal. Walaupun perde,batan saat ini tidak terlalu sengit, namun 

dapat dikategorikan ada dua pandangan yang secara relatifmewakili 

pandangan moderat atas dua pandangan yang berbeda tersebut. 

Satu sisi misalnya pandangan yang dikemukakan oleh para 

ekonom dari ISEI yang menyebutkan bahwa Indonesia menganut 

sistem ekonomi pasar yang terkendali, yang berarti masih dalam 

faham liberalistik yang moderat, pada sisi lain diwakili oleh sebagian 

para ahli yang menyebutkan bahwa sistem ekonomi yang dianut 
oleh konstitusi Indonesia adalah bersumber pada faham kenegaraan 
welfare state (negara kesejahteraan) yang dalam sejarahnya 

merupakan reaksi untuk penyempurnaan faham liberalistik yang 

kolot. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa: 

Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham kedaulatan rakyat 

Indonesia yang mencakup baik aspek demokrasi politik maupun 

aspek demokrasi ekonomi. Berdasarkan kedua doktrin demokrasi 

tersebut sistem sosial di Indonesia dapat dikembangkan menurut 

prinsip-prinsip demokrasi yang seimbang, sehingga menumbuhkan 

kultur demokrasi sosial yang kokoh. Dalam paham demokrasi sosial 

(social democracy) negara berfungsi sebagai alat kesejahteraan 

(welfare state). Meskipun gelombang liberalisme dan kapitalisme 

terus berkembang dan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, 

namun juga terjadi penyesuaian dengan elemen-elemen konstruktif 

dari sosialisme dalam bentuk paham "market socialism", Dianutnya 

prinsip demokrasi ekonomi dan paham ekonomi pasar sosial dapat 

kita lihat pada ketentua Bah XIV UUD 1945. Ketentuan konstitusi 

tersebut harus mendasari perumusan berbagai ketentuan mengenai 

perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pelaksanaan 

ketentuan konstitusi di bidang ekonomi tentu akan selalu 

bersentuhan dengan kecenderungan perkembangan masyarakat. 


... 

Saat ini, pelaksanaan 
konseptual terhadap 
hendaknya dibatasi demi 

Sebenarnya secara 

pandangan tersebut 

tersebut menghendaki 

dan pengendali. Walaupun 

masih dikehendaki namU11I 

hukum investasi perlu 

Hadirin yang saya muuanam 

Berdasarkan uraian 

perubahan paradigma 

di Indonesia. Paradigma 
berkembang juga telah 

paham ini telah Ulaaap];asil 

ketentuan konstitusi yaitu 

18 Jimly Asshiddiqie, op cit., h. 10-1 
(I) UUD 1945 merupakan dasar demokrasl 
dengan sistem kapitalisme liberal 
perekonomian bukan usaha bersama dan 
Sedangkan daJam sistem etatisme, negm 
sebagai individu maupun bersama-sama 

-
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• 

pembahasan sampai 

memperoleh respons yang 

dan pro-investor (asing). 

pada masalah yang 

.....~..~......6-Undang Dasar 1945. 

investasi dalam undang

ini berideologi liberal atau 
tidak terlalu sengit, namun 

yang secara relatif mewakili 

yang berbeda tersebut. 

dikemukakan oleh para 

bahwa Indonesia menganut 

yang berarti masih dalam 

lain diwakili oleh sehagian 

ekonomi yang dianut 
pada faham kenegaraan 

yang dalam sejarahnya 

faham liberalistik yang 
Asshiddiqie bahwa: 

dikembangkan menurut 
sehingga menumbuhkan 
paham. demokrasi sosial 

pc"'..,.;';'" alat kesejahteraan 
dan kapitalisme 

'''''''ll"lIlIkehidupan manusia, 
elemen-elemen konstruktif 

b .... 'a"'Q;· ketentuan mengenai 
di Indonesia Pelaksanaan 

akan selalu 
"-A....uu,,...ul;a.u masyarakat. 

Saat ini, pelaksanaan welfare state yang memberikan pembenaran 
konseptual terhadap kecenderungan intervensi pasar negara 
hendaknya dibatasi demi perkembangan dunia usaha yang sehat."18 

Sebenarnya secara substansial menurut hemat saya perbedaan 

pandangan tersebut tidaklah terlalu diametral, kedua-duanya 

sebenarnya memahami bahwa dalam konteks internasional 

liberalisasi telah berjalan jauh dan mempengaruhi seluruh aspek 

kehidupan, namun keduanya merasa perlu untuk menegaskan 

pemberian perlindungan bagi kepentingan nasional. Dalam upaya 

pentingnya perlindungan kepentingan nasional, kedua pandangan 

tersebut menghendaki peran pemerintah untuk menjadi pengatur 
dan pengendali. Walaupun peran pemerintah dalam sektor ekonomi 

masih dikehendaki na:rg.un tetap diingatkan bahwa pemerintah 

jangan sampai terlalu over regulated sebagaimana pernah dialami 

oleh negara-negara yang menganut faham welfare state yang 

berlebihan di masa lalu. Karena itu langkah-Iangkah kebijakan 
hukum investasi perlu penyesuaian-penyesuaian dengan kepentingan 

ekonomi baik nasional atau pun internasional. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

perubahan paradigma kebijakan hukum investasi telah berlangsung 

di Indonesia. Paradigma liberal yang telah berpengaruh pada negara 

berkembang juga telah mempengaruhi Indonesia. Namun demikian 

paham ini telah diadaptasi dan ditapis (screening) sesuai dengan 

semangat yang dianut oleh sistem ekonomi Indonesia berdasarkan 

ketentuan konstitusi yaitu Pasal 33 UUD 1945. Walaupun demikian 

18 Jimly Asshiddiqie, op cit., h. 10-11. Selanjutnya Jimly memberikan catalan bahwa Pasal33 ayat 
(1) UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi yang membedakan sistem perekonomian nasional 
dengan sistem kapitalisme liberal maupun sistem etatisme. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar 
perekonomian bukan usaha bersama dan kekeJuargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. 
Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik 
sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya. 
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secara teoritik masih terus berlangsung diskursus-diskursus yang 

dinamis terhadap pemahaman/pemaknaan atas ketentuan Pasal 

33 UUD 1945 tersebut. Salah satu kata kunci yang membatasi 

dan cenderung menjadi acuan adalah walaupun kebijakan hukum 

investasi tersebut telah mengarah ke paradigma liberal, namun 

peran negara diharapkan masih dalam posisi yang strategis untuk 

mengatasi ekses-ekses negatif yang timbul dari prinsip pasar bebas 
tersebut. Selain itu juga diingatkan bahwa peran negara yang 

merefleksikan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan rakyat 

tidak dijadikan dasar dan alasan untuk memperkuat posisi negara 

dalam pengaturan ekonomi dan investasi sehingga cenderung 

melakukan langkah-langkah regulasi yang berlebihan atau over 

regulated. Untuk itu pada saat ini diperlukan adanya penelitian dan 

kajian yang lebih komprehensif tentang pemahaman Pasal 33 DUD 

1945 dan pendalaman tenta!lg teori, asas, atau prinsip hukum dan 
hukum yang menjadi dasar rujukan pengaturan investasi, terutama 

melalui penelitian dan kajian yang bersifat interdisipliner. 

Hal ini diharapkan agar dalam perumusan berbagai kebijakan 

hukum investasi telah benar-benar memperoleh dasar pemikiran 

teoritik dan landasan hukum yang kuat baik dalam konteks nasional 

atau pun internasional sehingga paradigma kebijakan hukum 

yang dikembangkan betul-betul telah memperoleh pertimbangan 

dari berbagai segi sehingga tidak hanya merupakan suatu reaksi 

temporal yang kurang bersifat strategis. 

Untuk itu para ahli hukum, ekonomi dan politik di lingkungan 

Universitas Airlangga sudah sepatutnya bersungguh-sungguh 

untuk bers~nergi menjalin kerja sama dalam upaya pengembangan 
kebijakan investasi yang bermanfaat pula bagi pengembangan 

ilmu hukum, ekonomi dan politik yang dinamis, seiring dengan 

perkembangan ilmu dan perkembangan internasional dalam bidang 

hukum, ekonomi dan politik. 

saya memanjatkan puji 

taufiq dan hidayah-Nya 

terhormat ini. 

Pada kesempatan ini 
kepada Pemerintah Re

Pendidikan Nasional U"PUUI 

kepercayaan kepada saya 

Besar Ilmu Hukum 

Airlangga. 

Sekretaris Senat .fiKaaernl.l1 

LL.M. Para Wakil Rektor 
yang telah rnengusulkan 

Kepada para rnantan 

Soedarto, dr., DTM&H. 
Sp.BTKv, Para rnantan 

kesernpatan kepada saya 

Doktor Ilmu Hukum D~,... .....n..l 

Dekan Fakultas Hukum, 
Prof. Dr. Peter MahmuCl 

agar saya segera 

Terima kasih kepada 

Sekretaris dan anggota 

Departemen Hukum 
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diskursus-diskursus yang 
atas ketentuan Pasal 

kunci yang membatasi 
lw'aJlaU1JUn kebijakan hukum 
paradigma liberal, namun 

posisi yang strategis untuk 

peran negara yang 
kesejahteraan rakyat 

memperkuat posisi negara 
sehingga cenderung 

yang berlebihan atau over 

adanya penelitian dan 

pemahaman Pasal 33 UUD 

..6 ..	"'....... cu. investasi, terutama 
interdisipliner. 

.........UOClL,U 
berbagai kebijakan 
dasar pemikiran 

dalam konteks nasional 
aUJLJ;;Ula kebijakan hukum 
memperoleh pertimbangan 

merupakan suatu reaksi 

dan politik di lingkungan 
bersungguh-sungguh 
,upaya pengembangan 

pula bagi pengembangan 
dinamis, seiring dengan 

internasional dalam bidang 
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Kepada para mantan Rektor Universitas Airlangga Prof. H. 
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Doktor Dmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 
Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat, H. Ismet 

Baswedan, S.H. dan H. Machsoen Ali, S.H., M.S. mantan 
Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Hj. Sri Hayati, S.H., M.S., 
Prof. Dr. Peter Mahmud, S.H., M.S., L.LM., Prof. Dr. H. 
Basuki Reksowibowo, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro 
Purwoleksono, S.H., M.H., yang selalu memberikan dorongan 

agar saya segera mengusulkan Guru Besar. 
Terima kasih kepada Dekan dan para wakil Dekan, Ketua, 

Sekretaris dan anggota Badan Pertimbangan Fakultas serta Ketua 

Departemen H~kum Pidana Fakultas Hukum Unair yang telah 
mengusulkan saya sebagai Guru Besar. 
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Terima kasih juga saya sampaikan kepada Direktur Sumber 

Daya Manusia beserta staf, khususnya Kasubdit Sumber Daya 
Manusia Universitas Airlangga yang telah mengurus pengusulan 

Guru Besar saya. 

Ucapan terima kasih serta penghargaan yang sangat tulus dan 

tak terhingga saya sampaikan kepada Promotor say a yang terhormat 

Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. yang telah memberikan bekal 

dan membuka wawasan keilmuan, serta memberikan kritikan, 

yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk mengembangkan 

dan mengamalkan ilmu yang telah saya peroleh, atas segala jasa 

tersebut, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga 

saya sampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Philipus M. 

Hadjon, S.H. dan Prof. Dr. Peter Mahmud Mz, S.H., M.S., 

LL.M. selaku ko-promotor yang penuh kesabaran, ketekunan 

dan ketelitian memberikan bimbingan, koreksi, dan kritik serta 

dorongan hingga selesainya disertasi saya. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya 

menyampaikan terima kasih kepada para guru dan senior saya di 

Fakultas Hukum Unair yang membimbing saya hingga saya dapat 

menjadi Guru Besar pada saat ini, khususnya kepada yang terhormat 

Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H., Prof. Abdoel Gani, 

S.H., M.S. (Alm.), Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA. serta 

Prof. Mr. Roeslan Saleh (AIm.), karena dari para Guru Besar 

inilah saya belajar meneladani bagaimana seharusnya menjadi 

seorang guru yang bijak. 

Ungkapan rasa terima kasih juga untuk para guru-guru saya di 

Sekolah Rakyat Negeri Kebonsari Surabaya, di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri Taman Sidoarjo, dan Sekolah Menengah Atas 

Negeri 6 Surabaya, yang telah memberikan dasar bekal ilmu yang 

sangat penting bagi saya. 

Terima kasih juga saya sampaikan untuk guru-guru dan ternan 

sejawat saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya 

guru-guru dan teman-teInaJ 

saya bernaung dan mengabd 
Hadirin yang saya 

secara khusus saya patut 

beliau yang sangat saya 

(AIm), dan ibunda Hj. 

saya dapat mencapai jaUC1W111 

Demikian pula saya 

beliau yang sangat saya 

H. Usman Karuncing 
Maryam (AIm.), yang 

belajar disertai doa yang 

beliau. 

tercinta Rizania 

S.H. dan Rizanesia 

pengorbanannya selama 

pendidikan dan profesi. 

adik saya serta kakak-J.\.C1J.\.~ 
memberikan dorongan 

jabatan yang terhormat ini. 

Terima kasih yang 

rekan Zaidun & Partners 

sampaikan terima kasih 

Terima kasih kepada 

satu persatu yang telah 

~ 
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-
1 kepada Direktur Sumber 

ya Kasubdit Sumber Daya 
elah mengurus pengusulan 

gaan yang sangat tulus dan 

romotor saya yang terhormat 

19 telah memberikan bekal 
memberikan kritikan, 

untuk mengembangkan 

peroIeh, atas segala jasa 

yang sebesar-besarnya. 

yang setulus-tulusnya juga 

Prof. Dr. Philipus M. 

kesabaran, ketekunan 

koreksi, dan kritik serta 

ini perkenankanlah saya 

guru dan senior saya di 

saya hingga saya dapat 

kepada yang terhormat 

seharusnya menjadi 

para guru-guru saya di 

di Sekolah Menengah 

dasar bekal ilmu yang 

guru-guru dan teman 

Airlangga, khususnya 

guru-guru dan ternan-ternan saya di Bagian Hukum Pidana, tempat 

saya bernaung dan mengabdi. 

Hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini pula, 
secara khusus saya patut untuk mengucapkan terima kasih kepada 

beliau yang sangat saya hormati dan cintai ayahanda H. Roep'ai 
(AIm), dan ibunda Hj. Aspinah (AIm.) yang telah mendidik dan 

membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, memberi dorongan 

semangat serta doa yang tiada putus-putusnya sehingga akhirnya 

saya dapat mencapai jabatan Guru Besar. 

Demikian pula saya patut mengucapkan terima kasih kepada 

beliau yang sangat saya hormati dan cintai ayahanda mertua 
H. Usman Karuncing (AIm.) dan ibunda mertua Hj. Sayu 
Maryam (AIm.), yang sejak lama mendorong saya untuk terus 

belajar disertai doa yang tiada putus-pUtusnya sampai akhir hayat 
beliau. 

Ucapan terima kasih yang tulus patut saya sampaikan kepada 

istriku tercinta Dra. Syariah Usman serta anak-anakku yang 

tercinta Rizania Kharismasari, S.H., Rizandi Maestrodiaz, 
S.H. dan Rizanesia Citrasari serta menantuku Gerry 
Hermansyah, S.ST., atas doa, kecintaan, kesabaran serta segala 
pengorbanannya selama saya mengabdikan diri untuk kepentingan 

pendidikan dan profesi. Terima kasih yang tulus untuk semua adik

adik saya serta kakak-kakak dan adik-adik ipar yang juga telah 
memberikan dorongan dan semangat sehingga saya dapat meraih 

jabatan yang terhormat ini. 

Terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada rekan

rekan Zaidun & Partners Counsellors & Attorneys at Law atas 

dukungan dan bantuannya. 

Kepada seluruh Panitia yang sudah bekerja keras, sehingga 

acara pengukuhan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, saya 

sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 
Terima kasih kepada rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat serta 
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' .. 

bantuan dengan caranya masing-masing sehingga saya tergerak 
untuk segera mengurus Guru Besar saya. 

Akhir kata, kepada seluruh hadirin yang saya muliakan yang 
dengan penuh kesabaran mengikuti upacara' ini, saya beserta 

keluarga menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang 

setinggi-tingginya dan mohon doa agar saya dapat menjalankan 
amanah sebagai Guru Besar dengan baik dalam lindungan Allah 
swt. 

Semoga Allah swt. mencurahkan limpahan rahmat, taufiq 
dan hidayah-Nya serta membalas segal a budi baik Bapak dan ibu 
sekalian. Amin Yarobbal Alamin. 

Wabillahitaufiq waf hidayah, 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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DATA PRIBADI 
Nama 

Tempat/Tanggal Lahir 
NIP 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat Kantor 

Alamat Rumah 

Pangkat/Gol. E 
.Jabatan Fungsional ( 

Nama Istri I 
Nama Anak 1 
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Nama Anak Menantu ( 

RIWAYAT PENDIDlKAN 

1964 SR Negeri Kebon 
1967 SMP Negeri Tan 
1970 SMA Negeri 6 81,; 
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a Membangun Ekonomi, 
Iledia Komputindo-Kelompok 

r Foreign Direct Investment, 
2002. 

'oreign Investment, Cambridge 

~sip Hukum Internasional 
onesia (Disertasi), Program 
~ Surabaya, 2005. 
~sip Hukum Internasional 
r.esia (Ringkasan Disertasi), 
:Airlangga Surabaya, 2005. 

RIWAYAT HIDUP 


DATA PRIBADI 
Nama 

Tempat/Tanggal Lahir 
NIP 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat Kantor 

Alamat Rumah 

Pangkat/Gol. 
.Jabatan Fungsional 
Nama Istri 
NamaAnak 

Nama Anak Menantu 

Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., 
M.Si. 
Surabaya, 29 Mei 1952 
130517145 
Islam 
Dosen Fakultas Hukum Unair 
JL Dharmawangsa Dalam Selatan, 
Surabaya - 60286 
Telp. (031) 5023151; (031) 5023252; 
Faks. (031) 5020454 
Jl. Raya Jambangan 19 
Surabaya - 60232 
Telp. (031) 8294999 
Faks. (031) 8295665 
Pembina Tk. I1Gol. IVb 
Guru Besar 
Dra. Syariah Usman 
1. Rizania Kharismasari, S.H. 
2. Rizandi Maestrodiaz, S.H. 
3. Rizanesia Citrasari 
Gerry Hermansyah, S.ST. 

RIWAYAT PENDIDlKAN 

1964 SR Negeri Kebonsari Surabaya 
1967 SMP Negeri Taman Sidoarjo 
1970 SMANegeri 6 Surabaya 
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1974 Sarjana Muda Hukum Fakultas Hukum Unair 

1981 Sarjana Hukum Fakultas Hukum Unair 

1996 Magister Sains Program Pascasarjana Unair 

2005 Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarj"ana Unair 

PELATIHAN 

1982 	 Memperoleh sertifikat AMDAL A dari Universitas 

Indonesia bekerja sarna dengan Kantor Menteri Negara 
Lingkungan Hidup. 

1984 	 Memperoleh sertifikat AMDAL B dari Universitas 
Indonesia bekerja sarna dengan Kantor Menteri Negara 

Lingkungan Hidup. 

1987 	 Memperoleh sertifikat Mediasi Lingkungan dari 

Universitas Gadjah Mada bekerja sarna dengan 

Environmental Management Development in Indonesia 

(EMDI) Project. 

1995 	 Memperoleh sertifikat Environmental Mediation dari 

Collaborative Decision Resources (CDR Associates), 

Boulder, Colorado, USA. 

1996 	 Memperoleh sertifikat sebagai Konsultan Hukum 
Pasar Modal dari Lembaga Manajemen Keuangan dan 
Akuntansi (LMKA) bekerja sarna dengan Himpunan 

Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam). 

1998 Memperoleh Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih Negosiasi 

dan Mediasi dari Indonesian Center for Enviromental 

. Law (lCEL) Bekerja Sarna dengan Collaborative Decision 

Resources (CDR Associates), Boulder, Colorado, USA. 

2004 	 Memperoleh Sertifikat sebagai Mediator dad Indonesian 
Institute for Conflict Transformation (IICT) Bekerja 

Sarna dengan Mahkarnah Agung RL 

RIWAYAT PEKERJAAN 

1. 	 Mengasuh Mata .n..U1H111 

Unair 

2. 	 Mengasuh Mata .l\.UllaQ 

HukumUnair 

3. 

4. 

5. 

Magister Hukum 

6. 

RIWAYAT 

1 Desember 1974: 

1 April 19-79 
1 AprilJ982 
1 Oktober 1986 

1 April 1990 
1 April 1993 

1 Oktober 1997 

1 April 2001 Pembinai 

RIWAYAT JABATAN 

Di Lingkungan Unair 

1976-1979 Sekreta 
Hukuml 

1979-1982 Sekreta 
Hukuml 

1994-1997 	 Kepala F 
Unair 

~ 
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A dari Universitas 
Kantor Menteri Negara 

B dari Universitas 
Kantor Menteri Negara 

iasi Lingkungan dad 
bekerja sama dengan 

Vl"U"'l.'''CU Mediation dari 
(CDR Associates), 

Konsultan Hukum 

sarna dengan Himpunan 
(HKHPM) dan Badan 

untuk Pelatih Negosiasi 

Collaborative Decision 
...v ..... Uv., Colorado, USA. 

RIWAYAT PEKERJAAN 

1. 	 Mengasuh Mata Kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum 
Unair 

2. 	 Mengasuh Mata Kuliah Hukum Pidana Ekonomi di Fakultas 
Hukum Unair 

3. 	 Mengasuh Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif di 
Fakultas Hukum Unair 

4. 	 Mengasuh Mata Kuliah Hukum Pasar Modal di Program 
Magister Hukum Kenoktariatan Fakultas Hukum Umiir 

5. 	 Mengasuh Mata Kuliah Manajemen Kantor Hukum di Program 
Magister Hukum Peradilan Fakultas Hukum Unair 

6. 	 Mengasuh Mata Kuliah Hukum Investasi di Program Magister 
Hukum dan Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unair 

RIWAYAT KEPANGKATAN 

1 Desember 1974 : Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) 

1 April 19-79 Pengatur (Gol. II/c) 

1Apri11982 Penata Muda (Gol. III/a) 

1 Oktober 1986 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) 

1 April 1990 Penata (Gol. III/c) 

1 April 1993 Penata Tk. I (Gol. III/d) 

1 Oktober 1997 Pembina (Gol. IV/a) 

1 April 2001 Pembina Tk. I (Gol. IV/b) 


RIWAYAT JABATAN 

Di Lingkungan Unair 

1976-1979 Sekretaris Biro Bantuan Hukum Fakultas 
Hukum Unair 

1979-1982 Sekretaris Biro Bantuan Hukum Fakultas 
Hukum Unair 

1994-1997 Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Hukum 

Unair 
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1997-2000 Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Hukum 
Unair 

1997-2000 Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 
Unair 

1998-2001 	 Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Unair 
2001-2003 Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Unair 
2002-2007 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unair 
2007-sekarang Dekan Fakultas Hukum Unair 

Di Luar Unair 

1987-1994 Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Surabaya 

1989-1991 Presidium Nasional Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (WALHI) 

1993-1996 Ketua Dewan Pendiri Indonesian Center for 
Enviromental Law (ICEL) 

1994-sekarang Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pengembangan 
Sumber Daya Indonesia (YPSDI) 

1993-1998 Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan 
Madura 

1996-sekarang 	 Managing Partner Zaidun & Partners Law Firm 
1996-sekarang Anggota Dewan Penyantun Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
1997-sekarang Konsultan Hukum Pasar Modal 
1999-2005 Sekretaris Umum Putera Surabaya (PUSURA) 
2000-sekarang President of Independent Lawyers Club (ILC) 

Surabaya 
2000-sekarang 	 Koordinator Himpunan Konsultan Hukum Pasar 

Modal (HKHPM) Jawa Timur 

Salah satu pendiri dan Ketua Yayasan Lembaga 
Konsumen Media (Media Watch) 

2001 

2002-2006 
2006-sekarang 

2004·2007 

2005-sekarang 
2006-sekarang 

2006-sekarang 

2007-sekarang 

2007-sekarang 

KARYA ILMIAH 
LAIN 

2003 

2003 

2003 Peluang, Tantal 

Timur 

2003 Good Governanc~ 
Budaya 

2003 Tuntutan Profe 
Bantuan Hukull 
Advokat 

......... 
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'an Pengembangan Hukum 

Pidana Fakultas Hukum 

nsi Fakultas Hukum Unair 
Pidana Fakultas Hukum 

ultas Hukum Unair 
Unair 

Bantuan Hukum (LBH) 

ri Indonesian Center for 

i Yayasan Pengembangan 
ia(YPSDI) 

Universitas Bangkalan 

'dun & Partners Law Firm 
yantun Yayasan Lembaga 
nesia (YLBHI) 

Modal 
a Surabaya (PUSURA) 

Konsultan Hukum Pasar 

Ketua Yayasan Lembaga 
'a Watch) 

2001 Salah satu pendiri Pusat Studi Demokrasi dan 
HAM (PusDeHAM) 

2002-2006 Anggota Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur 
2006-sekarang Koordinator Bidang Hukum dan HAM Dewan 

Pakar Provinsi Jawa Timur 
2004-2007 Konsultan Hukum Persatuan Wartawan 

Indonesia (PWI) Jawa Timur 
2005-sekarang Ketua Putera Surabaya (PUSURA) 
2006-sekarang Wakil Ketua Himpunan Konsultan Hukum 

Pasar Modal (HKHPM) 
2006-sekarang Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia (yLBHI) 
2007-sekarang Sekretaris Badan Kerja Sarna (BKS) Dekan 

Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri 
seIndonesia 

2007-sekarang Ketua Badan Kerja Sarna (BKS) Dekan Fakultas 
Hukum Perguruan Tinggi Negeri Indonesia 
Wilayah Timur 

KARYA ILMIAH (LIMA TAHUN TERAKHIR) ANTARA 
LAIN 

2003 	 Globalisasi dan Kebijakan Hukum dalam Bidang 
Penanarnan Modal 

2003 	 Prospek Pengembangan Holding Company untuk 
Pengembangan Investasi Daerah 

2003 	 Peluang, Tantangan, dan Kendala Investasi di Jawa 

Timur 
2003 	 Good Governance dan Implementasi Hak Ekonomi Sosial 

Budaya 
2003 	 Tuntutan Profesionalisme Advokat dalam Pelayanan 

Bantuan Hukum Setelah Berlakunya Undang-undang 
Advok~t 
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2003 	 Peran Timbal Balik Pendidikan Tinggi Hukum dengan 
Organisasi Profesi Hukum dalam Pengembangan Profesi 
dan Pendidikan Hukum 

2004 	 Kebijakan Pengaturan Investasi dl Indonesia dalam 
Konteks Globalisasi 

2004 	 Persaingan Usaha dalam Perspektif Sistem Hukum di 

Indonesia 
2005 	 Manajemen Kantor Hukum dalam Teori dan Praktik 

2005 	 Legal Memorandum 

2005 	 Kebijakan Investasi dan Penanggulangan Kemiskinan 

2005 Aspek Sosial Budaya dalam Pengendalian Lingkungan 
Hidup 

2005 Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia yang Cenderung 
Memburuk, Mengapa Bisa Terjadi? 

2006 	 Menyelamatkan Bisnis Kita dari Permasalahan Hukum 
2006 Penanaman Modal di Indonesia 

2006 Penegakan Supremasi Hukum pada Era Reformasi 

2006 Bisnis Militer Suatu Kebijakan yang Dilematis 

2006 Pendalaman tentang Kedudukan dan Fungsi, serta Tugas 
dan Wewenang DPRD 

2006 Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Berbasis 
Kompetensi (Program Strata I) 

2006 Strategy and Method Access Development for Unwealthy 
Students in Business Law 

2006 Hukum Pidana dalam Perspektif Anggaran Berbasis 

Kinerja 
2006 Membedah Problematika RUU Badan Hukum 

Pendidikan 
2006 Perlindungan Hukum Investor Obligasi Negara Ritel 

(OR!) 
2006 Paradigma Baru Peningkatan Daya Saing Melalui 

Pendekatan Hukum 
2006 Pembelajaran Praktik Hukum 
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2006 
2007 

2007 
2007 

2007 

2007 
2007 

2007 
2007 

2007 
2007 

2007 

2007 
2007 
2007 

2007 

Mencari 
Standar .n..utulJ.1AlI 

Mediasi, 
Penyelesaian 
Legal Audit 

Pemberian 
Problem 
Pembangunan 
Standar Etika 

Menjadi 
Para Yuris 
PraktikPra 
Tehnik Penyelesa 
Perilaku Apara 
Penerapan Kebija 
Politik Hukum Nl 
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Tinggi Hukum dengan 
Pengembangan Profesi 

YC"""",,,,,· di Indonesia dalam 

Pelrsnekt:if Sistem Hukum di 

1UC1l.a.L11 Teori dan Praktik 

Ilmu Hukum Berbasis 

Development for Unwealthy 

l"snekt,if Anggaran Berbasis 

a RUU Badan Hukum 

Obligasi Negara Ritel 

Daya Saing Melalui 

2006 	 Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi 
2007 	 Kendala Kultural Perilaku Aparatur Birokrasi dan 

Masyarakat Atas Penerapan Kebijakan Peningkatan 
Pelayanan Publik 

2007 Mencari Paradigma Bllru Pendidikan Hukum Indonesia 
2007 Standar Kualifikasi Penilaian Prestasi dalam Pemberian 

Penghargaan Kepada Hakim 
2007 Mediasi, Kekurangan dan Kelebihannya dalam 

Penyelesaian Sengketa 
2007 	 Legal Audit (Legal Due Diligence) dan Legal Opinion 
2007 	 Paradigma Peningkatan Daya Saing Nasional dalam 

PerspektifHukum 

2007 	 Pemberian Reward and Punishment Bagi Hakim 
2007 	 Problem Hukum dan HAM dalam Penyelenggaraan 

Pembangunan Daerah 
2007 	 Standar Etika Konsultan Hukum Pasar Modal 
2007 	 Prospek Penanaman Modal di Daerah, Khususnya 

Oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan 
Undang-undang Penanaman Modal Baru 

2007 	 Menjadi Fakultas Hukum Unggulan yang Melahirkan 
Para Yuris 

2007 	 Praktik Pra Profesi Hukum sebagai KKN Alternatif 
2007 	 Tehnik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 
2007 	 Perilaku Aparatur Birokrasi dan Masyarakat atas 

Penerapan Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik 

2007 	 Politik Hukum Nasional Berdasarkan Amanat Konstitusi 
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