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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai sebuah bangsa besar telah mengalami beberapa kali 

perubahan rezim pemerintahan hingga reformasi. Era reformasi ini memberikan 

energi yang luar biasa bagi bangkintya kembali wacana otonomi daerah.  

Era reformasi menuntut pemberian otonomi yang luas kepada daerah 

kabupaten dan kota. Tuntutan yang muncul ini didasari oleh dua alasan. Pertama, 

intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah 

menimbulkan masalah rendahnya kemampuan dan efektivitas pemerintah daerah 

dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. 

Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk 

memasuki era pemerintahan baru yang membawa aturan-aturan baru pada semua 

aspek kehidupan manusia di masa akan datang. 

Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur melalui 

peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang akhirnya diganti dengan Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004. 

Otonomi Daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di 

bidang pemerintahan, yang bertujuan agar terjadinya efektivitas dan efisiensi 

proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat 

menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. 
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Melihat pada tujuan dari desentralisasi di bidang pemerintahan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka daerah-daerah diberikan kewenangan 

untuk mengatur pemerintahan dan menyusun program kerjanya sendiri, sehingga 

setiap pemerintah daerah di Indonesia memiliki strategi dan upaya-upaya 

tersendiri untuk mengatur masalah sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain di 

wilayah provinsi mereka masing-masing. 

Upaya-upaya tersebut terlihat dimana pemerintah daerah senantiasa 

menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki oleh provinsinya untuk 

meningkatkan perekonomian di wilayahnya, baik potensi yang berasal dari 

Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).  

Kendala yang banyak dialami oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan 

perekonomiannya adalah modal, karena terbatasnya modal sering menghambat 

lajunya perekonomian daerah. Hal ini menyebabkan munculnya program 

penanaman modal dalam usaha peningkatan perekonomian daerah, baik yang 

datang dari dalam negeri yang disebut PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), 

maupun yang berasal dari luar negeri yang disebut PMA (Penanaman Modal 

Asing). Tulisan ini selanjutnya akan terfokus pada PMA saja. Karena Penanaman 

Modal Asing ini berkaitan dengan kajian dalam ilmu hubungan internasional, 

dimana melibatkan pihak-pihak yang melintasi batas wilayah dan negara. 

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 170 dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Pasal 6 yang menjelaskan 

beberapa hal yang mengatur dan memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan 
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hubungan luar negeri atau hubungan internasional. Demikian bunyi Undang-

Undang tersebut:  

1. UU No. 32/ 2004, Pasal 170, ayat (1), menyatakan bahwa, “Pemerintah 

daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman 

hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah (Pusat) 

setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri”.
1
 

2. UU No.33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (28), menyatakan bahwa:, “Hibah 

adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, 

badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, 

badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, 

rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan 

yang tidak perlu dibayar kembali”.
2
 

3. UU No.33 Tahun 2004, Pasal 6, ayat (1d) menyatakan bahwa, 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: keuntungan selisih nilai 

tukar Rupiah terhadap mata uang asing”.
3
 

Indonesia sendiri memiliki 33 Provinsi yang tersebar di wilayahnya, 

karena banyaknya Provinsi ini, tidak memungkinkan peneliti meneliti seluruh 

Provinsi yang ada. Salah satu Provinsi yang ada di Negara Indonesia ini adalah 

Provinsi Bengkulu yang terletak di sebelah selatan Pulau Sumatera. 

Dengan pemberian peran kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan nasional yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah 

                                                 
1
 Pemerintah. 2010. Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah. Bandung. Fokusindo 

Mandiri. Hal 124. 
2
 http://www.bappenas.go.id/node/123/20/uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-

antara-pemerintahan-pusat-dan-pemerintah-daerah. Diakses tanggal 11 Maret 2011. 
3
 Ibid. Diakses tanggal 11 Maret 2011. 

http://www.bappenas.go.id/node/123/20/uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintahan-pusat-dan-pemerintah-daerah
http://www.bappenas.go.id/node/123/20/uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintahan-pusat-dan-pemerintah-daerah
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta melihat 

bahwa Pemerintah Bengkulu memiliki perencanaan baik dalam upaya 

peningkatan penanaman modal asing yang terlihat pada Draft Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berbunyi: 

Misi pertama, Memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi 

daerah dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya”, memayungi semua 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada 

industri rakyat, dengan menggali dan mengoptimalkan resource base: pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, pertambangan dengan 

industri pariwisata sebagai sarana peningkatan akses market baik lokal, regional, 

nasional, maupun internasional.
4
 

maka peneliti mengambil keputusan untuk melakukan penelitian lebih jauh 

tentang Upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Penanaman Modal Asing di 

Provinsi Bengkulu Tahun 2005–2010. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti akan meneliti lebih 

jauh tentang: 

Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Penanaman Modal 

Asing di Provinsi Bengkulu selama tahun 2005-2010? 

 

 

 

                                                 
4
 Lampiran Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 2006 Provinsi Bengkulu tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2010. Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu. 2006. Hal 52.  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) selama 

tahun 2005–2010.  

 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang upaya pemerintah daerah dalam peningkatan 

penanaman modal asing ini sudah banyak dilakukan, karena penelitian ini masuk 

dalam kategori kajian Ekonomi Politik Internasional, meluasnya aktor dalam 

Hubungan Internasional juga membuat penelitian ini banyak dilakukan. 

Salah satunya yang dilakukan oleh Ade P. Nasution dalam penelitiannya yang 

berjudul “PERAN DAN KOMPETENSI KEMAMPUAN PEMERINTAH 

TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DI KOTA BATAM”. Beliau menyatakan, “Keberhasilan 

mengembangkan Batam sebagai daerah industri, perdagangan, galangan kapal dan 

pariwisata sejak dikeluarkannya Keppres No 41 tahun 1973 dan Keppres No 05 

tahun 1983 tidak bisa disangkal lagi oleh siapapun juga. Batam yang sebelumnya 

daerah kecil yang hanya dihuni oleh sekitar 6.000 jiwa, kini tampil sebagai daerah 

industri bertaraf Internasional dengan 460 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

tidak kurang dari 1.440 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai 

investasi mencapai 6,8 milliar dolar AS. Dari data yang dikeluarkan Otorita 

Batam (OB) tahun 2004 diperoleh gambaran jumlah investasi saat ini mencapai 
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32 Juta dolar AS. Jumlah investasi sebesar itu berasal dari pemerintah 20 persen, 

47 persen dari swasta domestik, dan 33 persen investasi swasta asing. Dari nilai 

investasi yang ditanamkan pihak swasta sektor industri menjadi primadona yang 

menyerap tak kurang 50 persen. Menyusul kemudian investasi di bidang 

perdagangan dan jasa, perumahan, pariwisata, dan baru kemudian pertanian 

termasuk di dalamnya sub sektor perikanan termasuk perikanan laut. Secara 

lengkap kegiatan perekonomian Batam yang mencerminkan struktur ekonomi di 

kawasan ini adalah 71,60 % merupakan industri pengolahan, 11,13 % 

perdagangan, hotel dan restoran, 4,90 % sektor keuangan, 3,47 % aktivitas 

ekonomi di bidang pengangkutan dan komunikasi, 3,28 % bangunan, 1,99 

% bergerak di bidang jasa-jasa dan 1,62 % aktivitas ekonomi pertanian (BPS 

Batam, 2004).”
5
 Dari penelitian ini terlihat bahwa pemerintah kota batam 

melakukan segala upaya untuk meningkatkan penanaman modal asing di Kota 

Batam Provinsi Riau. 

Penelitian tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan 

penanaman modal asing ini juga dilakukan oleh Eka Puspitawati dalam 

penelitiannya yang berjudul “REFORMASI REGULASI PEMERINTAH 

DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PERSAINGAN USAHA”. Beliau 

menyatakan, “Otonomi Daerah membawa implikasi pada tuntutan efisiensi 

alokasi sumberdaya lokal, akuntabilitas anggaran dan yang lebih penting adalah 

transparansi dan pertanggungjawaban pemerintahan. Hal ini dapat 

disalahterjemahkan oleh pemerintahan dengan adanya fakta kecenderungan 

                                                 
5
 http://www.adenasution.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-dan-

kompetensi-kemampuan-pemerintah-terhadap-perkembangan-ekonomi-dan-kesejahteraan-

masyarakat-di-kota-batam&catid=29:penelitian&Itemid=54. Diakses tanggal 8 Februari 2011. 

http://www.adenasution.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-dan-kompetensi-kemampuan-pemerintah-terhadap-perkembangan-ekonomi-dan-kesejahteraan-masyarakat-di-kota-batam&catid=29:penelitian&Itemid=54
http://www.adenasution.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-dan-kompetensi-kemampuan-pemerintah-terhadap-perkembangan-ekonomi-dan-kesejahteraan-masyarakat-di-kota-batam&catid=29:penelitian&Itemid=54
http://www.adenasution.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-dan-kompetensi-kemampuan-pemerintah-terhadap-perkembangan-ekonomi-dan-kesejahteraan-masyarakat-di-kota-batam&catid=29:penelitian&Itemid=54
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pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang berorientasi jangka pendek, 

seperti pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta jauh dari upaya 

kreatif untuk menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kewenangan 

otonomi daerah ini diterjemahkan baru sebatas keleluasaan untuk membuat 

berbagai kebijakan. Sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang pada 

akhirnya akan menurunkan minat investor untuk masuk dan menanamkan 

modalnya serta turunnya daya saing produk-produk yang dihasilkan di pasar 

dalam negeri maupun pasar internasional.  Kebijakan yang ada belum menyentuh 

pada penciptaan iklim yang baik untuk berkembangnya kegiatan investasi masih 

dijumpai pada beberapa daerah otonom.  Salah satu contohnya, masih banyak 

dijumpai daerah-daerah otonom yang mengembangkan berbagai pungutan baik 

pajak maupun retribusi terhadap dunia usaha, yang mengakibatkan biaya ekonomi 

tinggi. Rancunya peraturan baik antara peraturan pusat dan daerah maupun antara 

peraturan daerah otonom yang satu dengan lainnya masih dapat dijumpai di era 

reformasi regulasi desentralisasi. Pada kasus Perda-Perda di Propinsi Banten yang 

terkait dengan penanaman modal, masih dijumpai Perda-Perda yang tumpang-

tindih dan tidak sempurna. Bermacam cara mulai dilakukan untuk mendorong 

perubahan iklim investasi yang lebih baik.  Perbaikan iklim investasi selain 

diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional. Amandemen Undang-

Undang Penanaman Modal sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi 

yang lebih baik di Indonesia. Regulatory Impact Assessment (RIA) merupakan 

salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan regulasi 

secara efektif dan efisien.  Tujuan dari RIA adalah untuk menilai secara sistematis 
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pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang 

berjalan.  RIA juga memiliki fungsi sebagai alat pengambilan keputusan, yang 

secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh 

tindakan pemerintah, dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil 

keputusan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah semestinya 

mengadaptasi konsep-konsep di dalam RIA dalam penyusunan kebijakan hingga 

tahapan evaluasi. RIA ini akan menghasilkan regulasi yang berdampak positif 

terhadap semua stakeholders. Diharapkan tidak ada lagi regulasi yang tumpang 

tindih (overlapping) dan justru menghambat persaingan usaha. Peraturan 

(regulasi) yang jelas dan tidak saling tumpang tindih mempermudah dunia usaha 

untuk menanamkan modalnya di Indonesia.”
6
 Penelitian ini terfokus pada upaya 

perbaikan regulasi pemerintah daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 

kebijakan investasi, sehingga akan banyak penanam-penanam modal yang akan 

menanamkan modalnya di Indonesia, penelitian ini melihat kebijakan-kebijakan 

yang ada di Provinsi Banten.  

Dari dua penelitian di atas, peneliti melihat bahwa dengan adanya 

Otonomi Daerah, membuat setiap pemerintah daerah melakukan segala upaya 

untuk peningkatan penanaman modal asing, yang akan membantu meningkatnya 

perekonomian di daerah tersebut. Walaupun demikian penelitian yang dilakukan 

peneliti saat ini jauh berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, dimana 

penelitian yang dilakukan oleh Ade P. Nasution adalah penelitian yang fokusnya 

terletak pada peran pemerintah dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan 

                                                 
6
 http://ekapuspitawati.multiply.com/journal/item/2. Diakses tanggal 10 Maret 2011. 

http://ekapuspitawati.multiply.com/journal/item/2
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di kota Batam, yang juga menyinggung tentang upaya pemerintah daerah untuk 

meningkatkan penanaman modal asing di kota Batam, artinya peneltian tersebut 

berada dalam ruang lingkup kota Batam, dimana keadaan pemerintahan dan 

derahnya sangat berbeda dengan Provinsi Bengkulu. Penelitian yang dilakukan 

oleh Eka Puspitawati juga berbeda dengan peneletian yang peneliti lakukan, 

dimana penelitian yang dilakukan oleh Eka Puspitawati terfokus pada perbaikan 

regulasi atau aturan-aturan hukum dalam usaha peningkatan modal asing, 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yang 

fokusnya pada upaya pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Provinsi 

Bengkulu dalam meningkatkan penanaman modal asing. 

 

1.5. Landasan Konsep 

1.5.1. Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebijakan sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Daerah yang memiliki kebijakan otonomi daerah disebut  Daerah Otonom, yaitu 

suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
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prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
7
 

Sedangkan menurut hemat Dr. Mas’ud Said, otonomi daerah adalah proses 

terjadinya pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah, dengan kata lain otonomi daerah adalah proses pelimpahan kekuasaan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang.
8
 

Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, 

yakni: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya 

pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
9
  

2. Ketetapan MPR-RI Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang 

penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan 

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 

kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
10

 

3. Undang-Undang N0.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 

prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar 

dalam UU No.32 tahun 2004 adalah mendorong untuk pemberdayaan 

                                                 
7
 http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_18079/title_pengertian-atau-definisi-otonomi-

daerah. Diakses tanggal 11 Maret 2011. 
8
 Said, Mas’ud. 2008. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Malang. UMM Press. Hal. 6.  

9
 http://community.gunadarma.ac.id. loc.cit. Diakses tanggal 11 Maret 2011. 

10
 Ibid. Diakses tanggal 11 Maret 2011. 

http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_18079/title_pengertian-atau-definisi-otonomi-daerah
http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_18079/title_pengertian-atau-definisi-otonomi-daerah
http://community.gunadarma.ac.id/
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masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran 

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.  

 

1.5.2. Pemerintah Daerah 

Pengertian Pemerintah Daerah yang peneliti maksud adalah Struktur 

Lembaga Pemerintahan yang berada di wilayah Provinsi, mulai dari Eksekutif 

yaitu Gubernur, wakil Gubernur dan jajarannya serta lembaga-lembaga atau 

dinas-dinas yang berada di bawah wewenang Gubernur. Legislatif yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat I yang berada di Provinsi. 

 

1.5.3. Penanaman Modal Asing 

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di suatu wilayah, yang dilakukan oleh penanam modal asing. 

Penanam modal asing adalah perseorangan dari warga negara asing, badan usaha 

asing, atau juga pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah 

negara Republik Indonesia. Modal tersebut dapat berbentuk uang atau bentuk lain 

yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai 

ekonomis.
11

 

Lebih jelasnya Penanaman Modal Asing yang dimaksudkan peneliti dalam 

penelitian ini adalah kegiatan penanam modal asing menginvestasikan modalnya 

di wilayah Provinsi Bengkulu, adapun bentuk-bentuk dari penanaman modal asing 

antara lain investasi asing secara langsung (foreign direct investment) dan 

                                                 
11

 Pemerintah. 2007. Undang-Undang Penanaman Modal (UU RI No.25 Th.2007). Jakarta. Sinar 

Grafika. Hal. 3. 
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investasi tidak langsung berbentuk portofolio, serta kredit impor. Dari kedua 

bentuk ini yang menonjol di Provinsi Bengkulu adalah investasi secara langsung 

(foreign direct investment) baik yang bersifat penuh maupun patungan (joint 

venture) dengan kekuatan ekonomi domestik.
12

  

Bentuk modal asing selain uang ini dapat dijelaskan sesuai sektor-sektor 

tertentu, yaitu:
13

 

a. Sektor pelabuhan dikenal dengan istilah Konsesi: Pemberian hak oleh 

penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan 

kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa pelabuhan tertentu dan 

kompensasi tertentu. 

b. Sektor bandar udara, bentuk penanaman modal bisa berupa kepemilikan 

saham maksimal 49%. 

c. Sektor telekomunikasi dapat berupa: penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi, penyeleggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan 

telekomunikasi khusus. 

d. Sektor pangan dapat berupa pengelolaan budidaya tanaman yang wajib 

bekerjasama dengan pelaku usaha dalam negeri, batas penanaman modal 

asing untuk budidaya tanaman ini 49%. 

e. Sektor kehutanan dapat berupa pengelolaan hasil hutan baik kayu atau 

bukan kayu dan wajib bekerjasama dengan koperasi dan masyarakat 

setempat. Pada sektor ini investor juga harus menyediakan dana investasi 

                                                 
12

 Jatmika, Sidik. 2001. Otonomi Daerah dan Hubungan: Studi Mengenai Otonomi, 

Demokratisasi, Globalisasi dan Investasi. Yogyakarta. Bigraf Publishing. Hal 115. 
13

Pompe, Sebastian, dkk. 2010. Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal. Jakarta. Gramedia. Hal. 

375-419. 
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untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta 

penyuluhan kehutanan. 

f. Sektor pariwisata dapat berupa pengadaan jasa pariwisata, 

penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan 

pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Penanaman 

modal asing dalam pembangunan pariwisata ini diberikan insentif yang 

diatur dengan Peraturan Presiden. 

g. Sektor Minyak dan Gas Bumi dapat berupa kegiatan usaha hulu, yang 

mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Juga kegiatan usaha hilir, yang 

mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. 

h. Sektor mineral dan gas bumi dapat berupa penyediaan jasa pertambangan 

dan pengolahan hasil tambang. Dikenakan kewajiban divestasi bagi PMA. 

i. Sektor perdagangan dapat berupa kerjasama dengan perusahaan mikro, 

kecil, menengah dan besar. 

 

1.5.4. Liberalisme 

Konsep dasar dari paham liberalisme adalah kebebasan yang tidak terbatas 

dalam pemikiran, agama, suara hati, keyakinan, ucapan, pers, politik dan 

kemudian berkembang di bidang ekonomi. Liberalisme menuntut orang agar 

bebas berdagang, memilih tempat berproduksi dan bekerja, juga bebas 

mengadakan perjanjian kerja dan ekonomis lainnya. Liberalisme mendorong 

industrialisasi, pembagian kerja, perdagangan bebas antar-negara, namun ia tidak 

menolak seluruhnya peran Negara, tetap Negara harus memiliki intervensi untuk 
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mengatur beberapa landasan hukum yang sesuai dengan tujuan paham liberal 

ini.
14

 

Paham inilah yang menyebabkan penanaman modal asing berdampak 

positif untuk meningkatkan perekonomian di suatu Negara dan daerah. Dengan 

adanya penanaman modal asing ini, banyak sektor-sektor perekonomian di suatu 

Negara dan daerah terbantu dalam hal modal, sehingga sektor-sektor 

perekonomian tersebut dapat berjalan secara maksimal dan membuat laju 

perekonomian di suatu Negara atau daerah bisa mencapai target yang diinginkan. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti membagi ruang lingkup penelitian dalam batas 

materi dan batas waktu penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian ini tidak 

keluar dari materi yang sudah ditetapkan, dan tidak melampau jangka waktu yang 

sudah ditentukan. 

 

1.6.1. Batas Materi 

Materi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu fokus pada bagaimana 

upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penanaman modal asing di Provinsi 

Bengkulu. 

Materi dalam penelitian ini juga di batasi oleh locus  (Siapa yang diteliti?), 

yaitu: Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, serta Fokus (Dari locus tersebut hal 

                                                 
14

 http://www.scribd.com/doc/11091383/Liberal-is-Me-Pembangunan-Ekonomi. Diakses tanggal 

11 Maret 2011. 

http://www.scribd.com/doc/11091383/Liberal-is-Me-Pembangunan-Ekonomi
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apa yang diteliti?), yaitu: Upaya Pemerintah Daerah tersebut dalam hal 

meningkatkan penanaman modal asing di Provinsi Bengkulu. 

 

1.6.2. Batas Waktu 

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi waktu penelitian pada tahun 

2005-2010, Dimana dalam kurun waktu lima tahun ini, pemerintah Bengkulu 

betul-betul sedang memfokuskan pembangunan di segala bidang yang 

membutuhkan banyak investasi baik dari dalam mupun luar negeri, hal ini 

sungguh terlihat dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2005-2010, inilah yang membuat peneliti 

tertarik mengambil pembahasan ini. 

 

1.7. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian dalam tulisan ini pada khususnya, maka 

peneliti menggunakan jenis Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang 

menyajikan satu gambar yang terperinci tentang apa yang sedang diteliti.
15

  

Jadi, peneliti akan menyajikan data-data secara jelas dan terperinci tentang 

upaya pemerintah daerah dalam peningkatan penanaman modal asing di Provinsi 

Bengkulu tahun 2005-2010. 

 

 

 

                                                 
15

 Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung. PT. Refika Aditama. 



16 

 

1.8. Tingkat Analisis 

Tingkat analisis digunakan dalam penelitian Hubungan Internasional 

untuk mempermudah peneliti, di tingkatan mana ia akan lebih fokus membahas 

tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya. Banyak pembahasan 

tentang tingkat analisis ini, namun pada penelitian ini, peneliti mengutip dari dua 

orang pakar ilmu HI, menurut Barry Buzan dan Richard Little, tingkat analisis 

dalam kajian Ilmu hubungan Internasional,
16

 yaitu: 

1. Sistem internasional 

2. Sub-sistem internasional 

3. Unit 

4. Sub-unit 

5. Individual. 

Peneliti tidak akan membahasa tingkat analisis diatas satu per 

satu,mengingat ada kajian tersendiri untuk membahas tingkat analisis tersebut, 

peneliti sendiri menggunakan tingkat analisis yang ke-4, yaitu tingkat analisis 

sub-unit. Untuk masalah ini peneliti mengutip konsep yang diajukan David 

Singer, unit adalah semua aktor yang dapat terdiri dari berbagai Negara-bangsa, 

organisasi, perusahaan transnasional dan bahkan sekumpulan individu yang bisa 

bertindak sebagai unit. Sedangkan sub-unit adalah sekelompok organisasi dalam 

sebuah unit yang mampu mempengaruhi perilaku unit, misalnya birokrasi, 

kelompok kepentingan, termasuk Provinsi, karena Provinsi sebagai sub dari unit 

Negara.  

                                                 
16

 Banyu Perwita, Anak Agung dan Moch Yani, Yanyan. Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. Hal. 18-19. 



17 

 

1.9. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, agar peneliti mendapatkan informasi yang relevan, 

metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu : 

a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

dengan cara tanya jawab dengan para responden dengan menggunakan 

snowball sampling. 

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 

cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, draft, tulisan, tabel dan sebagainya. Data ini didapatkan baik 

dari individu, akses internet, buku, surat kabar, majalah, maupun 

intansi-instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian ini, lalu 

didokumentasikan dan diolah untuk penelitian ini. Data yang 

dikumpulkan berupa data kualitatif dan juga kuantitatif, sebagai 

pendukung materi penelitian ini. 

 

1.10. Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa data dalam tiga tahap 

yaitu: 

1. Pemeriksaan, dilakukan untuk melihat apakah data-data yang diperlukan 

sudah lengkap dan benar atau salah, bila data tersebut salah atau bahkan 

kurang, maka peneliti akan berusaha membenarkan dan melengkapi data 

yang kurang. 
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2. Pengolahan, dilakukan dengan cara memilah-milah data yang telah 

diperiksa sesuai dengan kategorinya masing-masing. 

3. Analisa dan interpretasi, data yang telah dipilah-pilah akan di-

interpretasikan oleh peneliti. 

Analisa data dalam penelitian ini bersifat Deduktif karena dalam tulisan  ini 

peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana Pemerintah Daerah bisa 

menjadi salah satu aktor dalam Hubungan Internasional, kemudian baru peneliti 

mengemukan pembahasan tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah untuk meningkatkan penanaman modal asing di Provinsi Bengkulu. 

 

1.11. Argumen Dasar  

Dalam hal penanaman modal asing, peneliti melihat bahwa Provinsi 

Bengkulu dengan keadaan geografis, kebudayaan, dan sumber daya tersendiri, 

telah menyedot beberapa investasi asing. Tetapi investasi asing yang masuk ke 

Provinsi Bengkulu ini tentu saja belum sebanding dengan target pembangunan 

perekonomian yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. 

Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat setuju dengan adanya penanaman 

modal asing ini, dengan banyaknya investasi asing di Provinsi Bengkulu, dapat 

menunjang program pemerintah daerah untuk peningkatan perekonomian di  

wilayah Provinsi Bengkulu, hal ini dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2005-2010. 

Upaya peningkatan penanaman modal asing ini akan dilakukan untuk 

beberapa sektor perekonomian, yaitu:  
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1. Pertanian dan Perkebunan 

2. Perikanan dan Peternakan 

3. Pertambangan  

4. Pariwisata 

5. Perumahan dan Jasa 

6. Pengembangan industri kecil, menengah dan besar 

Enam sektor inilah yang menurut peneliti, menjadi ujung tombak perekonomian 

di Provinsi Bengkulu, artinya jika semakin banyak penanam modal asing yang 

ingin menginvestasikan modalnya ke salah satu sektor tersebut, maka akan terjadi 

peningkatan perekonomian yang baik di Provinsi Bengkulu. Sedangkan upaya-

upaya yang akan dilakukan Peemerintah daerah provinsi bengkulu adalah: 

1. Mengadakan promosi investasi dalam dan luar negeri. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

3. Memperbaiki infrastruktur-infrastruktur penunjang. 

 

1.12. Sistematika Penelitian 

Secara umum, jika penelitian ini dideskripsikan penelitiannya dari bab per 

bab, akan terlihat sebagai berikut: 

 

BAB I (Pendahuluan) 

Dalam Bab ini peneliti meneliti tentang kebijakan otonomi daerah yang 

melatar belakangi penelitian ini, kebijakan otonomi daerah ini membuat 

pemerintah daerah dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar negeri 
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yang melewati batas negara sehingga Provinsi dapat menjadi salah satu aktor 

dalam Hubungan Internasional yang masuk dalam sub-unit negara. Pada akhirnya 

peneliti mengambil keputusan untuk meneliti Provinsi Bengkulu sebagai salah 

satu provinsi di negara Indonesia, Provinsi ini memiliki pemerintahan yang 

sedang terfokus pada pengembangan perekonomian termasuk peningkatan 

penanaman modal asing, hal ini terlihat pada program Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2005-2010. Dalam 

bab ini juga penelti menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti dan peneltian 

terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian ini. 

 Akhir dari bab ini berisi 

tentang metodologi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain: 

Ruang lingkup penelitian yang dibagi dalam dua batas yaitu waktu dan materi, 

Jenis penelitian, Tingkat Analisa, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa 

Data, Argumen Dasar, dan Sistematika Penelitian. 

 

BAB II (Pemerintah Daerah Menjadi Aktor Dalam Hubungan Internasional, 

Perkembangan Otonomi Daerah dan Penanaman Modal Asing di Indonesia) 

Bab ini akan dibagi 3 sub-bab. Pertama, peneliti akan akan membahas 

bagaimana perkembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional dari tradisional 

sampai kontemporer, dimana terjadi beberapa perdebatan dan munculnya aktor-

aktor baru selain negara dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Kedua, 

peneliti juga akan menjelaskan tentang bagaimana proses kebijakan otonomi 

daerah dari sejak pertama kali munculnya hingga meluas sampai saat ini. Dua 
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pembahasan tersebut akan mengkerangkai mengapa Pemerintah Daerah juga bisa 

menjadi aktor dalam Hubungan Internasional. Lalu di sub-bab terakhir peneliti 

akan menjelaskan tentang kebijakan penanaman modal asing di Indonesia. 

 

BAB III (Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Penanaman 

Modal Asing di Provinsi Bengkulu)  

Bab ini dibagi menjadi 3 sub-bab, awalnya peneliti akan melihatkan 

penanaman modal asing apa saja yang sudah dilakukan di Provinsi Bengkulu 

sejak tahun 2005-2010, dilanjutkan pembahasan tentang apa saja upaya yang 

dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan penanaman modal asing tersebut. 

Pada bab ini lah akan terlihat jelas, di sektor apa saja pemerintah daerah 

melakukan upaya-upaya untuk meningkatan modal asing di Provinsi Bengkulu. 

Lalu dilanjutkan dengan penjelasan kendala-kendala apa saja yang dihadapi 

pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam upaya peningkatan Penanaman 

Modal Asing ini.  

 

BAB IV (Penutup) 

 Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dari pembahasan penelitian ini, 

dimana peneliti akan menjelaskan tentang upaya-upaya pemerintah daerah yang 

telah dilakukan dalam peningkatan penanaman modal asing di Provinsi Bengkulu 

sela  a 2005-2010 dan bagaimana hasil dari upaya yang dilakukan tersebut. 


