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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia diarahkan 

kepada pencapaian kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia, 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu faktor penting dalam 

kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan 

ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim 

penanaman modal yang kondusif. Aktivitas penanaman modal yang 

didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Salah satu indikator ketercapaian penyelenggaraan negara tersebut. 

Adalah terlihatnya pertumbuhan ekonomi di daerah. Paling tidak ada dua 

dampak positif yang dapat dinikmati oleh daerah, ketika penanaman modal 

berkembang. Pertama, penanaman modal akan diikuti oleh aktivitas-

aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan 

lapangan kerja baru selanjutnya akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi 

kemiskinan. Kedua, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber 

daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang 

dapat mendorong dinamika ekonomi setempat, yang pada akhirnya juga 

akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Untuk dapat menyelenggarakan hal diatas, Pemerintah Daerah harus 

dapat memanfaatkan sumber daya potensial yang ada di daerah melalui 

kegiatan pengembangan, pengawasan, pengendalian dan promosi investasi 

guna menunjang perekonomian. Pemberian insentif penanaman modal 
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adalah salah satu upaya meningkatkan daya tarik investasi di daerah. 

Kebijakan daya tarik investasi perlu dilakukan dengan tujuan mengundang 

investor untuk menanamkan modalnya. Investor dalam menanamkan 

modalnya sangat selektif dan berhati-hati sebab terkait dengan aspek 

finansial. Aspek-aspek yang dipertimbangkan investor adalah daerah-

daerah yang mempunyai daya tarik seperti infrastruktur yang memadai, 

iklim investasi yang kondusif, stabilitas keamanan dan politik, stabilitas 

ekonomi makro, penegakan hukum, ketersediaan tenaga kerja, kebijakan 

atau regulasi dari pemerintah setempat. Berkenaan dengan hal tersebut 

maka setiap daerah perlu menawarkan insentif investasi berupa fasilitas-

fasilitas kemudahan investasi serta layanan yang cepat.1 

Insentif dan fasilitas-fasilitas terkait investasi tersebut sudah 

diakomodasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindunganm 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal dibentuk berdasarkan delegasi 

peraturan perundang-undagan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 

di Daerah, khususnya Pasal 7 ayat (1). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 menyatakan bahwa untuk 

mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan 

daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau 

kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam 

                                                           
1 Ahmad Zazili, Fathoni dan Ade Arif Firmansyah, Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai 

Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1 Juni 2016, hlm. 
112–122, 
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peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.2 

Model pembangunan yang sedang marak diperkenalkan belakangan ini 

adalah pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan ekonomi inklusif 

memiliki definisi pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan 

kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, 

meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok 

dan wilayah. Pembangunan inklusif menyasar adanya praktik 

pembangunan yang pro growth, pro-job, pro poor, pro equality, dan pro 

environment. Lima sasaran utama pembangunan inklusif diatas 

terejawantahkan pada  3 tujuan utama, yakni (1) memastikan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi; (2) menurunkan kemiskinan dan ketimpangan 

ekonomi; dan (3) memperluas akses dan kesempatan.   

Ketentuan peraturan perundang-undangan merujuk pada ketentuan 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Jika dilihat dari fakta yuridis, sudah dilakukan upaya 

sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Pada faktanya di lapangan, 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 sudah 

diturunkan ke dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 

yang kemudian dilakukan perubahan dengan diberlakukannya Peraturan 

Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 

Sementara itu jika dilihat dari fakta empiris, kehadiran dari Yogyakarta 

International Airports di Kulon Progo membawa dan membuka banyak 

                                                           
2 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif 
dan Kemudahan Investasi di Daerah 
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kesempatan baru dalam hal penanaman modal di daerah. Peraturan Daerah 

yang sudah ada dan berlaku yang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 21 Tahun 2012  tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal yang mengatur terkait perlindungan, pemberian 

insentif dan kemudahan bagi penanam modal belum mempertimbangkan 

dan memasukan kemungkina kemungkinan penanaman modal asing dan 

lokal pasca adanya kehadiran Bandara Internasional 

Yogyakarta/Yogyakarta International Airport (YIA).  

Kesiapan daerah dalam menyambut kesempatan investasi yang datang 

sebagai dampak dari beroperasinya bandara YIA harus segera disiapkan 

dengan matang, mulai dari perencanaan pembangunan, sampai dengan 

pembuatan peraturan perundang-undangan yang aplikatif dan mampu 

memberikan dukungan kepada semua elemen masyarakat terkait dengan 

adanya kesempatan investasi. Keterlambatan daeraha dalam menyiapkan 

ini dapat berdampak pada bagaiaman bonus pembangunan bandara justru 

dinikmati bukan oleh kabupaten kulon progro melainkan oleh daerah-

daerah sekitarnya yang sudah lebih dulu memiliki kesiapan menyongsong 

kesempatan investasi sebagai dampak adanya bandara YIA.  

Oleh karena itu Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian dari wilayah DIY 

yang sedang berkembang dengan diresmikannya Bandara Internasional 

pada tangal 8 agustus 2020 berusaha mengejar ketertinggalan sebagai 

kabupaten yang berorientasi internasioanal dalam pengembangan secara 

keseluruhan, Berdasarkan data DPPM DIY (2017), secara keseluruhan 

investasi di DIY mengalami peningkatan, namun demikian masih terdapat 

ketimpangan penyebaran investasi tersebut. Investasi di DIY masih 

terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. 

Selain dari kehadiran YIA, salah satu yang berpengaruh dalam praktik 

pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kulon Progo, 

adalah berubahnya system pengajuan izin sejak 2018 karena berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
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Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Salah satu implikasi dari 

berlakunya PP 24 Tahun 2018 adalah terpusatnya system pengajuan 

perijinan dan juga penyederhanaan perijinan. Hal ini menyebabkan 

pencatatan angka perijinan tingkat lokal menjadi turun.  

Salah satu indikator dari keberhasilan investasi di daerah adalah dengan 

melihat ke angka pengangguran terbuka, dalam konteks Kulon Progo angka 

pengangguran terbuka memang turun, namun untuk menambah 

penyerapan tenaga kerja lebih baik maka perlu ada penyesuaian mengenai 

Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal.             

Berdasarkan uraian tersebut, review Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal perlu dilakukan untuk mengkaji apakah 

peraturan tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya 

investor dalam melakukan investasi. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal akan dievaluasi dalam 3 aspek yaitu aspek 

formil, aspek materiil (substansi), dan praktis. Seperti diketahui, terdapat 

adagium hukum yang berbunyi het recht hinkt achter de faiten aan yang berarti 

bahwa pada hakikatnya hukum senantiasa mengikuti perkembangan 

masyarakat. Selain itu juga peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi 

lapangan ini juga kurang menyokong dan mendukung pertumbuhan iklim 

investasi di Kabupaten Kulon Progo.  Oleh sebab itu, peraturan perundang-

undangan sebagai bentuk produk hukum harus senantiasa dievaluasi dan 

disesuaikan dengan perkembangan peristiwa konkrit di masyarakat. 

  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam Penyusun Naskah Akademik 

dan Review Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perlindungan, 
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Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  di Kabupaten Kulon 

Progo, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

i. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan 

salah satu upaya dalam rangka mendorong peningkatan 

Penanaman Modal berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi yang 

dimiliki daerah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah 

yang lebih pesat dan merata. Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal sudah diakomodasi dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 . Namun, regulasi 

harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat, sehingga lebih implementatif. 

ii. Penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman  Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 

Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, 

perlu diakomodasi dalam proses penyusunan review Perda yang 

sedang disusun. 

iii. Rakyat Indonesia khususnya masyarakat Daerah Istimewa 

Yogyakarta   memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup. Oleh 

sebab itu, perlu dikaji apakah yang menjadi landasan filosofis, 

yuridis, dan sosiologis mengenai pemberian insentif dan 

kemudahan penanaman modal. 

iv. Pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat dilihat dari meningkatnya 

iklim investasi perlu diwujudkan. Pemberian insentif dan 

kemudahan penanaman modal menjadi stimulus untuk 

meningkatkan iklim investasi. Oleh karena itu, pengaturan dalam 

Peraturan Daerah tentang Tentang Perlindungan, Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi harus mampu memenuhi 

sasaran tersebut, sehingga perlu ditentukan ruang lingkup 
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pengaturan dalam Perda yang menyangkut; jenis usaha yang akan 

mendapatkan insentif dan kemudahan; bentuk insentif dan 

kemudahan; kriteria pemberian; tata cara permohonan dan 

pemberian. 

 

C. Tujuan Kegunaan  

1. Merumuskan dan memetakan permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyangkut 

penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 

Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal, serta perubahannya yang dimuat dalam Perda 

perubahan sebagai konsekuensi diundangkannya Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan berlakunya 

beberapa regulasi yang berkaitan dengan Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi di Daerah dan kebutuhan akan 

implementasi. 

2. Merumuskan permasalahan hukum akibat penggantian 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, sehingga 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2019 belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

yuridis mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman 

modal. 
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4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda 

Perubahan 

 

D. Metode  

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini 

adalah metode yuridis empiris. Kajian hukum memiliki cakupan 

yang luas setidaknya secara umum meliputi substansi hukum 

(content of laws), struktur pelaksana hukum (structure of laws), dan 

budaya hukum (culture of laws). Hukum dapat diartikan sebagai 

suatu gejala masyarakat (social feit) yang mempunyai segi ganda 

yakni kaidah/norma dan perilaku yang ajeg atau unik.3 Lebih jauh, 

dari sisi keilmuan, Hukum merupakan objek penyelidikan dan 

penelitian berbagai disiplin ilmu, sehingga hukum adalah ilmu 

bersama (rechts is mede wetenschap).3 Aliran positivis sosiologis 

(sociological jurisprudence) ini merupakan respon terhadap aliran 

positivis yuridis yang beranggapan bahwa hukum itu bersifat 

tertutup, logis dan tetap. Oleh karena itu makalah ini berupaya 

untuk mengkaji pemikiran hukum dari aliran sociological 

jurisprudence dalam rangka pengembangan metodologi. 

i. Metode penelitian yuridis empiris 

Metode penelitian yang bersifat empiris ini dapat disimpulkan 

dari ajaran Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum 

yang hidup (the living law) tidak ditemukan di dalam 

peraturan perundang-undangan, melainkan tumbuh dan 

berkembang di dalam masyarakat.4 Apabila hukum yang 

                                                           
3 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, PT Remaja 
Rosdakarya, Bandung, hlm. 33 

4 Eugen Ehrlich, 1975, Fundamental Principles of the Sociology of Law, Arno Press, New 
York, hlm. 75. 
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berlaku adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di 

dalam masyarakat, maka tidak seperti Hans Kelsen yang 

menafikkan empiri/fakta/realita, justru Eugen Ehrlich 

mengutamakan empirik/faktual/realita (das Sein). Dengan 

perkataan lain, keberlakuan suatu peraturan perundang-

undangan bukan ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi peringkatnya, melainkan oleh 

empiri/fakta/realita bahwa peraturan perundang-undangan 

tersebut ditaati oleh masyarakat. Cara berpikir yang 

digunakan dalam metode penelitian hukum sosiologis ini 

adalah cara berpikir induktif. Kajian hukum harus 

memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi 

masyarakat, khususnya masyarakat pengguna ruang dan 

atau pelaksana pengaturan tata ruang (dalam hal ini 

pemerintah). 

ii. Tahapan dan Pendekatan 

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Peraturan 

Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Insentif meliputi empat tahap sebagai berikut: 

a. Tahap Identifikasi Permasalahan 

 Tahap ini adalah tahap awal penyusunan naskah akademik 

dimulai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi 

pemangku kepentingan, baik permasalahan hukum maupun 

permasalah non hukum terkait pemanfaatan ruang. Identifikasi 

permasalahan dilakukan melalui metode selain metode 

penelitian hukum. Metode yang penelitian yang dimaksud 

metode penelitian campuran (mix and match) antara metode 
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penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

 Dalam beberapa jurnal, buku dan makalah kerja, terdapat 

beberapa tulisan penggabungan kuantitatif dan kualitatif yang 

bisa dirujuk. Terdapat beberapa istilah dalam literatur 

penelitian ekonomi dan bisnis (atau ilmu sosial pada umumnya) 

terkait dengan usaha penggabungan penelitian kuantitatif dan 

kualitatif, di antaranya adalah combining (mengkombinasi), 

mixing (mencampur), merging (menggabung), dan integrating 

(memadu). Kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif masih 

merupakan isu yang relevan dalam berbagai bidang ilmu, 

terutamanya ilmu sosial dalam pengertian luas maupun bidang 

ilmu ekonomi dan bisnis. Istilah tersebut merujuk pada 

pengertian yang sama. Sesudah kata tersebut, kebanyakan 

diikuti dengan kata methodologies (Curral et.al, 1999), Pofi & 

Jackie (2002), method (Varelli& Greene, 1997), approaches 

(Amaratunga et.al, 2002; Bazeley, 2004), research (Hulme, 2007) 

dan survey and case study (Gable, 1994), sampling, data 

collection, dan analysis techniques (Sandelowski, 2000; Coviello, 

2005), data (Driscoll, et.al, 2007). Keseluruhan penggabungan 

sangat hati-hati untuk menggunakan istilah, terutamanya 

“paradigm”, “philoshopy”, “ontology”. Hal ini menampilkan suatu 

kenyataan bahwa “combination” atau “mixed method” tidak 

pernah dilakukan pada level keyakinan dan filosofi/paradigma 

atau ontologi-nya. 
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Gambar 1.1 Bawang Penelitian 

 Proses penelitian kuantitatif dan kualitatif mempunyai unsur-

unsur yang berlapis-lapis menyerupai lapisan bawang merah 

(research “onion”), Saunders, et.al (2009). Penelitian kuantitatif dan 

kualitatif bukan hanya persoalan perbedaan data. Ini melibatkan 

perbedaan yang sangat luas dari teknik-prosedur, waktu dan 

pilihan-pilihan. Bahkan lapisan tertinggi “bawang penelitian” 

terdiri filosofi, pendekatan, dan strategi. Oleh karena itu, setiap 

penelitian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang 

paradigma, pendekatan dan strategi tersebut.5 

 Pada unsur-unsur penelitian atau bawang penelitian di 

atas, Saunders, et.al. (2009) menyatakan bahwa tidak 

mungkin penelitian adalah gabungan antara 

paradigma/filsafat dan pendekatannya  (induksi dan deduksi).  

Jalan penggabungan dimungkinkan berkaitan dengan strategi, 

pilihan metode, teknik dan prosedur. Paradigms cannot be mixed 

                                                           
5 Mark Saunders, Philip, Lewis., & Adrian, Thornhill. Research Methods for Business 

Students (5th ed), 2009, New Jersey: Prentice Hall. 
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hence mixed methods is untenable (“incompatibility” thesis), 

Creswell (2009). Lebih lanjut, Sandelowski menyatakan bahwa:  

Combination or mixed-method studies are concretely 

operationalized at the technique level, or the shop floor, of 

research: that is, at the level of sampling, data collection, and 

data analysis. Mixed-method studies are not mixtures of 

paradigms of inquiry per se, but rather paradigms are 

reflected in what techniques researchers choose to combine, 

and how and why they desire to combine them.6 

Uraian di atas menampilkan bahwa metode campuran adalah 

operasi konkrit pada tingkat teknik penelitian yang digunakan. 

Teknik kualitatif dan kuantitatif yang digunakan bersama-

sama, komponen desain yang berbeda atau secara eksplisit 

terintegrasi.7 

b. Tahap Penyusunan Naskah Akademik 

 Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kajian 

terhadap peraturan perundang-undangan, tahap selanjutnya 

adalah penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan  

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah 

akademik sangat diperlukan dalam pembentukan Rancangan 

Peraturan Daerah sebagai kajian yang mendalam dan 

komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang 

berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah 

                                                           
6 M. Sandelwski, Focus on Research Methods: Whatever Happened to Qualitative 

Description, Research in Nursing and Health, 2000, North Carolina: John Wiley and 
sons Inc, hlm 334. 
7 J.C. Grenee & V.J. Caracelli, Advances in Mixed Method Evaluation: The Challenges and Benefits 

of Intergrating Diverse Paradigms: New Direction for Evaluation, 1989, San Fransisco: Jossey-

Bass. 
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yang akan dibentuk. 

  

Gambar 1.2 Bagan alur Penyusunan Naskah Akademik dan 

Raperda 

 

c. Tahap Studi Banding: Best Practice 

Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang 

akan diterapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik. 

Kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan 

suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya. 

Pengertian dari studi banding itu sendiri adalah sebuah konsep 

belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda yang 

merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk maksud 

peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, 

penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, 

dan lain-lan. Kegiatan studi banding dilakukan oleh kelompok 

kepentingan untuk mengunjungi atau menemui obyek tertentu 

yang sudah disiapkan dan berlangsung dalam waktu relatif 

singkat. Intinya adalah untuk membandingkan kondisi obyek 

studi di tempat lain dengan kondisi yang ada di tempat sendiri. 
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Hasilnya berupa pengumpulah data dan informasi sebagai 

bahan acuan dalam perumusan konsep yang diinginkan. 

 

d. Tahap Konsultasi dan Diskusi Terfokus 

Pada tahap ini dilakukan konsultasi sebagai salah satu cara 

untuk melaksanakanpartisipasi dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan. Proses konsultasi ini merupakan upaya 

untuk menyampaikan materi naskah akademik dan rancangan 

Peraturan Daerah kepada semua pemangku kepentingan agar 

memperoleh masukan dan saran penyempurnaan sehingga 

penataan ruang dan pemanfaatan ruangdapat dilaksanakan 

secara optimal. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

A. Kajian teoritis 

1. Teori investasi 

1.1. Pengertian 

Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang 

untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang.8  Investasi juga 

dapat didefinisikan sebagai penanaman modal atau pemilikan sumber-

sumber dalam jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa 

periode akuntansi yang akan datang.9 Investasi dapat pula 

didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan 

harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.10 

Umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

1. Investasi pada financial assets yang dapat dibedakan lagi menjadi 2, 

yaitu:  

a. Investasi pada financial assets yang dilakukan di pasar uang, 

misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat 

berharga pasar uang dan lainnya.  

b. Investasi pada financial assets yang dilakukan di pasar modal, 

misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. 

2. Investasi pada real asset Investasi pada real asset diwujudkan dalam 

bentuk pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan 

pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. 

 

                                                           
8 Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi,  Edisi Tiga,  Salemba Empat, Jakarta, hlm 284. 
9 Supriyono, 1987, Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produk. 
Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada. 
10 Abdul Halim, 2003, Analisis Investasi, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat Jakarta, 
hlm 29 
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Investasi pada real asset termasuk dalam capital budgeting, yaitu 

merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan tentang pengeluaran dana, di mana jangka waktu 

kembalinya dana tersebut lebih dari setahun. Dengan demikian 

capital budgeting mempunyai arti yang sangat penting bagi 

perusahaan, karena11: 

1. Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. 

Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang 

panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat 

diperoleh kembali oleh perusahaan. 

2. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil 

penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan 

forecasting akan dapat mengakibatkan adanya over investment atau 

under investment dalam aktiva tetap. Apabila over investment dapat 

memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan. Sebaliknya jika 

under investment akan mengakibatkan kekurangan peralatan, yang ini 

dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang 

tinggi sehingga mengurangi daya bersaingnya atau kemungkinan lain 

ialah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya. 

3. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah 

yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh 

dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh 

sekaligus. 

4. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran 

modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. 

Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini tidak dapat 

diperbaiki tanpa adanya kerugian. 

                                                           
11 Bambang Riyanto, 1995, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, BPFE-Yogyakarta, 

Yogyakarta, hlm.45 
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Jenis-jenis investasi dapat dibagi menjadi empat golongan sebagai 

berikut:12 

1. Investasi yang tidak menghasilkan laba (non-profit investment). 

Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah 

atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui, yang 

mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa 

mempertimbangkan laba atau rugi. Misalnya karena air limbah 

yang telah digunakan dalam proses produksi jika dilarikan keluar 

pabrik akan mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan, 

maka pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memasang 

instalasi pembersih air limbah, sebelum air limbah dibuang ke luar 

pabrik. 

2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya (non-measurable profit 

investment). Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, 

namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan 

adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai 

contoh adalah pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka 

panjang, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program 

pelatihan dan pendidikan karyawan. 

3. Investasi dalam penggantian equipment (replacement investment). 

Investasi jenis ini meliputi penggeluaran untuk penggantian mesin 

dan peralatan yang ada. Informasi penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin dan 

peralatan adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa 

akitva diferensial dan biaya diferensial. Penggantian mesin 

biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan adanya 

                                                           
12 Mulyadi, Loc.cit., hlm. 27 
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penghematan biaya (biaya diferensial) yang akan diperoleh atau 

adanya kenaikan produktivitas (pendapatan diferensial) dengan 

adanya penggantian tersebut. 

4. Investasi dalam perluasan usaha (expansion investment). Investasi 

jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas 

produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk 

memutuskan jenis investasi ini, yang perlu dipertimbangkan adalah 

apakah aktiva diferensial yang diperlukan untuk perluasan usaha 

diperkirakan akan menghasilkan laba diferensial (yang merupakan 

selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial) yang 

jumlahnya memadai. Kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah 

taksiran laba masa yang akan datang (yang merupakan selisih 

pendapatan dengan biaya) dan kembalian investasi (return on 

investment) yang akan diperoleh karena adanya investasi tersebut. 

 

1.2.  Tujuan Investasi 

Tujuan perusahaan mengadakan investasi pada umumnya adalah: 

1. Untuk dapat mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan 

atau kegiatan perusahaan lain. 

2. Untuk memperoleh pendapatan yang tepat secara terus menerus. 

3. Untuk membentuk suatu dana guna tujuan tertentu. 

4. Untuk membina hubungan baik dengan peusahaan lain. 

5. Untuk tujuan-tujuan lainnya. Tentu saja investasi juga perlu diatur 

agar tidak terjadi over investment atau under investment. 
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Pengaturan investasi modal yang efektif perlu memperhatikan 

beberapa faktor berikut ini:13 

1. Adanya usul-usul investasi 

2. Penaksiran aliran kas dari usul-usul investasi tersebut 

3. Evaluasi aliran kas tersebut 

4. Memilih proyek-proyek sesuai dengan ukuran tertentu, dan 

5. Penilaian terus menerus terhadap proyek investasi setelah proyek 

tersebut diterima. 

 

1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dapat dibagi dalam 2 

bagian, yaitu faktor di dalam negeri (Internal) dan di luar negeri 

(Eksternal).14 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi investasi, antara lain adalah: 

a. Stabilitas politik dan perekonomian; 
b. Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang 

secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka 

penggairahan iklim investasi, dengan langkah-langkah tersebut 

berbagai bidang usaha dalam rangka penanaman modal menjadi 

lebih terbuka. Pembangunan kawasan industri, prasarana seperti 

jalan, telepon serta listrik yang saat ini dapat ditangani oleh swasta, 

diperkirakan akan lebih siap untuk dapat menunjang pelaksanaan 

investasi; 

                                                           
13 Dhaniswara Harjono K, 2007, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Edisi Pertama, Rajawali Pers, 
Jakarta, hlm. 29  

 
14 Dhaniswara Harjono K, 2007, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Edisi Pertama, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm 40 
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c. Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, 

seperti penundaan pajak pertambahan nilai di Indonesia Bagian 

Timur yang akan semakin merangsang bagi para investor untuk 

menanamkan modalnya di daerah yang belum begitu berkembang; 

d. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak 

bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan maupun iklim dan 

letak geografis serta kebudayaan, dan keindahan alam tetap 

menjadi daya tarik tersendiri yang telah mengakibatkan 

tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, 

industri perkayuan, industri kertas dan industri perhotelan 

(tourism), yang sekarang menjadi sektor primadona yang banyak 

diminati para investor baik dalam rangka Penanaman Modal 

Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing; dan 

e. Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada 

proyekproyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, 

industri sepatu dan mainan anak-anak. 

 

b. Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal yang mempengaruhi investasi,antara lain adalah: 

a. Apresiasi mata uang dari Negara-negara yang jumlah investasinya 

di Indonesia cukup tinggi. Adanya apresiasi mata uang negara asal 

investor terhadap mata uang rupiah, dapat mendorong para 

investor asing melakukan investasi langsung. Hal tersebut 

dikarenakan melakukan investasi menjadi sangat murah, karena 

nilai uang rupiah menjadi sangat kecil dari nilai mata uang negara 

asal investor. 

b. Meningkatnya biaya produksi di luar negeri. Dengan meningkatnya 

biaya produksi di negara asal investor berarti tingkat keuntungan 
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yang diperoleh investor akan semakin menipis. Dengan 

pertimbangan ingin memperoleh tingkat keuntungan yang besar, 

maka para investor mulai berfikir untuk mengalihkan usahanya di 

luar negeri terutama di Negara berkembang yang masih rendah 

upah tenaga kerjanya dan untuk mendekatkan produk dengan 

pasar , sehingga bagi perusahaan yang padat karya, dengan upah 

tenaga kerja yang rendah dan ongkos distribusi rendah akan 

menghemat biaya produksi. 

 

2. Teori Kebijakan Fiskal 

Filosofi kebijakan fiskal didasari oleh teori Keynes yang lahir sebagai reaksi 

atas terjadinya depresi besar (great depression) yang melanda perekonomian 

Amerika pada tahun 1930-an. Keynes mengkritik pendapat ahli ekonomi 

Klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan selalu mencapai full 

employment sehingga setiap tambahan belanja pemerintah akan 

menyebabkan turunnya pengeluaran swasta (crowding out) dalam jumlah 

yang sama atau dengan kata lain setiap tambahan belanja pemerintah 

tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat. Keynes mengemukakan 

bahwa sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-

penyesuaian menuju kondisi full employment. Untuk mencapai kondisi 

tersebut, diperlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk berbagai 

kebijakan, salah satu perwujudannya adalah kebijakan fiskal dan moneter. 

Menurut Keynes, setiap tambahan belanja pemerintah tidak hanya 

merelokasi sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah, tetapi 

juga disertai dengan adanya dampak pengganda fiskal (multiplier effect) 

atas belanja tersebut.15 

                                                           
15 Mankiw, N. G. 2013, Macroeconomics Eight Edition, Worth Publishers, New York dalam Heru 

Setiawan, “Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makro Ekonomi 

Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR)”, Jurnal Ilmu Ekonomi 

Terapan Desember 2018, hlm 24 
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3. Teori Efektivitas 

3.1. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh, efek 

keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban. Membicarakan keefektifan 

hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua 

variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang 

dipergunakan.16 Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka 

pertama-tama harus dapat diukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati 

atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar 

target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan 

hukum yang bersangkutan adalah efektif.17 

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 

oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para 

penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa: 18 taraf kepatuhan 

yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. 

Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut 

mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan 

melindungi masyrakat dalam pergaulan hidup.19 Beberapa pendapat 

mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, 

Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinoswki mengemukakan 

bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam 

masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat 

modern, dan (2) masyarakat primitive. Masyarakat modern merupakan 

                                                           
16 Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya, Bandung, 

hlm. 67 

17 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 

Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 375 
18 Soerjono Soekanto, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya, Bandung, 
hlm.7 
19 Salim H.S dan Erlies Septiani, op.cit.,hlm 308. 
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masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, 

spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam 

masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang 

berwenang.20 

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias 

mengatakan bahwa: “An effective legal system may be described as one 

in which there exists a high degree of congruence between legal rule and 

human conduct. Thus, and an effective legal system will be characterized 

by minimal disparity between the formal legal system and the operative 

legal system is secured by: 

1. The intelligibility of its legal system. 

2. High level public knowledge of the content of the legal rules 

3. Efficient and effective mobilization of legal rules: 

a.  A committed administration and. 

b. Citizen involvement and participation in the mobilization process 

4. Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the 

public and effective in their resolution of disputes and. 

5. A widely sphere perception by individuals of the effectiveness of the 

legal rules and institutions.21 

Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo 

Guntarto22 sebagai berikut. Terdapat 5 (lima) syarat bagi effektif tidaknya 

satu sistem hukum meliputi: 

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu dipahami. 

2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi 

aturan-aturan yang bersangkutan.  

                                                           
20 Salim H.S dan Erlies Septiani, op.cit.,hlm 308. 

21Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal 

Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 

22 Ibid 



PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  

LAPORAN AKHIR 
 

24 
 

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai 

dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan 

dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga 

masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam 

proses mobilisasi hukum.  

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 

mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan 

tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.  

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan 

warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan 

pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu 

efektif. 

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto 

dikemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:  

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi 

target. 

2. Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudah 

dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.  

3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target 

hukum.  

4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat 

mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah 

dilaksanakan daripada hukum mandatur. 

5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan 

dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat 

untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. 
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Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan 

untuk dilaksanakan.23 

 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah 

kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada 

umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif 

tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum.24 

 

4. Peraturan Daerah 

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal Peraturan Daerah sebagai 

salah satu peraturan perundang-undangan. Lingkup pemberlakuan 

Peraturan Daerah bersifat lokal tergantung tempat produk hukum tersebut 

dibentuk, yakni daerah provinsi atau kabupaten/kota. Menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah 

Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur. 

Sedangkan Pasal 1 angka 8 menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan 

Bupati/Walikota. 

Hierarki peraturan perundang-undang di Indonesia berdasarkan 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

                                                           
23 Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda 

dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011,hlm. 71-
71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., Hal 308 

24 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatau pengantar, Rajawali Pers, Bandung, 1996, hlm.  20 
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b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang 

d. Peraturan Pemerintah 
 

e. Peraturan Presiden 
 

f. Peraturan Daerah Provinsi 
 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 

Peraturan Daerah secara tata urutan atau hirarki perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berada 

pada urutan bawah namun pengawasannya juga dilakukan sama seperti 

pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang 

lebih tinggi oleh lembaga pemerintah pusat yang memiliki kapasitas 

untuk melakukan tugas pengawasan hukum. Pengawasan teknis 

bersifat evaluasi dilakukan sebelum suatu Peraturan Daerah ditetapkan 

oleh Kepala Daerah yaitu pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Oleh 

karena itu Peraturan Daerah tidak dapat dipandang sebagai produk 

hukum yang hanya bersifat lokal sehingga tidak perlu pengawasan; atau 

dengan kata lain Pemerintah Daerah tidak boleh mengabaikan 

kewajiban untuk melakukan laporan kepada kelembagaan negara di 

tingkat pusat maupun pada daerah provinsi yang mempunyai kapasitas 

melakukan tugas tersebut.  

Sedangkan tugas pembinaan hukum atas peraturan perundang-

undangan akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia. Semua bentuk pengawasan yang dilakukan 

baik oleh Kementerian Departemen Dalam Negeri dan Mahkamah Agung 

adalah pengawasan yang dilakukan antara lain untuk membandingkan apa 
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yang hendak dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan 

apa yang di kehendaki, direncanakan, atau diperintahkan melalui 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka kesesuaian 

dan pencapaian tujuan yang diharapkan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung lebih bersifat 

yuridis menyangkut proses peradilan dalam rangka menguji peraturan 

perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A Ayat (1) menyebutkan bahwa 

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan 

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 

 

Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Mahkamah 

Agung berwenang: 

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada 

tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang 

menentukan lain; 

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang; 

c. Kewenagan lain yang diberikan Undang-Undang 

Kewenangan Mahkamah Agung diatur juga dalam Pasal 31 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menegaskan 

kewenangan Mahkamah Agung dalam hal menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-

Undang.  
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Sehubungan dengan pengawasan, hasil pengawasan harus dapat 

menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidak 

cocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Dengan demikian 

pengawasannya dapat bersifat25 :  

a. Politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas 

dan/atau legitimasi 

b. Yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakkan 

yurisdiksitas dan/atau legalitas 

c. Ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan 

teknologi 

d. Moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah 

mengetahui keadaan moralitas. 

 Tidak hanya Prayudi, tetapi Muchsan juga berpendapat bahwa 

pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas 

secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada 

pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan 

tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud 

suatu rencana/plan). Berbeda dengan Bagir Manan yang melihat 

pengawasan dan pengendalian menjadi satu. Itulah sebabnya ia 

memandang kontrol sebagai sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga 

lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung 

dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan 

pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan (directive).  

 Pengertian-pengertian yang dikemukakan ini menjadi konsep teoretis 

tentang bagaimana pentingnya hubungan antara pemerintah pusat dan 

                                                           
25 Prayudi Atmosudirjo, 1999, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta 

dalam Ni’matul Huda, Teori Pengujian Peundang-Undangan, Nusa Media Bandung, 
hlm. 169 
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pemerintah daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap 

produk perundang-undangan daerah. Menurut Paulus Effendie, tujuan 

utama dilakukannya pengawasan (control) terhadap pemerintah adalah 

untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga 

untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai 

usaha represif.  

 Pengawasan erat kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Daerah26 

karena Peraturan Daerah yang baik yang mendapat suatu legitimasi 

harus benar-benar untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat 

sehingga tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum dan 

kepentingan umum masyarakat yang berlaku. Peraturan Daerah dalam 

kedudukannya merupakan hukum formil yang mempunyai kekuatan 

hukum berlaku mengikat bagi setiap subyek hukum yang mempunyai 

kepentingan yang diatur di dalamnya. Selanjutnya berbicara mengenai 

pelaksanaan peraturan daerah, tentunya hal ini tidak terlepas dari peran 

eksekutif di daerah. Oleh karena itu sebelum melihat lebih jauh makna 

pelaksanaan Peraturan Daerah ini, hendaknya memahami secara cermat 

konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan hubungannya 

dengan penyelenggaraan demokrasi atau pemerintahan daerah untuk 

melandasi pemikiran tentang bagaimana memaknai pelaksanaan 

peraturan daerah dimaksud.  

Sistem pemerintahan negara Indonesia memperlihatkan bahwa 

pemisahan kekuasaan itu secara formil bahwa antara lembaga eksekutif dan 

legislatif dipisahkan fungsinya masing-masing sekalipun ada hubungan yang 

terbentuk secara demokrasi. Artinya bahwa antara legislatif dan eksekutif 

ada hubungan kerja sama bersifat kemitraan yang baik. Berdasarkan teori 

                                                           
26 Ibid, hlm 170. 



PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  

LAPORAN AKHIR 
 

30 
 

pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, bahwa ada hubungan 

kewenangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah 

dalam sistem pemerintahan daerah menurut Undang Undang Dasar 1945. 

Ditinjau secara teoretis dapat dilihat bagaimana pemisahan 

kekuasaan dan pembagian kekuasaan dapat diimplementasikan. 

Menurut ajaran pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam 

konteks doktrin “Trias Politica” Montesque; ajaran ini sebelumnya 

dikembangkan oleh John Locke dalam bukunya Two Treatises on Civil 

Government yaitu membagi kekuasaan negara itu atas tiga cabang 

kekuasaan antara lain27 

a. Kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) 

b. Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif) 

c. Kekuasaan federatif (meliputi semua urusan luar negeri). 

 

5. Insentif dan Kemudahan investasi 

Setiap Pemerintah Daerah memiliki kehendak untuk ambil bagian dalam 

menyejahterakan masyarakat melalui kegitan produktif. Salah satu penentu 

tumbuh berkembangnya aktivitas produktif adalah kebijakan dari pemerintah 

daerah. Keberadaan undang-undang berlaku secara nasional, tentu 

memerlukan penterjemahan secara konkrit di tingkat daerah. Kebijakan di 

tingkat daerah menjadi penting sebagai implementasi peraturan yang bersifat 

umum dalam situasi konkrit daerah. Kebijakan investasi di daerah pada 

akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau peraturan 

kebijakan di tingkat daerah.  

Sifat dan karakter hukum yang bersifat preskriptif dapat memiliki 

dampak pada iklim investasi di daerah. Secara teoritis suatu kaidah 

                                                           
27 Ahmad Zubaidi, 2015, Filsafat Politik John Locke dan Relevansinya dengan Hak Asasi 

Manusia di Indonesia, Badan Penerbitan Filsafat UGM, Yogyakarta, hlm 30 
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hukum dapat dari sisi-sisinya dapat memuat norma yang berupa perintah, 

larangan atau perkenaan. Aturan hukum dalam bidang investasi di daerah 

tentu harus menjamin kepastian hukum bagi investor dan merupakan 

upaya untuk mewujudkan kehendak pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan, berkaitan dengan masalah perlakuan dan 

pemenuhan fasilitas.  

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa negara memiliki peran di 

samping sebagai penyelenggara langsung kegiatan ekonomi, negara juga 

berperan sebagai fungsi pengatur bidang ekonomi khususnya investasi. 

Sifat pengaturan dan norma hukum yang preskriptif dapat memberi arah 

pertumbuhan investasi di suatu daerah. Karakter aturan hukum dalam 

bidang investasi dapat didikotomikan sebagai aturan yang besifat insentif 

dan kemudahan. Dikotomi ini berangkat dari konsekuensi adanya aturan 

hukum yang berakibat pada pemberian peluang dan kemudahan akan 

adanya investasi.  

Pada era sekarang norma hukum dalam bidang investasi diperankan 

untuk lebih memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya 

investasi. Semangat memberikan keleluasaan bagi aktivitas investasi 

melalui peraturan daerah menjadi penting untuk dikembangkan. Telah 

banyak ditemukan berbagai peraturan di tingkat daerah yang mengarah 

pada pemberian insentif kepada para investor. 

Jika dicermati berbagai aturan yang mendorong tumbuh dan 

berkembangnya investasi adalah berupa fasilitasi agar investor memiliki 

ketertarikan untuk melakukan investasi di daerah tertentu. Fasilitasi ini 

kemudian banyak dibedakan menjadi pemberian insentif dan kemudahan 

investasi. Insentif dan kemudahan investasi memiliki tujuan yang sama 

yaitu munculnya gairah investor untuk menginvestasikan modalnya di 

suatu daerah tertentu. 
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B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  

 Penyusunan  peraturan  perundang-undangan  secara  formal  telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, peraturan perundang-

undangan disusun agar peraturan dapat berlaku efektif sesuai dengan 

tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Oleh sebab itu dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada beberapa prinsip 

dasar/asas. 

 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik harus berasaskan: 

a. kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis 

Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau 

pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan.; 

d. dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang 

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, 

sosiologis, maupun yuridis; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara; 
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f. kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan 

g. keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan 

dan terbuka, dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan di Daerah khususnya Pasal 3, 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah harus berdasarkan 

asas: 

a. kepastian hukum, yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah 

dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif 

dan/atau Pemberian Kemudahan investasi; 

b. kesetaraan, yaitu perlakuan yang sama terhadap lnvestor tanpa 

memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala 

usaha tertentu; 

c. transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif 

dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau 

Investor. 

d. akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif 

dan/atau Pemberian Kemudahan investasi. 
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e. efektifitas dan efisiensi, yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis 

serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta 

pelayanan publik. 

 

C. Kajian Praktik Empiris 

1. Letak Geografis 

Secara geografis wilayah Secara astronomis, Kabupaten Kulon Progo 

terletak antara 7o 38’42” – 7o 59’3” Lintang Selatan dan antara 110o 

1’37” – 110o 16’26” Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kulon 

Progo merupakan Samudera HIndia, sedangkan pada bagian utara 

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian 

antara 500 – 1.000 meter dari permukaan laut dan berbatasan dengan 

Kabupaten Magelang. Sementara itu di berbatasan dengan Kabupaten 

Purworejo, dan berbatasa dengan Kabupaten Sleman dan Bantul di sisi 

Timur.  

Kabupaten Kulon Progo mempunyai luas wilayah sebesar 

58.627,512 ha atau 586,28 km² dengan kondisi beberapa wilayah 

merupakan daerah pantai dan pegunungan, namun sebagian besar 

merupakan dataran rendah.Dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo 

, tercatat 11.047,00 hektare atau sekitar 19, 46% sebagai lahan sawah 

irigasi dan tadah hujan dan 10,762 hektare atau 18,35% sebagai lahan 

bukan pertanian. 

 

2. Peraturan terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Penenaman 

Modal di Kabupaten Kulon Progo 

 Kebijakan strategis terkait pengembangan penanaman modal salah 

satunya dilakukan melalui pemberian insentif dan kemudahan 

penanaman modal didaerah sebagaimana diatur didalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal. Kabupaten Kulon Progo sudah 
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memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 

2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal meskipun peraturan ini sudah diturunkan juga 

dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2015 yang 

kemudian direvisi melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017, 

perkembangan Kabupaten Kulon Progo menuntut adanya penyesuaian 

peraturan perundang-undangan terkait dengan hadirnya Yogyakarta 

International Airport yang baik secara langsung maupun tidak 

membuka banyak kesempatan penanaman modal dalam berbagai 

bidang, untuk kemudian menarik penanama modal untuk 

menanamkan modalnya di Kulon Progo dibutuhkan Peraturan Daerah 

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang 

adaptif dengan kenyataan di lapangan.  

 Setiap kebijakan daerah akan lebih efektif apabila memiliki payung 

hukum yang kuat. Terkait dengan kebijakan memfasilitasi percepatan 

peningkatan nilai investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan 

penanaman modal juga memerlukan payung hukum, dalam hal ini 

dalam bentuk Peraturan daerah. Dengan Peraturan Daerah ini maka 

nantinya akan diatur mengenai Jenis Kegiatan Usaha yang dapat 

memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Kriteri apa 

saja yang dipersyaratkan untuk dapat meperoleh Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal, Dasar Penilaian, bentuk-bentuk 

Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan serta 

bagaimana tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Modal tersebut. Untuk Kriteria kegiatan usaha yang dapat diberikan 

Insentif atau Kemudahan sendiri diantaranya harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; 

2. menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah; 

3. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal Daerah; 
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4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 

5. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto; 

6. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

7. termasuk skala prioritas tinggi; 

8. termasuk pembangunan infrastruktur; 

9. pengembangan hunian dengan konsep vertikal; 

10. melakukan alih teknologi; 

11. melakukan industri pionir; 

12. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; 

13. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; 

14. usaha yang melaksanakan TJSL atau PKBL; dan  

15. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan 

yang diproduksi di dalam negeri. 

 Dengan adanya perda ini maka diharapkan dapat mengoptimalkan 

instansi perizinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perizinan 

investasi melalui penyediaan data informasi/promosi serta percepatan 

perizinan, pemberian Insentif maupun kemudahan bagi Investasi yang 

memenuhi kriteria, mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan 

kemudahan penyediaan lahan, meningkatkan daya dukung sarana dan 

prasarana untuk penanaman modal serta pemberian bantuan teknis 

lainnya yang menunjang kegiatan investasi di daerah. 

 

3. Penyediaan Informasi dan Promosi  

Penyediaan Informasi dan Promosi tentang potensi penanaman 

modal yang belum dilakukan dengan baik, hal ini menyebabkan kurang 

dikenalnya potensi usaha disuatu daerah oleh investor, sehingga 

mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menginvestasikan 

modalnya di daerah tersebut. Oleh karena itu seharusnya melalui 

instansi terkait pemerintah daerah harus menyiapkan penyediaan 
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informasi dan promosi secara terpadu untuk mengenalkan potensi 

didaerah kepada dunia usaha. Selain itu perlu juga dilakukan 

penyediaan informasi dan promosi terkait kebijakan-kebijakan 

pemerintah daerah setempat  didalam upaya mendorong peningkatan 

investasi di daerah. Kebijakan ini dapat berupa adanya pemberian 

insentif maupun kemudahan yang diberikan kepada investor baik dari 

dalam daerah maupun luar daerah yang menanamkan investasinya 

didaerah. 

 Untuk Kabupaten Kulon Progo sendiri mulai Tahun 2016 sudah 

mulai melakukan kegiatan penyediaan informasi dan promosi investasi 

di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Data terkait peluang pengembangan 

dan promosi investasi di Kabupaten Kulon Progo dituangkan dalam 

bentuk berbagai media yang bisa diakses melalui website Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan 

juga melalui pameran yang diadakan secara nasional sebagai upaya 

menarik investor.  

 

D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta 

permasalahan yang dihadapi masyarakat 

 

 Kajian ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal, yang mengkaji praktik empiris 

pelaksanaan peraturan daerah, perkembangan kebutuhan investor serta 

permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dikaji melalui tiga aspek yakni aspek 

formil, aspek substansiil, dan aspek praktis. 

1. Aspek formil 

Evaluasi berdasarkan aspek formil berarti mendasarkan pada teknik 

pembuatan peraturan perundang-undangan. Tahapan penyusunan 

Peraturan Daerah tersebut dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan 
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Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, dalam kepustakaan disebut pula Teknik Perundang-undangan. 

Bagaimana mengartikan Teknik Perundang-undangan adalah rangkaian 

pengetahuan dan kemampuan yang mencakup segala unsur yang 

diperlukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik. 

Peraturan perundang-undangan yang baik dapat terwujud apabila 

memenuhi unsur-unsur antara lain:28 

a. perumusannya tersusun secara sistematis, bahasa sederhana dan 

baku; 

b. sebagai kaidah, mampu mencapai daya guna dan hasil guna baik 

dalam wujud ketertiban maupun keadilan; 

c. sebagai gejala sosial, merupakan perwujudan pandangan hidup, 

kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat, termasuk 

kemampuannya sebagai faktor pendorong kemajuan dan 

perubahan masyarakat; dan 

d. sebagai sub-sistem hukum, harus mencerminkan satu rangkaian 

sistem yang teratur dari keseluruhan sistem hukum yang ada. 

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, evaluasi dalam aspek formil 

juga mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Alasan 

mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 karena 

Peraturan Daerah mengenai insentif dan kemudahan investasi di daerah 

                                                           
28 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara 

Indonesia, Jakarta: PT. Alumni, hlm 52 
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dibentuk berdasarkan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2019. 

a. Evaluasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

1. Bagian Mengingat merupakan dasar hukum yang memuat dasar 

kewenangan pembentukan Peraturan Daerah serta peraturan 

perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Bagian Mengingat dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 memuat peraturan 

perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada 

peraturan perundang-undangan yang baru yang menggantikan, seperti 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah dicabut karena sudah ada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah. Kedua, 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian 

Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang sudah 

digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Ketiga, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman 

Modal di Daerah sudah tidak relevan lagi dijadikan dasar hukum karena 

Permendagri tersebut mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2008.  

Keempat, belum dimasukkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang kemudian direvisi 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah Tahun 2017-2022, sementara pada Pasal 29 ayat (4)  

dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012  ini 

disebutkan bahwa upaya pengembangan penanaman modal ini 

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

tertuang dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 

tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahu 2005-

2025 akan tetapi ketentuan tentang RPJPD ini tidak tertulis dalam 

bagian konsideran.   

 

2. Pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, belum dimasukkannya 

beberapa peraturan perundang-undangan, sedangkan sudah 

dimasukkan dalam batang tubuh peraturan daerah seperti Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 

sementara pada ketentuan umum angka 6 diatur mengenai Badan yang 

memberikan definisi salah satunya mengenai PT. Berdasarkan 

ketentuan tersebut maka kiranya perlu mencantumkan ketentuan 

tentang PT pada bagian konsideran untuk dapat memberikan definisi 

tentang “badan” atau “badan usaha” 

3. BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, 

yang mengandung 2 pasal dihapus karena sudah diatur dalam Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 

4. BAB VII BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN PENANAM 

MODAL dihapus karena bahwa badan usaha dan kedudukan penanam 

modal diatur secara lebih detail dalam UU Penanaman Modal  
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b. Evaluasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 

 

Pasal  Rumusan Pasal  

Analisis kesesuaian 

dengan peraturan 
perundang-undangan 

Pasal 3 Penyelengaraan Penanaman Modal bertujuan: 
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Daerah; 
b. Menciptakan lapangan kerja; 
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan; 
d. Meningkatkan kemampuan daya saing 

dunia usaha; 
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan 

teknologi Daerah; 
f. Mendorong pengembangan ekonomi 

kerakyatan; 
g. Mengolah ekonomi potensial menjadi 

kekuatan ekonomi riil dengan 
menggunakan dana yang berasal baik dari 
dalam negeri maupun luar negeri; dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Huruf f merupakan salah satu 
poin penting bahwa 
penyelenggaraan Investasi ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
ekonomi kerakyatan yang 
merupakan ciri khas dari usaha 
koperasi. 
 
Huruf g dapat disederhanakan 
menjadi kalimat “…dengan 
menggunanakan investasi dan 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.” 

Bagian Kedua 
Penanam 
Modal 
Pasal 11 

1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat 
dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), 
Commanditaire Vennootschap (CV), Firma 
(Fa), Koperasi,  Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dan penanam modal yang tidak 
berbadan hukum atau perseorangan. 

2) Penanam Modal Asing dapat dilakukan 

oleh Warga Negara Asing, badan hukum 

asing dan/atau Penanam Modal Asing 

yang bekerja sama dan/atau patungan 

dengan Warga Negara Indonesia dan/atau 

badan hukum Indonesia.  

Bahwa ketentuan yang tertulis 
pada Pasal 11 ini pada umumnya 
diatur pada UU No 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan 
Terbatas. Sehingga ketentuan 
tentang PT juga perlu diatur dan 
dimasukan pada bagian 
konsideran Perda Kab ini. 

Bagian 
Keempat Jenis 
Usaha atau 
Kegiatan 
Penanaman 
Modal yang 

1) Bidang usaha atau kegiatan penanaman 
modal yang diprioritaskan memperoleh 
insentif  dan kemudahan adalah  bidang 
usaha yang sesuai kriteria pemberian 
insentif dan kemudahan. 

Merujuk pada Perda DIY No 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 
Tahun 2013 Tentang Pemberian 
Insentif Dan Kemudahan 
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Diprioritaskan 
Memperoleh 
Insentif dan 
Kemudahan 
Pasal 23 
 

2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. usaha mikro, kecil, menengah, dan 

koperasi; 
b. usaha yang dipersyaratkan dengan 

kemitraan; 
c. usaha  yang  dipersyaratkan 

kepemilikan modalnya; 
d. usaha yang dipersyaratkan dengan 

lokasi tertentu; dan/atau 
e. usaha yang dipersyaratkan dengan 

perizinan khusus. 

Penanaman Modal, Jenis usaha 
tertentu atau kegiatan tertentu 
yang dapat diberikan insentif dan 
kemudahan penananaman 
modal harus melakukan kegiatan 
yang mendukung kebijakan 
daerah dan sektor prioritas 
Daerah, meliputi:  
a. kebudayaan;  
b. pariwisata;  
c. pendidikan;  
d. ekonomi kreatif;  
e. pangan;  
f. infrastruktur; dan  
g. energi  
 
(2) Jenis usaha tertentu atau 
kegiatan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: a. usaha mikro, kecil, 
dan/atau koperasi;  
b. usaha yang dipersyaratkan 
dengan kemitraan;  
c. usaha yang dipersyaratkan 
kepemilikan modalnya; d. usaha 
yang dipersyaratkan dengan 
lokasi tertentu;  
e. usaha yang dipersyaratkan 
dengan perizinan khusus;  
f. usaha yang terbuka dalam 
rangka penanaman modal yang 
memprioritaskan keunggulan 
daerah;  
g. usaha yang telah mendapatkan 
fasilitas penanaman modal dari 
Pemerintah Pusat; dan/atau  
h. usaha lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Bagian Kelima 
Bentuk Insentif 
dan 

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman 
modal dapat berupa:  

a. insentif dalam bentuk: 

Kemudian pemberian 
kemudahan penanaman modal 
yang diberikan berdasarkan Pasal 
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Kemudahan 
yang Diberikan 
Pasal 24 

1. pengurangan, keringanan atau 
pembebasan pajak daerah; 

2. pengurangan, keringanan atau 
pembebasan retribusi daerah; 

3. pemberian dana stimulan; dan/atau 
4. pemberian bantuan modal. 

b. kemudahan dalam bentuk: 
1. penyediaan data dan informasi 

peluang penanaman modal; 
2. penyediaan lahan atau lokasi; 
3. pemberian bantuan teknis; 
4. percepatan pemberian perizinan; 

dan/atau 
5. penyediaan sarana dan prasarana. 

6 Perda DIY No 7 Tahun 2020 
berupa: 

a. penyediaan data dan 
informasi peluang 
penanaman modal; 

b. penyediaan sarana dan 
prasarana; 

c. fasilitasi penyediaan 
lahan atau lokasi; 

d. pemberian bantuan 
teknis; 

e. penyederhanaan dan 
percepatan pemberian 
perizinan melalui 
pelayanan terpadu satu 
pintu; 

f. kemudahan akses 
pemasaran hasil produksi; 

g. kemudahan investasi 
langsung konstruksi; 

h. kemudahan investasi di 
kawasan strategis yang 
ditetapkan dalam 
peraturan 
perundangundangan 
yang berpotensi pada 
pembangunan daerah;  

i. pemberian kenyamanan 
dan keamanan 
berinvestasi di daerah;  

j. kemudahan proses 
sertifikasi dan 
standardisasi sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundangundangan; 

k. kemudahan akses tenaga 
kerja siap pakai dan 
terampil; 

l. kemudahan akses 
pasokan bahan baku; 
dan/atau 
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m. fasilitasi promosi sesuai 
dengan kewenangan 
daerah. 

Perda DIY ini memberikan 
bentuk-bentuk kemudahan yang 
lebih baik bagi penanam modal . 

Bagian Keenam 
Pelaporan dan 
Evaluasi 
Pasal 25 
 

1) Penanam Modal yang menerima insentif 

dan kemudahan penanaman modal 

menyampaikan laporan kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 

(satu) tahun sekali.  

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit memuat: 
a. laporan  penggunaan  insentif 

dan/atau kemudahan penanaman 
modal; 

b. pengelolaan usaha; dan  
c. rencana kegiatan usaha. 

Bahwa berdasarkan Pasal 7 
Perda DIY No 7 tahun 2020 
memberikan jangka waktu 
terhadap pemberian insentif 
yakni bagi penanam modal baru 
paling banyak 2 (dua) kali. 
Sedangkan bagi penanam modal 
lama diberikan 2 (dua) kali saat 
usaha penanam modal 
mengalami kerugian dan/atau 
kesulitan modal. Kemudian 
terhadap pemberian kemudahan 
diberikan kepada penanam 
modal baru paling banyak 2 (dua) 
kali.  Serta kepada penanam 
modal lama paling banyak 
1(satu) kali.  

Pasal 29 1) Pemerintah Daerah mengembangkan 
penanaman modal untuk meningkatkan 
kegiatan penanaman modal. 

2) Pengembangan penanaman modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui upaya: 
a. pelaksanaan promosi dalam negeri 

dan luar negeri; 
b. pemberian pelayanan perizinan dan 

non perizinan penanaman modal 
secara mudah; 

c. fasilitasi pelayanan untuk 
menyelesaikan permasalahan atau 
hambatan penanaman modal; 

d. fasilitasi untuk menumbuhkan 
keterbukaan data dan informasi 
penanaman modal; 

Bahwa pada Pasal 29 ayat (4) 
ketentuan dalam Perda 
Kabupaten Kulon Progo ini 
disebutkan bahwa upaya 
pengembangan penanaman 
modal ini mengacu kepada 
Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah yang tertuang 
dalam Perda Kabupaten Kulon 
Progo Nomor 16 tahun 2007 
tentang Rencan Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Tahu 
2005-2025 akan tetapi ketentuan 
tentang RPJPD ini tidak tertulis 
dalam bagian konsideran Perda 
Kabupaten Kulon Progo tentang 
pemberian insentif dan 
kemudahan penanaman modal. 
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e. menyusun dan melaksanakan 
perencanaan bidang usaha 
penanaman modal; 

f. merumuskan dan menyusun sistem 
insentif penanaman modal; 

g. mengoordinasikan dan merumuskan 
potensi penanaman modal; 

h. mendorong, melaksanakan, dan 
memfasilitasi kemitraan usaha dalam 
rangka penanaman modal; 

i. mengoordinasikan dan menyiapkan 
materi dan pelaksanaan promosi 
penanaman modal; 

j. memfasilitasi kerjasama dalam negeri 
dan luar negeri di bidang penanaman 
modal; 

k. membangun sistem informasi 
penanaman modal di Daerah yang 
terintegrasi dengan sistem informasi 
penanaman modal Provinsi dan 
Pemerintah; dan 

l. meningkatkan kapasitas kelembagaan 
penanaman modal dan kualitas 
sumber daya  manusia di Daerah. 

3) Pengembangan penanaman modal 
diarahkan untuk pemerataan 
pembangunan dan penyediaan lapangan 
kerja. 

4) Upaya pengembangan penanaman modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
didasarkan pada : 
a. Rencana  Pembangunan 

 Jangka Panjang Daerah; 
b. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah; 
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 

2. Aspek substantif 

Evaluasi berdasarkan aspek substantif berfokus pada batang tubuh 

yang berisi substansi pengaturan. Substansi pengaturan perlu disesuaikan 
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dengan teori dan dasar pembentukan secara akademis. Secara keseluruhan 

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 sudah sesuai dengan tujuannya 

yaitu untuk meningkatkan investasi. Berdasarkan studi, pertumbuhan 

ekonomi daerah terutama didorong oleh investasi yang berpengaruh secara 

signifikan. Hal ini berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja. Tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat 

meningkat dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat. Investasi juga 

memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan (knowledge) 

dari negara maju ke negara berkembang. Oleh karena itu, tujuan dari 

pemberian insentif sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 sudah mengarah 

pada peningkatan investasi di Kulon Progo. 

Pasal 4 yang mengatur mengenai jenis insentif dapat ditinjau kembali 

kesesuaiannya dengan sektor unggulan di Kulon Progo. Perlu adanya sektor 

prioritas untuk dikembangkan karena sektor tersebut memiliki andil dalam 

perekonomian DIY, efisien dalam penggunaan modal, sesuai dengan Rencana 

Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 yang direvisi melalui Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022, dan memiliki 

perkembangan yang postif. Jika dilihat dari sektor prioritas berdasarkan nilai 

LQ (Location Quotion) pada tahun 2018, sektor pertambangan dan penggalian; 

pertanian, kehutanan dan perikanan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Motor. Dilihat dari angka ICOR Kabupaten Kulon Progo 

dalam periode tahun 2014–2018 cenderung menurun, dapat dimaknai bahwa 

produktivitas dan tingkat efisiensi dari investasi yang ditanamkan 

menunjukkan kecenderungan membaik. Pada tahun 2014, angka ICOR 

mencapai 6,36 persen dan menurun di tahun 2018 menjadi 3,69 persen. 

Angka ini dimaknai bahwa untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 

satu persen maka pertumbuhan investasi yang diperlukan sebesar 3,69 
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persen. Hal ini terlihat sejalan antara penurunan ICOR dengan kenaikan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di tahun 2018. 

Tolok ukur lainnya adalah Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-

2022. Arah kebijakan Pemda DIY tahun 2017-2022 adalah meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas dan keragaman 

perekonomian masyarakat, mewujudkan harmoni kehidupan bersama, dan 

merwujudkan tataperilaku penyelenggara pemerintahan yang demokratis.  

Sektor pariwisata merupakan salah satu sector unggulan dari 

Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan pemetaan prioritas pembangunan, 

maka Pemkab Kulon Progo memprioritaskan pembangunan pariwisata dan 

infrastruktur. Pembangunan yang akan difokuskan ke pantai glagah dan gua 

kiskendo ini terkait strategi agar wisatawan berdatangan di Kulon 

Progo.Selain dua objek wisata diatas, proyek Bedah Menorah juga akan 

menjadi fokus pembangunan infrastruktur di Kulon Progo.  

Sejalan dengan RPJMD, sektor pariwisata merupakan sektor yang harus 

menjadi salah satu kekuatan utama Kabupaten Kulon Progo. Kulon progo dalam 

konteks hari ini adalah daerah yang sedang melakukan pembangunan yang 

masiv dan salah satu yang diprioritaskan adalah terkait pariwisata. Sampai hari 

ini Kulon Progo masih menjadi daerah tujuan wisata mancanegara dan domestik 

karena dan keindahan alamnya. Sektor pariwisata juga menyumbang 

Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat tiap tahunnya. 
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Tabel 2.1. Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sub 

Sektor Pariwisata Se-DIY Tahun 2017-2019 

 

Sektor ekonomi digital belum diakomodasi dalam perda. Ekonomi digital 

berkembang pesat, data di tahun 2018 terdapat 54 perusahaan rintisan 

(startup) di DIY. Sumber daya manusia di bidang ekonomi digital juga 

berkembang di DIY. Terdapat lebih dari 100 orang animator di DI Yogyakarta 

yang tergabung dalam 20 studio animasi, antara lain: Animacity Jogja, 

Imunimasi Studio, dsb. Yogyakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia 

dan merupakan salah satu kota dari 12 production centre gameloft di dunia 

Pemberian insentif juga perlu disesuaikan dengan kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Pajak yang dapat diberikan 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak Kendaraan Bermotor, bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak 

Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Demikian halnya dengan retribusi; 

retribusi yang diberikan mencakup retribusi yang menjadi kewenangan 

provinsi yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi 

perizinan tertentu.  
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Bentuk insentif dan kemudahan yang belum terdapat dalam Perda 

Nomor 21 Tahun 2012 adalah bantuan untuk riset dan pengembangan untuk 

usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; bantuan fasilitas pelatihan 

vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; bunga pinjaman 

rendah; bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya 

manusia; penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 

kemudahan investasi langsung konstruksi; dan kemudahan investasi di 

kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berpotensi pada pembangunan daerah. 

3. Aspek praktis 

Aspek praktis merujuk kepada aspek penerapan Perda Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal. terdapat kesulitan untuk menganalisis 

sejauh mana penerapan perda karena belum pernah ada best practice 

pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan Perda 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012. Yang dapat dilakukan adalah 

melakukan survei pendapat pelaku usaha atau investor untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan serta pendapat substansi Perda tersebut. Indikator 

pertama adalah pengetahuan terhadap keberadaan Perda.  

Merujuk pada data primer yang dilakukan dengan survei kepada 25 

pelaku usaha seperti yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, 

mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui keberadaan Perda Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal.  
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Diagram 3.1. Pengetahuan investor terhadap Perda Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 21 Tahun 2012

 

 

Minimnya pengetahuan investor terkait dengan keberadaan Perda Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal dipengaruhi dari minimnya promosi yang 

dilakukan oleh dinas terkait sehingga sedikit sekali pihak investor yang 

mengetahui potensi investasi di Kulon Progo  

Selain minimya informasi terkait potensi investasi di Kulon Progo, 

penyediaan informasi mengenai lokasi dan lahan untuk ber investasi juga 

menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam minimnya pengetahuan 

investor terhadap Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal seperti 

yang terlhat pada diagram dibawah : 

 

 

 

 

40%

60%

TAHU TIDAK TAHU
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Diagram 3.2. Informasi lahan atau lokasi berinvestasi 

 

Diagram diatas menunjukkan bahwa dari responden yang mengatakan 

mendapatkan informasi terkait promosi investasi, 53% mengatakan bahwa 

mereka tidak menerima informasi mengenai lahan dan lokasi berinvestasi, 

salah satu alasan yang menjadi kemungkinan paling besar, adalah karena 

belum disahkannya RTRW Kabupaten sehingga informasi mengenai zonasi 

termasuk zonasi peruntukan industry yang disiapkan untuk investasi belum 

sampai ke pihak investor   

  

E. Kajian Terhadap Implikasi Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek 

Keuangan Daerah. 

Sebagaimana diketahui Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD, pada dasarnya untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah/tugas pembantuan atau menjabarkan 

lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada dasarnya 

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:  

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

60%

40%

DAPAT INFORMASI TIDAK DAPAT INFORMASI
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah.  

2. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada 

ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian 

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi.  

3. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur 

aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam 

koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

4. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. 

 

Berkaitan dengan fungsi peraturan daerah tersebut, dan dikaitkan dengan 

pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal, maka sesungguhnya setiap peraturan daerah yang 

dibuat akan mempunyai implikasi tertentu. Peraturan Daerah memiliki 

materi muatan berupa norma-norma hingga rumusan sanksi sebagai upaya 

dalam rangka penegakan norma tersebut. Didalam Peraturan daerah tentang 

Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal diatur mengenai hak 

dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun bagi para investor atau 

pelaku usaha yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Kulon 

Progo . Norma-norma ini sesuai dengan nomenklatur (judul) peraturan 

daerah tentunya akan menimbulkan dampak bagi kedua stakeholder 

tersebut. Terhadap para calon investor atau pelaku usaha tentunya 

munculnya norma-norma didalam peraturan daerah ini akan memberikan 

dampak positif dimana didalamnya diatur mengenai ketentuan-ketentuan 

pemberian insentif maupun kemudahan bagi pelaku usaha/investor yang 

akan mengembangkan atau membangun usaha baru di Kabupaten Kulon 
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Progo yang tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku 

usaha/investor tersebut.  Para pelaku usaha/investor dapat memohon 

haknya untuk mendapatkan beberapa program pemberian insentif maupun 

kemudahan yang telah ditentukan didalam peraturan daerah ini. Dengan 

adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan akan membantu para 

pelaku usaha untuk dapat mengembangkan maupun membuka usaha baru 

di wilayah Kabupaten Kulon Progo . Namun demikian ada kriteria yang harus 

dipenuhi oleh para investor/pelaku usaha untuk bisa mendapatkan 

pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai yang telah 

ditentukan didalam peraturan daerah ini. Dengan adanya kebijakan ini juga 

akan berdampak pada meningkatnya daya tarik Kabupaten Kulon Progo 

sebagai daerah yang ramah pro investasi sehingga mampu meningkatkan 

kondisi perekonomian di Kabupaten Kulon Progo . Semisal terkait pemberian 

kemudahan berupa sarana dan prasarana penunjang investasi, dimana 

dengan adanya penyediaan sarana dan prasaran yang baik dan memadai 

maka secara tidak langsung hal ini akan mengurangi cost (biaya) kegiatan 

usaha para investor/pelaku usaha. Selain itu dengan adanya penyediaan 

informasi peluang investasi, perizinan yang sederhana, cepat dan mampu 

diakses secara online maka akan memudahkan para investor atau pelaku 

usaha untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Kulon Progo . Dengan 

peraturan daerah ini juga dapat mendorong perkembangan industri kecil 

dimana adanya peluang mendapatkan insentif dan kemudahan bagi industri 

besar jika bermitra dengan industri kecil (lokal).  Pemberian insentif dan 

kemudahan juga ditawarkan bagi investor besar yang mau alih teknologinya 

sehingga mampu mendorong perkembangan teknologi industri di Kabupaten 

Kulon Progo . 

Disisi yang lain pemerintah Kabupaten Kulon Progo selaku stakeholder 

yang memangku kebijakan pemberian insentif dan kemudahan ini harus 

benar-benar berkomitmen tinggi untuk melaksanakan norma-norma yang 

telah dirumuskan didalam peraturan daerah ini. Pemberian insentif dan 
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kemudahan penanaman modal harus benar-benar diberikan kepada para 

pelaku usaha/investor yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Selain 

itu pemerintah daerah harus menyiapkan sumber daya manusia yang 

mumpuni sebagai tim penilai untuk menentukan bentuk insentif dan 

kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha/investor yang memenuhi 

kriteria yang ditentukan. Dengan adanya peraturan daerah ini pemerintah 

daerah juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi khususnya 

dibidang perizinan guna memberikan kemudahan perizinan investasi seperti 

: penyediaan informasi perizinan, percepatan perizinan, penggunanaan 

teknologi perizinan berbasis online serta peningkatan kualitas pelayanan 

perizinan  lainnya. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu 

menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi seperti 

jalan, jembatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dll. Pemerintah daerah 

dituntut untuk berperan aktif memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan 

dalam rangka menunjang kegiatan usaha utamanya kegiatan usaha skala 

kecil seperti peningkatan kualitas SDM dengan pelathan-pelatihan, 

kemudahan dalam akses pinjaman permodalan, pemberian insentif, serta 

kemudahan lainnya bagi kegiatan usaha yang telah memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan. 

Dengan adanya peraturan daerah ini sudah barang tentu akan 

berimplikasi bagi kondisi keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo . Dengan 

adanya kewajiban pemberiaan insentif dan kemudahan sudah barang tentu 

akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Penyediaan sarana 

informasi dan promosi peluang investasi dan kemudahan perijinan dengan 

cara manual maupun melalui teknologi informasi sudah barang tentu 

memakan biaya yang tidak sedikit. Selain itu penyediaan kemudahan berupa 

penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi juga akan 

membutuhkan biaya yang cukup besar. Semua kebijakan ini sudah barang 

tentu juga dialaksanakan dengan memperhatikan kondisi kemampuan 

keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo . Namun demikian potensi 
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pemasukan keuangan daerah juga tidak sedikit jika tujuan peningkatan 

investasi di daerah ini tercapai. Selain itu disisi lain dengan adanya kegiatan 

usaha baru didaerah maka sudah barang tentu akan banyak menyerap 

tenaga kerja lokal sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran serta 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo 

kedepannya.  
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT 

 

A. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan (werlfare state) 

tercermin dalam tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. 

Konsekuensi sebagai negara kesejahteraan adalah bahwa kebijakan-

kebijakan pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah harus bermuara pada terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat. 

Dengan perkataan lain, rakyat memiliki hak untuk mendapatkan 

kesejahteraan. 

 Tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat ini dipertegas lagi di dalam 

pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang 

produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh Negara. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 

1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

 Kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat saja, tetapi juga menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, UUD 1945 telah membagi 

kekuasaan negara dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 18 

ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Pemerintahan daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal tersebut memberikan 

hak kepada kepala daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam 

rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan 
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 Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sesuai dengan 

kemampuan dan keadaan daerah. Kemampuan daerah terkait dengan 

kemampuan keuangan, kemampuan sumber daya manusia, kemampuan 

demografi, kemampuan ekonomi  daerah dan kemampuan organisasi dan tata 

laksana daerah. Adapun keadaan daerah menyangkut sumber daya alam dan 

sosial budaya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam 

Pasal 18 UUD 1945 pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu: 

1. sebagai upaya demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 

2. sebagai upaya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam 

mewujudkan tujuan negara, yang salah satunya adalah kesejahteraan rakyat. 

 

B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah 

  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan 

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:  

a. Pajak Kendaraan Bermotor;  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;  

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  

d. Pajak Air Permukaan; dan  

e. Pajak Rokok. 

  Jenis pajak provinsi tersebut berkaitan dengen jenis insentif berupa 

keringanan pajak yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan 

Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal. 

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

  Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 

menyebutkan kewenangan keistimewaan di bidang kebudayaan. Kewenangan 

kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c 

diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, 
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karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, 

benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. 

Pengembangan kebudayaan tentu melibatkan industri di bidang kesenian 

dan kerajinan, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah.  

 

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 

provinsi dan kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan konkuren, 

sebagaimana diklasifikasikan secara eksplisit dalam pasal 9 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 11 ayat 

(1) disebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Penanaman modal 

dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan konkuren wajib yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 278 ayat (2) memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untu memberikan insentif dan/atau kemudahan 

kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah. 

 Jika merujuk pada pasal 278 ayat (2) tersebut, pembentukan peraturan 

daerah mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal 

merupakan delegasi peraturan perundang-undangan. Lebih rinci, jika 

ditafsirkan secara otentik berdasarkan point G sub Lampiran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal khususnya dalam hal penetapan 

pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, menjadi 

kewenangan pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, pembentukan 

peraturan daerah tentang insentif dan kemudahan penanaman modal 

merupakan kewenangan pemerintah daerah. 
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E. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Investasi di di Daerah 

 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 disebutkan 

Pemerintah Daerah  dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan 

investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai 

kewenangannya. Pasal ini sinkron dengan pasal 278 ayat (2) Undang-Undng 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Pemberian insentif dan 

kemudahan penanaman modal tidak hanya delegasi peraturan perundang-

undangan melainkan juga atribusi kewenangan yang diberikan Pasl 278 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2019. 

 Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan 

kepada Masyarakat dan/atau Investor harus memenuhi kriteria sebagaimana 

disebutkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, yaitu:  

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;  

b. menyerap tenaga kerja;  

c. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;  

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;  

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional 

bruto;  

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;  

g. pembangunan infrastruktur;  

h. melakukan alih teknologi;  

i. melakukan industri pionir;  

j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;  

k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;  

l. Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang 

diproduksi di dalam negeri;  

m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional 

dan/atau daerah; dan/atau  

n. berorientasi ekspor 
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  Pemerintah Kabupaten Yogyakarta dapat menentukan fokus jenis 

usaha yang akan diberikan insentif dan kemudahan penannaman modal. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2019 yang disebutkan Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian 

Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau 

kegiatan tertentu.Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2019 menjelaskan lebih lanjut bahwa Jenis usaha tertentu atau kegiatan 

yang menjadi fokus  terdiri atas:  

a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;  

b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;  

c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;  

d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;  

e. usaha yang dipersyaratkan dengan peitzinan khusus;  

f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang 

memprioritaskan keunggulan daerah; 

g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penan€unan modal dari 

Pemerintah Pusat; dan/atau  

h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bentuk Insentif dan Kemudahan yang ditawarkan pada Pasal 6 ayat (1) dn (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 adalah, Pemberian Insentif 

dapat berbentuk:  

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;  

b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;  

c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi 

di daerah;  

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, 

dan/atau koperasi di daerah;  

e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi 

di daerah; dan/atau  

f. bunga pinjaman rendah.  

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: 
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a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;  

b. penyediaan sarana dan prasarana;  

c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;  

d. pemberian bantuan teknis;  

e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan 

terpadu satu pintu;  

f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;  

g. kemudahan investasi langsung konstruksi;  

h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;  

i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; 

 

F. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 

2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 

  Bahwa guna mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan 

perekonomian di daerah diperlukan pengembangan terhadap penanaman 

modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah 

ada. Hal ini dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya 

lebih banyak dan berkelanjutan sehingga diperlukan adanya suatu 

pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal. Berdasarkan 

Pasal 5 bentuk insentif penanaman modal ini dapat berupa pengurangan atau 

keringanan pajak; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi; 

pemberian dana stimulan ; dan/atau pemberian bantuan modal. Pemberian 

insentif khusus dana stimulan ini ditujukan kepada usaha mikro, kecil, 

menengah dan koperasi yang berupa dana bergulir dan dana bantuan yakni 

penyertaan modal. Selain itu berdasarkan Pasal 6 bentuk kemudahan 

penanaman modal ini dapat diberikan berupa penyediaan informasi lahan 

atau lokasi; percepatan pemberian perizinan; pemberian fasilitas promosi 

investasi; fasilitas terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non 

fiskal; pemberian advokasi; dan fasilitas atau penyediaan sarana dan 

prasarana usaha.  
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  Bahwa perlu dibentuknya ketentuan ini menunjukkan adanya 

perhatian khusus baik dari pemerintah daerah bahwa pertumbuhan 

perekonomian suatu daerah harus diwujudkan dengan adanya kerjasama 

nyata antara pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi 

DIY yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yakni 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan investor atau penanam modal 

sehingga dapat mengangkat potensi ekonomi dari suatu daerah. Sebab 

berdasarkan Pasal 3 ketentuan ini tujuan dari dilaksanakan pemberian 

insentif ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; 

menciptakan lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

mendorong investasi; menarik penanam modal untuk melakukan penanaman 

modal di DIY; mendorong dan mengembangkan kawasan industri; 

meningkatkan daya saing usaha; dan membantu penanam modal yang sudah 

ada agar tetap merealisasikan penanaman modal di DIY. 

 

G. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 

  Untuk menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta juga berupaya menarik minat investor atau 

penanam modal sebagai suatu kebutuhan pokok dalam pengembangan 

daerah. Maka Kabupaten Kulon Progo senantiasa berupaya menciptakan 

situasi dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan 

dunia usaha serta kemudahan dalam perizinan. Hal ini diharapkan dapat 

mendorong pertumbuhan iklim investasi yang akan memberikan dampak 

positif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Diantaranya yakni 

dengan memberikan fasilitas kemudahan akses data dan informasi yang 

dibutuhkan oleh dunia usaha, baik itu mengenai potensi daerah, komoditas 

unggulan, fasilitas infrastruktur pendukung, sektor-sektor andalan serta 

kebijakan atau regulasi. 

  Secara umum Kabupaten Kulon Progo memiliki banyak potensi 

Investasi yang dapat ditawarkan kepada investor atau penanam modal untuk 
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mengolah, mengembangkan maupun memasarkannya. Bidang-bidang yang 

memiliki prospek baik untuk dikembangkan sebagai peluang investasi antara 

lain bidang pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, pertambangan, 

perhubungan maupun di bidang kesehatan dan pendidikan. Apabila melihat 

tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1995-

2004 belum begitu memuaskan belum ada PMA yang menanamkan modalnya 

di Kabupaten kulon Progo dan hanya ada 2 PMDN yang perusahaan yang 

berinvestasi di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini disebabkan oleh tarik ulur 

kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang tidak 

sesuai dengan semangat otonomi daerah. Selain itu kurang tegasnya 

komitmen bersama baik dari pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas 

bagi calon investor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 

di lokasi investasi. Akan tetapi hal ini mengalami perkembangan ke arah yang 

lebih baik hingga tahun 2004, dimana kegiatan investasi ini mampu 

menyerap 54.505 tenaga kerja yang paling banyak berasal dari kalangan 

UMKM dengan omzet produksi lebih dari Rp 268.000.000.000,00. Letak 

strategis Kabupaten Kulon Progo di jalur jalan nasional memberikan 

keuntungan tersendiri sebab memiliki nilai strategis untuk dikembangkan 

sebagai pelabuhan bandara maupun Industri. Dimana pada saat ini dengan 

dibukanya bandara New Yogyakarta International Airport di Yogyakarta 

meningkatkan nilai investasi di daerah tersebut. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

1. Landasan Filosofis 

 Efektitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan adalah apabila 

peraturan perundang-undangan tersebut  mencerminkan dan berlandaskan 

pada  pandangan hidup, nilai-nilai falsafah yang hidup, berkembang dan 

menjadi pedoman dalam kehidupan dalam dirinya dan dalam kehidupan 

masyarakat. Landasan-landasan tersebut yang menjadikan peraturan 

perundang-undangan memiliki landasan dan keberlakuan secara filosofis. 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 

bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, 

kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah 

bangsa, khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika disesusiakan 

dengan nilai-nilai pancasila yakni sila kelima keadilan social bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal pada 

hakikatnya dilakukan untuk kemajuan seluruh komponen rakyat di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 Filosofis masyarakat Daeah Istimewa Yogyakarta yang tercermin dalam Visi 

Gubernur DIY pada periode 2017-2022 dalam Pidato tersebut mengambil Tema 

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia 

Jogja”.Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin 

dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022: Abad Samudera Hindia 

ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY 

untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. 

Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi 

pada aspek kesejahteraan, fenomena fenomena Indian Ocean Rim Association 

(IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta Kemiskinan. 

 Dari aspek kesejarahan, nenek moyang bangsa Jawa telah melakukan 

ekspansi dagang ke wilayah Timur Indonesia setelah pusat perdagangan Asia 
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Tenggara bergeser dari Tuban ke Malaka untuk mengimbangi pedagang Cina 

yang hendak mencari komoditas rempah-rempah dan memperdagangkan 

barang-barang dari Jawa ke wilayah tersebut (circa 1400). 4Peryataan 

tersebut melandasi pengetahuan bahwa orang Jawa telah cukup lama 

mengakrabi dua alam kehidupan perekonomian, yakni pertanian dan 

perdagangan melalui laut atau yang kita kenal sebagai among tani dagang layar. 

Pilihan tema kemaritiman sebagai payung kebijakan 

 Pembangunan Lima Tahun ke depan, merupakan upaya menyambung 

sejarah yang telah lama diukir oleh nenek moyang, namun kemudian telah 

dilupakan sejak sekitar 1670-an melalui penghancuran sendiri armada-armada 

independen pedagang Jawa oleh Amangkurat I  

 

2. Landasan Sosiologis 

 Perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan memiliki dinamika 

yang sangat cepat. Konsekuensi sebagai negara hukum, maka kebijakan-

kebijakan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan penyelenggaraan 

pembangunan harus memiliki legalitas sehingga dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh 

penyelenggara negara (onrecht matigoverheidaad) atau bahkan tindakan 

sewenang-wenang (abuse de droit). 

 Kebijakan untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi sudah diatur 

dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal serta Peraturan Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal perlu diubah untuk disesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat. Untuk itu sesuai dengan kebutuhan agar kebijakan 

tersebut memiliki legalitas perlu diatur di dalam peraturan perundang-

undangan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. 

 Kebutuhan hukum masyarakat dan/atau pemerintah daerah adalah 

dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah (hukum) yang terjadi di 

masyarakat dan juga diharapkan dapat mengantisipasi dampak-dampak 
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perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini adalah 

mengantisipasi perkembangan investasi di Kabupaten Kulon Progo. Suatu 

peraturan dapat berlaku efektif dan aplikatif apabila peraturan tersebut mampu 

mengikuti dan mengakomodasikebutuhan-kebutuhan masyarakat dan 

pembangunan. Sebelum suatu peraturan  diberlakukan perlu dilakukan 

pengkajian kebutuhan atau perkembangan-perkembangan masyarakat dan 

kebutuhan pembangunan daerah yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh 

sebab itu suatu peraturan perundang-undangan, disamping memerlukan 

keberlakuan dan landasan filosofis, juga memerlukan keberlakuan dan 

landasan sosiologis. 

 Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya 

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan 

masyarakat. Di samping itu, landasan sosiologis juga merupakan dasar bahwa 

peraturan yang dibentuk dalam upaya untuk memenuhi dan memberikan 

pedoman juridis perkembangan dan kebutuhan pembangunan. 

 Roscoe Pound mengemukakan bahwa “Law is a tool of social engineering” atau 

hukum dipergunakan sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat artinya 

bahwa hukum secara sosiologis bertujuan untutuk mengubah, memperbaharui 

masyarakat lama menjadi masyarakat baru yang lebih baik.  Landasan 

sosiologis sebagai salah satu landasan berlakunya suatu perundang-undangan 

sebagai normatifikasi kebijakan yang menjadi wewenang dan kekuasaan  

pemerintah akan efektif apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut diterima, diakui, ditaati dan dilaksanakan oleh 

semua warga masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara yang 

sedang membangun bertujuan membawa kondisi masyarakat ke masa depan 

atau kepada kesejahteraan yang lebih baik (looking forward) dimana dasar 

kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam 

masyarakat. 
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 Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan 

teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum didasarkan 

pada dua teori yaitu  : 

a. Teori kekuasaan, bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena 

paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. 

b. Teori pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari 

masyarakat tempat hukum itu berlaku. 

Mendasarkan pada teori kekuasaan, melalui kekuasaan yang dimiliki 

penyelenggara negara (dalam hal ini adalah pemerintah daerah) berwenang 

untuk membuat kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan (dalam konteks pemerintah daerah adalah membuat 

peraturan daerah). Kewenangan untuk membuat peraturan perundang-

undangan ini didasarkan pada atribusi kewenangan yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan kepada lembaga daerah/pemerintah (dalam 

hal ini adalah pemerintah daerah) 

 Mendasarkan pada teori pengakuan, masyarakat akan relatif menerima dan 

tunduk pada peraturan yang dibuat oleh penyelenggara negara manakala 

peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat memenuhi 

harapan masyarakat, dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 Oleh sebab itu, melalui dua teori tersebut, maka efektifitas berlakunya 

Peraturan (daerah) adalah bagaimana agar peraturan yang dibuat berdasarkan 

kewenangan penyelenggara pemerintahan ini diterima dan diakui serta ditaati 

oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, maka dalam proses penyusunan 

peraturan daerah diperlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat melalui 

kegiatan FGD, dengan pendapat dan sosialisasi dalam penerapannya. 

 

3. Landasan Yuridis 

 Di samping landasan filosofis dan landasan sosiologis, efektifitas suatu 

peraturan perundang-undangan juga memerlukan keberlakuan/landasan 

yuridis. Keberlakuan secara yuridis dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan 
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hukum terhadap pengaturan suatu permasalahan yang ada. Dasar  

keberlakuan secara juridis pada prinsipnya mengandung 4 (empat) prinsip, 

yaitu: 

a. prinsip kelembagaan; 

b. prinsip kesesuaian bentuk dengan substansi;  

c. prinsip prosedural; dan 

d. prinsip ketaatasasan 

 Menurut Bagir Manan, Landasan Yuridis (juridische gelding) sangat penting 

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena menunjukkan 4 

(empat) hal, yaitu :  

a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangan-

undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan 

atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu 

batal demi hukum (van rechtswege nietig). Dianggap tidak pernah ada dan segala 

akibatnya batal secara hukum.  

b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat 

menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. 

Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan 

(vernietigbaar).  

c.  Keharusan mengikuti tata cara tertentu, jika tidak diikuti, peraturan 

perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi tingkatannya.  

Dalam konteks penyusunan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal dapat dilihat bahwa:  

a. Dalam prinsip kelembagaan. 

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
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melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Adapun yang dimaksud dengan 

pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2 adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan 

peraturan daerah kabupaten menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kulon Progo dengan persetujuan bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 

  

b. Dalam aspek bentuk dengan substansi 

Tidak semua urusan pemerintahan harus diatur dalam peraturan daerah. 

Mendasarkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka penyusunan daftar 

rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah 

didasarkan atas:  

a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;  

b. Rencana Pembangunan Daerah;  

c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;  

d. Aspirasi masyarakat daerah. 

Ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di 

atas juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236 yang mengamanatkan bahwa 

Perda memuat materi muatan:  

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;  

b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi;  

c. Selain memuat dua hal diatas dapat memuat materi lokal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  

LAPORAN AKHIR 
 

70 
 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah otonom memiliki urusan-

urusan pemerintahan yang merupakan urusan rumah tangga daerah salah satu 

urusan di bidang ekonomi, khususnya yang menyangkut penanaman modal. 

Dimana telah dibentuk sebelumnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal yang perlu diselaraskan terhadap peraturan 

perundang-undangan tentang pemberian insentif dan kemudahan baik secara 

vertikal maupun horizontal yang telah berlaku. 

 Di dalam  UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 278 ayat (2) menyatakan bahwa 

“Untuk  mendorong  peran  serta  masyarakat  dan  sektor swasta penyelenggara 

Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada 

masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahahan investasi di Daerah, 

Pasal  Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa  Pemberian   Insentif   dan/atau    

Pemberian   Kemudahan kepada masyarakat   dan/  atau  Investor   diatur   

dengan peraturan  daerah. Demikian juga dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif 

Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah. Dalam Pasal  3 

ditentukan bahwa ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah. Selain itu 

dengan adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang turut perlu disesuaikan pada 

bagian konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 

2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Modal. 

 

c. Dalam Aspek Prosedural 

 Di dalam UU No. 12 Tahun 2011 prosedur penyusunan peraturan perundang-

undangan, termasuk dalam hal ini adalah peraturan daerah melalui prosedur 
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yang telah ditentukan. Secara umum prosedur penyusunan dimulai dari tahap 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengesahan/penetapam,  

pengundangan dan penyebarluasan. Apabila prosedur itu tidak dilaksanakan, 

maka peraturan perundang-undangan tersebuit dapat dilakukan pengujian 

secara formal (formile toetsingrecht), yaitu pengujian terhadap peraturan 

perundang-undangan untuk menilai apakah sudah dibuat menurut prosedur 

yang telah ditentukan. 

 

d. Dalam aspek ketaatasasan. 

 Dalam ilmu hukum, khususnya ilmu perundang-undangan terdapat 

beberapa adagium yang mengatakan “lex superiore derogat legi inferiore” makna 

dari adagium ini adalah bahwa pertauran yang lebih tinggi mengesampingkan 

peraturan yang lebih rendah. Adagium ini menimbulkan konsekuensi di mana 

peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang secara hirarkhis kedudukannya lebih tinggi. Sehingga apabila 

terjadi peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi tingakatannya, peraturan yang bertentangan tersebut dapat dinyatakan 

tidak sah dan tidak berlaku melalui proses judicial review di Mahkamah 

Konstitusi untuk pengujian undang-undang atau ke Mahkamah Agung untuk 

pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 

Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 telah menetapkan susunan hirarkhi peraturan 

perundang-undangan, yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  

 Tahun 1945;   

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  

 Undang-Undang;   

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  
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 Tampak bahwa kedudukan peraturan daerah provinsi berada berada pada 

tingkat dibawah peraturan presiden dan diatas peraturan daerah kabupaten.Hal 

ini menimbulkan konsekuensi bahwa Peraturan Daerah Provinsi isinya tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dan menjadi rujukan 

peraturan daerah kabupaten. 

 Keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan penanaman modal (investasi) merupakan delegasi 

wewenang dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pasal  7 ayat (1) dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah 

Pasal  3 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, serta delegasi wewenang dari UU Nomor 23 tahun 2014 

Pasal  278 ayat (2). Oleh sebab itu, keberadaan peraturan daerah yang mengatur 

tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal 

(investasi) tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di atas. 
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BAB V  

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

 

 Berdasarkan hasil kajian, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal perlu diubah sebagian untuk 

disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah 

serta perkembangan kebutuhan investor. Muatan materi dan 

esensi peraturan tidak berubah sehingga berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan tidak perlu dilakukan perubahan secara 

menyeluruh dengan mengundangkan peraturan daerah yang 

baru. Adapun pasal-pasal yang diubah adalah sebagai berikut:  

Pasal Usulan Perubahan  Alasan Perubahan 

Pasal 21 
1) Pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) 
kepada penanam modal 
paling kurang memenuhi 
salah satu dari kriteria: 

a. memberikan 
kontribusi  bagi 
peningkatan 
pendapatan 
masyarakat; 

1) Pemberian insentif dan 
pemberian kemudahan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) 
kepada penanam modal 
paling kurang memenuhi 
salah satu dari kriteria 
sebagai berikut: 
a. memberikan kontribusi 

bagi peningkatan 
pendapatan masyarakat; 

b. menyerap banyak tenaga 
kerja lokal; 

 Mengakomodasi 

evaluasi biro hukum 

dan DPRD 

Kabupaten Kulon 

Progo 

 Kriteria pemberian 

insentif dan 

pemberian 

kemudahan 

disesuaikan dengan 

Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 
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b. menyerap 
banyak tenaga 
kerja lokal; 

c. menggunakan 
sebagian besar 
sumber daya 
lokal; 

d. memberikan 
kontribusi bagi 
peningkatan 
pelayanan 
publik; 

e. memberikan 
kontribusi 
dalam 
peningkatan 
produk 
domestik 
regional bruto; 

f. berwawasan 
lingkungan dan 
berkelanjutan; 

g. termasuk skala 
prioritas tinggi; 

h. termasuk 
pembangunan 
infrastruktur; 

i. melakukan alih 
teknologi; 

j. melakukan 
industri pionir; 

k. berada di 
daerah 
terpencil, 
daerah 
tertinggal, atau 
daerah 
perbatasan; 

l. melaksanakan 
kegiatan 
penelitian,  
pengembangan, 
dan inovasi; 

c. menggunakan sebagian 
besar sumber daya lokal; 

d. memberikan kontribusi 
bagi peningkatan 
pelayanan publik; 

e. memberikan kontribusi 
dalam peningkatan 
produk domestik regional 
bruto; 

f. berwawasan lingkungan 
dan berkelanjutan; 

g. termasuk pembangunan 
infrastruktur; 

h. melakukan alih teknologi; 
i. melakukan industri 

pionir; 
j. melaksanakan kegiatan 

penelitian,  
pengembangan, dan 
inovasi; 

k. bermitra dengan usaha 
mikro, kecil, menengah 
atau koperasi; 

l. industri  yang  
menggunakan  barang  
modal, mesin, atau 
peralatan yang diproduksi 
di dalam negeri; 

m. melakukan kegiatan 
usaha sesuai dengan 
program priotas nasional 
dan/atau daerah; 
dan/atau 

n. berorientasi ekspor. 
2) Pemerintah Daerah 

memberikan insentif 
dan/atau kemudahan 
penanaman modal sesuai 
dengan  kewenangan, kondisi 
dan kemampuan Daerah 
yang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

24 Tahun 2019 

Tentang Pemberian 

Insentif dan 

Kemudahan 

Investasi Di Daerah.  
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m. bermitra 
dengan usaha 
mikro, kecil, 
menengah atau 
koperasi; atau 

n. industri  yang  
menggunakan  
barang  modal, 
mesin, atau 
peralatan yang 
diproduksi di 
dalam negeri. 

2) Pemerintah Daerah 
memberikan insentif 
dan/atau kemudahan 
penanaman modal sesuai 
dengan  kewenangan, 
kondisi dan kemampuan 
Daerah yang dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

3) Pemberian insentif dan 
pemberian kemudahan 
penanaman modal kepada 
penanam modal 
ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

4) Keputusan  Bupati 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (3) paling kurang  
memuat: 
a. nama dan alamat 

badan usaha 
penanaman modal; 

b. bidang usaha atau 
kegiatan penanaman 
modal; 

c. bentuk perusahaan; 
d. jangka waktu; dan 

hak dan kewajiban penerima 
insentif dan/atau kemudahan 
penanaman modal. 

3) Pemberian insentif dan 
pemberian kemudahan 
penanaman modal kepada 
penanam modal ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

4) Keputusan  Bupati 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (3) paling kurang  
memuat: 
a. nama dan alamat badan 

usaha penanaman modal; 
b. bidang usaha atau 

kegiatan penanaman 
modal; 

c. bentuk perusahaan; 
d. jangka waktu; dan 
e. hak dan kewajiban 

penerima insentif 
dan/atau kemudahan 
penanaman modal. 
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Pasal 23 
3) Bidang usaha atau kegiatan 

penanaman modal yang 
diprioritaskan memperoleh 
insentif  dan kemudahan 
adalah  bidang usaha yang 
sesuai kriteria pemberian 
insentif dan kemudahan. 

4) Bidang usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
f. usaha mikro, kecil, 

menengah, dan 
koperasi; 

g. usaha yang 
dipersyaratkan dengan 
kemitraan; 

h. usaha  yang 
 dipersyaratkan 
kepemilikan modalnya; 

i. usaha yang 
dipersyaratkan dengan 
lokasi tertentu; 
dan/atau usaha yang 
dipersyaratkan dengan 
perizinan khusus 

1) Bidang usaha atau kegiatan 
penanaman modal yang 
diprioritaskan memperoleh 
insentif  dan kemudahan 
adalah  bidang usaha yang 
sesuai kriteria pemberian 
insentif dan kemudahan. 

2) Bidang usaha yang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. usaha mikro, kecil, 

menengah dan/atau 
koperasi; 

b. usaha yang 
dipersyaratkan dengan 
kemitraan; 

c. usaha yang 
dipersyaratkan 
kepemilikan modalnya; 

d. usaha yang 
dipersyaratkan dengan 
loaksi tertentu; 

e. usaha yang 
dipersyaratkan dengan 
perizinan khusus; 

f. usaha yang terbuka 
dalam rangka penanaman 
modal yang 
memprioritaskan 
keunggulan daerah; 

g. usaha yang telah 
mendapatkan fasilitas 
penanaman modal dari 
Pemerintah Pusat; 
dan/atau 

h. usaha lainnya sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan peraturan 
perundang-undangan. 

 Jenis usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

disesuaikan dengan 

 Mengakomodasi 

evaluasi biro hukum 

dan DPRD Kabupaten 

Kulon Progo 

 Bahwa jenis usaha yang 

diprioritaskan 

memperoleh insentif 

dan kemudahan 

penanaman 

disesuaikan dengan 

Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2019 Tentang 

Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi 

Di Daerah 
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kebijakan pemerintah 

daerah. 

Pasal 24 
Pemberian insentif dan 
kemudahan penanaman modal 
dapat berupa:  

c. insentif dalam bentuk: 
5. pengurangan, 

keringanan atau 
pembebasan pajak 
daerah; 

6. pengurangan, 
keringanan atau 
pembebasan retribusi 
daerah; 

7. pemberian dana 
stimulan; dan/atau 

8. pemberian bantuan 
modal. 

d. kemudahan dalam bentuk: 
6. penyediaan data dan 

informasi peluang 
penanaman modal; 

7. penyediaan lahan atau 
lokasi; 

8. pemberian bantuan 
teknis; 

9. percepatan pemberian 
perizinan; dan/atau 
penyediaan sarana dan 
prasarana. 

 Pemberian insentif dan 
kemudahan penanaman modal 
dapat berupa: 
a. insentif dalam bentuk: 

1. pengurangan, keringanan 
pajak daerah; 

2. pengurangan, keringanan 
atau pembebasan retribusi 
daerah; 

3. bantuan fasilitas pelatihan 
vokasi usaha mikro, kecil 
dan/atau koperasi; 

4. fasilitas pemebrian 
bantuan modal bagi usaha 
mikro, kecil, dan/atau 
koperasi; 

5. bantuan riset bagi usaha 
mikro kecil dan/atau 
koperasi; 

6. bunga pinjaman rendah 
bagi usaha mikro, kecil 
dan/atau koperasi 

b. Kemudahan dalam bentuk:  
1. penyediaan informasi 

lahan atau loaksi; 
2. percepetan pemberian 

perizinan; 
3. pemberian fasilitas 

promosi investasi; 
4. fasilitas terhadap 

pemebrian informasi 
insentif fiskal maupun 
non fiskal; 

5. pemberian advokasi; dan 
6. fasilitas atau penyediaan 

sarana dan prasarana 
usaha. 

 Pemberian insentif 
sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diberikan 

 Mengakomodasi 

evaluasi biro hukum 

dan DPRD 

Kabupaten Kulon 

Progo 

 Bahwa jenis usaha 

yang diprioritaskan 

memperoleh 

insentif dan 

kemudahan 

penanaman 

disesuaikan dengan 

Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2019 

Tentang Pemberian 

Insentif dan 

Kemudahan 

Investasi Di Daerah 
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kepada penanam modal 
baru paling banyak 2 

(dua) kali. 

 Pemberian insentif 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diberikan 
kepada penanam modal 

lama diberikan paling 
banyak 2 (dua) kali saat 
usaha penanam modal 

mengalami kerugian. 
dan/atau kesulitan modal. 

 Pemberian kemudahan 
diberikan kepada penanam 

modal lama  diberikan 
paling banyak 1 (satu) kali. 

 Pemberian kemudahan 
diberikan kepada penanam 
modal lama paling banyak 2 

(dua) kali. 

Pasal 28 
1) Pemerintah Daerah 

melakukan pembinaan dan 
pengawasan atas 
pemanfaatan insentif dan 
kemudahan penanaman 
modal. 

2) Pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh 
aparat pengawasan intern 
di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

1) Pembinaan dan Pengawasan 
terhadap pemberian Insentif 
dan/atau kemudahan 
penanaman modal oleh 
Pemerintah Daerah. 

2) Pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh aparat 
pengawasan intern di 
lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

3) Pengawasan sebagaimana  
dimaksud ayat (2) dilakukan 
oleh SKPD yang membidangi 
Penanaman Modal 

 Mengakomodasi 

evaluasi biro hukum 

dan DPRD 

Kabupaten Kulon 

Progo 

 Bahwa pembinaan 

dan pengawasan 

perlu dilakukan oleh 

pihak SKPD yang 

membidangi 

Penanaman Modal 

yan=kni DPMPT. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Perubahan sebagian materi muatan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal diperlukan mengingat perkembangan 

aturan hukum dan praktik empiris dalam masyarakat. Pokok-pokok 

perubahan yang akan diatur dalam peraturan daerah perubahan adalah: 

1. Kriteria pemberian insentif, Mengakomodasi evaluasi biro hukum dan 

DPRD Kabupaten Kulon Progo dan menyesuaikan dengan Pasal 4 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah. 

2. Bidang Usaha, jenis usaha yang diprioritaskan memperoleh insentif 

dan kemudahan penanaman disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi Di Daerah 

3. Bentuk insentif dan kemudahan, disesuaikan dengan Pasal 5 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah. 

4. Pembinaan dan Pengawasan, yang perlu dilakukan oleh pihak SKPD 

terkait yang membidangi Penanaman Modal yakni, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.  

5. Pengaturan lebih lanjut dalam peraturan bupati untuk mengatur hal 

teknis. 

 

B.Saran 

Pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan bupati yang 

memuat hal hal teknis terkait tata cara perlindungan, pemberian insentif 

dan kemudahan penanaman modal. 
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DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR…. TAHUN…. 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERIAN INSENTIF 

DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KULON PROGO 

Menimbang  :  a. bahwa untuk meningkatkan dan mendukung 
penanaman modal dan kemudahan berusaha 

serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 
Kulon Progo, diperlukan pemberian insentif 

dan kemudahan penanaman modal; 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam 

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 

di Daerah maka Peraturan Daerah harus 
dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan 
c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Tentang Perlindungan, Pemberian 
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; 

 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 

9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

827);  
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 56791); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

90) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Investasi di Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6330); 

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 7, Nomor 
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Registrasi Peraturan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 7-77/2020) 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, 

Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 21) 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

dan 

BUPATI KABUPATEN KULON PROGO 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2012 

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 

Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogtakarta Tahun 2012 

Nomor 21) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

5) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1) kepada penanam modal paling kurang memenuhi 
salah satu dari kriteria sebagai berikut: 
o. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; 

p. menyerap banyak tenaga kerja lokal; 
q. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 

r. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 
s. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional 

bruto; 

t. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 
u. termasuk pembangunan infrastruktur; 
v. melakukan alih teknologi; 

w. melakukan industri pionir; 
x. melaksanakan kegiatan penelitian,  pengembangan, dan inovasi; 
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y. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; 
z. industri  yang  menggunakan  barang  modal, mesin, atau peralatan 

yang diproduksi di dalam negeri; 
aa. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program priotas nasional 

dan/atau daerah; dan/atau 
bb. berorientasi ekspor. 
 

 

 

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 23 

2) Bidang usaha yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
i. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi; 

j. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; 
k. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; 

l. usaha yang dipersyaratkan dengan loaksi tertentu; 
m. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; 
n. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang 

memprioritaskan keunggulan daerah; 
o. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari 

Pemerintah Pusat; dan/atau 

p. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan 
perundang-undangan. 

 

 

Ketentuan pada Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 24 

1. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat berupa: 

c. insentif dalam bentuk: 
7. pengurangan, keringanan pajak daerah; 
8. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; 

9. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau 
koperasi; 

10. fasilitas pemberian bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, 
dan/atau koperasi; 

11. bantuan riset bagi usaha mikro kecil dan/atau koperasi; 

12. bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi 
d. Kemudahan dalam bentuk:  

7. penyediaan informasi lahan atau loaksi; 

8. percepatan pemberian perizinan; 
9. pemberian fasilitas promosi investasi; 
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10. fasilitas terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non 
fiskal; 

11. pemberian advokasi; dan 
12. fasilitas atau penyediaan sarana dan prasarana usaha. 

 

 

Ketentuan Pasal 28 diubah dengan menambahkan ayat sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Pasal 28 

3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh 

masing-masing SKPD  

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 

Progo.  

 

Ditetapkan di 
pada tanggal………… 

BUPATI 
KULON PROGO 

Ttd 

 
H. SUTEDJO 

 

Diundangkan di 

pada tanggal ……………….. 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO 

  Ttd 

 

…………………………………….. 
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PENJELASAN 

ATAS  

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR…. 

TAHUN…. 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN KULON 

PROGO NOMOR 21 TAHUN 2012  

TENTANG  

PERLINDUNGAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN 

MODAL 

  

I. UMUM 

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan 

kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di daerah, 

khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan investasi dapat dilihat 

dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk 

merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan 

kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Kebijakan insentif dan 

kemudahan penanaman modal sudah dirumuskan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kulon Progo dalam Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 21 

Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan kondisi 

yuridis maupun empiris yang terjadi dalam masyarakat. 

Perubahan yuridis yang dimaksud adalah dengan diundangkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insetif dan 

Kemudahan Investasi di Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal. Perubahan empiris yang terjadi dalam masyarakat adalah 

mengenai perkembangan sektor prioritas di Daerah Kabupaten Kulon Progo 

serta insentif dan kemudahan penanaman modal yang mendukung investor 

untuk  berusaha. Hukum mengenal adagium het recht hinkt achter de faiten 

aan yang menjadi salah satu pernyataan bahwa pada hakikatnya hukum 

yang senantiasa mengiuti perkembangan masyarakat. Berdasarkan 

perkembangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo perlu 

membuat perubahan yang sudah dirumuskan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan, 

Pemberian Insentif dan Penanaman Modal.  

 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 21 

 Ayat (1) 
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  Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

  

Pasal 23 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2)  

Cukup Jelas 

Ayat (3)  

Cukup Jelas  

Pasal 24 

 Ayat (1) 

  huruf a 

Cukup Jelas 

huruf b 

angka 1 

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau 

lokasi antara lain:  

1) informasi rencana tata ruang wilayah provinsi, 

kabupaten/kota;   

2) bantuan teknis pengadaan lahan;  

3) percepatan pengadaan lahan; dan/atau 

4) penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif 

berbasis teknologi informasi. 

angka 2 

 Bentuk percepatan pemberian perizinan adalah percepatan 

waktu dan prosedur bagi usaha di sektor energi sumber daya 
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mineral, kebudayaan, sosial, dan pekerjaan umum, serta 

sektor lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 angka 3 

 cukup jelas 

  angka 4 

  Pemberian kemudahan fasilitasi terhadap pemberian 

informasi insentif fiskal maupun non fiskal antara lain:  

1) memberikan sosialisasi kebijakan insentif fiskal maupun 

non fiskal;  

2) memberikan bantuan teknis dalam insentif fiskal maupun 

non fiskal; dan/atau 

3) menyediakan layanan online dan pusat bantuan untuk 

konsultasi dan fasilitasi insentif fiskal maupun non fiskal. 

angka 5 

 Pemberian advokasi antara lain:  

1) layanan konsultasi usaha; dan/atau  

2) fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik 

administrasi usaha. 

angka 6 

 sarana dan prasarana antara lain:  

1) jaringan transportasi umum;  

2) jaringan air limbah dan sampah;  

3) jaringan air bersih;  

4) jaringan telekomunikasi; dan 

5) jaringan informasi dan publikasi. 

 

Pasal 28 

 Ayat (1) 

  Cukup Jelas 

 Ayat (2) 
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  Cukup Jelas 

 Ayat (3) 

SKPD yang melakukan pengawasan adalah SKPD yang 

berdasarkan ketentuan ini memiliki kepentingan dalam 

melakukan perlindungan, pemberian insentif dan kemudahan 

penanaman modal di Kabupaten Kulon Progo. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 

 

 


