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”Di jaman global ini, negara-bangsa 
menjadi terlalu kecil untuk perkara-

perkara besar, dan terlalu besar untuk 
perkara-perkara kecil.”

(Daniel Bel, Global Inc., 2004)



Tentang InvestasiTentang Investasi

“Paling banyak ke negara-negara berkembang, aliran FDI dunia 
meningkat pada tahun 2004 dan setelahnya … dengan daerah 
penerima terbesar adalah Asia dan Oceania … Aliran FDI tidak 

berubah di Amerika Latin setelah penurunan selama empat tahun 
sebelumnya … meski stabil di Afrika dan meningkat di Eropa tenggara. 

Sebaliknya, FDI di negara maju tetap menurun. Secara keseluruhan, 
aliran FDI akan tetap meningkat.”

(Outline Wolrd Investment Report, UNCTAD, 2005, h. v)



Tentang InvestasiTentang Investasi
Pengaruh terbesar FDI ini ada di negara-negara berkembang, dengan 
peningkatan pesat dari rata-rata di bawah $10 milyar pada tahun 1970 
menjadi lebih dari $200 milyar pada tahun 1999. 
Jumlah FDI di ‘Dunia Ketiga’ kini mencapai hampir seperempat FDI 
global. 
Di antara negara-negara lainnya, Cina adala negara tuan-rumah 
terbesar bagi FDI. 
Perusahaan-perusahaan multinasional besar dan konglomerat-
konglomerat masih menjadi bagian terbesar dari FDI (sumber: 
UNCTAD). 
Negara-negara ASEAN dengan penghasilan menengah seperti 
Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina kini tengah menghadapi 
tantangan utama untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik 
mereka sebagai tuan rumah bagi FDI dalam lingkungan ekonomi yang
berubah dengan pesat.

Sumber: Fact-sheet DTE tentang FDI



Tentang InvestasiTentang Investasi
Dana Bantuan Pembangunan Luar Negeri atau ODA (Overseas 
Development Assistance) dulunya adalah sumber utama dana 
pembangunan di banyak negara berkembang. Pada tahun 2000, total 
ODA hanya tinggal setengah dari jumlahnya sebelum tahun 1990an. 
Pembiayaan swasta (privat), melalui FDI, telah menjadi sumber 
terbesar dari dana ‘pembangunan’. 
Mengapa? Pertumbuhan pesat perusahaan-perusahaan 
transnasional. Dari hanya sekitar 7.000 perusahaan multinasional di 
tahun 1960, angka itu melejit melampaui 63.000 dengan sekitar 
690.000 afiliasi atau cabang menjelang awal 2000. 
Lebih dari 75% dari perusahaan-perusahaan ini berasal dari negara 
maju di Eropa Barat dan Amerika Utara, sementara perusahaan-
perusahaan subsider(cabang)nya beroperasi di negara-negara 
berkembang seperti Indonesia. 
Inilah gambaran sektor privat yang diperkirakan menguasai lebih dari 
duapertiga perdagangan internasional.



Mengapa FDI? Mempelajari klaimMengapa FDI? Mempelajari klaim

FDI dianggap sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi:

• memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti 
Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), Gross Fixed Capital Formation 
(GFCF, total investasi dalam ekonomi negara tuan rumah) dan saldo 
pembayaran. 

• FDI mendorong pembangunan karena bagi negara tuan rumah (atau 
perusahaan lokal) FDI menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, 
produk sistem organisasi dan ketrampilan manajemen yang baru. 

• FDI membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan,
fasilitas produksi yang lebih murah dan akses pada teknologi, produk, 
ketrampilan dan skema pendanaan yang baru.



Fakta: Aliran danaFakta: Aliran dana



Fakta: Aliran danaFakta: Aliran dana



Fakta: Investasi di Asia & OceaniaFakta: Investasi di Asia & Oceania



Prospek Investasi Asia TenggaraProspek Investasi Asia Tenggara
Aliran masuk investasi di Asia Tenggara naik dari $17 milyar pada tahun 2003 
menjadi $26 milyar tahun 2004. Dana terbesar mengalir ke Singapura, Malaysia, 
Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina dan Kamboja. 

Di Indonesia, peningkatan investasi didorong karena suksesnya privatisasi aset 
negara dan akuisisi asing atas perusahaan swasta. Peningkatan ini mengakhiri 
periode negatif investasi sejak 1998. 

Akusisi oleh kelompok investor (dipimpin oleh Standard Chartered) dalam ‘merger 
dan akuisisi’ di Malaysia, Filipina dan Thailand juga naik secara signifikan.

(Kenaikan arus masuk investasi langsung di Asia Tenggara dan selisihnya yang 
mengecil dibandingkan dengan arus masuk investasi ke China menegasi gagasan 
bahwa China mengambil ‘jatah’ investasi dari negara tetangganya.)

Sumber: Laporan Investasi Dunia 2005, h.52-53 



Investasi di Indonesia s.d. 2003Investasi di Indonesia s.d. 2003
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Sumber: data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diolah, Jakarta, November 2003



Kinerja Investasi DuniaKinerja Investasi Dunia

Sumber: World Investment Report h.25, diolah dari UNCTAD



Risiko Investasi Risiko Investasi –– survey UNCTADsurvey UNCTAD



Penghambat Investasi Penghambat Investasi –– survey WEFsurvey WEF

Faktor penghambat investasi:
• Birokrasi pemerintah yang tidak efisien (21%)
• Infrastruktur yang tidak memadai (19%), 
• Peraturan perpajakan (15%), 
• Korupsi (11%), 
• Kualitas sumber daya manusia (9%), 
• Instabilitas kebijakan (7%)
• Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (4%)

Sumber: survey World Economic Forum 2005, dikutip Kompas, 20 Maret 2006



Investasi di IndonesiaInvestasi di Indonesia

“Di Indonesia, keberhasilan privatisasi aset-aset negara dan 
akuisisi asing atas perusahaan-perusahaan swasta membantu 
mengakhiri periode negatif terus-menerus aliran masuk investasi 
langsung luar negeri yang dimulai sejak 1998”

(Laporan Investasi Dunia 2005, h. 52)

Ada kenaikan sekitar 70% FDI di paruh pertama tahun 2005 (bersamaan 
dengan tumbuhnya ekonomi sebesar 5-6% sejak akhir 2004) dengan 
sumber-sumber: Inggris, Jepang, Cina, Hong Kong, Singapura, Australia 
dan Malaysia. 

Untuk catatan yang lebih lengkap, lihat lampiran: Country FactSheet Indonesia, World 
Investment Report 2005



Liberalisasi investasi?Liberalisasi investasi?

International Infrastructure Summit (17 Jan 2004)
Keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi 
investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perkecualian.
Pembatasan hanya akan tercipta dari kompetisi antar-perusahaan. 
Pemerintah juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada 
perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang 
beroperasi di Indonesia..

BUMN summit (25-26 Jan 2005)
Menyatakan jelas bahwa seluruh BUMN akan dijual pada sektor privat. 
Artinya: tak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan oleh 
pemerintah dengan biaya murah yang disubsidi dari pajak. 
Di masa depan, seluruh barang dan jasa bagi publik akan menjadi barang 
dan jasa yang bersifat komersial yang penyediaannya murni karena motif 
untuk mendapatkan laba.



Liberalisasi investasi?Liberalisasi investasi?
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM):
sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2005, realisasi investasi di Indonesia 
mencapai sekitar Rp 115,3 triliun:

investasi PMDN sebesar Rp 30,66 triliun 
investasi PMA sebesar US$ 8,91 miliar 

(kurs Rp 9.500 = Rp 84,68 triliun). 
(BKPM, “Perkembangan Realisasi Investasi”, Desember 2005). 

Di tahun 2006 ini, realisasi investasi PMA untuk ijin usaha tetap pada 
periode Januari–Februari 2006 saja tercatat naik 286,9% menjadi 2.2125 
juta dolar AS dibanding periode yang sama tahun 2005 sebesar US$ 571,8 
juta. 

Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode yang 
sama juga naik 32,4 persen menjadi Rp 3,258 triliun dibanding 2005 
sebesar Rp 2,462 triliun (Data BKPM, dikutip Antara, 22/03/06).



Sejumlah agendaSejumlah agenda

Tarik-ulur revisi UU No. 13/2003 ini bisa dilihat sebagai momen 
menentukan dari tegangan yang sudah berlangsung lama. 

Satu, ia menyangkut soal sejauh mana kondisi material kaum buruh dalam 
proses industrial bisa diperbaiki. 

Dua, ia juga menyangkut soal tempat kaum buruh dalam proses ekonomi-
politik di Indonesia. 

Tiga, dalam bingkai perimbangan kekuasaan, solusi atas tegangan itu akan 
menjadi momen penting sejauh mana mekanisme pasar hanya meremuk 
hidup bersama, ataukah ia bisa dikelola oleh penyelenggara publik untuk 
memperbaiki kondisi setidaknya satu kelompok sosial dulu, yaitu kaum 
buruh.



Sejumlah agendaSejumlah agenda
Pertama :

Secara prosedural, pembahasan tentang revisi UU 13/2003 harus 
dilakukan melalui mekanisme tripartit untuk menjamin terwakilinya 
kepentingan buruh, pengusaha dan pemerintah.

Kedua : 
Perlindungan kaum buruh perlu dilakukan secara integral melalui regulasi 
publik yang juga diperlukan untuk mengontrol kinerja modal agar tidak 
lolos dari kriteria akuntabilitas.

Ketiga :
Perlu ditinjau kembali hubungan kerja fleksibel seperti sistem buruh 
kontrak dan outsourcing yang diatur dalam UU 13/2003. Liberalisasi 
hubungan industrial sebagai dampak dari globalisasi akan makin 
memperlemah posisi buruh di hadapan modal, memperlemah artikulasi 
tuntutan penegakan hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
menjadi tanggung jawab negara. 

Keempat
Karena itu, penyelenggaraan publik oleh negara perlu diperkuat, 
khususnya ketika harus membela kepentingan warga yang lemah saat 
berhadapan dengan kinerja modal yang bisa meremuk apa saja.



EpilogEpilog

Peradaban telah menyaksikan bahwa perdagangan tenaga kerja telah
dimulai semenjak dahulu kala, saat kejayaan Portugis dan Spanyol. Saat 
itu, perdagangan tenaga ini disebut perbudakan (slavery). Dalam 
paradigma perbudakan, tak ada nilai kemanusiaan budak yang dijadikan 
konsideran tuannya. Kini, hal yang sama bisa terjadi di bawah skema revisi 
UU 13/2003. Inikah perbudakan modern?

Di ujung refleksi, akhirnya kita mengerti bahwa gerakan untuk membela 
buruh dalam tarik-ulur revisi UU 13/2003 adalah satu tindakan besar 
demokrasi. Hanya mereka yang hidup di abad 19 yang masih berpikir 
bahwa demokrasi hanya urusan mengontrol kekuasaan pemerintah. 

Di jaman modern ini, ketika modal makin digdaya dan meremuk hidup 
bersama, demokratisasi juga berarti akuntabilitas kinerja modal.



DESAIN “perjuangan” kita …

POKOK ARGUMENTASI

Konseptual:
‘Dari sananya’, hubungan antara buruh-
investor: asimetris
Jadi, hukum yang menempatkan hubungan 
keduanya sejajar salah
Karena itu, hukum harus melindungi yang 
paling lemah

Empirik:
Nasib buruh: perjuangan mereka bukan 
lagi meningkatkan kesejahteraan, tetapi 
bahkan untuk sekedar mempertahankan 
jam kerja

Implikasi taktis:
• pool akademisi?
• forum debat terbuka?
• buruh kontak dgn 
gerakan mahasiswa?
• pemetaan anggota 
parlemen yang punya 
keberpihakan untuk 
melakukan 
“pengepungan” secara 
politik?
• …?

Konseptualisasi yang 
diperlukan:
• delegitimasi tripartit?
• penegakan konvensi 
ILO?
• …?
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