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BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis yang berjudul

“Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Penurunan Nilai Investasi Total

Singapura ke Indonesia Periode Tahun 2010-2013” dapat disimpulkan bahwa

awal mula pintu untuk investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA)

dibuka selebar-lebarnya pada tahun 1967. Kebijakan PMA pertama kali diatur

dalam UU No. 1 Tahun 1967, namun seiring berjalannya waktu yang

menyesuaikan perkembangan mengenai penanaman modal khususnya PMA,

kebijakan yang mengatur PMA dirubah ke UU No. 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal. Kemudian,  awal mula hubungan antara Singapura dengan

Indonesia dimulai pada masa kerajaan di waktu yang lampau sampai akhirnya

Singapura dan Indonesia mengalami kemerdekaan dan memulai membuka

hubungan bilateral secara diplomatik pada tahun 1966. Dinamika hubungan

bilateral yang dalam penelitian skripsi ini lebih berfokus dalam bidang ekonomi

didasarkan pada tingkat komplementaritas yang tinggi bagi Singapura dan

Indonesia.Hubungan bilateral khususnya dalam bidang ekonomi memiliki fondasi

yang kuat dikarenakan telah disepakati dan ditandatanganinya berbagai

kesepakatan ataupun perjanjian antara Singapura dan Indonesia. Penelitian skripsi

ini memfokuskan pada hubungan bilateral dalam bidang ekonomi di sektor

investasi antara Singapura dengan Indonesia. Kemudian seiring berjalannya

waktu, berawal dibuka selebar-lebarnya pintu untuk PMA hingga sekarang

khususnya investasi Singapura ke Indonesia mengalami perkembangan dan

pertumbuhan setiap tahunnya. Pada skripsi ini mempunyai permasalahan yaitu

mengenai penurunan nilai investasi total Singapura ke Indonesia periode tahun

2010-2013 yang mengharuskan mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian

skripsi ini, penulis menganalisis penurunan nilai investasi total Singapura ke

Indonesia periode tahun 2010-2013 disebabkan 2 faktor yaitu faktor internal yang

UPN "VETERAN" JAKARTA



62

terjadi di dalam Indonesia seperti dinamika politik di Indonesia, regulasi investasi

yang sangat rumit, infrastuktur di Indonesia yang masih terbelakang, masih

banyak lagi faktor internal yang dapat terjadi dan faktor eksternal yaitu faktor yag

terjadi dari luar Indonesia yang dapat berpengaruh ke dalam Indonesia seperti

dinamika politik internasional, perubahan iklim dan faktor eksternal lainnya.

Penurunan nilai investasi Singapura ke Indonesia juga dapat terlihat pada sektor-

sektor investasi yang ada di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini

tentunya harus dapat terselesaikan dengan cara melakukan penelitian-penelitian

yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam penilitian skripsi ini.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengelompokan upaya-upaya yang

dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi penurunan nilai investasi total

Singapura ke Indonesia kedalam 2 jenis upaya  yaitu upaya internal dan upaya

eksternal. Upaya internal yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan peran dari organisasi dan badan

pemerintahan dalam negeri tanpa ada kerja sama dengan pihak dari luar Indonesia

untuk meningkatkan investasi Singapura ke Indonesia. Kemudian upaya eksternal

yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

bekerja sama dengan organisasi dan badan Pemerintahan Singapura serta

organisasi dan badan swasta Singapura yang menangani masalah investasi

Singapura ke Indonesia untuk menarik minat investor dari Singapura supaya

menanamkan modalnya ke Indonesia. Upaya internal disini terdiri dari beberapa

upaya antara lain Paket Kebijakan Stabilisasi Ekonomi Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dan Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo, promosi

investasi, dan insentif investasi. Sedangkan upaya eksternal disini terdiri dari

beberapa upaya antara lain adanya P4M Singapura dengan Indonesia,

implementasi ACIA terhadap investasi Singapura di Indonesia, dan realisasi

working group terhadap investasi singapura di Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut

membuahkan hasil. Terjadi peningkatan nilai investasi total Singapura ke

Indonesia tahun 2014-2015 serta terlihat di beberapa sektor investasi.
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IV.2 Saran

Saran penulis yang dapat diberikan kepada penelitian skripsi ini adalah

memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia mengenai peran Pemerintah

Indonesia dalam hubungan bilateral antara Singapura dengan Indonesia di bidang

investasi. Saran-saran tersbut dapat dipahami sebagai berikut:

a. Kesatu, Pemerintah Indonesia harus lebih giat dan menentukan sikap yang

positif dalam menjalin hubungan diplomatik secara internasional, regional,

dan bilateral.

b. Kedua, menjalin banyak hubungan diplomatik secara internasional,

regional dan bilateral dapat memberikan banyak sekali keuntungan yang

diberikan kepada Indonesia.

c. Ketiga, hubungan secara diplomatik secara bilateral jauh lebih

mendatangkan keuntungan dibanding kerugian dikarenakan hubungan

yang hanya mengikat hanya dua negara dengan menyetujui kesapakatan

atau perjanjian tanpa perlu banyak beragurmen apabila dibandingkan

berhubungan diplomatik secara internasiona maupun regional yang

terhimpun banyak sekali negara-negara dengan banyak sekali kepentingan-

kepentingan yang sangat sulit untuk disatukan.

d. Keempat, hubungan diplomatik secara bilateral dalam bidang ekonomi di

sektor investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan dengan

beberapa negara khususnya yang terkait dengan penelitian skripsi ini,

hubungan bilateral dalam bidang ekonomi di sektor investasi antara

Singapura dengan Indonesia.

e. Kelima, Pemerintah Indonesia harus lebih semangat dalam menjalin

hubungan bilateral dalam bidang ekonomi di sektor investasi sehingga

terus terjadi perkembangan dan peningkatan investasi dengan melakukan

banyak upaya menarik para investor dari Singapura ke Indonesia untuk

menanamkan modal mereka dan diharapkan Singapura dapat terus menjadi

investor terbesar di Indonesia yang mempunyai kontribusi dalam

pembangunan di Indonesia.
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