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1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia internasional, penggunaan power yang berasal dari suatu negara 

dapat mempengaruhi berbagai hal dan bersifat dinamis. Instrumen power yang 

didistribusikan semakin menyesuaikan dengan perkembangan dan teknologi 

manusia. Pada mulanya, negara dapat menggunakan kekuatan militernya sebagai 

power dalam mempengaruhi banyak hal, termasuk dalam mempengaruhi negara 

lain. Dewasa ini, di peradaban dengan teknologi yang tak terbatas ini dapat 

memberikan banyak opsi dalam mendistribusikan power suatu negara, salah 

satunya ialah Sovereign Wealth Funds atau biasa disingkat “SWF”. SWF 

merupakan badan pengelola dana investasi independen merupakan pemain penting 

dalam sistem keuangan internasional dan diproyeksikan akan semakin berpengaruh 

bagi masa depan.1 SWF dianggap sebagai kendaraan finansial milik Negara dimana 

memiliki wewenang dalam mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke 

berbagai macam atau jenis aset.2 

Menurut Sovereign Wealth Fund Institute, pengelolaan dana SWF 

memprioritaskan return dibandingkan likuiditas sehingga berdampak memiliki 

risiko lebih tinggi dibandingkan cadangan devisa tradisional.3 Terdapat lima jenis 

 
1 Gawdat Bahgat. ‘Sovereign Wealth Funds: An Assessment’, (2010) Global Policy Jurnal. 

[162-171].  
2 Abryan Aria Kusuma, ‘Sovereign Wealth Funds (SWF)’ (Kementerian Keuangna Republik 

Indonesia, 2021) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-

artikel/13739/Sovereign-Wealth-Funds-SWF.html> accessed 5 September 2021. 
3 Eri Sutrisno, ‘Mengalirkan Dana Pembiayaan Swasta’ (INDONESIA.GO.ID Portal Informasi 

Indonesia, 2020)  
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atau kategori SWF yaitu dana stabilisisasi (stabilization funds), dana tabungan 

untuk generasi di masa depan (savings or future generations fund), dana pensiun 

(pension reserve funds),4 dana cadangan investasi (reserve investment funds), dan 

dana pengelolaan kekayaan negara untuk pembangunan strategis (strategic 

development sovereign wealth funds).5 Sumber dana SWF terdiri dari dua macam 

yaitu hasil sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (seperti minyak dan gas) dan 

kemudian berasal dari dana aset keuangan seperti saham, obligasi, properti, logam 

mulia, dan instrumen keuangan lainnya.6 Melalui SWF, negara dapat lebih leluasa 

dalam melipatgandakan pundi-pundi kekayaan negaranya dengan memasuki ke 

berbagai sektor seperti sektor riil, saham, private sector, hedge fund, dan sektor 

atau instrumen keuangan lainnya yang berinvestasi secara global. 

SWF memiliki dampak pada perekonomian Indonesia, dimana dibuktikan 

dalam rumus Pertumbuhan Ekonomi (PDB) yaitu PDB = C+I+G (Ekspor-Impor) 

dan SWF berperan dalam komponen investasi (I). Dewasa ini, Indonesia masih 

bertopang pada komponen konsumsi rumah tangga (C) dan total pengeluaran 

pemerintah (G), sedangkan terdapat komponen investasi (I) yang dapat menambah 

jumlah uang beredar dan mendongkrak perekonomian Indonesia. Lahirnya SWF 

berawal dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dimana UU Cipta Kerja ini dibentuk dengan landasan 

filosofis bahwa perlu adanya rencana strategis yang cekatan dalam mewujudkan 

pembangunan nasional dan pembangunan-pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.7 Secara substansial, Undang-Undang Cipta Kerja telah 

merevisi 79 undang-undang lama. UU Cipta Kerja ini mengatur tentang urusan 

 
4 Indonesia.go.id, ‘Indonesia membentuk sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola 

investasi yang akan beroperasi awal 2021. Sejumlah investor asing sudah berkomitmen berpartisipasi.‘ 

(Indonesia.go.id, 2021) <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/mengalirkan-

dana-pembiayaan-swasta> , accessed 5 September 2021. 
5 Ibid. 
6 Abryan Aria Kusuma, Op.cit. 
7 Vide Naskah Akademik RUU Cipta Kerja. 

https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/mengalirkan-dana-pembiayaan-swasta
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/mengalirkan-dana-pembiayaan-swasta
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ketenagakerjaan, perpajakan, investasi dan proyek pemerintah, penyederhanaan 

perizinan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, 

kawasan ekonomi, pengenaan sanksi proporsional, serta Investasi Pemerintah Pusat 

dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. 

Pembentukan rencana strategis dalam cipta kerja secara garis besar mendorong 

dan berdampak positif untuk masuknya dana investasi ke Indonesia sehingga dalam 

rangka menumbuhkan kepercayaan para investor, diperlukannya lembaga yang 

mengelola agar menghadirkan transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan dana 

investasi. Indonesia kini telah membentuk SWF melalui peraturan turunan dari 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. 

Berangkat dari peraturan tersebut melahirkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) 

atau Indonesia Investment Authority (INA). Tujuan pembentukan SWF di 

Indonesia dapat dikategorikan sebagai strategic development sovereign wealth 

funds dimana dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara, mengurangi beban 

BUMN, dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, investasi, fasilitas 

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.  

Dalam suatu negara demokratis konstitusional tidaklah dapat memisahkan 

antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang benar dalam mencapai tujuan 

tersebut. Ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan tata cara atau prosedur 

pembentukan undang-undang telah membuka ruang terbuka melalui Putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk melakukan uji 

formil terhadap UU Cipta Kerja. Pembentukan UU Cipta Kerja dengan mekanisme 

yang justru menutup dan menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat 

dinyatakan telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty) 

sehingga menghasilkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja merupakan undang-undang 

yang bersifat inkonstitusional bersyarat. Putusan MK ini tentunya menjadi 

pertanyaan bagaimana nasib keberlangsungan substansi yang telah lahir dari UU 
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Cipta Kerja karena UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat 

menurut Mahkamah Konstitusi.  

Berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 

Kegiatan LPI tentunya sangat memerlukan transparansi yang tinggi demi 

mempertahankan stabilitas keuangan serta keamanan nasional sehingga investasi 

asing yang masuk ke Indonesia memiliki kemungkinan dimotivasikan lebih dari 

sekedar perkembangan pasar, dimana terdapat kemungkinan adanya peran 

pertimbangan politik ataupun pertimbangan kebijakan luar negeri.8 Adanya 

pernyataan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sebagai undang-undang 

menimbulkan pertanyaan apakah peraturan turunan dari UU Cipta Kerja dapat 

berjalan dengan sah serta menjadikan pertimbangan bagi para investor mengenai 

keabsahan LPI ini. Pertimbangan dan kekhawatiran ini menimbulkan urgensi 

perlunya upaya preventif atau upaya dalam mengatasi hal tersebut, dimana selain 

harus adanya peningkatan proses peninjauan dalam investasi dan transaksi oleh 

pemerintah asing, namun juga perlu dipastikan bagaimana status keberlangsungan 

LPI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.9 

  

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana penerapan dan pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF) di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja? 

1.2.2 Bagaimana analisis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 terhadap Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia? 

 
8 Reuters Staff, ‘Obama Says Concerned about Sovereign Wealth Funds’ (Reuters, 2008) 

<https://www.reuters.com/article/us-usa-sovereignwealth-obama-idUSN0742347120080208> accessed 

20 August 2021. 
9 Martin A. Weiss, Sovereign Wealth Funds: Background and Policy Issues for Congress (CRS 

Report for Congress, 2008).  
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1.2.3 Bagaimana peluang dan tantangan dalam penerapan Lembaga Pengelola 

Investasi (LPI) di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU/XVIII/2020? 

 

1.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk 

menganalisis penerapan asas hukum dan harmonisasi pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana 

peluang dan tantangan penerapan Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia 

dalam praktiknya serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada.10 Adapun 

dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).11 Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau 

jenis data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dianalisis, dengan bahan 

berupa peraturan perundang-undangan dan literator-literator yang berkaitan dengan 

topik permasalahan yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik studi 

pustaka dan teknik wawancara. Studi pustaka sebagai langkah awal pengumpulan 

data dilakukan dengan pencairan data dan informasi baik melalui media cetak 

maupun elektronik yang diarahkan kepada topik yang akan dibahas. Kemudian, 

penulis menggali data dan informasi berkaitan dengan topik permasalahan yang 

diteliti melalui wawancara. Teknik wawancara yang telah dilakukan oleh penulis 

ialah wawancara bebas terpimpin dimana pertanyaan yang dilontarkan tidak 

berpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan 

lebih lanjut dengan situasi dan kondisi lapangan. Dalam penelitian ini, dilakukan 

juga wawancara kepada Fabian Buddy Pascoal selaku Partners Dentons Hanafiah 

 
10 Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

2006).  
11  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayumedia Publishing 

2006), [300]. 
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Ponggawa & Partners serta mengadakan audiensi bersama Dr. Hamdan Zoelva, 

S.H., M.H., selaku eks Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). 

 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk mengetahui pemenuhan asas peraturan perundang-undangan yang baik 

dalam proses pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

1.4.2 Untuk mengetahui kepastian eksistensi lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) 

yakni Lembaga Pengelola Investasi (LPI) setelah dikeluarkannya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020. 

1.4.3 Untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam penerapan Sovereign Wealth 

Fund (SWF) dengan mengetahui bagaimana risiko serta pertahanan melalui 

kebijakan dan regulasi di Indonesia setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020.  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Penerapan dan Pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Dewasa ini, negara-negara di dunia tengah mencari cara menambah pemasukan 

untuk mendukung pembangunan serta melakukan stabilisasi perekonomian, salah 

satu hal yang dapat mendukung tujuan tersebut adalah melalui investasi, menurut 

Sadono Sukirno, Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan 

penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan 

perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi 

barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.12 Pemberian modal 

tersebut kepada perusahaan-perusahaan memiliki tujuan yaitu salah satunya Untuk 

mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain 

seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain sebagainya.13 Maka dari itu, 

negara yang melakukan investasi berupa penanaman modal terhadap beberapa 

perusahaan tersebut dapat mendapatkan pendapatan baru yang nantinya akan 

mendukung keuangan negara-negara yang melakukan investasi, untuk melakukan 

investasi biasanya negara-negara melakukannya dengan menggunakan dana dari 

hasil surplus perekonomian yang ditujukan untuk investasi murni.14 Dalam 

mengatur dana investasi yang dimiliki negara yang berasalkan dari surplus 

perekonomian tersebut maka negara membuat suatu lembaga yang khusus mengatur 

 
12 Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Makro Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Press, 2002) edisi 

kedua. 
13 Bitar, ‘Investasi Adalah – Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis, Manfaat, Faktor, Bentuk, 

Resiko, Para Ahli’ (gurupendidikan, 2021) <https://www.gurupendidikan.co.id/investasi-adalah/> 

accessed 5 September 2021. 
14 Cerdasco, ‘Sovereign Wealth Funds: Tujuan, Sumber Dana, Daftar 10 Teratas’ (Cerdasco, 

2021) <https://cerdasco.com/sovereign-wealth-funds/> accessed 5 September 2021. 

 

https://www.gurupendidikan.co.id/investasi-adalah/
https://cerdasco.com/sovereign-wealth-funds/
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dana investasi tersebut, lembaga tersebut adalah Sovereign Wealth Fund, yang 

selanjutnya disebut SWF.15 

Menurut International Monetary Fund (2007), Sovereign Wealth Fund (SWF) 

adalah dana investasi khusus yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah untuk 

memegang atau mengendalikan aset asing dalam jangka panjang.16 Pada saat yang 

sama, menurut Deutsche Bank Research (2007), dana kekayaan negara atau dana 

investasi negara adalah instrumen keuangan yang dimiliki oleh negara yang 

memiliki, mengelola atau mengelola dana publik dan menginvestasikannya dalam 

aset yang lebih luas dan lebih beragam.17 Dilihat dari beberapa negara tujuan 

dibentuknya SWF dibagi sebagai berikut: 

 

Negara Keterangan 

Abu Dhabi SWF yang bersumber dari kekayaan minyak. 

Minyak  dikelola oleh SWF untuk diinvestasikan 

ke properti dan  jasa guna mengarahkan negara Abu Dhabi 

yang berbasis minyak menjadi berbasis perdagangan dan jasa. 

Norwegia SWF yang bersumber dari kekayaan minyak yang 

dikelola  dengan  berinvestasi terutama di negara-

negara  luar  negeri. Hasil yang diperoleh digunakan untuk 

mendanai kebutuhan operasional negara seperti pendidikan, 

kesehatan dan dana pensiun. 

 
15 Ambarwati, ‘SOUVERINITY WEALTH FUNDS (SWFs): KAPITALISME BARU OLEH 

NEGARA?’(2011) Majalah Ilmiah Ekonomika Volume 14 Nomor 2, [39-108]. 
16 Mark Allen, Jaime Caruana, ‘Sovereign Wealth Funds—A Work Agenda’ (2008) [5-6]. 
17 Deutsche Bank Research, ‘SWF’s and Foreign Investment Policies’ (dbresearch, 2008) 

<https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-

PROD/PROD0000000000465344/SWFs_and_foreign_investment_policies_-

_an_update.PDF?undefined&realload=PFnxCEh/rqQ3E~HZJUg/Yd8YzRVjyJOEAgn4kxx56czsa2IU

N9cSc~3xQqOvQ2BD> accessed 5 September 2021. 

https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000465344/SWFs_and_foreign_investment_policies_-_an_update.PDF?undefined&realload=PFnxCEh/rqQ3E~HZJUg/Yd8YzRVjyJOEAgn4kxx56czsa2IUN9cSc~3xQqOvQ2BD
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000465344/SWFs_and_foreign_investment_policies_-_an_update.PDF?undefined&realload=PFnxCEh/rqQ3E~HZJUg/Yd8YzRVjyJOEAgn4kxx56czsa2IUN9cSc~3xQqOvQ2BD
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000465344/SWFs_and_foreign_investment_policies_-_an_update.PDF?undefined&realload=PFnxCEh/rqQ3E~HZJUg/Yd8YzRVjyJOEAgn4kxx56czsa2IUN9cSc~3xQqOvQ2BD
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000465344/SWFs_and_foreign_investment_policies_-_an_update.PDF?undefined&realload=PFnxCEh/rqQ3E~HZJUg/Yd8YzRVjyJOEAgn4kxx56czsa2IUN9cSc~3xQqOvQ2BD
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China SWF   yang   berasal   dari   surplus   perdagangan 

antara  Cina  dengan  berbagai  negara  di  dunia. SWF ini 

digunakan untuk mengoptimalkan imbal balik dana yang 

dimiliki Cina. 

India SWF  di  India  secara  khusus  digunakan  untuk mendanai 

proyek infrastruktur yang ada di India. 

Sebagai negara   dengan jumlah penduduk terbesar kedua di 

dunia dan jumlah daratan yang 

besar,  infrastruktur  India  masih  relatif  kurang. Beberapa 

infrastruktur India merupakan 

infrastruktur  yang  berusia  lanjut  yang  dibangun 

oleh  Inggris.  Karena  itu  tujuan SWF di India adalah secara 

khusus membangun infrastruktur. 

 

Berdasarkan dari data dari beberapa negara yang telah mendirikan SWF di 

negaranya kita dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa dalam menjalankan 

SWF pendanaan yang dapat diperoleh bagi SWF antara lain:18 

a. Surplus Neraca Perdagangan 

b. Aset 

c. Komoditas 

d. Non-Komoditas 

Dari sumber dana tersebut, pendanaan SWF di Indonesia bisa dipastikan tidak 

menggunakan surplus neraca perdagangan menimbang neraca perdagangan di 

Indonesia masih tergolong negatif. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa pada 

kuartal III 2020, sektor perdagangan tercatat minus 5,09 persen, serta transportasi 

dan pergudangan minus 16,7 persen. Dikarenakan surplus yang diterima Indonesia 

 
18 Ambarwati, ‘SOUVERINITY WEALTH FUNDS (SWFs): KAPITALISME BARU OLEH 

NEGARA?’(2011) Majalah Ilmiah Ekonomika Volume 14 Nomor 2, [39-108]. 
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belum signifikan Indonesia memutuskan untuk memberikan aset kepada LPI dengan 

menghimpun  baik  dana dari  luar negeri  atau  dengan  menerbitkan  surat  utang 

dengan  menggunakan  jaminan  aset, dan untuk aset yang menjadi komoditas aset 

dari LPI adalah komoditas minyak dan gas, serta berbagai macam tambang dan 

mineral.19 

Tujuan dari dibentuknya SWF di Indonesia sendiri lebih mengarah kepada 

pendanaan infrastruktur, hal ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Joko 

Widodo yang mengatakan bahwa LPI memiliki posisi yang sangat strategis dalam 

memajukan pembangunan Indonesia, tujuan mengapa Indonesia lebih mengarahkan 

hasil dari Investasi LPI di ranah Infrastruktur bisa kita bandingkan dengan negara 

yang memiliki SWF yang khusus untuk membangun Infrastruktur di negaranya, 

yaitu India.20 Terdapat SWF seperti National India Infrastructure Fund yang 

berfokus pada investasi infrastruktur di dalam negeri. SWF milik  India cukup unik 

dikarenakan menggunakan SWF khusus untuk satu tujuan, yaitu mengembangkan 

infrastruktur, Indonesia memiliki beberapa kemiripan dengan India yaitu Indonesia 

juga merupakan negara yang penduduknya cukup padat, lalu Indonesia juga 

melakukan pembangunan infrastruktur dikarenakan infrastruktur Indonesia yang 

terlambat untuk berkembang. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan pembangunan 

infrastruktur besar-besaran namun dilain sisi Indonesia memiliki keterbatasan 

dengan pendanaan. Kehadiran LPI diharapkan bahwa Indonesia dapat memudahkan 

pendanaan pada bidang infrastruktur dan memudahkan beban keuangan sehingga 

tidak terikat pada APBN saja. Namun, yang membedakan Indonesia dengan India 

adalah Indonesia juga membuka investasi kepada bidang lain dan tidak hanya tertuju 

kepada infrastruktur. 

 
19 Edmira Rivani, ‘surplus Neraca Perdagangan Dan Harapan Pemulihan Ekonomi Di Masa 

Pandemi Covid-19’ (Badan Keahlian DPR RI Pusat Penelitian, 2020) 

<http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-

213.pdf> accessed 5 September 2020. 
20 Muhammad Nursyams, ‘Ini Dampak SWF Bagi Ekonomi dan Lapangan Kerja di Indonesia’ 

(Republika.co.id, 2020) <https://www.republika.co.id/berita/qm1hxu383/ini-dampak-swf-bagi-

ekonomi-dan-lapangan-kerja-di-indonesia> accessed 5 September 2021. 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-213.pdf
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-213.pdf
https://www.republika.co.id/berita/qm1hxu383/ini-dampak-swf-bagi-ekonomi-dan-lapangan-kerja-di-indonesia
https://www.republika.co.id/berita/qm1hxu383/ini-dampak-swf-bagi-ekonomi-dan-lapangan-kerja-di-indonesia
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SWF di Indonesia tertuang dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana menyatakan bahwa Indonesia 

menciptakan lembaga SWF untuk meningkatkan investasi dan penguatan 

perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja,21 hal ini 

didasari juga untuk memperbaiki arah tujuan investasi yang kerap kali dianggap 

belum stabil, terutama pada bagian Foreign Direct Investment (FDI). Selain itu 

manfaat lainnya juga bisa menambah serta membantu investasi untuk pembangunan 

infrastruktur secara besar, terutama sektor transportasi, serta mengurangi defisit 

neraca negara melalui transformasi ekonomi struktural.22 Berdasarkan Pasal 154 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan 

bahwa investasi pemerintah pusat dilaksanakan oleh dua pihak, yang pertama 

adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi 

Pemerintah Pusat dan lembaga yang diberikan kewenangan khusus (sui generis) 

dalam rangka pengelolaan investasi.23 Penjelasan lebih lanjut dilanjutkan pada Pasal 

1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang 

Lembaga Pengelola Investasi yang mana menjelaskan lembaga yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki nama 

yang dijelaskan yaitu Lembaga Pengelola Investasi atau disingkat sebagai LPI. 

Diperinci kembali pada Pasal 74 bahwa nama yang resmi digunakan adalah 

Indonesia Investment Authority yang disingkat INA.24 Menteri Keuangan dan LPI 

memiliki wewenang berdasarkan Pasal 154 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 

 
21 Vide Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
22 CNBC Indonesia, ‘Ekonom: Transformasi Ekonomi Tekan Defisit Neraca Perdagangan’ 

(CNBC Indonesia, 2019) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191216184105-8-123556/ekonom-

transformasi-ekonomi-tekan-defisit-neraca-perdagangan> accessed 5 september 2021.  
23 Vide Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
24 Vide Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 

tentang Lembaga Pengelola Investasi. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191216184105-8-123556/ekonom-transformasi-ekonomi-tekan-defisit-neraca-perdagangan
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191216184105-8-123556/ekonom-transformasi-ekonomi-tekan-defisit-neraca-perdagangan
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Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu: melakukan penempatan dana dalam bentuk 

instrumen keuangan:25 

a. melakukan kegiatan pengelolaan aset; 

b. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian 

(trust fund);  

c. menentukan calon mitra investasi;  

d. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau  

e. menata usahakan aset yang dimilikinya. 

Lebih spesifiknya, LPI dimaksudkan pada Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki beberapa kewenangan 

tersendiri, hal ini dituangkan pada pasal berikutnya yaitu Pasal 157 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan 

bahwa lembaga pengelola investasi pemerintah pusat tersebut dapat memiliki aset 

untuk lembaga itu sendiri, dan aset tersebut didapatkan dari aset negara, aset badan 

usaha milik negara, dan/atau sumber lain yang sah.26 Aset-aset ini didapatkan dari 

hasil profit suatu negara yang cara memperolehnya diatur oleh perundang-

undangan, bentuk dari profit yang akan menjadi aset SWF tersebut secara 

luasnya  dapat melalui beberapa cara yaitu, surplus neraca pembayaran, operasi 

mata uang asing, hasil privatisasi, surplus fiskal, dan/atau penerimaan yang 

dihasilkan dari ekspor komoditas.27 Dalam hal untuk aset yang diterima oleh LPI 

dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, penjelasan akan modal awal 

yang diterima LPI dijelaskan pada Pasal (2) yaitu:28 

 
25 Vide Pasal 154 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
26 Pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
27 Cakranegara, P.A. ‘Analisa Kebijakan Pembentukan Sovereign Wealth Fund di Indonesia’, 

(2021) Sebatik 25(1). 
28 Vide Pasal 2  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal 

Awal Lembaga Pengelola Investasi. 
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1. Nilai modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar 

Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah). 

2. Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tunai dan 

merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. 

3. Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 

sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. 

Selanjutnya, dijelaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi 

bahwa Modal LPI ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000.000,00 (tujuh puluh lima 

triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:29 

a. penyetoran modal awal LPI berupa dana tunai paling sedikit sebesar Rp 

15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); dan  

b. pemenuhan modal LPI setelah penyetoran modal awal sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2021. 

Pemenuhan modal LPI secara menyeluruh dituangkan pada Pasal 3 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga 

Pengelola Investasi, yaitu:30 

a. dana tunai; 

b. barang milik negara; 

c. piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau 

d. saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas. 

Dalam pemindahan tanganan aset negara kepada lembaga pengelola investasi 

memerlukan beberapa pengaturan salah satunya terkait  pemindahtanganan aset 

tersebut,  ini dituangkan dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4)  Undang-Undang Nomor 

 
29  Vide Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 

tentang Lembaga Pengelola Investasi. 
30 Vide  Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 

tentang Lembaga Pengelola Investasi. 
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11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan ini menjelaskan bahwa LPI dapat 

memindahtangankan aset kepada perusahaan patungan.31 Pengaturan ini dilanjutkan 

dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 

tentang Lembaga Pengelola Investasi dimana dikatakan pada ayat (1) dan (2) bahwa 

demi meningkatkan aset yang dimiliki LPI, LPI dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga, pihak ketiga ini pun harus dinilai berdasarkan mempertimbangkan reputasi 

baik, kemampuan keuangan dan/atau keahlian pihak ketiga calon mitra. bentuk kerja 

sama yang dapat dilakukan dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, ketentuan ini diatur dalam ayat (3), yaitu:32 

Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan:  

a. memberikan atau menerima kuasa kelola; 

b. membentuk perusahaan patungan; atau  

c. bentuk kerja sama lainnya. 

Aset yang diterima oleh LPI ini nantinya perlu dilakukan pengelolaan aset, yang 

dimaksud pengelolaan aset ini perlu dipahami sebagai peningkatan nilai aset yang 

nantinya akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dapat dijadikan 

sumber kekayaan atau pembangunan kedepannya, pengelolaan aset ini yang 

diarahkan kepada investasi mengharuskan LPI memiliki wewenang, antara lain 

adalah melakukan investasi ke dalam maupun luar negeri. 

Dalam berjalannya SWF di Indonesia, LPI juga berkolaborasi dengan beberapa 

lembaga lainnya, salah satunya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

BKPM dalam hal ini akan melakukan pengoordinasian kebijakan penanaman modal 

antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara 

instansi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. 

Bentuk koordinasi yang akan dilakukan antara LPI dan BKPM adalah BKPM 

 
31 Vide Pasal 157 ayat (3) dan (4)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
32 Vide Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. 
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memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran bagi investor yang akan melakukan 

investasi dan berikutnya ketika pendaftaran sudah dijalankan maka selanjutnya 

tugas LPI akan mengatur kemana dana investasi tersebut akan digunakan. Teknis 

pelaksanaannya dapat dilakukan dengan membentuk kerja sama antar perusahaan 

kemudian perusahaan tersebut yang akan mengeksekusi dana investasi tadi ke dalam 

sebuah proyek. Kerja sama ini dapat juga dalam bentuk pendirian perusahaan, maka 

izin usaha tersebut secara legalitas dilakukan melalui BKPM. Selanjutnya, 

kewenangan untuk memberikan izin berusaha tetap berada di tangan Menteri, 

Gubernur, Bupati/Walikota, dan pejabat lainnya yang ditetapkan oleh undang-

undang. Perbedaannya adalah alur koordinasi memang mengurangi peran 

pemerintah daerah yang selama ini dapat berhubungan secara langsung dengan 

investor, hal ini juga dilakukan untuk memangkas birokrasi dan mengurangi 

pungutan liar atau kemungkinan-kemungkinan praktik KKN.33 

 

2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap 

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia 

Menurut Jimly Asshiddique berdasarkan pemahaman Hans Keisen telah 

membagi dua jenis judicial review berdasarkan objek yang diuji, yaitu (a) formele 

toetsingrecht dan (2) materiele toetsingrecht.34 Dalam hal ini, Sri Soemantri 

menyatakan bahwa hak menguji formal ialah wewenang untuk menilai apakah suatu 

produk legislatif seperti undang-undang, misal mengenai apakah terbentuknya 

undang-undang melalui prosedur yang telah ditentukan atau tidak.35 Pengujian 

formil merupakan pengujian yang paling memiliki dampak secara luas dimana jika 

ditemukannya undang-undang telah terbukti cacat formil, maka undang-undang 

tersebut dapat membatalkan sebuah undang-undang secara keseluruhan. Berbeda 

 
33 Romys Binekasri, ‘LPI Telah Dibentuk, Apa Bedanya dari BKPM dan SMI?’ (Jawapos, 

2021) <LPI Telah Dibentuk, Apa Bedanya dari BKPM dan SMI? (jawapos.com)> accessed 5 September 

2021. 
34 Feri Amsari, ‘Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi’, (Rajawali Pers, 2021),  [76-79]. 
35 Ibid. 

https://www.jawapos.com/ekonomi/17/02/2021/lpi-telah-dibentuk-apa-bedanya-dari-bkpm-dan-smi/
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dengan pengabulan pengujian materil yang tidak akan membatalkan secara 

keseluruhan, melainkan hanya bagian Pasal, ayat, atau frasa yang bertentangan 

dengan UUD 1945 saja.36  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) 

telah dinyatakan cacat secara formil oleh Majelis Hakim Konstitusi. Melalui 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi 

(MK) pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mengabulkan untuk 

sebagian permohonan uji formil yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan 

Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, 

serta Muchtar Said sehingga UU Cipta Kerja secara tegas dianggap 

inkonstitusionalitas bersyarat. 

Pembentukan UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).37Pembentukan 

Undang-Undang dalam UUD 1945 memberikan lima tahapan Undang-Undang 

yakni: pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan. Pada 

tahap pengajuan, UU Cipta Kerja jelas melewatkan partisipasi masyarakat yang 

mana nantinya dilanjutkan ke tahapan persetujuan dan pengesahan.38 Partisipasi 

masyarakat atau publik merupakan hal utama yang perlu dipenuhi dalam 

pembentukan undang-undang agar dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat 

sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dimana 

menempatkan prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty) sebagai implementasi 

dari salah satu pilar utama bernegara. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan 

salah satu hak konstitusional menurut Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 

 
36 Jorawati Simawarta, ‘pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: 

Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Xii/2014 Dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Vii/2009)’, ( Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, 2007), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/74/pdf>, accessed 4 

February 2021. 
37Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja trhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. [416]. 
38 Ibid, [90]. 

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/74/pdf
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1945 dimana sangat penting dalam suatu pembentukan undang-undang untuk 

mewujudkan:39 

(1) kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence); 

(2) lembaga legislatif yang lebih inklusif serta represntatif (inclusive and 

representative); 

(3) kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence); 

(4) legitimasi dan tanggungjawab yang kuat (legitimacy and responsibility); 

(5) peningkatan pemahaman (improved understanding); 

(6) kesempatan bagi tiap warga negara (opportunities for citizens); 

(7) serta menciptakan parlemen yang akuntabel dan transparan (accountable and 

transparent). 

Permohonan uji formil yang telah dikabulkan melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 ini dilandaskan dari: 

 

Peraturan Perundang-

undangan 

Pasal 

Undang-Undang Dasar 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) 

Pasal 20 ayat (4) 

“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang 

yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-

undang.” 

Pasal 22A 

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan 

undang-undang diatur dengan undang-undang” 

 
39 Serikat Petani Indonesia, ‘Implikasi Hukum UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK’, (Serikat 

Petani Indonesia, 2021), < https://spi.or.id/implikasi-hukum-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk/> 

accessed 4 February 2022. 

https://spi.or.id/implikasi-hukum-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk/
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Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

(UU 12/11) 

Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g 

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan 

harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang 

meliputi: 

a. Kejelasan tujuan; 

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 

tepat; 

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 

muatan; 

d. Dapat dilaksanakan; 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. Kejelasan rumusan; 

g. Keterbukaan 

Pasal 72 ayat (2) 

“Penyampaian Rancangan Undang-Undang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

waku paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan bersama.” 

Penjelasan Pasal 72 ayat (2) 

“Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk 

mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis 
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penulisan Rancangan Undang- Undang ke Lembaran 

Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan 

pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan 

penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran 

Negara Republik Indonesia oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum.” 

 

Berdasarkan permohonan dalam uji formil UU Cipta Kerja, UU Cipta Kerja 

dianggap tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan 

UUD 1945 maupun UU 12/2011 yang mana hal ini mengakibatkan UU Cipta Kerja 

dianggap cacat formil bagi pemohon dan sebagian dari keseluruhan permohonan 

tersebut pula telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi 

beranggap bahwa pembentukkan UU Cipta Kerja telah konstitusional namun 

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Maka dari itu, kekurangan yang telah 

dianggap melanggar konstitusi harus segera ditutupi. 

Selain itu, salah satu dari beberapa poin dasar diajukannya permohonan uji 

formil terhadap UU Cipta Kerja ini karena terjadinya kudeta redaksional di UU 

Cipta kerja yakni terjadinya perubahan undang-undang meskipun telah dilewatinya 

tahapan persetujuan. Kudeta redaksional ini dapat dilihat dengan adanya perubahan 

materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, yang mana hal 

tersebut tidak diindahkan dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (UU 12/2011). Perubahan ini ditemukan oleh para pemohon 

dimana masih terjadinya perbaikan yang dilakukan Badan Legislasi dalam 

penyempurnaan redaksional dan dari kemungkinan adanya salah ketik terhadap draf 

RUU Cipta Kerja sedangkan pada tanggal 5 Oktober 2020 telah dinyatakan bahwa 

DPR bersama Presiden yang mewakili 11 (sebelas) menteri telah menyetujui RUU 
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Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan naskah RUU Cipta Kerja. Hal ini 

bahkan mengakibatkan beberapa kali beredarnya naskah RUU Cipta Kerja dengan 

jumlah halaman naskah yang berbeda-beda.40  

Menurut masyarakat awam, Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap menjadi 

ambigu dan terkesan tidak konsisten karena telah menimbulkan perselisihan dalam 

implementasinya.41 Pengabulan permohonan uji formil terhadap UU Cipta Kerja 

telah mengindikasikan bahwa demokrasi yang dilakukan di parlemen ini dikawal 

langsung oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 

selama 2 (dua) tahun untuk pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan terkait 

pembuatan UU Cipta Kerja ini, sehingga selama waktu tersebut UU Cipta Kerja 

akan ditetapkan sebagai cacat formil dan inkonstitusional bersyarat dimana 

memungkinkan isi dari UU Cipta Kerja itu dapat tetap berlaku sampai waktu periode 

berakhir. 

Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi memiliki tiga jenis amar dalam 

menghasilkan putusan, yakni:42 

1) Tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) 

Permohonan tidak memiliki legal standing dan/atau MK tidak memiliki 

kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan. 

2) Dikabulkan 

Permohonan akan dikabulkan ketika eprmohonan pemohon beralasan, 

dimana MK akan menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, 

dan/atau bagian dari undang-undang atau pembentukan undang-undangnya 

yang bertentangan dengan UUD 1945. 

3) Ditolak 

 
40Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja trhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. [64]. 
41Denny Indrayana, ‘Ungkap Ambiguitas Putusan MK Soal UU Ciptaker’, (CNN Indonesia, 

2021), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211126155329-12-726532/denny-indrayana-

ungkap-4-ambiguitas-putusan-mk-soal-uu-ciptaker> accessed 04 February 2022. 
42 Achmad Roestandi, ‘Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab’, (Jakarta Gajah Mada 

University Press, 2006), [213]. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211126155329-12-726532/denny-indrayana-ungkap-4-ambiguitas-putusan-mk-soal-uu-ciptaker
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211126155329-12-726532/denny-indrayana-ungkap-4-ambiguitas-putusan-mk-soal-uu-ciptaker
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Permohonan ditolak karena MK memutuskan undang-undang dimaksud 

tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan 

maupun materinya secara sebagian atau keseluruhan. 

Berdasarkan hasil audiensi bersama Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. selaku eks 

Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Konstitusi dalam 

putusannya hanya memberikan jawaban ‘yes’ atau ‘no’ yang dalam hal ini ialah 

‘Diterima’ atau ‘Ditolak’. Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan pernyataan 

‘Konstitusional’, melainkan ‘Ditolak’. Dimana sesuai dengan penjelasan diatas, 

makna amar ‘Ditolak’ telah mengindikasikan bahwa permohonan tersebut ditolak 

karena dianggap sudah selaras dengan UUD 1945 dan secara tidak langsung dapat 

dikatakan konstitusional.43 Seiring perkembangan dunia, telah ditemukan dalam 

persidangan bahwa terdapat kemungkinan suatu permohonan memang bertentangan 

namun tidak secara keseluruhan. Jika ditetapkan bertentangan secara keseluruhan, 

hal tersebut pula tidak dapat dibenarkan. Hal ini mengapa mulai munculnya amar 

inkonstitusional bersyarat, dimana norma yang diajukan tidak sepenuhnya 

bertentangan dengan UUD 1945.44 

Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali dipraktikkan oleh MK dalam 

Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 dan menyatakan pasal tersebut bertentangan 

dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak memenuhi syarat. Hal ini serupa dengan Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Sesuai dengan pokok putusannya, UU Cipta Kerja tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 

‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan’, serta UU 

Cipta Kerja pun masih teap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan 

tersebut. Dalam putusan bersyarat ini, Mahkamah Konstitusi juga menyertakan 

syarat atau guidance untuk membantu pembentukan atau merumuskan pasal-pasal 

 
43 Hasil Audiensi dengan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., eks Hakim Ketua Mahkamah 

Konstitusi (MK), pada tanggal 20 Februari 2022. 
44 Hasil Audiensi dengan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., eks Hakim Ketua Mahkamah 

Konstitusi (MK), pada tanggal 20 Februari 2022. 
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dalam undang-undang untuk mencapai sepenuhnya konstitusional dan tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. 

Inkonstitusional bersyarat sendiri dapat diartikan bahwa permohonan yang 

diajukan kepada Mahkamah Konstitusi telah dikabulkan dimana pasal yang 

dimohonkan oleh pemohon adalah benar nyatanya melanggar atau tidak memenuhi 

syarat atau ketentuan dalam UUD 1945. Ditambah, MK telah menyatakan bahwa 

diberikan dua tahun untuk perbaikan sehingga pelaksanaan UU Cipta Kerja yang 

berkaitan dengan hal-hal berdampak luas perlu ditangguhkan terlebih dahulu, tidak 

membenarkan adanya pembentukan peraturan pelaksana baru, dan tidak pula 

dibenarkan untuk penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan 

strategis yang dapat berdampak luas.45 Berangkat dari hal tersebut,  amar 

inkonstitusional bersyarat ini menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi 

menggunakan asas tujuan hukum dan kemanfaatan dimana selain melihat 

pelanggaran yang dilakukan dalam pembentukan UU Cipta Kerja, MK juga 

mempertimbangkan bagaimana dampak  serta kekacauan hukum yang akan timbul 

jika dilakukan pembatalan yang melahirkan kekosongan hukum. Kekosongan dan 

kekacauan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mana bertentangan 

dengan UUD 1945. Dapat disimpulkan bahwa, demi kepentingan dan ketertiban 

umum dimana UU Cipta Kerja mencakup banyak hal penting yang telah dieksekusi 

melalui peraturan turunannya, Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman 

yang didampingi oleh delapan hakim konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja untuk 

tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan demi menyeimbangi serta 

menghindari kekosongan hukum yang berpotensi berdampak besar.  

Status Undang-Undang Cipta Kerja kini menjadikan keabsahan dalam 

pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi 

(LPI) di Indonesia kini dipertanyakan, bahkan telah menimbulkan keresahan dari 

 
45Yunan Hilmy, ‘Kajian Awal Mengenai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 

terhadap Upaya Reformasi Regulasi’ (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI). [2]. 
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pihak investor luar. SWF memiliki hubungan secara makro dan berpotensi memiliki 

dampak besar mengingat bersangkutan dengan pihak luar yaitu investor negara-

negara asing yang ikut berpartisipasi. Pembentukan LPI diawali dengan modal yang 

sangat besar sehingga menjadikan LPI sebagai badan hukum privat ini memiliki 

high risk tolerance atau toleransi risiko yang lebih tinggi dalam memuat keputusan 

investasi. LPI memiliki dampak positif dalam mendongkrak perekonomian suatu 

negara dan juga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, namun perkembangan LPI juga dapat menimbulkan 

kekhawatiran mengenai dampak ke depan yang mungkin dapat ditimbulkan oleh 

akumulasi dan perpindahan dana ini.46 

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 sendiri tidak menghentikan peraturan turunan yang telah diputuskan 

sebelum putusan uji formil tersebut dikabulkan. Dalam putusan pokoknya, 

Mahkamah Konstitusi pula tidak mendefinisikan atau menjelaskan bagaimana 

pengukuran yang jelas mengenai “tindakan strategis dan berdampak luas”. 

Perspektif subjektif tentunya akan mempersulit penentuan maupun pembuktian 

bahwa suatu tindakan pemerintah dapat dikatakan strategis maupun berdampak luas. 

Hal ini tentu dapat memberikan celah dalam menyanggah tindakan apa saja yang 

dianggap strategis, namun bagi penyelenggara bukanlah suatu tindakan strategis 

maupun berdampak luas. Maka dapat disimpulkan, tidak ada definisi yang jelas 

mengenai himbauan tersebut menimbulkan pembentukan LPI tetap dapat berjalan 

sesuai dengan undang-undang yang telah hadir. Namun, tidak dapat dibantahkan 

bahwa adanya amar yang menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja perlu diperbaiki 

dalam dua tahun setelah putusan keluar, tentunya dapat memberikan keresahan serta 

kekhawatiran tersendiri bagi para investor yang hendak menyalurkan dana besar 

kepada LPI. Ketidakpastian status dari UU Cipta Kerja menjadi alasan utama 

 
46 Vera Aryani, ‘Distribusi Power Sovereign Wealth Funds Cina, Illiberalisme, dan 

Kekhawatiran Amerika Serikat’ (Thesis, Universitas Indonesia 2011). 
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timbulnya keraguan para investor untuk berpartisipasi ke dalam LPI atau dikenal 

sebagai INA. 

 

3. Peluang dan Tantangan dalam Pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) 

di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

Gagasan untuk mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia 

bukanlah hal yang baru. Inisiatif awal dilakukan pada akhir periode orde baru, 

rencana tersebut tidak pernah terwujud setelah Krisis Keuangan Asia 1997-1998.47 

Pada dasarnya Tujuan utama Lembaga Pengelola Investasi (LPI)  Indonesia adalah 

untuk menarik investasi asing ke negara. Berdasarkan Ketentuan Pasal 171 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendelegasikan 

pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang selanjutnya dalam 

Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai lembaga sui geneis pengelola investasi 

pemerintah, prioritas mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia 

adalah menarik investasi swasta ke dalam proyek infrastruktur pemerintah.48 Dalam 

arti, peran yang dibayangkan untuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia 

lebih terbatas dibandingkan dengan ide awal mendirikan super-holding company 

untuk BUMN di tanah air. 

Pembentukan LPI merupakan amanah dari Pasal 156 dan 165 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian secara normatif 

diamanahkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang 

Lembaga Pengelola Investasi. Pelaksanaan dan kinerja ke depan LPI tentunya akan 

menemui beberapa hambatan dan tantangan. Adapun tantangan dan hambatan 

tersebut antara lain: 

3.1. Permodalan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia 

 
47 Habir, Manggi Taruna. ‘Indonesia’s First Sovereign Wealth Fund (INA): Opportunities and 

Challenges.’ (2021). [3]. 
48 Vide Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga 

Pengelola Investasi. 
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Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 

tentang Lembaga Pengelola Investasi, Modal LPI bersumber dari:49 

a. Penyertaan modal negara; 

b. dan/atau sumber lainnya. 

Berdasarkan keterangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Sri Mulyani, ekuitas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia berasal 

dari modal atas dana tunai senilai 30 Triliun Rupiah, barang milik negara, 

piutang negara, dan saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Injeksi dana tunai saat ini dalam proses pembahasan. Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan modal awal Lembaga 

Pengelola Investasi (LPI) Indonesia ditetapkan paling sedikit Rp15 Triliun 

berupa dana tunai sebagai modal awal. Diharapkan Lembaga Pengelola 

Investasi (LPI) Indonesia akan dapat menarik dana investasi mencapai 3 kali 

lipat ekuitas atau sebesar US$ 15 miliar atau Rp225 triliun.50  

 

3.2. Prinsip Pertanggungjawaban Lembaga Pengelola Investasi (LPI) 

Indonesia 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 

tentang Lembaga Pengelola Investasi, LPI merupakan Badan Hukum Indonesia 

yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Secara 

pertanggungjawaban, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia 

bertanggung jawab kepada Presiden. Ketentuan ini berimplikasi terhadap 

potensi abuse of power karena Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia 

memiliki kewenangan yang cukup besar. Selain itu dalam struktur ketata 

negaraan, kedudukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia menjadi 

 
49 Vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola 

Investasi. 
50 Francisca Christy Rosana, ‘4 Fakta Soverign Wealth Fund yang Diharapkan Sri Mulyani 

Sedot Rp.255 T’, (Bisnis.Tempo, 2021) <https://www.bisnis.tempo.co/amp/1393938/4-fakta-

lembaga-pengelola-investasi-yang-diharapkan-sri-mulyani-sedot-rp-255-t>, accessed 1 

September 2021. 

https://www.bisnis.tempo.co/amp/1393938/4-fakta-lembaga-pengelola-investasi-yang-diharapkan-sri-mulyani-sedot-rp-255-t
https://www.bisnis.tempo.co/amp/1393938/4-fakta-lembaga-pengelola-investasi-yang-diharapkan-sri-mulyani-sedot-rp-255-t
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setara dengan menteri selaku pembantu Presiden yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden. Kondisi ini berbeda dengan lembaga investasi 

lainnya yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar bagi 

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia adalah kemampuan untuk 

menjalin sinergi antar lembaga yang terkait agar keberadaannya yang baru 

dapat diterima oleh lembaga yang telah berdiri terlebih dahulu.  

Hal lain yang berbeda diberlakukan terhadap Lembaga Pengelola 

Investasi (LPI) Indonesia adalah pertanggungjawaban korporasi langsung 

kepada presiden bukan kepada investor yang melakukan penanaman modal. 

Kondisi ini juga menjadi hambatan bagi para investor yang tentunya akan 

merasa ragu dengan kinerja Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia yang 

seharusnya berdasarkan prinsip responsibility salah satunya harus mampu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada stakeholder dalam hal ini 

pemasok modalnya.  

 

3.3. Tantangan Harmonisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah 

Keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia memotong 

proses bertemunya investor langsung kepada kepala daerah. Sebelumnya 

investor bertemu langsung dengan kepala daerah dimana para investor 

melakukan pendekatan-pendekatan non-formal dengan tujuan lebih mengenal 

kondisi daerah dan pemerintahan daerah serta memperoleh jaminan pemerintah 

daerah akan kelangsungan investasi mereka. Sedikit banyak tentunya 

mekanisme yang lama berdampak pada kepentingan dan keuntungan bagi 

pemerintah daerah, keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia 

yang membuat investor tidak lagi berhubungan langsung dengan pemerintah 

daerah tentunya akan bersinggungan dengan kepentingan dan keuntungan dari 

pemerintah daerah dimana investasi tersebut akan dilakukan. Hal ini dapat 

menjadi hambatan karena perizinan usaha tetap menjadi otonomi dari 

pemerintah daerah. Tantangan terberat Lembaga Pengelola Investasi (LPI) 
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Indonesia adalah meyakinkan pemerintah daerah bahwa kewenangan 

pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya tidak bersinggungan 

dengan kinerja yang dilakukan oleh LPI Indonesia. 

 

3.4. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia Sebagai Penyelesaian 

Masalah Birokrasi di Indonesia 

Indonesia masih tertinggal dalam penerapan pengelolaan dana investasi. 

Berdasarkan Global Competitiveness Indeks (GCI) Ranking, Indonesia 

menempati peringkat ke-50, sedangkan Malaysia diperingkat 27 dan Singapura 

di peringkat ke-1. Indonesia sudah selayaknya menjadikan Singapura dan 

Malaysia sebagai role model dalam pengelolaan dana investasi. Persoalan 

terbesar Indonesia mengapa dana yang ingin diinvestasikan di Indonesia rendah 

disebabkan oleh proses birokrasi yang terlalu panjang.51Hal ini lebih 

menambah permasalahan lagi apabila investasi yang dilakukan akan 

ditempatkan di daerah, maka bentuk-bentuk pendekatan dengan pemerintah 

daerah yang menggunakan jalur lobi membuat dana tambahan investasi 

menjadi besar.52 Hal ini lah yang kerap kali menimbulkan potensi terhadap 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).  

Pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia sebagai 

lembaga yang melakukan pengelolaan investasi, menjadikan semua dana 

investor dilakukan dalam satu pintu, selanjutnya Lembaga Pengelola Investasi 

(LPI) Indonesia justru yang akan mempergunakannya bagi pengembangan atau 

pembangunan usaha di Indonesia. Apabila pembangunan usaha tersebut 

dilakukan di daerah, justru Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia yang 

akan melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah setempat. Dengan 

 
51 Meilani, Hilma. ‘Hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan solusinya.’ 

(2019) Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR 

RI 11. [21]. 
52 Ekopriyono, Adi Ekopriyono Adi. "Tantangan Investasi Jateng: Pembenahan Infrastruktur 

dan Reformasi Birokrasi." (2013) Serat Acitya 2.3  [27]. 
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dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia ini menunjukan 

harapan dan perhatian terkait dengan mekanisme ini akan dapat memangkas 

birokrasi dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

 

3.5. Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU/XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja terhadap 

keberlangsungan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) 

Dalam berjalannya SWF di Indonesia yang dikelola oleh Lembaga 

Pengelola Investasi seperti yang sudah diketahui diatur dalam peraturan-

peraturan yang mengikat, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja 

yang secara spesifiknya pada Pasal 154 yang menyatakan bahwa LPI 

merupakan lembaga sui generis atau lembaga khusus yang menangani kegiatan 

pengelolaan Investasi di Indonesia,53 dan selanjutnya diatur juga dalam 

Peraturan Pemerintah terkait salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Investasi secara lebih terperinci 

mengenai kegiatan dan regulasi apa saja yang harus dilakukan oleh LPI.54 

Selain peraturan tersebut, terdapat pula peraturan pelaksanaan turunan dari 

Undang-Undang Cipta Kerja mengenai LPI, salah satunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi 

Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas Yang 

Dimilikinya.55 Pastinya semua perundang-undangan tersebut hadir untuk saling 

bersinergi untuk menjaga pelaksanaan LPI agar tetap dalam koridor yang tepat 

dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Namun, terbitnya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 91 Tahun 2021 

Terkait Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa UU Cipta 

Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 

 
53 Vide Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
54 Vide Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Investasi. 
55 Vide Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas 

Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas Yang Dimilikinya. 
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mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan 

perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.”. UU Cipta 

Kerja kini masih berlaku sampai dengan dilakukan pembentukan sesuai 

tenggang waktu yang ditetapkan dalam putusan dan apabila tidak dilakukan 

perbaikan selama waktu yang telah ditetapkan maka UU Cipta Kerja menjadi 

inkonstitusional permanen. Kemudian dalam tenggang waktu sebagaimana 

yang telah ditetapkan dan Pembentuk Undang-Undang tidak dapat 

menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka UU Cipta Kerja dibatalkan  

sehingga Undang-Undang, materi muatan, atau pasal-pasal yang telah dicabut 

maupun diubah dengan adanya UU Cipta Kerja akan berlaku kembali.56 

Selain itu, Mahkamah Konstitusi pula telah melaran pemerintah untuk 

menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja 

yang mana putusan tersebut berlaku sejak 25 November 2021. Berdasarkan dari 

keputusan tersebut maka pada kedepannya akan ada pembenahan dari 

ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini 

tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada perubahan yang terjadi di dalam 

ketentuan yang mengatur mengenai LPI dan berdasarkan waktu terbitnya 

Peraturan Pemerintah  Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan 

atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas 

Yang Dimilikinya. Peraturan-peraturan tersebut terbit pada bulan Februari 2021 

sedangkan Putusan MK terkait pengujian Undang-Undang Cipta Kerja 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dibacakan putusannya pada November 2021, sehingga Peraturan Pelaksanaan 

tersebut dianggap masih aktif sebagaimana yang telah disebutkan dalam 

Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja dapat dikatakan 

 
56Noverdi Puja Saputra, ‘dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 

Terkait Pengujian UU Cipta Kerja’, (Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 

2021), <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Desember-2021-

2046.pdf> accessed 25 January 2021. 

 

  

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Desember-2021-2046.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Desember-2021-2046.pdf
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inkonstitusional permanen apabila dalam waktu dua tahun tidak terjadi 

perbaikan didalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 

menyatakan bahwa untuk menghindari akibat lebih besar dari pemberlakuan 

Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah 

Konstitusi juga menyatakan pelaksanaan yang berkaitan hal-hal yang bersifat 

strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak 

dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan 

pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang 

dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU Cipta Kerja yang 

secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut. 

Dalam putusan itu sendiri, Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan substansi 

pasal yang dinyatakan inkonstitusional sehingga teknik pembuatan undang-

undang tersebutlah yang harus menjadi pokok permasalahan. Di sisi lain, 

terdapat beberapa sebab dari terjadinya ketidakpastian hukum antara lain: 

1. Substansi yang tidak jelas; 

2. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yaitu terdapat 2 (dua) 

atau lebih pengaturan yang berbeda terhadap hal yang sama 

(menciptakan 2 (dua) atau lebih kondisi hukum yang berbeda terhadap 

hal yang sama); dan  

3. Adanya kekosongan hukum. 

Bahwa dalam menangkap perkembangan masyarakat, perlu adanya 

pembentukan hukum dalam menjamin adanya kepastian hukun namun di sisi 

lain, negara tidak boleh memberikan adanya kekosongan hukum namun 

pembentuk undang-undang telah mencoba berbagai cara konvensional dengan 

mendasarkan pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, namun 

permasalahan undang-undang yang tumpang tindih tidak bisa diselesaikan 

dengan satu persatu undang-undang tetapi dibutuhkan satu kesatuan substansi 

pengaturan dalam satu undang-undang. Pembentuk undang-undang juga telah 
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memastikan tidak adanya kekosongan hukum sedikit pun, oleh karena itu 

peraturan tetap ada dan mengikat dengan kekurangan dan kelemahan yang 

diperbaiki dalam satu undang-undang.57 

Tetapi, apabila terjadi perbaikan pada bagian peraturan yang spesifik 

mengatur mengenai LPI, maka peraturan yang berada di bawah Undang-

Undang Cipta kerja harus mengikuti ketentuan terbaru dan hal ini juga 

menimbulkan kerawanan serta ketidakpastian bagi pihak-pihak yang 

bersentuhan di dalam jasa LPI. Berdasarkan diadakannya UU Kerja ialah 

dimaksudkan untuk menurunkan  ICOR (Incremental Capital Output Ratio) 

yang ada di Indonesia, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kekuatan 

perekonomian Indonesia. Tingkat dari baiknya investasi di Indonesia dapat 

dihitung dengan angka ICOR yang semakin rendah dan aspek yang 

memengaruhi nilai ICOR adalah tingkat efisiensi suatu investasi dalam sebuah 

negara. Maka, dengan adanya Pengujian UU Cipta Kerja dapat membawa hal 

yang kurang baik karena membahayakan nilai keefisienan suatu investasi dalam 

suatu negara khususnya Indonesia dan ini pastinya tidak sejalan dengan maksud 

diadakannya UU Cipta Kerja.58 

  

 
57  Keterangan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020. 
58 Kementrian Investasi, ‘UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja’ 

(Kementrian Investasi, 2021), <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-

dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja> accessed 25 January 2021. 

     

 

 

https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja
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BAB III 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

1) Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan salah satu target Indonesia 

dalam memudahkan investasi di Indonesia dan banyak sekali keuntungan 

yang dapat diperoleh oleh Indonesia dari berlakunya SWF, maka dari itu 

Indonesia pun berusaha untuk memfasilitasi terwujudnya SWF khususnya 

pada legalitas hukum di Indonesia. Pemerintah Indonesia mencurahkan 

pengaturan mengenai SWF di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) serta peraturan turunannya 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga 

Pengelola Investasi dan beberapa pengaturan lainnya. Peraturan-peraturan 

tersebut menyatakan apa saja yang dibutuhkan dalam berjalannya SWF di 

Indonesia, salah satunya mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) 

yang mana merupakan lembaga yang diamanahkan sebagai lembaga sui 

generis atau lembaga khusus yang menangani perinvestasian di Indonesia, 

yang nantinya diharapkan untuk membantu berkembangnya pendanaan 

kebutuhan dalam pembangunan strategis di Indonesia. 

2) Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 

menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan 

inkonstitusional secara bersyarat sehingga diperlukannya keseimbangan 

antara syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi 

unsur keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum. Putusan ini di sisi 

lain diharapkan dapat menjadi waktu bagi para pembentuk undang-undang 

untuk memperbaiki tata cara pembentukan undang-undang yang 

memenuhi metode dan asas yang standar. Mahkamah Konstitusi pula 

menyatakan bahwa pelaksanaan UU Cipta Kerja yang bersifat strategis dan 

berdampak luas perlu ditangguhkan terlebih dahulu demi menghindari 

dampak yang lebih besar dari pemberlakuan UU Cipta Kerja. Di sisi lain, 
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tidak dapat dihindari bahwa pembentukan dan pengeksekusian LPI 

merupakan kebijakan yang berpotensi membawa dampak secara luas di 

Indonesia. 

3) Tantangan dalam menjalankan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di 

Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU/XVIII/2020 merupakan hal yang dilematis bahwa secara filosofis 

teknis dari pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode 

omnibus law adalah untuk menyederhanakan tumpang tindih antar 

peraturan perundang-undangan, akan tetapi di sisi lain pula negara dilarang 

untuk melakukan tindakan yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal ini 

tidak dapat diselesaikan dengan satu persatu undang-undang namun 

dibutuhkan satu kesatuan substansi pengaturan dalam satu undang-undang. 

Maka dari itu keberlakuan dari LPI sendiri belum dapat dikatakan efektif 

menimbang hal yang seharusnya menjadi jawaban dari permasalahan 

investasi di Indonesia justru dikhawatirkan memunculkan permasalahan 

hukum yang baru dan tidak bisa menunjukan kredibilitas yang cukup dalam 

merealisasikan dunia perinvestasian yang baik di Indonesia. 

 

2. Rekomendasi ALSA Indonesia 

Berdasarkan hasil analisis yuridis yang dilakukan oleh ALSA Indonesia 

Specialized Research Team, ALSA Indonesia memiliki beberapa rekomendasi 

kepada pemerintah maupun stakeholder terkait, sebagai berikut: 

1) Mendorong pemerintah untuk merigidkan pengaturan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mengenai kelembagaan 

LPI khususnya terkait kewenangan agar memperjelas serta memberikan 

batasan kewenangan LPI yang begitu luas. Hal ini dikarenakan 

pengaturan mengenai LPI yang ada di Indonesia dirasa belum cukup 

informatif menimbang pengaturan LPI ini berpotensi dapat berlaku 

secara jangka panjang maka pengaturan tersebut dirasa hanya dibuat 
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sebagai langkah awal dan belum cukup matang dalam pemberlakuannya 

secara luas. Peraturan tambahan ini dapat dibuat lebih baik apabila 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah 

direvisi sebagai gugurnya syarat dari Putusan MK yang menyatakan 

pemerintah tidak dapat menerbitkan peraturan turunan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

2) Memperhatikan proses legislasi dari mulai proses penyusunan hingga 

pengesahan undang-undang agar tidak terjadi inkonstitusionalitas 

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang nantinya 

membawa dampak buruk secara luas bagi hukum positif Indonesia. 

3) Melibatkan masyarakat secara luas dalam penyusunan undang-undang 

agar tidak terjadi miskonsepsi ataupun ketidakpuasan dalam 

pemberlakuan hukum, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi ataupun 

keterlibatan kepada masyarakat membuat masyarakat tidak merasa 

mengaspirasikan peraturan-peraturan yang seharusnya menjadi aspirasi 

rakyat. 

4) Memperbanyak sosialisasi mengenai Lembaga Pengelola Investasi agar 

lembaga tersebut dapat mencapai potensi terbaiknya, hal ini 

dikarenakan LPI dapat memberikan dampak yang baik dalam 

peningkatan ekonomi serta kualitas kehidupan di Indonesia. 
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