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HUBUNGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN 

PENANAMAN MODAL (1)

perdagangan internasional termasuk cross border issues

Berbeda dengan penanaman modal yang termasuk Non-cross 
border issues 

pengaturan penanaman modal tunduk sepenuhnya pada
pelaksanaan kedaulatan internal host country.pelaksanaan kedaulatan internal host country.

Host country memiliki kebebasan yang luas untuk menetapkan
peraturan penanaman modal yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan nasionalnya. 

resistensi terhadap hadirnya sebuah perjanjian internasional di
bidang penanaman modal yang mengikat negara-negara.



HUBUNGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN 

PENANAMAN MODAL (2)

�Hubungan yang tidak terpisahkan antara 
peraturan penanaman modal dan peraturan 
perdagangan internasional sebenarnya telah 
menjadi pembahasan masyarakat 
internasional pada saat berlangsungnya internasional pada saat berlangsungnya 
United Nations Conference on Trade and 
Employment  tahun 1948 di Havana. 

�kegagalan ratifikasi menyebabkan kajian ini 
kurang mendapat perhatian.



HUBUNGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN 

PENANAMAN MODAL (3)

Canada’s Foreign Investment Review Act pada tanggal 12 Desember
1973

Perubahan UU PMA di Canada mencantumkan syarat penanaman
modal yang dapat menjadi trade barriers, a.l. :

(1) membeli sejumlah persentase tertentu barang-barang dari Kanada, 

(2) menggantikan produk impor dengan produk buatan Kanada, (2) menggantikan produk impor dengan produk buatan Kanada, 

(3) membeli barang-barang dari Kanada jika barang-barang tersebut
bersaing dengan barang impor

(4) membeli dari supplier Kanada

Panel Penyelesaian Sengketa GATT memutuskan bahwa persyaratan
penanaman modal yang ditetapkan Kanada bertentangan dengan
ketentuan perdagangan internasional (GATT)



PANDANGAN PARA AHLI (1)

Rober Gilpin

melalui pertukaran komoditi secara
bebas, penghapusan pembatasan modal, 
dan pembagian tenaga kerja secaradan pembagian tenaga kerja secara
internasional, setiap orang akan
memperoleh keuntungan dalam jangka
panjang, karena sumber-sumber yang 
langka akan dimanfaatkan secara efisien.



PANDANGAN PARA AHLI (2)

Renato Reguiro

hukum perdagangan internasional bertujuan
membuka pasar internasional secara luas, 
tanpa terganggu oleh hambatan-hambatan
perdagangan. perdagangan. 

Keterbukaan pasar, akan mendorong
perubahan pola bisnis perusahaan multinasional
dengan melakukan investasi ke luar negeri
untuk memenuhi supply pasar internasional dan
mendekatkan diri dengan konsumen.



HUBUNGAN ERAT ANTARA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

DAN INVESTASI

Pola Internalisasi MNC

MNC

KEGIATAN

PERDAGANGAN

[EKSPOR]

MENDIRIKAN KANTOR

PERWAKILAN

PRODUKSI LANGSUNG

(FDI)

Home Country

Host  Country



PANDANGAN PARA AHLI (3)

UNCTAD  (United Nations Conference on Trade and Developmenet)

Mekanisme hambatan tarif yang diatur dalam hukum
perdagangan internasional mempengaruhi pola perubahan
pengembangan usaha perusahaan multinasional dari
sekedar kegiatan perdagangan menjadi kegiatan investasi
langsung (direct investment).

Penerapan hambatan tarif pada kegiatan impor akan
menekan perusahaan-perusahaan multinasional untuk
melakukan relokasi investasi langsung ke wilayah host 
country.

Produksi langsung di wilayah host country akan lebih
menguntungkan jika dibandingkan dengan impor yang 
bebannya lebih besar karena dibebani tariff impor yang 
besar.



KESEPAKATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT 

PENANAMAN MODAL (1)

Sejak Putaran Utuguay (Uruguay Round, 1986 –

1994) perdagangan internasional dan penanaman

modal menjadi dua disiplin yang tidak terpisahkan

peraturan nasional Negara anggota di bidang

penanaman modal tidak dibenarkan bertentangan

dengan kesepakatan-kesepakatan perdagangan

internasional yang terkait dengan penanaman

modal



KESEPAKATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT 

PENANAMAN MODAL (2)

Kesepakatan WTO (Putuaran Uruguay) terkait

langsung dengan peraturan penanaman modal 

� Agreement on Trade Related Investment � Agreement on Trade Related Investment 

Measures (TRIMs),dan

� General Agreement on Trade in Services (GATS)



1 . A G R E E M E N T  O N  T R A D E  R E L AT E D  I N V E S T M E N T  M E A S U R E S

Latar Belakang

Peningkatan arus modal asing mendorong banyak negara untuk memanfaatkan kehadiran modal
asing untuk mempercepat pembangunan nasionalnya, terutama pembangunan industri dalam
negeri. Pola pemanfaatan modal asing dilakukan dengan menetapkan persyaratan-persyaratan
penanaman modal sesuai kebutuhan pembangunan, antara lain persyaratan pembatasan bidang
usaha, penguasaan saham, persyaratan divestasi, pembatasan transfer devisa, alih teknologi,
pembatasan penggunaan tenaga asing dan persyaratan lain terkait dengan proses produksi
(persyaratan kandungan lokal, keseimbangan perdagagangan,Keseimbangan nilai tukar,
pembatasan hasil produksi, persyaratan ekspor, dll.)

FIRA CASE (USA Vs. Canada)

SCREWDRIVER CASE (JEPANG Vs. EC)

PERUNDINGAN PUTARAN URUGUAY

- Persetujuan tentang Perdagangan yang Terkait dengan Peraturan Penanaman Modal (Agreement on 

Trade Related  Investment Measures).

Perundingan ini melarang pemerintah host country menetapkan persyaratan penanaman modal (performance

requirement) yang tidak konsisten dengan prinsip national treatment dan general prohibition on quantitative

restriction, antara lain persyaratan kandungan lokal, kebijakan keseimbangan perdagangan, pembatasan akses

devisa dikaitkan dengan jumlah ekspor, dan pembatasan impor bahan baku dikaitkan dengan jumlah ekspor

Perkembangan lebih lanjut mengarah pada pembentuk multilateral framework on investment

SCREWDRIVER CASE (JEPANG Vs. EC)



AGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURESAGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURESAGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURESAGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES

Persyaratan penanaman modal yang tidak sejalan
dengan keharusan perlakuan sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal III.4 GATT 1994 :

Pembelian atau penggunaan produk-produk yang 
berasal dari dalam negeri atau dari sumber dalam
negeri lainnya dirinci menurut produk-produknegeri lainnya dirinci menurut produk-produk
tertentu, volume atau nilai barang produk, atau
menurut perbandingan dari volume atau nilai
produksi lokal ; atau

Pembelian atau penggunaan produk impor oleh
perusahaan dibatasi sampai jumlah tertentu
dikaitkan dengan volume atau nilai produksi lokal
yang diekspor;



AGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURESAGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURESAGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURESAGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES

Persyaratan penanaman modal yang tidak sejalan dengan
keharusan penghapusan pembatasan kuantitatif, 
sebagaimana diatur dalam Pasal XI ayat (1) GATT 1994 :

Impor produk yang dipakai dalam proses produksi atau terkait
dengan produksi lokalnya secara umum atau senilai produk
yang diekspor oleh perusahaan yang bersangkutan ;

Impor produk yang dipakai dalam atau terkait produksi lokal
dengan membatasi aksesnya terhadap devisa luar negeri
sampai jumlah yang terkait dengan devisa yang dimasukkan
oleh perusahaan yang bersangkutan ;

Ekspor atau penjualan untuk ekspor apakah dirinci menurut
produk-produk khusus, menurut volume atau nilai produk-
produk atau menurut perbandingan volume atau nilai dari
produksi lokal perusahaan yang bersangkutan



Loca l  Con t en t  Requ i r ement  ( LCR )Loca l  Con t en t  Requ i r ement  ( LCR )Loca l  Con t en t  Requ i r ement  ( LCR )Loca l  Con t en t  Requ i r ement  ( LCR )

BENTUK PERSYARATAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN

� Pembelian atau penggunaan
barang-barang buatan dalam
negeri

� jumlah kandungan lokal yang 
dipergunakan dalam proses

� Diskriminasi terhadap barang
impor

� pemaksaan terselubung untuk
membeli produk dalam negeri

� pemilik modal kehilangan
produksi ditentukan secara
pasti

� merupakan syarat yang harus
dipenuhi untuk dapat
melakukan kegiatan investasi
asing (FDI)

� pemilik modal kehilangan
kesempatan untuk menentukan
pilihan kebijakan dalam
menjalankan usaha

� pelaku usaha domestik tidak
kompetitif dalam jangka
panjang



Trade Balancing PolicyTrade Balancing PolicyTrade Balancing PolicyTrade Balancing Policy

Bentuk Persyaratan Akibat yang ditimbulkan

Pembatasan penggunaan atau
pembelian barang impor

impor dan pembelian barang
impor masih dibenarkan
sepanjang jumlahnya atau
nilainya sebanding dengan

� Diskriminasi terhadap barang
impor

� pemaksaan terselubung untuk
membeli produk dalam negeri

� pemilik modal dibatasi
kesempatannya untuk

produk domestik yang diekspor
oleh perusahaan tersebut.

merupakan syarat yang harus
dipenuhi untuk dapat
melakukan kegiatan investasi
asing (FDI)

kesempatannya untuk
menentukan pilihan kebijakan
dalam menjalankan usaha

� pelaku usaha domestik tidak
kompetitif dalam jangka
panjang



Trade Balancing Policy dalam bentuk pembatasan impor langsungTrade Balancing Policy dalam bentuk pembatasan impor langsungTrade Balancing Policy dalam bentuk pembatasan impor langsungTrade Balancing Policy dalam bentuk pembatasan impor langsung

Bentuk Persyaratan Akibat yang ditimbulkan

Pembatasan kegiatan impor

langsung

merupakan syarat yang harus

dipenuhi untuk dapat melakukan

produk impor terhambat secara

langsung untuk memasuki

pasar domestik

pemilik modal dibatasi

kesempatannya untukdipenuhi untuk dapat melakukan

kegiatan investasi asing (FDI)

kesempatannya untuk

menentukan pilihan kebijakan

dalam menjalankan usaha

pelaku usaha domestik tidak

kompetitif dalam jangka

panjang



Foreign Exchange LimitationForeign Exchange LimitationForeign Exchange LimitationForeign Exchange Limitation

Bentuk Persyaratan Akibat yang ditimbulkan

� Pembatasan impor langsung

dan penggunaan/pembelian

barang impor dengan cara

membatasi akses terhadap

devisa asing

� devisa asing untuk kegiatan

impor/ penggunaan atau

� menghambat secara kuantitatif

masuknya barang impor

pemilik modal dibatasi

kesempatannya untuk menentukan

pilihan kebijakan dalam

menjalankan usaha

� pelaku usaha domestik tidakimpor/ penggunaan atau

pembelian barang impor

dibatasi sampai sebesar jumlah

devisa yang dimasukkan oleh

perusahaan

� merupakan syarat yang harus

dipenuhi untuk dapat

melakukan kegiatan investasi

asing (FDI)

� pelaku usaha domestik tidak

kompetitif dalam jangka

panjang



Export LimitationExport LimitationExport LimitationExport Limitation

Bentuk Persyaratan Akibat yang ditimbulkan

Larangan ekspor bahan mentah

bahan mentah wajib terlebih
dahulu diolah oleh perusahaan
domestik menjadi bahan setengah
jadi atau bahan jadi

menghambat secara kuantitatif
kegiatan ekspor

proteksi terhadap industri
domestik dalam bentuk perolehan
nilai tambah

merupakan syarat yang harus
dipenuhi untuk dapat melakukan
kegiatan investasi asing (FDI)

pelaku usaha domestik tidak
kompetitif dalam jangka
panjang



2. GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)

GATS meletakkan aturan-aturan dasar
bagi perdagangan internasional di bidang
jasa

menetapkan kewajiban yang berlaku bagimenetapkan kewajiban yang berlaku bagi
seluruh “measures” yang mempengaruhi
perdagangan jasa internasional

komitmen berlaku untuk sektor jasa dan
sub sektor jasa yang terdaftar pada
“Schedule of Commitment”(SoC)



Contoh Pembatasan berdasarkan spesific of commitment

Indonesia tidak melarang berdirinya universitas asing (pemasok jasa pendidikan), 

akan tetapi tetap diberikan sejumlah pembatasan terhadap universitas asing yang 

akan berdiri di Indonesia, misalnya :

- Wajib mempergunakan bentuk usaha patungan ;

- wajib mempergunakan kurikulum nasional ;

- wajib mempergunakan staff pengajar nasional/ lokal (WNI)

Indonesia tidak melarang berdirinya rumah sakit asing (pemasok jasa kesehatan), 

akan tetapi tetap ada pembatasan, misalnya :

- Wajib dalam bentuk usaha patungan ;

- wajib mempergunakan tenaga medis/ dokter Warga Negara Indonesia

- dokter asing hanya dibenarkan sebagai tenaga konsultan



GATS

Trade in Services :

– CROSS BORDER : Jasa yang diberikan dari suatu wilayah
negara ke wilayah negara lainnya, misalnya jasa yang 
mempergunakan media telekomunikasi;

– CONSUMPTION ABROAD : Jasa yang diberikan dalam
suatu wilayah negara kepada konsumen dari negara lain, 
misalnya turisme;misalnya turisme;

– COMMERCIAL PRESENCE : Jasa yang diberikan melalui
kehadiran badan usaha suatu negara dalam wilayah
negara lain, misalnya pembukaan kantor cabang bank 
asing;

– PRESENCE OF NATURAL PERSON : Jasa yang 
diberikan oleh warga negara suatu negara wilayah negara
lain, misalnya jasa konsultan, pengacara dan akuntan.



GATS

Prinsip-prinsip GATS

Most-favoured-nation treatment (non-
discrimination);

Protection through specific commitment (termasuk
market acces), 

national treatment dan additional commitment);national treatment dan additional commitment);

Transparansi;

Peningkatan partisipasi negara sedang
berkembang;

Integrasi ekonomi;

Liberalisasi bertahap ; dan

Keadaan darurat



MARKET ACCESS

Dilarang mengeluarkan kebijakan yang 

memiliki tujuan untuk:

1. Pembatasan jumlah pemasok jasa 

(misalnya dalam bentuk kebijakan kuota, 

monopoli, pemasok jasa ekslusuif, dll)

2. Pembatasan nilai nilai transaksi jasa atau 

aset Hanya terikat pada

Market access commitment

3. Pembatasan jumlah jasa atau kuantitas out 

put

4. Pembatasan jumlah personil yang 

dipekerjakan dalam sektor jasa tertentu 

atau pembatasan jumlah pekerja yang 

dipekerjakan oleh pemasok jasa yang 

secara langsung berhubungan dengan 

kegiatan penyediaan jasa secara khusus.

Market access commitment

Yang telah diberikan

Negara anggota



AGREEMENT ON TRIMS dan GATS

INSTRUMENT PELARANGAN
Agreement on TRIMs

INSTRUMENT PELARANGAN
General Agreement on Trade in Services

BENTUK KEBIJAKAN YANG DILARANG

1. Local content requirement
BENTUK KEBIJAKAN YANG DILARANG

1. Perlakuan yang berbeda antara1. Local content requirement
2. Trade balancing policy

3. Foreign exchange limitation
4. Export limitation

1. Perlakuan yang berbeda antara
pemasok jasa asing dan pemasok jasa domestik

2. Pembatasan jumlah pemasok
3. Pembatasan nilai transaksi

4. Pembatasan jumlah out put jasa
5. Pembatasan jumlah personil
6. Perijinan yang tidak wajar

Sistim Pelarangan :
Pelarangan Umum (Demi Hukum) jika 
dicantumkan sebagai syarat FDI

Sistim Pelarangan :
Progresif (bertahap), dibatasi oleh
Komitmen sepesifik dan schedule 

of commitment, tidak seluruhnya berlaku
terhadap FDI sektor jasa



Situasi Khusus

BOPD

Kesulitan
Neraca

Pembayaran

Sangat
SeriusTransparan

BOPD

Rekomendasi
IMF

Dampak
Penanggulanga

n Minimal, 
misalnya Mea 

Masuk
Tambahan



MATERI PERUNDINGAN MULTILAREL AGREEMENT ON INVESTMENT

DEFINISI enterprised based definition 

Asset based definition

IMPLEMENTASI NATIONAL TREATMENT pre-establishment stage

post-establishment stage

PENDEKATAN LIBERALISASI progesif (positive list approach)

agresif (negative list approach) 

LARANGAN INVESTMENT MEASURES pelarangan umum secara luas (meliputi seluruh 

persyaratan investasi yang menghambat persyaratan investasi yang menghambat 

perdagangan)

mempertahankan agreement on TRIMs dan GATS

FLEKSIBILITAS HOST COUNTRY perbedaan waktu transisi

development clause, BOPD, capacity building

KOMITMEN Luas, agresif

Berdasarkan schedule of commitment dan specific 

of commitment  

HAK DAN KEWAJIBAN Hak dan kewajiban MNC, host country dan home 

country 



SEJUMLAH KRITIK (1)

� kewenangan WTO mengatur masalah investasi

- kewenangan asal WTO adalah pada masalah perdagangan, meskipun investasi
terkait erat dengan perdagangan internasional, tetapi masalah perdagangan
hanya aspek kecil saja dari kebijakan investasi.

- kebijakan investasi lebih terkait pada persoalan ekonomi (makro dan mikro), sosial, 
politik, hankam dan budaya, yang tidak termasuk dalam area WTO.

- pengaturan investasi menyangkut masalah kedaulatan negara yang tidak bisa
dicampuri oleh WTOdicampuri oleh WTO

� efektifitas pengawasan WTO

- WTO sudah terlalu banyak dibebani oleh kesepakatan baru, padahal hasil
kesepakatan yang sudah ada perlu lebih disempurnakan ;

- organisasi WTO terlalu dibebani masalah-masalah yang belum jelas bagi sebagian
besar negara ;

- organisasi WTO tidak efektif untuk mengawasi masalah investasi, karena lingkup
cakupannya yang sangat kompleks.



SEJUMLAH KRITIK (2)

� krisis kepercayaan terhadap WTO

- WTO rentan terhadap tuduhan sebagai agen negara maju/ kaya karena menerima 
agenda-agenda baru yang tidak kuasai oleh negara sedang berkembang

- krisis kepercayaan terhadap WTO bisa berakibat tidak efektifnya peran dan 
fungsi WTO di masa yang akan datang

- tujuan pembentukan WTO sulit tercapai karena semakin besarnya penolakan 
masyarakat internasional terhadap WTO

� rejim investasi tunggal tidak menjamin masuknya modal ke negara sedang 
berkembang

- rejim investasi tunggal yang benar-benar liberal belum tentu menjamin masuknya 
arus modal secara signifikan ke negara-negara sedang berkembang.;

- masuknya aliran modal justru sangat dipengaruhi oleh faktor dominan seperti 
ukuran pasar(market size), tingkat pendapatan, geografis, kedekatan dengan 
pasar, ketersediaan sumber bahan baku/ mentah, stabilitas keamanan dan 
politik serta faktor budaya.



TERIMA KASIHTERIMA KASIH
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