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A. Latar Belakang 

 

Karakteristik perdagangan internasional yang termasuk dalam cross 

border issues selalu dipergunakan sebagai argumentasi untuk membedakan 

disiplin ini dengan penanaman modal. Non-cross border issues pada kegiatan 

penanaman modal menjadi dasar pandangan yang menyetujui pengaturan 

penanaman modal tunduk sepenuhnya pada pelaksanaan kedaulatan internal 

negara tuan rumah (host country). Dengan demikian host country memiliki 

kebebasan yang luas untuk menetapkan peraturan penanaman modal yang sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan nasionalnya. Lebih jauh argumentasi ini menjadi 

dasar sikap yang resisten terhadap hadirnya sebuah perjanjian internasional di 

bidang penanaman modal yang mengikat negara-negara. 

Hubungan yang tidak terpisahkan antara peraturan penanaman modal dan 

peraturan perdagangan internasional sebenarnya telah menjadi pembahasan 

masyarakat internasional pada saat berlangsungnya United Nations Conference on 

Trade and Employment tahun 1948 di Havana. Konferensi yang menghasilkan 

Havana Charter ini meminta kepada negara-negara peserta agar menghindari 

perlakuan yang diskriminatif terhadap investor asing.
2
 Namun kegagalan ratifikasi 

menyebabkan kajian ini kurang mendapat perhatian.
3
 Masalah ini kembali 

menarik perhatian pada saat Parlemen Kanada mengesahkan Canada’s Foreign 

Investment Review Act pada tanggal 12 Desember 1973. Untuk menjamin 

keuntungan yang signifikan bagi Kanada, Pemerintah menetapkan syarat-syarat 

bagi investor yang melakukan permohonan penanaman modal asing, yakni : (1) 

membeli sejumlah persentase tertentu barang-barang dari 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.
4
 Perubahan UU Penanaman Modal Kanada ini 

mengakibatkan perusahaan Gannet harus setuju untuk menjual produk dari 

perusahaan penanaman modal Kanada kepada perusahaannya di Amerika Serikat 

(AS) dan Apple Computer harus membeli suku cadang untuk kegiatannya di 

Kanada.
5
 

 Dalam memutuskan sengketa ini Panel GATT berpendapat bahwa Panel 

mengakui kedaulatan Kanada untuk mengatur sendiri kebijakan penanaman 
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modalnya, dan Panel tidak bermaksud untuk menguji kedaultan tersebut. Namun, 

Panel berpendapat bahwa dalam melaksanaan kedaulatan tersebut tidak berarti 

Pemerintah Kanada boleh begitu saja menyampingkan kewajiban internasional 

yang ditelah disepakatinya (GATT).
6
 Dengan memperhatikan keterkaitan antara 

persyaratan penanaman modal dan kewajiban-kewajiban Kanada dibawah 

ketentuan GATT, Panel memutuskan bahwa persyaratan-persyaratan penanaman 

modal yang diwajibkan oleh Pemerintah Kanada tersebut bertentangan dengan 

prinsip-prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam GATT, terutama 

prinsip national treatment.  

 Pada periode setelah berlakunya Agreement on Trade Related on 

Investment Measures hasil perundingan Putaran Uruguay, bermunculan sengketa-

sengketa perdagangan yang lahir dari peraturan penanaman modal, antara lain 

Brazil dengan kebijakan investasi sektor otomotif, India dengan kebijakan local 

content requirement, Indonesia dengan kebijakan “mobil nasional”, Filipina 

dengan kebijakan foreign exchange limitation, dan berbagai negara lainnya. 

Sejumlah sengketa tersebut menunjukkan bahwa adakalanya peraturan penanaman 

modal suatu negara dapat menimbulkan sengketa bidang perdagangan 

internasional, ketika peraturan penanaman modal tersebut bertentangan dengan 

kewajiban internasional dari host country berdasarkan prinsip-prinsip 

perdagangan internasional yang diatur dalam GATT/WTO.  

 Pasca Putaran Uruguay, hubungan peraturan penanaman modal dengan 

peraturan perdagangan internasional semakin kuat. Setidaknya terdapat dua 

kesepakatan utama yang dapat dipergunakan untuk mengukur keharmonisan 

antara peraturan penanaman modal dengan kewajiban host country berdasarkan 

kesepakatan perdagangan internasional, yakni Agreement on Trade Related 

Invesment Measures (Agreement on TRIMs) dan General Agreement on Trade in 

Services (GATS). Kesepakatan pertama pada dasarnya ditujukan untuk 

menghindari terjadinya peraturan penanaman modal host country yang 

menetapkan syarat-syarat yang dapat mendistorsi arus perdagangan barang 

internasional, dan kesepakatan GATS mengatur ketentuan-ketentuan pokok 

penanaman modal di sektor jasa melalui perdagangan jasa dengan modus 

commercial presence.   

 Indonesia pada saat ini telah memiliki sebuah undang-undang penanaman 

modal yang baru dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UUPM) pada tanggal 29 Maret 2007. UU ini disusun dengan 

memperhatikan perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia 

dalam berbagai kerjasama internasional, sehingga perlu didorong terciptanya 

iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, 

keadilan dan efesien dengan tetap mengacu pada kepentingan ekonomi nasional.
7
 

Setidaknya ada tiga hal penting yang diperintahkan oleh konsideran UU ini, 

yakni: (1). tujuan yang ingin dicapai dalam penataan penanaman modal adalah 

kepentingan ekonomi nasional, (2). Terciptanya iklim penanaman modal yang 

kondusif dan berkepastian hukum, (3). Harmonisasi peraturan penanaman modal 
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dengan perubahan perekonomian global dan kewajiban internasional Indonesia 

dalam berbagai kerjasama internasional dengan tetap mengacu kepada kedaulatan 

politik dan ekonomi nasional.  

 Sejak diundangkan, UU ini telah menimbulkan perbedaan pandangan yang 

cukup signifikan dan cenderung bertolak belakang. Pandangan pertama 

menganggap UU ini sangat berpihak kepada investor asing dengan adanya 

jaminan perlakuan yang sama antara investor asing dan domestik. Pandangan ini 

mengarah kepada suatu pendapat yang menganggap bahwa UU ini tidak berpihak 

kepada kepentingan rakyat. Pandangan kedua, menganggap UU ini merupakan 

salah satu solusi yang tepat mengatasi problema penanaman modal di Indonesia. 

UU ini juga dikatakan telah disesuaikan dengan perubahan ekonomi global yang 

semakin terbuka dan tanpa batas serta telah memenuhi kewajiban internasional 

Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional. Tulisan ini lebih ditujukan 

untuk menganalisis UUPM ditinjau dari prinsip-prinsip perdagangan 

internasional. 

 

 

B. Hubungan Saling Mempengaruhi antara Hukum Perdagangan 

Internasional dan Hukum Penanaman Modal  

 

 Para ahli hukum, baik yang berasal dari negara maju maupun negara 

berkembang, mengakui bahwa hukum perdagangan internasional akan 

mempengaruhi hukum penanaman modal, demikian juga sebaliknya. Hukum 

perdagangan internasional bertujuan membuka pasar internasional secara luas, 

tanpa terganggu oleh hambatan-hambatan 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.
8
 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.
9
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 Semakin banyak terjadi relokasi usaha dan internalisasi kegiatan bisnis 

perusahaan-perusahaan multinasional melalui kegiatan penanaman modal secara 

langsung, maka akan semakin meningkatkan volume perdagangan internasional 

antar negara.
10

 Dengan demikian sistim hukum perdagangan internasional akan 

mendorong pertumbuhan investasi internasional. Negara host country dapat 

memanfaatkan peluang ekonomi dari aliran modal internasional tersebut dengan 

mempersiapkan sistim hukum penanaman modal yang lebih baik dan iklim usaha 

yang lebih kondusif. 

 Sebaliknya, hukum penanaman modal domestik dapat menciptakan 

hambatan-hambatan terhadap perdagangan internasional dengan menetapkan 

syarat-syarat penanaman modal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 

perdagangan internasional. Meskipun persyaratan-persyaratan penanaman modal 

tersebut bukan ditujukan secara khusus untuk menciptakan hambatan di bidang 

perdagangan internasional, tetapi adakalanya persyaratan tersebut menimbulkan 

akibat yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan internasional. Secara 

umum, pertimbangan yang demikian yang selalu dipergunakan panel penyelesaian 

sengketa GATT/WTO untuk melihat keterkaitan hubungan hukum penanaman 

modal dengan hukum perdagangan internasional. 

 Perbedaan pandangan mengenai keterkaitan antara kedua disiplin tersebut 

bersumber dari metode implementasi keterkaitan tersebut dalam piranti hukum 

internasional. Umumnya negara-negara maju (sebagian besar adalah home 

country), lebih menghendaki adanya jaminan terhadap kebebasan penanaman 

modal yang ditetapkan melalui sebuah perjanjian internasional tentang penanaman 

modal. Pendekatan yang dipergunakan adalah dengan membuat kerangka 

pelarangan umum dan tanpa syarat terhadap persyaratan-persyaratan penanaman 

modal yang diskriminatif, misalnya jaminan perlakuan sama dalam hal right to 

establish mulai sejak tahapan entry approval atau green field investment, larangan 

umum terhadap semua bentuk performance requirement, dan lain-lain. Sebaliknya 

negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih menghendaki pendekatan 

liberalisasi progresif, bertahap, bersyarat, larangan yang lebih selektif terhadap 

performance requirement yang secara langsung berkaitan dengan perdagangan 

internasional dan adanya pengaturan khusus mengenai klausula development 

provision yang memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pemerintah untuk 

menyesuaikan peraturan penanaman modal dengan kebutuhan pembangunan 

ekonomi nasional. Kebutuhan pembangunan ekonomi setiap negara tidak sama, 

hukum penanaman modal harus memberikan ruang yang lebih luas bagi 

pemerintah untuk menyesuaikan pengaturan penanaman modal dengan kebutuhan 

pembangunannya. 
11
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 Belum adanya ketentuan yang komprehensif tentang pengaturan hubungan 

antara perdagangan internasional dan penanaman modal mendorong WTO pada 

Singapore Ministerial Conference 1996 membentuk working group untuk 

mengeksaminasi hubungan antara perdagangan dan investasi. Keinginan ini 

kemudian berlanjut pada Ministerial Conference V di Cancun Meksiko. Doha 

Declaration pada paragraph ke-20 memutuskan melanjutkan negosiasi untuk 

menjamin terciptanya kerangka pengaturan penanaman modal dalam jangka 

panjang yang lebih transparan, stabil dan terprediksi yang akan memberikan 

kontribusi pada perluasan perdagangan internasional.  

 UUPM No. 25 Tahun 2007 di bangun diatas pendekatan yang sama 

dengan undang-undang penanaman modal di negara sedang berkembang pada 

umumnya. UU ini memberi kesempatan yang lebih luas kepada investor asing 

(sebagian besar orang menyebutnya “sangat liberal”) dan menjamin adanya 

perlakuan sama antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam 

negeri
12

 dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Artinya, UU ini tetap 

membuka ruang yang luas bagi pemerintah untuk menetapkan persyaratan-

persyaratan tertentu kepada penanaman modal asing untuk menjaga kepentingan 

nasional. Landasan filosofis dari UU ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan 

undang-undang penanaman modal tetap menjunjung tinggi kedaulatan politik 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

 

  

C. Instrument Pokok Kesepakatan Perdagangan Internasional yang Terkait 

dengan Penanaman Modal 

 

 Saat ini WTO memiliki setidaknya dua instrumen hukum yang terkait 

langsung dengan peraturan penanaman modal. Agreement on Trade Related 

Investment Measures mengupayakan terciptanya kelancaran perdagangan 

internasional melalui pengaturan sejumlah performance requirement dalam 

persyaratan penanaman modal yang bertentangan dengan peraturan perdagangan 

internasional.  Instrumen kedua adalah General Agreement on Trade in Services 

(GATS), yang merupakan kesepakatan umum di bidang perdagangan jasa. GATS 

terkait langsung dengan peraturan penanaman modal, melalui modus perdagangan 

jasa yang dilakukan dengan cara kehadiran komersial (commercial presence). 

Kedua instrumen ini pada dasarnya adalah penjabaran prinsip-prinsip umum 

perdagangan internasional yang telah ada dalam GATT, khususnya prinsip  

national treatment, most favoured nations, general prohibition on quantitative 

restriction, dan transparency.  
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relative lebih kecil dibandingkan dengan determinan lain seperti ukuran pasar, tingkat pendapatan, 

tingkat urbanisasi, kedekatan geografis dan budaya dengan Negara sumber FDI dan kualitas 

infrastruktur investasi. 
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 Pasal 4 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007 menetapkan salah satu kebijakan dasar 

penanaman modal adalah adanya jaminan perlakuan sama antara penanaman modal asing dan 

penanaman modal dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. 



1. Agreement on Trade Related Investment Measures (Agreement on TRIMs) 

 

Pada prinsipnya Kesepakatan ini mengatur larangan performance 

requirement yang tidak konsisten dengan Article III (national treatment) dan 

Article XI GATT (quantitative restriction) dalam peraturan penanaman modal. 

Agreement on TRIMs tidak mengatur dengan tegas bentuk performance 

requirement yang tidak konsisten dengan Article III dan Article XI GATT.
13

 

Direktur Jenderal GATT kemudian merumuskan illustrative list dari Agreement 

berisi bentuk-bentuk performance requirement yang tidak konsisten dengan 

Article III.4 dan XI.1 GATT sebagai berikut : 

 

“1. Persyaratan penanaman modal yang tidak sejalan dengan keharusan 

perlakuan sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal III.4 GATT 1994 : 

(a). pembelian atau penggunaan produk-produk yang berasal dari 

dalam negeri atau dari sumber dalam negeri lainnya dirinci 

menurut produk-produk tertentu, volume atau nilai barang produk, 

atau menurut perbandingan dari volume atau nilai produksi lokal; 

atau 

(b). pembelian atau penggunaan produk impor oleh perusahaan 

dibatasi sampai jumlah tertentu dikaitkan dengan volume atau 

nilai produksi lokal yang diekspor; 

 

2. Persyaratan penanaman modal yang tidak sejalan dengan keharusan 

penghapusan pembatasan kuantitatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 

XI ayat (1) GATT 1994 : 

(a). impor produk yang dipakai dalam proses produksi atau terkait 

dengan produksi lokalnya secara umum atau senilai produk yang 

diekspor oleh perusahaan yang bersangkutan ; 

(b). 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; 

(c) ekspor atau penjualan untuk ekspor apakah dirinci menurut 

produk-produk khusus, menurut volume atau nilai produ-produk 

atau menurut perbandingan volume atau nilai dari produksi lokal 

perusahaan yang bersangkutan" 
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Agreement on TRIMs tidak melarang semua bentuk performance 

requirement yang dipersyaratakan dalam penanaman modal, tetapi hanya bentuk-

bentuk persayaratan tertentu saja yang dapat menghambat perdagangan barang 

internasional. Performance requirement lain seperti persyaratan tenaga kerja, 

bidang usaha, komposisi pemilikan saham asing, alih teknologi, insentif investasi, 

divestasi, dan nasionalisasi belum tersentuh oleh Agreement tersebut.  

Sebelum lahirnya Agreement on TRIMs, Panel penyelesaian sengketa 

GATT telah menggunakan Article III GATT untuk menguji peraturan penanaman 

modal yang ditetapkan pemerintah host country. Perkara yang sangat dikenal 

adalah perkara Foreign Investment Review Act antara Kanada vs USA. Dalam 

sengketa antara Pemerintah Amerika Serikat vs. Pemerintah Kanada, Panel 

penyelesaian sengketa GATT menemukan adanya dua bentuk tindakan 

Pemerintah Kanada yang bertentangan dengan Article III.4 GATT, yaitu:  

1. adanya kewajiban bagi investor asing untuk membeli atau menggunakan 

barang-barang buatan dalam negeri yang dikaitkan dengan persyaratan untuk 

menanamkan modal di wilayah Kanada,  

2. adanya kewajiban bagi investor untuk membeli produk-produk impor dari 

supplier Kanada, jika investor yang bersangkutan lebih memilih barang-barang 

impor dalam proses produksinya.
14

   

Pemerintah Kanada dalam komunikasinya mendalilkan bahwa untuk dapat 

dikatakan sebagai tindakan pelanggaran terhadap Article III.4 GATT tindakan 

local content requirement haruslah merupakan persyaratan yang wajib dipatuhi 

oleh investor. Sementara, dalam praktek pelaksanaannya di Kanada, penggunaan 

kandungan lokal tersebut bukan merupakan keharusan akan tetapi merupakan 

tindakan sukarela. Tidak ada paksaan bagi investor untuk mematuhi persyaratan 

kandungan lokal tersebut.
15

 Panel menolak argumentasi Pemerintah Kanada 

dengan menegaskan bahwa tindakan Pemerintah Kanada mempengaruhi pilihan 

investor untuk menggunakan produk impor, bahkan jika seandainya pun kebijakan 

tersebut tidak mempengaruhi pilihan investor tetap saja Kanada telah melanggar 

kewajibannya berdasarkan Article III.4 GATT karena Perubahan Undang-Undang 

Penanaman Modal Asing Kanada tersebut telah menghapuskan kemungkinan 

pembelian produk impor secara langsung oleh perusahaan asing. Perintah untuk 

pembelian produk impor melalui agen atau importir Kanada memperlihatkan 

adanya perlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor dari pada 

saingannya produk buatan Kanada.
16

 

 Setelah WTO berdiri terdapat beberapa sengketa terkait peraturan 

perdagangan internasional dan peraturan penanaman modal domestik. Selain 

perkara mobil nasional Indonesia, yang banyak dikenal adalah sengketa atas 

perubahan kebijakan pengembangan industry otomotif Brazil. Berdasarkan 

Keputusan Presiden No. 1761 tanggal 26 Desember 1995 Pemerintah Brazil 

memberikan insentif penanaman modal berupa pengurangan bea masuk sampai 

dengan 90 % untuk impor barang modal dan antara 40 % - 80 % untuk impor 

bahan baku dan komponen pembuatan otomotif bagi para produsen yang 
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memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Brazil. Keringan 

pengurangan bea masuk kenderaan impor sebesar 50 % juga diberikan kepada 

produsen otomotif yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
17

 Produsen 

dikatakan memenuhi kualifikasi sehingga berhak atas insentif tersebut adalah 

produsen otomotif yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. wajib memenuhi persyaratan kandungan lokal sebesar 60 % dari total input 

yang dipergunakan ; 

2. wajib memenuhi rasio 1 : 1 atas impor barang mentah  dengan yang dibuat di 

dalam negeri serta terhadap perbandingan penggunaan barang modal impor 

dengan yang dibuat di dalam negeri ; 

3. impor kendaraan tidak boleh melebihi jumlah yang sudah ekspor ; 

4. impor komponen tidak melebih 2/3 bagian dari total komponen yang diekspor 

oleh produsen yang bersangkutan.
18

  

Panel yang memeriksa perkara ini menetapkan bahwa tindakan pemerintah 

Brazil menetapkan persyaratan penanaman modal yang mensyaratkan adanya 

kewajiban local content requirement dan trade balancing bertentang dengan 

Article 2 Agreement on TRIMs, Article III.4 dan Article XI.1 GATT 1994.
19

 

Sementara insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Brazil 

dalam bentuk pengurangan bea masuk tidak bertentangan dengan Agreement on 

TRIMs akan tetapi melanggar ketentuan dari Article 3.1 Agreement on Subsidies 

and Conterveiling Measures yang juga melarang persyaratan local content dan 

trade balancing. Larangan ini berbeda dengan Agreement on TRIMs. Jika 

penerapan kedua kebijakan tersebut dijadikan sebagai persyaratan untuk dapat 

beroperasinya sebuah perusahaan asing, maka persyaratan tersebut bertentang 

dengan Agreement on TRIMs, akan tetapi apabila kedua persyaratan tersebut 

dijadikan sebagai prakondisi untuk mendapatkan subsidi, maka bertentangan 

dengan Agreement on Subsidies and Conterveiling Measures.
20

 Dalam hal ini 

pemerintah Brazil telah dianggap memberikan subsidi kepada produsen dalam 

bentuk pendapatan pemerintah dari pajak atau bea yang tidak ditagih oleh 

pemerintah dari produsen. Pemberian subsidi ini disertai dengan syarat kewajiban 

penggunaan local content  atau trade balancing.   
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2. General Agreement on Trade in Services (GATS)  

 

GATS terkait dengan peraturan penanaman modal, karena salah satu 

modus perdagangan jasa dilakukan dengan cara kehadiran komersial (commercial 

presence) pemasok jasa ke negara host country. GATS tidak secara tegas 

menyebutkan bentuk-bentuk kebijakan penanaman modal yang bertentangan 

dengan prinsip perlakuan nasional. Article II GATS menetapkan bahwa setiap 

negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang 

tidak berbeda (no less favourable) kepada jasa-jasa dari negara lain dibandingkan 

dengan perlakuan yang diberikan kepada pemasok jasa dari negara lainnya.  

Komitmen liberalisasi penanaman modal sektor jasa dalam sistim GATT 

bersifat progresif. Pengakuan terhadap kewajiban perlakuan nasional tidak 

menyebabkan negara-negara wajib memberikan perlakuan terhadap pemasok jasa 

asing identik dengan perlakuan yang mereka berikan kepada pemasok jasa 

domestik. Karena perlakuan sama ini tidak berlaku secara luas, akan tetapi pada 

sektor-sektor usaha beserta syarat-syarat yang dimasukkan suatu negara dalam 

daftar komitmen positive list.
21

  Penerapan kewajiban perlakuan sama terhadap 

pemasok jasa dari semua Negara berdasarkan most favoured nations dan national 

treatment, masih dimungkinkan untuk menyimpang berdasarkan Article II, 

Exemption GATS, dengan ketentuan harus dimuat dalam specific of commitment 

(SoC) dan berlaku dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan di review setiap 

lima tahun. 

Dengan demikian, komitmen yang diterapkan secara awal ditentukan 

secara bertahap masing-masing negara dalam positive list dan Negara tersebut 

menentukan sejauhmana keterbukaan yang akan diberikan yang dilakukan melalui 

proses negosiasi. Apabila suatu negara telah membuka suatu sector, maka prinsip 

MFN harus diberlakukan. Dengan pendekatan ini sebenarnya dalam keadaan-

keadaan tertentu masih bisa dilakukan perbedaan antara pelaku penanaman modal 

asing dengan lokal/ nasional.
22

 

 

 

D. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) 

 

 Kehadiran UU PM di dalam negeri disambut dengan perbedaan pandangan 

yang sangat tajam. Sebagian mengatakan UU ini terlalu liberal, berbeda dengan 

landasan filosofis dan konstitusional ekonomi Indonesia yang ditetapkan dalam 

UUD. UU ini “dituduh” sebagai “titipan” investor internasional yang 

menyediakan jalan masuk yang lebih luas untuk menanamkan dominasinya dalam 

ekonomi Indonesia. Perlakuan sama antara investor asing dan domestik sebagai 

prinsip dasar penyusunan kebijakan penanaman modal dipandang sebagai 

tindakan yang gegabah dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. 
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Indonesia sebagai negara yang merdeka secara politik memiliki hak dan berdaulat 

untuk mengatur sistem ekonominya dengan mengutamakan kepentingan negara 

dan rakyatnya dan bukan justru mendahulukan kepentingan asing.
23

 Mereka yang 

mendukung mengargumentasikan bahwa prinsip perlakuan sama merupakan 

prinsip yang tidak bisa dihindarkan seiring dengan perkembangan ekonomi global 

yang nyaris tanpa batas. Menghindar dari prinsip ini berarti membawa Indonesia 

jauh dari pergaulan internasional, dan berakibat semakin sulitnya mengembalikan 

kepercayaan investor.  

 Terlepas dari perdebatan tersebut, Indonesia adalah Negara anggota WTO 

dan telah meratifikasi Kesepakatan Pendirian WTO dengan UU No. 7 Tahun 

2004. Sebagai anggota dari pergaulan masyarakat internasional yang beradab, 

Indonesia memiliki kewajiban mengharmoniskan peraturan perundang-

undangannya dengan kewajiban internasional yang telah disepakatinya. Tidak 

terkecuali UU PM harus pula harmonis dengan kesepakatan-kesepakatan 

internasional yang diterima Indonesia dalam pergaulannya pada berbagai 

kerjasama internasional. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka Indonesia akan dibawa 

kedalam penyelesaian sengketa oleh negara-negara lain yang berkepentingan.  

 

1. Perlakuan sama dalam bidang usaha  

 

 Pasal 4 ayat (2) UU PM menetapkan perlakuan sama antara penanaman 

modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan tetap 

mengacu kepada kepentingan nasional. Kaidah dalam Pasal 4 ayat (2) 

mengandung dua variable yang harus dimaknai secara utuh, yakni kewajiban 

memberikan perlakuan sama dan mengacu pada kepentingan nasional. Hal ini 

berarti perlakuan sama tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan 

nasional. Artinya, dalam keadaan-keadaan tertentu perlakuan sama tersebut dapat 

tidak diterapkan kepada penanaman modal asing. Tentunya pengecualian 

semacam ini harus sesuai dengan kesepakatan internasional. 

 Jika dipahami secara menyeluruh sebenarnya UU PM tidak memberikan 

perlakuan yang benar-benar sama antara PMA dan PMDN. Beberapa ketentuan 

dari UU PM tersebut membebankan sejumlah pembatasan penanaman modal 

terhadap PMA, salah satu diantaranya adalah pembatasan bidang usaha pada 

PMA. Pasal 12 UU PM sebenarnya tidak membuka seluruh bidang usaha kepada 

investor asing. Bidang usaha yang terkait langsung dengan keamanan negara 

seperti produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan bidang 

usaha yang secara eksplisit dalam undang-undang dinyatakan tertutup, tidak 

dibenarkan bagi penanaman modal asing.  

 Pasal ini bisa saja mengundang protes dari investor asing karena adanya 

pembatasan bidang usaha. Namun, ketentuan semacam ini tidak dilarang dalam 

kesepakatan internasional di bidang perdagangan. Agreement on TRIMs tidak 

ditujukan untuk mengatur pembatasan bidang usaha. Agreement ini hanya 

mengatur pendisiplinan performance requirement yang berdampak negatif pada 

kelancaran perdagangan barang. GATS mewajibkan adanya perlakuan sama 

antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri, akan 

tetapi daya laku dari GATS terbatas pada penanaman modal sektor jasa dan masih 
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dibatasi pula oleh sistim positive list dan specific of commitment  dari negara-

negara peserta.  

 Dengan demikian yang harus menjadi perhatian adalah jangan sampai 

bidang usaha yang ditutup terhadap investor asing tersebut adalah bidang usaha 

yang telah dibuka oleh Indonesia berdasarkan negosiasi GATS.  

  

2. Penerapan Syarat Penanaman Modal 

 

Pasal 12 ayat (4) UU PM memberikan hak kepada pemerintah untuk 

menetapkan syarat-syarat penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka bagi 

penanaman modal. Selanjutnya pada ayat (5) ditetapkan kriteria kepentingan 

nasional yang harus diperhatikan dalam menetapkan persyaratan penanaman 

modal, yakni perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan 

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, 

peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama 

dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. 

Pasal ini juga bisa membuka protes dari investor asing, karena adanya 

persyaratan-persyaratan tambahan yang dikenakan terhadap penanaman modal. 

Persyaratan ini bisa beragam bentuknya, misalnya persyaratan joint venture 

(pembatasan pemilikan saham asing), kemitraan dengan usaha kecil, menengah 

dan koperasi, alih teknologi, dan persyaratan-persyaratan bidang lingkungan 

hidup.  

Agreement on TRIMs melarang performance requirement yang tidak 

konsisten dengan Article III dan XI GATT. Tetapi tidak melarang persyaratan 

penanaman modal lainnya seperti kewajiban joint venture, pembatasan pemilikan 

saham asing, kemitraan dengan UKMK, alih teknologi dan persyaratan-

persyaratan berkenaan dengan upaya melindungi lingkungan hidup. Persyaratan-

persyaratan yang demikian termasuk pada non-cross border issues yang 

pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan pembangunan ekonomi Negara host 

country.  

Dalam kaitannya dengan GATS, maka harus dipahami bahwa GATS 

berlaku untuk penanaman modal sektor jasa yang dibatasi oleh pendekatan 

positive list dan specific of commitment. GATS mewajibkan perlakuan sama 

berdasarkan prinsip MFN dan NT. Pendekatan positive list membatasi 

keberlakuan GATS untuk bidang-bidang usaha yang tercantum dalam 

commitment negara anggota. Bahkan GATS juga masih membenarkan adanya 

persyaratan-persyaratan tertentu yang diterapkan kepada penanaman modal asing 

sepanjang persyaratan tersebut masuk dalam specific of commitment dari Negara 

peserta.  

Perlakuan sama dalam sistim perdagangan jasa berlaku pada tahap post 

establishment stage yakni setelah perusahaan penanaman modal berdiri atau 

mendapatkan persetujuan penanaman modal. Jika demikian, pada saat entry 

approval (pre-establishment stage), host country masih dibenarkan menetapkan 

persyaratan-persyaratan penanaman modal yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pembangunan ekonomi suatu negara. Demikian seharusnya pemaknaan 

liberalisasi bertahap dalam bidang penanaman modal sektor jasa.  



Dalam penerapan persyaratan penanaman modal, yang harus diperhatikan 

adalah persyaratan yang ditetapkan tidak masuk dalam kategori performance 

requirement yang dilarang berdasarkan Agreement on TRIMs, dan persyaratan 

penanaman modal terhadap penanaman modal asing sektor jasa dilakukan 

berdasarkan specific of commitment Indonesia dalam WTO.  Di samping itu perlu 

diperhatikan Article IV GATS terkait dengan ketentuan mengenai domestic 

regulation dalam penetapan syarat. Article VI : 4 GATS menetapkan bahwa untuk 

menjamin agar tindakan yang terkait dengan persyaratan dan prosedur, standar 

lisensi dan persyaratan perijinan bukan digunakan sebagai hambatan perdagangan, 

Dewan Perdagangan Jasa harus, melalui lembaga-lembaga tertentu yang mungkin 

dibentuk, menetapkan ketentuan-ketentuan (disiplin) yang diperlukan. Ketentuan-

ketentuan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan 

yang ditentukan oleh suatu Negara-negara peserta : 

a. didasarkan pada kriteria yang objektif dan transparan, misalnya kesanggupan 

dan kemampuan untuk menyediakan jasa ; 

b. tidak lebih berat daripada yang semestinya untuk menjamin kualitas jasa-jasa 

c. dalam hal prosedur perijinan, bukan merupakan hambatan dalam supply jasa-

jasa. 

 

Demikian pula halnya dengan persyaratan menyangkut ketenagakerjaan. 

Persyaratan penanaman modal untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja 

domestik tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional. 

Ketentuan tentang free personal movement dalam GATS tidak berlaku secara 

umum dalam pengaturan penanaman modal. Negara anggota masih bisa 

menetapkan persyaratan penggunaan tenaga kerja domestik sesuai dengan 

komitmen spesifik Negara tersebut. 

 

3. Perlakuan khusus terhadap Negara-negara tertentu   

 

 Pasal 6 ayat (2) UU PM menerapkan perlakuan diskriminatif dengan 

adanya perlakuan khusus kepada negara-negara tertentu berdasarkan perjanjian 

dengan Indonesia. Sasaran dari perlakuan khusus ini adalah negara-negara yang 

terikat perjanjian penanaman modal secara bilateral, regional maupun multilateral 

dengan Indonesia.  

 Dalam hukum perdagangan internasional ketentuan yang demikian 

didasarkan pada prinsip standard of preferential treatment yang membuka 

peluang adanya penyimpangan prinsip MFN melalui perlakuan khusus terhadap 

negara-negara tertentu, seperti negara bertetangga, atau sesama anggota custom 

union, dan wilayah perdagangan regional atau kawasan tertentu. 

 

4. Fasilitas penanaman modal  

 

 UU PM mengatur tentang fasilitas penanaman modal pada Bab X mulai 

dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Secara umum tidak ada ketentuan 

perdagangan internasional yang melarang pemberlakuan insentif investasi berupa 

fasilitas penanaman modal. Masalah bisa muncul jika pemberian insentif investasi 



dikaitkan dengan performance requirement yang bertentangan dengan Agreement 

on TRIMs. Terkait dengan hal tersebut, menarik untuk diperhatikan ketentuan 

Pasal 18 UU PM, karena pada pasal ini terdapat dua kemungkinan keberatan 

penanam modal, khususnya PMA. Pertama, fasilitas penanaman modal tidak 

diberikan kepada semua penanam modal, akan tetapi hanya kepada penanaman 

modal yang memenuhi persyaratan tertentu. Bisa saja ketentuan demikian 

diartikan sebagai ketentuan yang diskriminatif. Kedua, Pasal 18 ayat (3) huruf j 

mengkaitkan fasilitas penanaman modal dengan penggunaan produksi dalam 

negeri.  

 Persyaratan untuk memperoleh fasilitas penanaman modal sebagaimana 

diatur dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a sampai dengan i tidak bertentangan dengan 

ketentuan perdagangan internasional, karena tidak ada ketentuan secara 

imperative melarang persyaratan tersebut. Pemberian fasilitas yang dibatasi pada 

penanaman modal yang memenuhi syarat tertentu semestinya dipandang sebagai 

konsistensi pemerintah terhadap pandangan yang mengakui bahwa penerapan 

kebijakan penanaman modal tunduk pada kedaulatan politik Indonesia yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Dalam 

pemaknaan yang demikian, syarat-syarat tersebut adalah bentuk dari kebutuhan 

pembangunan ekonomi Indonesia pada sektor industri. Masalah seperti ini belum 

mendapatkan pengaturan yang tegas dan merupakan salah satu agenda kontroversi 

dalam negosiasi trade and investment. 

 Pasal 18 ayat (3) huruf j yang mengkaitkan fasilitas penanaman modal 

dengan penggunaan produksi dalam negeri kemungkinan akan mendapat 

perhatian investor asing.  Fasilitas penanaman modal yang demikian dapat 

berdampak pada perdagangan internasional, karena pemberian fasilitas tersebut 

didasarkan pada syarat yang dapat berakibat ada perbedaan perlakuan antara 

barang buatan dalam negeri dengan barang impor.  Dalam hal ini perlakuan 

khusus diberikan kepada barang buatan dalam negeri dalam bentuk fasilitas 

penanaman modal, fasilitas mana tidak diberikan kepada penanam modal yang 

menggunakan barang impor. Tentunya masih bisa diperdebatkan, mengingat 

bahwa Pasal ini tidak mensyaratkan adanya kewajiban menggunakan barang 

buatan dalam negeri dalam jumlah, nilai atau persentase tertentu seperti yang 

dilarang dalam Agreement on TRIMs. Tindakan ini merupakan tindakan sukarela 

tetapi diberikan insentif investasi. Pasal 18 ayat (3) huruf j ini berlindung pada 

argumentasi tidak adanya kewajiban menggunakan barang buatan dalam negeri.  

 Pasal 18 ayat (3) huruf j ini berbeda dengan perkara Kanada vs.  USA 

dalam FIRA Case. Perubahan UU PM Kanada secara tegas mencantumkan adanya 

persyaratan wajib dalam persentase penggunaan kandungan lokal dan 

dipergunakan sebagai syarat untuk mendapatkan insentif investasi. Meskipun 

Kanada pada saat itu mendalilkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan 

sukarela, tetapi panel berpendapat lain. Menurut Panel, adanya ketentuan local 

content requirement sudah cukup membuktikan bahwa tindakan Kanada  

bertentangan dengan Article III.4 GATT, terlebih lagi persyaratan tersebut 

dikaitkan dengan insentif investasi. 

 Namun meskipun demikian, potensi persyaratan Pasal 18 ayat (3) huruf j 

ini untuk bertentangan dengan Article III GATT cukup besar, mengingat akibat 

dari kebijakan ini adalah terjadinya perlakuan yang lebih baik terhadap barang 



buatan dalam negeri dalam bentuk fasilitas penanaman modal bagi yang 

menggunakannya.  

 

D. Penutup  

 

 Peraturan penanaman modal terkait erat dengan peraturan perdagangan 

internasional. Titik taut dari hubungan ini adalah kemungkinan ditetapkannya 

persyaratan penanaman modal yang dapat menimbulkan hambatan terhadap 

perdagangan barang dan jasa internasional. Ketentuan perdagangan internasional 

meskipun telah mengurangi kedaulatan suatu Negara untuk menentukan sendiri 

peraturan penanaman modalnya, akan tetapi peraturan perdagangan internasional 

masih memberikan ruang yang cukup besar bagi Negara-negara untuk 

menentukan kebijakan penanaman modalnya sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan ekonomi dari Negara tersebut. Hal ini diwujudkan dalam proses 

liberalisasi bertahap dengan pendekatan positive list dan adanya klausula 

exemption secara umum dan specific of commitment. Dengan demikian Negara-

negara  masih dibenarkan menerapkan syarat-syarat tertentu dalam peraturan 

penanaman modal, sepanjang harmonis tidak menyebabkan hambatan terhadap 

perdagangan barang dan jasa internasional.  

 UU PM pada dasarnya menetapkan syarat-syarat yang secara umum masih 

harmonis dengan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional. Lebih lanjut 

penetapan syarat-syarat penanaman modal dalam peraturan pelaksana UU PM 

harus konsisten dengan instrument hukum -instrumen hukum perdagangan 

internasional, seperti GATT,khususnya Article III dan XI, Agreement on TRIMs 

dan GATS. Jika tidak, maka Indonesia harus siap menghadapi sengketa dengan 

Negara anggota WTO lainnya, terutama negara-negara home country.  

 Disamping itu, pelaku usaha domestik harus lebih mempersiapkan diri 

untuk bersaing dengan pelaku usaha asing. Pelaku usaha tidak bisa berlindung 

terus dibalik pengecualian-pengecualian atau pembatasan-pembatasan terhadap 

PMA yang masih dibenarkan berdasarkan ketentuan perdagangan internasional. 

Bagaimana pun juga pengecualian dan pembatasan tersebut suatu saat akan 

dihapuskan dan mengarah pada pelaksanaan liberalisasi perdagangan barang, jasa 

dan liberalisasi investasi secara full commitment.  
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