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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penanaman Modal 

1. Pengertian Penanaman Modal 

Modal adalah segala sesuatu yang dimiliki, selain uang dapat pula berupa benda, 

baik benda yang berwujud atau tidak berwujud, seperti tanah dan bangunan di 

atasnya, peralatan seperti mesin-mesin penunjang kegiatan usaha dan sebagainya 

(G. Kartasapoetra, 1985:92). Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disingkat 

UUPM) menyatakan bahwa modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk 

lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai 

ekonomis.  

Istilah penanaman modal merupakan terjemahan dari kata investment, yang 

berasal dari bahasa Inggris. Investment diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi “investasi” atau ”penanaman modal”. Istilah investasi sering digunakan 

berkaitan dengan hubungan internasional, sedangkan istilah penanaman modal 

lebih sering ditemukan dalam berbagai ketentunan perundang-undangan. Namun 

pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. 

Pasal 1 Angka (1) UUPM menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala 

bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 
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penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia. UUPM ini tidak membedakan antara penanaman modal dalam negeri 

dengan penanaman modal asing, namun masih menggunakan istilah penanaman 

modal dalam negeri dan penanaman modal asing seperti halnya dalam undang-

undang terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nsioanal, 

1997:386) investasi merupakan penanaman modal atau modal dalam suatu 

perusahaan/proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian penanaman 

modal atau investasi menurut Kamus Hukum Ekonomi adalah penanaman modal 

yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva 

tetap perusahaan/member sekuritas dengan maksud untuk mencapai keuntungan. 

Andean Pact memberikan pengertian yang menyangkut Direct Foreign 

Investment, yaitu: 

Contribution coming from abard, owend by individu-als or concerns, to 

the capital of enterprise must be in freely convertible currencies, 

indrustrial plants, machinery equipment with the right to re-export their 

value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign 

investment are those investment in local currency originating from 

recources which have the right to be remitted abroad. (Article The 

Cartanega Agreement Pact). 
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Arti penanaman modal menurut Andean Pact pada pokoknya menekankan pada 

pengertian penanaman modal asing yang dilakukan para penanam modal asing 

secara perorangan. 

Dhanieswara K Harjono berpendapat bahwa penanaman modal adalah penyerahan 

sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau 

proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Dhanieswara K 

Harjono, 2007:10). 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang penanaman modal atau investasi di atas, 

penulis memberi pengertian bahwa penanaman modal atau investasi merupakan 

kegiatan penyerahan uang atau benda (alat-alat untuk perusahaan) sebagai modal 

dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di kemudian hari. 

2. Jenis-jenis Penanaman Modal 

Berdasarkan sumber modalnya, UUPM  mengklasifikasikan  penanaman  modal   

ke dalam 2 (dua) bagian yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman 

modal asing. 

a. penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 

oleh penanam modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri. 

Penanam modal dalam negeri merupakan perseorangan warga negara 

Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau 

daerah. 

b. penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 
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oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam 

negeri. Penanam modal asing merupakan perseorangan warga negara 

asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing 

merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia 

yang ada pemegang saham asingnya, tidak penting berapa persen besarnya saham 

asing tersebut, sedangkan penanaman modal dalam negeri merupakan perusahaan 

yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Namun 

kedua-duanya tetap merupakan suatu perusahaan Indonesia yang berbadan hukum 

Indonesia dan tunduk kepada hukum Indonesia. 

Selain pembagian penanaman modal tersebut, penanaman modal juga 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu penanaman modal secara 

langsung (direct investment) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang 

dan investasi tidak langsung (inderect investment) atau disebut juga portfolio 

investment  (I Gede A.B. Wiranata, 2007:52). 

a. Penanaman Modal Secara Langsung (direct investment) 

Penanaman modal secara langsung (direct investment) atau disebut juga 

penanaman modal jangka panjang. Pemaknaan jenis pananaman modal 

secara langsung ini umumnya dikaitkan dengan keberadaan kegiatan 

pengolahan modal. Kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk: 

1) mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) bersama-

sama dengan mitra lokal; 
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2) melakukan kerja sama kegiatan (joint operatin scheme) tanpa 

membentuk perusahaan yang baru; 

3) mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam 

perusahaan lokal; 

4) memberikan bantuan teknis dan manajerial perusahaan (technical and 

management assistance); 

5) pemberian lisensi, dll. 

b. Investasi tidak Langsung (inderect investment) 

Investasi tidak langsung (inderect investment) atau disebut juga portfolio 

investment. Jenis penanaman modal dalam konsep tidak langsung biasanya 

bercirikan: 

1) pemegang saham tidak memiliki kontrol pada manajemen 

perusahaan/perseroan dalam usaha sehari-hari; 

2) faktor resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada 

dasarnya dipastikan tidak menggangu perusahaan dalam 

mengendalikan jalannya kegiatan; 

3) umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang 

berlaku (international customary law). 

Penanaman modal ini bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, 

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong 

pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi 
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kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

B. Alih Teknologi Dalam Kegiatan Penanaman Modal 

1. Pengertian Teknologi 

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi menetukan bahwa teknologi adalah cara atau metode serta proses atau 

produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, 

dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 

Menurut United Nations Conferense on Transnational Corporation (UNTC) 

teknologi dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit, 

teknologi adalah technical knowledge or know-how that is knowledge related to 

the method and techniques of production of goods and servis (UNTC, 1987). 

Dalam pengertian ini keahlian manusia yang diperlukan untuk penerapan teknik-

teknik dapat dianggap sebagai teknologi, sedangkan dalam arti luas teknologi 

meliputi barang-barang modal yaitu alat-alat, mesin-mesin, dan seluruh sistem 

produksi yang boleh dikatakan sebagai teknologi berwujud. 

Teknologi yang diperlukan oleh bangsa Indonesia adalah teknologi yang dapat 

mengatasi masalah pembangunan yang dapat dikaitkan secara serasi, selaras dan 

seimbang dengan tujuan pembangunan nasional. Teknologi merupakan syarat 

mutlak dalam pembangunan ekonomi karena dengan teknologi dapat diperoleh 
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efisien dan produktifitas yang lebih besar dalam kaitannya dengan sumber-sumber 

yang dipergunakan. 

Menurut Etty Susiluwati (2007:5), sampai saat ini bangsa Indonesia belum dapat 

menyerap teknologi secara optimal dari negara maju. Faktor utama karena sumber 

daya manusianya belum memadai, sehingga keahlian yang dimilikinya terbatas 

pada bidang-bidang tertentu saja. Faktor lain adalah tingginya ketergantungan 

yang berkesinambungan terhadap subtitusi barang impor sebagai barang baku 

industri manufactur yang menggunakan teknologi tinggi, yaitu teknologi yang 

digunakan oleh industri manufactur yang dibawa pemilik teknologi. Teknologi 

yang dimaksud adalah teknologi yang mempunyai kekuatan monopoli karena 

sebagai pemilik mempunyai hak atas teknologi tersebut. 

Ditinjau dari aspek pemanfaatannya teknologi dapat dibedakan menjadi: teknologi 

di bidang produksi, teknologi di bidang elektro, teknologi di bidang pesawat 

terbang dan teknologi di bidang pesawat ruang angkasa, teknologi di bidang 

farmasi, teknologi di bidang elektronika, teknologi di bidang manajemen, 

teknologi di bidang mekanik, teknologi di bidang komputer, teknologi di bidang 

bioteknologi, teknologi di bidang telekomunikasi dan sebagainya. Dengan 

demikian, teknologi yang dialihkan dapat berupa mesin atau perlengkapannya 

maupun keterampilan diperlukan untuk menjalankan mesin-mesin yang diimpor 

serta pemeliharaannya, menyusul jadwal proses produksi, rencana pemasaran dan 

sebagainya. 
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2. Konsep Alih Teknologi Dalam Kegiatan Penanaman Modal 

Alih teknologi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu transfer of tecnology. 

Secara umum pengertian istilah tersebut adalah pelimpahan metode produksi atau 

distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara ke negara lain, misalnya melalui 

penanaman modal asing, perdagangan internasional, pelepasan dan penggunaan 

hak paten, bantuan latihan. Berarti alih teknologi sebenarnya alih menegenai 

technical know-how, yaitu rahasia yang ada di belakang peralatan untuk 

memperoleh barang dan jasa. 

Hasil pertemuan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Develovment) menyatakan bahwa alih teknologi dapat dikatakan sebagai 

penerapan teknologi bagi pemanfaatan yang baru. Pengertian alih teknologi 

menurut TOT CODE (International Code of Conduct on Transfer of Technology) 

adalah: meliputi setiap cara pengalihan hak-hak teknologi baik yang berbentuk 

hak milik maupun tidak, tidak mempersoalkan bentuk hukum cara pengalihannya 

termasuk transnasional dan perusahaan asing lainya serta perusahaan patungan 

(joint venture) yang bagian dari saham-sahamnya dimiliki orang asing. 

Peter Mahmud Marzuki dalam buku Dewi Astutty Mochtar (2001:48) 

membedakan antara mobilisasi teknologi dan alih teknologi. Mobilisasi teknologi 

adalah memindahkan teknologi dari satu tempat ke tempat lain tanpa perlu 

mengalihkan pengetahuan yang ada di belakang teknologi tersebut. Contohnya 

mobilisasi teknologi sebagai penjualan mesin-mesin. Melalui penjualan mesin-

mesin, para pihak produser dan pemasok mesin hanya menunjukkan kepada 

pembeli bagaimana caranya menggunakan dan mengoperasikan mesin-mesin itu. 

Pembeli mesin tidak memiliki kemampuan mengetahui rahasia teknis mesin-
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mesin tersebut. Bahkan sering kali untuk mereparasi mesin-mesin tersebut pihak 

pemasok juga mengirimkan teknisinya kepada pembeli. Dalam keadan seperti ini 

maka tidak terjadi alih teknologi. Sebaliknya yang terjadi hanyalah pemindahan 

produk teknologi secara fisik dari suatu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan 

pengetahuan pembuatan mesin-mesin itu. Ketergantuangan teknologi 

menyebabkan negara-negara berkembang: 

a. membayar dengan harga tinggi pembelian teknologi tersebut; 

b. tidak mampu melaksanakan kontrol terhadap industri-industri yang 

dibangun; 

c. tidak akan berhasil mengembangkan indigenous technological capability. 

Untuk mengurangi atau memutuskan ketergantungan tersebut, negara-negara 

berkembang menerapkan kebijaksanaan alih teknologi. Upaya yang dilakukan 

oleh negara-negara berkembang adalah berusaha untuk memperoleh pengetahuan 

yang ada di belakang teknologi itu, di samping masih juga mengimpor mesin-

mesin. Dengan memperoleh pengetahuan di belakang mesin-mesin atau peralatan 

itu, negara-negara sedang berekembang mempunyai kemungkinan untuk 

menggunakan, memodifikasi, dan melakukan inovasi, bahkan sampai taraf 

menciptakan peralatan untuk memproduksi barang atau jasa. 

Pemerintah Indonesia memberikan rumusan kebijakan mengenai alih teknologi 

dalam kegiatan penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM). Pasal 10 Ayat (4) 

UUPM menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan 

tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih 

teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. Tenaga kerja WNI selama bekerja di perusahaan 

penanam modal dapat menambah pengalaman keterampilan dan menerima sistem 

kerja, sistem pendayagunaan peralatan mutakhir dipakai oleh perusahaan, 

sehingga pada akhirnya dapat menguasai teknologi tersebut untuk selanjutnya 

dimanfaatkan sendiri guna menunjang pembangunan Indonesia. Dengan kata lain 

tenaga kerja WNI dapat menggantikan TKA bilamana perusahaan asing tersebut 

tidak di Indonesianisasi.  

Menurut Abdul Rahman (2003:4), alih teknologi dalam kegiatan penanaman 

modal dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: alih teknologi dalam pengertian penyerapan 

teknologi, dan alih teknologi dalam pengertian mewarisi perusahaannya karena 

habis izin usahanya, karena perjanjian, konpensasi atau nasionalisasi dalam arti 

dijalankan sepenuhnya alih tenaga dan modal nasional. Penyerapan teknologi 

artinya pengalihan keahlian/kemampuan manusia yang diperlukan untuk 

penerapan teknik-teknik.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan pengertian bahwa alih teknologi 

dalam kegiatan penanaman modal merupakan pengalihan pengetahuan yang ada 

dibelakang teknologi yang digunakan perusahaan asing melalui TKA kepada 

tenaga kerja WNI dengan tujuan agar tenaga kerja WNI dapat menguasai 

teknologi tersebut untuk selanjutnya dimanfaatkan sendiri guna menunjang 

pembangunan Indonesia di kemudian hari. 

C. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan individu atau kelompok yang melakukan suatu pekerjaan 

dalam suatu perusahaan, dari tingkat yang lebih tinggi sampai tingkat yang lebih 
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rendah. Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.  

Payaman Simanjuntak mengartikan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah 

atau sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti; 

bersekolah, mengurus rumah tangga (I Gede A.B. Wiranata, 2009:88). 

Pengertian di atas, meliputi tenaga kerja yang bekerja baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi 

adalah tenaga-kerjanya sendiri, baik fisik maupun pikiran. Ciri khas hubungan 

kerjanya adalah bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah.  

Dalam kegiatan penanaman modal, tenaga kerja terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 

tenaga kerja asing (orang asing yang bekerja di Indonesia) dan tenaga kerja warga 

negara Indonesia. Khusus yang dimaksud orang asing terdapat 2 (dua) golongan 

lagi, yaitu (I Gede A.B. Wiranata, 2009:89): 

1. Orang asing pendatang, yaitu mereka yang mendapat izin masuk (admision) 

dan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu 

dikenal dengan tenaga kerja asing pemegang visa. 

2. Orang asing penetap yaitu, mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di 

Indonesia dan diwajibkan memperoleh izin menetap dengan memperolah 

Surat Keterangan Kependudukan (SKK) atau dikenal sebagai tenaga kerja 

asing domestik. 
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D. Pengaturan Hukum  

1. Pengertian Hukum 

Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup 

(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu 

masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang 

bersangkutan. Hukum banyak sekali seginya, dan luas sekali cakupannya karena 

hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, yang selalu mengalami 

perkembangan dan perubahan terus menerus (H. Riduan Syahrini, 1999:17). 

David M. Trubek menyatakan terdapat 3 (tiga) ciri utama yang melekat pada 

hukum modern, yaitu (Armen Yasir, 2007:16): 

1. Hukum merupakan suatu sistem peraturan-peraturan. 

2. Hukum merupakan bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan 

kesadaran untuk mencapai tujuan. 

3. Hukum serentak merupakan dari tetapi juga terlepas dari negara. 

Anthony Allot menyatakan bahwa “law: a coherent, total, particular, legal system 

prevailing in a given community or country” (Armen Yasir, 2007:16). Hukum 

pada pengertian ini pada dasarnya merupakan peraturan-peraturan tertulis yang 

dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sebagai perwujudan dari kebijakan 

yang akan diterapkan secara ajeg. 

2. Teori Perundang-undangan 

Istilah perundang-undangan yang lazim digunakan dalam dunia hukum berasal 

dari kata dasar “atur” dan “undang-undang”, kemudian ditambah awalan “per/pe” 

dan akhiran “an”, sehingga kata dasar “atur” merupakan kata kerja dan kata dasar 
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“undang-undang” merupakan kata benda dan bila digabungkan menjadi satu 

merupakan kata benda. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasioanal, 

1997:56), peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat 

untuk mengatur, sedangkan perundang-undangan diterjemaahkan sebagai yang 

bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang. 

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan memberikan pengertian undang-undang, yaitu 

peratuan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

dengan persetujuan bersama presiden.  

Dalam bahasa Belanda perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan 

berasal dari istilah wettelijke regels atau wettelijkeregeling. Istilah wet (undang-

undang) dalam literatur hukum Belanda (diambil dari pendapat Buys) mempunyai 

dua macam pengertian, yaitu (Armen Yasir, 2007:24): 

a. Wet in formale zin (undang-undang dalam arti formal), yaitu setiap 

keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang yang didasarkan 

kepada bentuk dan cara terbentuknya. 

b. Wet in materiele zin (undang-undang dalam arti meteril), yaitu keputusan 

pemerintah/penguasa yang dilihat berdasarkan kepada isi atau subtansinya 

mengikat langsung terus penduduk atau suatu daerah tertentu. 

Menurut Burkhat Krem istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau 

gesetgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu (Armen Yasir, 

2007: 24): 
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a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/membentuk 

peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat 

daerah. 

b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil 

pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah. 

Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa dalam arti khusus peraturan perundang-

undangan adalah keseluruhan susunan hirarkhis peraturan perundang-undangan 

yang berbentuk Undang-Undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang 

melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah 

ataupun melibatkan peran pemerintah menurut tingkatannya masing-masing  

(Armen Yasir, 2007:25).  

Bagir Manan memberikan pengertian peraturan perundang-undangan sebagai 

kaidah hukum tertulis yang dibuat pejabat yang berwenang atau lingkungan 

jabatan yang berwenang yang berisikan aturan tingkah laku yang bersifat abstrak 

dan bersifat umum (Armen Yasir, 2007:25). Peraturan perundang-undangan 

bersifat umum berarti perundang-undangan tersebut tidak ditujukan kepada 

seseorang atau individu tertentu. Karena hal-hal yang diatur bersifat umum, maka 

peraturan perundang-undangan juga bersifat abstrak. 

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa jenis dan tata 

urutan peraturan perundang-undangan adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 
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b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

c. Peraturan Pemerintah. 

d. Peraturan Presiden. 

e. Peraturan Daerah. 

3. Asas Perundang-undangan 

Kesesuaian hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi juga tampak dalam 

sejumlah asas yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas perundang-undangan 

merupakan asas-asas tentang berlakunya suatu undang-undang dalam arti materil 

(Amirudin Sjarief, 1997: 78-84): 

a. Asas tingkatan hierarki 

 Suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi 

perundangan-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. 

Asas ini sangat penting untuk ditaati, apabila tidak ditaatinya asas tersebut 

akan menimbulkan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan, 

bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-

undangan. 

b. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat 

 Asas ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan sebagaimana 

diketahui hak menguji perundang-undangan ada dua macam yaitu: 

1) Hak menguji materil, yaitu menguji materil atau isi dari perundang-

undangan apakah bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. 

2) Hak menguji secara formal, yaitu menguji apakah semua formalitas 

atau tata cara pembentukannya sudah terpenuhi. Materi atau isi 
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undang-undang tidak dapat diuji oleh siapapun, kecuali oleh badan 

pembentukannya sendiri atau yang berwenang yang lebih tinggi. 

c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang 

yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis) 

 Undang-undang yang umum adalah yang mengatur persoalan-persoalan 

pokok secara umum berlaku, di samping itu ada undang-undang yang 

menyangkut persoalan pokok tersebut tetapi mengaturnya secara khusus. 

Kekhususan tersebut karena sifat dari masalah atau persoalannya sendiri 

atau karena kepentingan yang hendak diatur mempunyai nilai intrinsik 

yang khusus sehingga perlu peraturan secara khusus. 

d. Undang-undang tidak berlaku surut 

 Undang-undang tidak berlaku surut artinya undang-undang hanya boleh 

dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang 

tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. 

e. Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama (lex 

posteriori derogate lex priori). 

 Apabila ada suatu masalah yang diatur dalam undang-undang lama diatur 

pula dalam undang-undang yang baru, maka ketentuan undang-undang 

yang berlaku adalah undang-undang yang baru. Dalam hal ini tentunya ada 

perbedaan baik mengenai maksud dan maknanya. 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alih teknologi dalam 

kegiatan penanaman modal sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 



   24 

 

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 02 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

 

Semua kegiatan penanaman modal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diundangkan pada tanggal 26 April 

2007. Dengan diundangkannya UUPM, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak berlaku lagi (asas lex 

posteriori derogate lex priori). Dalam UUPM terdapat kebijakan mengenai alih 

teknologi yang mana mengharuskan penanam modal yang mempergunakan tenaga 

kerja asing untuk mengalihkan keahlian/kemampuannya kepada tenaga kerja 

warga negara Indonesia. 

 

Keterkaitan tenaga kerja terhadap alih teknologi dalam kegiatan penanaman 

modal, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) pun berlaku. UU Ketenagakerjaan ini 

masih mengatur hal-hal yang umum, maka diperlukanlah perundangan yang lebih 

khusus mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Untuk mengatur hal 

tersebut, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing pada tanggal 28 Maret 2008. 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investor Asing 

 

Investor Dalam Negeri 

Alih Teknologi Dalam Kegiatan Penanaman Modal 

 

Pengaturan Alih Teknologi Dalam Kegiatan Penanaman Modal 

 

Perusahaan Asing 

Pengaturan hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal. 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

Nomor Per. 02/Men/III/2008 tentang Tata Cara 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

 

Pengaturan hukum mengenai 

alih teknologi dari TKA 

kepada tenaga kerja WNI 

Pengaturan hukum mengenai 

pengawasan terhadap alih 

teknologi dari TKA kepada 

tenaga kerja WNI 
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Investor asing dan investor dalam negeri menanamkan modalnya di perusahaan 

yang berbentuk perusahaan asing yang berada di Indonesia. Selain modalnya 

berupa uang, para penanam modal juga membawa teknologi dan tenaga kerja 

asing ke perusahaan tersebut. Teknologi dan kemampuan tenaga ahli tersebut bisa 

dialihkan kepada pihak lain, salah satunya melalui alih teknologi. Alih teknologi 

dalam kegiatan penanaman modal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

Nomor  02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

 

Di dalam pengaturan hukum mengenai alih teknologi dalam kegiatan modal perlu 

ada pengaturan mengenai alih teknologi dari TKA kepada tenga kerja WNI. 

Selain itu di dalam pengaturan hukum dari alih teknologi dalam kegiatan 

penanaman modal juga perlu diatur mengenai pengawasan alih teknologi tersebut 

agar dapat berjalan dengan baik. 

 

 


