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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIM’s) 

DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA 

(Studi Pada PT. Great Giant Pineapple) 

Oleh 

NADYA AUFA DHEANDRA M 

 

Salah satu ketentuan dari  WTO Agreement  adalah TRIM’s atau dikenal dengan 

Trade Related Investment Measures. TRIM’s yang mengatur tentang kegiatan 

investasi dalam lingkup internasional. TRIM’s memiliki tujuan meningkatkan 

kegiatan investasi antar negara sesuai dengan prisnip-prinsip yang terkandung dalam 

World Trade Organization (WTO). Penelitian ini mengkaji implementasi Trade 

Related Investment Measures (TRIM’s) dalam kegiatan penanaman modal pada PT. 

Great Giant Pineapple dan faktor penghambat Implementasi Trade Related 

Invesment Measures (TRIM’s) dalam kegiatan penanaman modal pada PT. Great 

Giant Pineapple. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif- yuridis empiris dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendektan konseptual. Adapun jenis dan 

sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer yang masing-masing 

bersumber atau diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya, 

analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan; pertama, Implementasi Trade Related Investment 

Measures (TRIM’s) dalam kegiatan penanaman modal pada PT. Great Giant 

Pineapple, dilakukan dan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan khususnya 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selanjutnya, 

implementasi Trade  Related Investment Measures (TRIM’s) dalam kegiatan investasi 

pada PT. Great Giant Pineapple sudah berdasarkan pada prinsip  National Treatment 

dan Pembatasan Restriksi Kuantitatif. Kedua, faktor penghambat yang terjadi pada  



implementasi Trade Related Investment Measures (TRIM’s) dalam kegiatan 

penanaman modal di PT. Great Giant Pineapple adalah terdapat di dalam Peraturan 

Trade Related Investment Measures (TRIM’s) itu sendiri. 

Rekomendasi penelitian untuk kebijakan dalam transaksi perdagangan ekspor dan 

impor suatu produk barang dapat lebih diminimalisir dan lebih diefektifkan 

pengaturannya, serta disarankan kepada PT. Great Giant Pineapple dapat 

meningkatkan standar kualitas produk agar dapat terus secara berkelanjutan bersaing 

di pasar global dalam kegiatan transaksi perdagangan internasional. 

 

Kata Kunci: Implementasi; Trade Related Investment Measures; Penanaman 

Modal; Indonesia. 

 



IMPLEMENTASI TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIM’s) 

DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA 

(Studi Pada PT. Great Giant Pineapple) 

 

Oleh: 

Nadya Aufa Dheandra M 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUKUM 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Keperdataan 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG  

BANDAR LAMPUNG 

2022 









RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama lengkap Nadya Aufa Dheandra, yang lahir di 

Bandar Lampung pada 30 November 2000. Penulis merupakan 

anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak 

Murhasan dan Ibu Ade Zulfa Helen. Penulis telah menyelesaikan 

pendidikan di TK Bina Balita Wayhalim, Bandar Lampung  pada 

tahun 2006, SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2012, SMP Al-Kautsar 

Bandar Lampung pada tahun 2015, dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada 

tahun 2018.  

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2018. 

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis 

aktif di organisasi UKM-F MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) 

dan Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai anggota Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Mahasiswa (PSDM) tahun 2021-2022.  

 

 

 



MOTTO 

 

“Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu kecuali kau tahu itu bias membuatmu 

bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang” 

(Umar Bin Khatab) 

 

“Tidakkah kau tahu bahwa singa ditakuti karena ia pendiam, sedangkan anjing 

diajdikan mainan meski ia menggonggong.” 

(Imam Syafi’i) 

 

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t 

do than by the ones you did do” 

(H. Jackson Brown Jr.,P.s.S.) 

 

“Sun is alone too, but still shines” 

(Nadya Aufa Dheandra M) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu bentuk penyertaan modal, baik 

modal dalam negeri maupun  modal asing untuk melakukan kegiatan penanaman 

modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sejalan dengan perkembangan 

zaman, peranan penanaman modal menjadi penting terutama bagi negara 

berkembang yang sedang melakukan pembangunan seperti Indonesia, sehingga 

persaingan dalam kegiatan investasi menjadi semakin ketat dan kompetitif. Hal 

tersebut disebabkan oleh kebutuhan akan modal pembangunan yang  besar dan 

selalu menjadi masalah utama. 

Jika dibandingkan dengan negara lain, terutama negara-negara maju, keberadaan 

penanaman modal baik asing maupun penanaman modal dalam negeri di 

Indonesia belum efektif dan maksimal. Walaupun kegiatan investasi telah dimulai 

pada saat bangsa Eropa mulai menjajah Indonesia. 

Eksistensi Penanaman Modal di Indonesia untuk pertama kalinya diatur pada 

Tahun 1958, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang 

Penanaman Modal Asing yang kemudian di lakukan penggantian melalui 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, 

dan pada saat ini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
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tentang Penanaman Modal jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. 

Sementara itu, World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi 

internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO terbentuk melalui 

negosisasi “Uruguay Round” pada tahun (1986-1994), dan menggantikan General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sebagai ketentuan pengaturan 

perdagangan internasional. World Trade Organization (WTO) merupakan sebuah 

sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil 

di dunia sejalan dengan perkembangannya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Estabilishing The World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 02 November 1994, 

Indonesia secara resmi menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan 

telah meratifikasi kesepakatan pendirian WTO.1 Dan hingga saat ini, Indonesia 

tetap menjadi anggota aktif dalam World Trade Organization (WTO). 

World Trade Organization emhas(WTO) sendiri, memiliki ketentuan The WTO 

Law atau dikenal dengan sebutan WTO Agreement, yang merupakan perjanjian 

internasional tentang perdagangan dunia yang sangat komplek dan komprehensif, 

terdiri dari tiga Annexes / Lampiran yaitu:Trade-Related Aspects of Intellectual 

(TRIPs Agreement), General Agreement on Trade in Services (GATs Agreement), 

 
1Mahmul Siregar, 2002, UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional 

Dalam Kegiatan Penanaman Modal, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26/No. 4, hlm. 26. 
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dan Trade Related Investment Measures (TRIM’s Agreement).2 The WTO Law 

beserta tiga Annexes tersebut muncul bersamaan dengan dibentuknyaWorld Trade 

Organization(WTO). 

Salah satu Annex dari WTO Agreement tersebut adalah TRIM’satau dikenal 

dengan Trade Related Investment Measures. TRIM’smengatur mengenai kegiatan 

investasi dalam lingkup internasional. Agreement on TRIM’s adalah perjanjian 

mengenaikegiatan-kegiatan investasi yang berhubungan dengan kegiatan 

perdagangan.Ketentuan TRIM’s tersebut menekankan bahwa, di dalam ruang 

lingkupnya  hanya mencakup mengenai perdagangan barang saja. 

Perjanjian TRIM’s timbul sebagai reaksi terhadap semakin meningkatnya 

kekhawatiran para investor asing dan negara-negara maju terhadap semakin 

banyaknya kebijakan-kebijakan penanaman modal khususnya di negara sedang 

berkembang yang menganggap upaya-upaya atau kebijakan penanaman modal 

tersebut telah mempengaruhi atau berdampak terhadap perdagangan 

internasional.3 

Secara umum ketentuan TRIM’s, melarang kebijakan penanaman modal yang 

dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) 1994 khususnya yang di atur didalam Pasal III berhubungan dengan 

“National Treatment” dan Pasal XI GATT 1994 berhubungan dengan larangan 

 
2  Ni Ketut Supasti dkk, Penjabaran Standar Internasional TRIMs dan OECD 

Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia, Jurnal Magister Hukum 

Undayana, Vol.4/No.3/September/2015, hlm. 5 
3Erman Rajagukguk, 2007, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum 

Universitas Al Azhar Indonesia, hlm. 237 
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umum pembatasan kuantitatif. 4 Dapat dikatakan bahwa, didalam isi ketentuan 

TRIM’s terhadap pengaturan investasi yang ada di negara-negara anggotanya, 

harus mencerminkan prinsip-prinsip yang ada pada WTO, terutama pada prinsip 

National Treatment dan Pembatasan Kuantitatif atau yang sering dikenal dengan 

Prohibition of Quantitative Ristrictions.Selain itu, TRIM’s memiliki tujuan untuk 

mempersatukan ketentuan-ketentuan dari berbagai negara anggota mengenai hal 

yang berhubungan dengan investasi asing serta meningkatkan kegiatan investasi 

antar negara sesuai dengan prisnip-prinsip yang terkandung dalam World Trade 

Organization (WTO). 

Indonesia baru menerapkan aturan-aturan Trade Related Investment 

Measures(TRIM’s) pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal, karena adanya perlakuan khusus (special and differential 

treatment) bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam WTO 

umumnya dalam bentuk masa transisi yang lebih lama daripada negara maju 

dalam mengimplementasikan kewajiban-kewajibanyang timbul dari perjanjian 

WTO.5 

Indonesia merupakan anggota aktif dari World Trade Organization (WTO) dan 

anggota aktif pertemuan Sidang Komite TRIM’s. Dengan demikian,mengenai 

ketentuan kegiatan penanaman modal yang ada di Indonesia, sudah 

seharusnyamencerminkan prinsip-prinsip penanaman modal internasional yang 

diatur dalam World Trade Organization (WTO), terutama pada ketentuan Trade 

 
4Herdiansyah Hamzah, “Analisis Kebijakan Penanaman Modal Indonesia dan kesesuai-

nnya dengan Perjanjian World Trade Organization dalam Bidang Penanaman 

Modal”http://jambilawclub.blogspot.com/2011/09/analisis-kebijakan-penanaman-modal.html 

, diakses pada tanggal 1Juli 2021 pukul 00.48. 
5 Loc. cit 

http://jambilawclub.blogspot.com/2011/09/analisis-kebijakan-penanaman-modal.html
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Related Investment Measures (TRIM’s) yang mengatur mengenai investasi 

danmerupakansalah satu Annexes pentingdariWorld Trade Organization (WTO). 

Hal tersebut ditujukan, sebagai salah satu bentuk kepatuhan Indonesia terhadap 

kewajiban internasional. Walaupun dalam penerapan kebijakan World Trade 

Organization (WTO) maupun ketentuan Trade Related Investment Measures 

(TRIM’s) tersebut, diberikan sebuah kelonggaran serta diatur pula sebuah 

pengecualian, yaitu special need for developing country members. 

Sebagai salah satu anggota aktif dalam World Trade Organization (WTO), 

Indonesia memiliki berbagai macam perusahaan yang bergerak dalam bidang 

investasi dalam negeri maupun asing. Salah satunya ialah PT. Great Giant 

Pineapple yang berada di Provinsi Lampung. Perusahaan tersebut berdiri sejak 14 

Mei Tahun 1979,tepatnya berlokasi di Terbanggi Besar, Lampung Tengah, yang 

awal mula kegiatan usahanya di pelopori oleh PT. Umas Jaya Farm yang 

dahulunya bergerak dalam bidang usaha tanaman singkong dan pembuatan tepung 

tapioka. 

PT. Great Giant Pineapple tersebut merupakan suatu perusahaan multinasional, di 

mana di dalamnya juga terdapat kepemilikan saham asing yang diinvestasikan 

oleh penanam modal asing. PT. Great Giant Pineapple sendiri merupakan bagian 

dari Gunung Sewu Group yang didirikan oleh Dasuki Angkosubroto. Perusahaan 

tersebutbergerak dalam kegiatan perdagangan yang memproduksi nanas kalengan 

dan minuman sari nanas dan menjadikannya produsen nanas terbesar ketiga di 

dunia. Produk buah kaleng dari PT. Great Giant Pineapplesekitar 96% terserap ke 

pasar luar negeri, antara lain Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Timur 
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Tengah, Asia Pasifik serta Afrika. Untuk produk buahan segar produksi PT. Great 

Giant Pineapple seperti pisang  sunpride, pisang barangan, jambu dengan 86 

persennya mengisi pasar buah dalam negeri.Dalam satu tahunnya Great Giant 

Pineapple melakukan ekspor buah kaleng ke berbagai negara sebanyak 13.000 

kontainer. Produk buah kaleng PT. Great Giant Pineappletersebut, telah 

menguasai pasar buah di berbagai negara.6 

PT. Great Giant Pineapple memiliki dan mengelola lebih dari 30.000 hektar 

perkebunan nanas di Provinsi Lampung yang mengutamakan kegiatan produksi 

ekspor ke luar negeri. Perusahaan tersebut mulai beroperasi pada tahun 2011, dan 

mulai mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Eropa, Amerika Serikat, 

dan Asia Pasifik pada tahun 2013. Seiring berjalannya waktu PT. Great Giant 

Pineapple  melakukan pengembangan dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan 

kegiatan ekspor produk selain nanas, yaitu dalam hal produk jambu dan pisang 

yang di ekspor ke sejumlah negara.  

Adanya ketentuan TRIMs (Trade Related Investment Measures) – World Trade 

Organization (WTO)yang mengharuskan pencerminan prinsip-prinsip World 

Trade Organization (WTO), terutama pada prinsip National Treatment dan 

Pembatasan Kuantitatif dalam kebijakan mengenai pengaturan investasi yang ada 

pada negara anggotanya termasuk Indonesia, maka penulis mencoba untuk 

menganalisis ketentuan tersebut pada perusahaan PT. Great Giant Pineapple 

dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Implementasi Trade Related Invesment 

 
6  Albarsyah, “PT. Great Giant Pineapple, Piawai Ber-CSR dan Low Profile”, 

https://www.topbusiness.id/49068/pt-great-giant-pineapple-piawai-ber-csr-dan-low-profile.html , 

diakses pada tanggal 29 September 2021 pukul 11.30 

https://www.topbusiness.id/49068/pt-great-giant-pineapple-piawai-ber-csr-dan-low-profile.html
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Measures (TRIM’s) Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia (Studi 

Pada PT. Great Giant Pineapple). 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah implementasiTrade Related Investment Measures (TRIM’s) 

dalam kegiatan penanaman modal pada PT. Great Giant Pineapple? 

b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Implementasi Trade Related 

Invesment Measures (TRIM’s) dalam kegiatan penanaman modal pada PT. 

Great Giant Pineapple? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan pokok pembahasan di atas, maka yang menjadi Ruang Lingkup 

penelitian ini adalah: 

a. Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi pada penelitian ini adalah Hukum Penanaman 

Modal.  

b. Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup kajian penelitian adalah mengkaji implementasi ketentuan 

Trade Related Invesment Measures (TRIM’s) – World Trade Organization 

(WTO) pada PT. Great Giant Pineapple dan faktor penghambat dalam 

kegiatan Implementasi ketentuan Trade Related Invesment Measures 
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(TRIM’s) – World Trade Organization (WTO) pada PT. Great Giant 

Pineapple di Provinsi Lampung dan waktu penelitian adalah Tahunjj2021. 

 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi Tujuan Penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi ketentuan Trade Related 

Invesment Measures (TRIM’s) – World Trade Organization (WTO) pada PT. 

Great Giant Pineapple di Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai macam faktor penghambat 

dalam Implementasi ketentuan Trade Related Invesment Measures (TRIM’s) 

– World Trade Organization (WTO) pada pada PT. Great Giant Pineapple 

di Provinsi Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, 

terutama hukum penanaman modal, khususnya mengenai kajian pelaksanaan 

peraturan perdagangan dan faktor penghambat dalam Implementasi ketentuan 

Trade Related Invesment Measures (TRIM’s) – World Trade Organization 

(WTO) pada pada PT. Great Giant Pineapple. 
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b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, peneitian ini diharapkan penelitian ini berguna bagi para 

akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum dalam penambahan 

literatur dan pemahaman ilmu pengetahuan mengenai kebijakan Trade 

Related Investment Measures (TRIMs) – World Trade Organization(WTO) 

di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan 

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu 

disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya 

hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan kostruksi.7 Kerangka teori ini berguna sebagai landasan 

penelitian, karena disusun berdasarkan pada hasil pengeristalan dari konsep dan 

teori yang telah dikemukakan di dalam bab tinjauan teoritis. Kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai 

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, 

diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. 

 
7 L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 2002. 

hlm. 34 
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2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum 

tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan- 

aturan tersebut. 

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka 

menyelesaikan sengketa hukum. 

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.8 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat 

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu.9 

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban 

dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum) 

mempunyai sifat yaitu adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang 

bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara 

alat- alatnya, serta Sifat Undang- Undang yang berlaku bagi siapa saja.  

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, yang tidak mempersoalkan 

apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, dan yang diperhatikan adalah 

bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada 

seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang di beri 

sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau 

menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.  

 
8Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta,PT. Sinar Grafika, hlm. 58 
9Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1999, hlm.23.  



11 
 

 
 

Pada praktiknya apabila kepastian hukum di kaitkan dengan keadilan, maka akan 

kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Hal tersebut di karenakan di suatu sisi 

tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan 

sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian 

hukum. Kemudian apabila dalam praktiknyaterjadi pertentangan antara kepastian 

hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya adalah 

bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan 

kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.10 

Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap memperoleh sesuatu 

yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 11  Hukum bertugas menciptakan 

kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat. 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. 

Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi 

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum 

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa 

keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga 

demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu 

ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai 

keadilan dan kebahagiaan.12 

 
10Zulfi Diane Zaini, 2012, Indenpedensi Bank Indonesia dan Penyelsaian Bank Bermasalah, 

Keni Media, Bandung, hlm 70-71 
11Tjia Siauw Jan, 2013, Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi 

Wajib Pajak, Akumni, Bandung, hlm 63-64 
12 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko 

Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95. 
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Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, 

sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan 

kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan 

yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. 13 

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kejelasan konsep yang digunakan.Norma hukum berisi deskripsi mengenai 

perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula. 

2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-

undangan.Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan 

mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. 

Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang 

mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-

undangan tertentu. 

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari 

sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek 

tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.14 

 

 

Berdasarkan Pendapat para sarjana yang dikutip tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan atau norma yang 

mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi 

hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.  

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka dapat diketahui tujuan dari hukum yaitu 

untuk memberikan sebuah kepastian, keadilan dalam setiap permasalahan dan 

konteks yang ada di masyarakat. Begitu juga, dalam konteks ketentuan pengaturan 

penanaman modal, dimana hukum memiliki peranan penting untuk memberikan 

sebuah kepastian dan keadilan pengaturan terhadap kebijakan dan ketentuan 

mengenai pelaksanaan kegiatan penanaman modal.  

 
13Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, hlm. 95. 
14Ibid, hl.39. 
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b. Teori Utililitarianisme 

 

Utilitarisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi 

penting dalam aplikasi hukuman bagi manusia. Utilirarisme memiliki prinsip 

dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi 

pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori ini 

sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika 

utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara 

moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin 

orang.15 

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). 

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada 

kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak 

puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, 

dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik 

dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang 

materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. 

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan cirri 

khas dari abad kesembilan belas”.16 “Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah 

memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga 

masyarakat yang didasari oleh falsafah social yang mengungkapkan bahwa setiap 

 
15Frederikus Fios, Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum 

Kontemporer, Humaniora, Vol.3/No.1/April/2012, hlm. 6 
16Friedman, Teori dan Filsafat Hukum;Idealisme Filosofisdan Problema Keadilan, 

diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhammad Arifin, Disunting oleh Achmad 

Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm. 111 
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warga Negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu 

alatnya”.17 

 

Menurut Bentham menyimpulkan doktrin utilitis sebagai berikut : 18  “Alam 

merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka, menetapkan apa 

yang seharusnya kita lakukan. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar 

benar dan salah serta mata rantai sebab dan akibat. Selanjutnya ia menyimpulkan 

bahwa prinsip-prinsip utilitis membuat semua hal tersebut tunduk pada 

pertentangan : 

1. Utilitis adalah kandungan kebahagiaan sebuah obyek untuk memprediksi 

keuntungan, kebahagiaan menolak malapetaka yang bersifat jahat. 

2. Prinsip utilitis membimbing manusia untuk menerima kecenderungan 

memperoleh keuntungan dan menolak semua yang menghilangkan 

kebahagiaan. 

3. Kesenangan dapat disamakan dengan kebahagiaan dan duka dapat disamakan 

dengan kejahatan. 

4. Suatu hal yang dikatakan memberikan keuntungan apabila hal itu cenderung 

menambah total jumlah kesenangan atau yang serupa seperti mengurangi 

jumlah penderitaan. 

 

 

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan 

bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu 

mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di 

bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula 

oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan 

kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang 

yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus 

membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. 

 
17Darji Darmodiharjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum : Edisi Lengkap (Dari Klasik 

sampai Postmoderenisme), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159 
18Curson, L. B. 1979, Jurispudence, M & E Hand Book, Lephas, Ujung Pandang, hlm. 94. 
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“Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan Negara dan hukum 

semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan 

mayoritas rakyat”.19 

Terkait kemanfaatan hukum menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan 

yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada 

Hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam 

menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang 

banayak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga 

Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu: 

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal 

yang kongkret. 

2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dank arena itu isinya bersifat 

umum. 

3. Sangat individualistis dan tidak member pada perasaan hukum seseorang.20\ 

 

Menurut teori ini suatu adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus 

menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai 

keseluruhan. Jadi utilitarisme ini tidak boleh dimengerti dengan egoistis. Dalam 

rangka pemikiran utilitarisme (utilitariansm) kriteria untuk menentukan baik 

buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dan jumlah orang 

terbesar.21 

Menurut Weiss terdapat tiga konsep dasar mengenai utilitarianisme sebagai 

berikut: 

 
19 Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, 

PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64,  
20 Ridwansyah Muhammad, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum 

dalam Qanun Bendera Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi, Vol. 13/ No. 2/ Juni/2012. hlm 5 
21 Bentham, Jeremy, Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata 

dan Hukum Pidana, Nusamedia dan Nuansa, Bandung 2006, hlm.34. 
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1. “Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara 

moral adalah benar jika tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan 

itu membuat halterbaik untuk banyak orang yang dipengaruhi oleh tindakan 

atau perbuatan atau pengambilan keputusan. 

2. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral 

adalah benar jika terdapat manfaat terbaik atas biaya – biaya yang 

dikeluarkan, dibandingkan manfaat dari semua kemungkinan yang pilihan 

yang dipertimbangkan. 

3. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral 

adalah benar jika tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan itu 

secara tepat mampu memberi manfaat, baik langsung ataupun tidak langsung, 

untuk masa depan pada setiap orang dan jika manfaat tersebut lebih besar 

daripada biaya dan manfaat alternatif yang ada.”22 

 

 

Dengan demikian kedayagunaan (doelmatigheid) atau kemanfaatan dalam hukum 

menurutnya adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kebahagiaan 

sebanyak-banyaknya pada sebanyak mungkin orang.23 

Oleh sebab itu, baik buruknya hukum diukur dari baik buruknya akibat yang 

ditimbulkan oleh penerapan hukum tersebut, yaitu ketentuan hukum baru dapat 

dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut adalah 

bertambahnya kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. 

Sehingga, baik buruknya hukum akan bergantung pada apakah akibat dari 

penerapan dan pelaksanaan hukum tersebut dapat memberikan dan menambah 

jumlah kebahagiaan atau tidaknya bagi individu dalam pergaulan hidupnya, yang 

hanya dalam ketertiban saja setiap orang akan mendapatkan kesempatam untuk 

mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya. 

Teori Utilitas menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa 

yang berfaedah atau berguna (doelmatig) bagi orang, yakni mewujudkan 

 
22 Mill, Jhon Stuart, Utilitarianism, Liberty and Representative Government, J. M. Dent and 

Sons LTd, London, hlm. 47.  
23Ibid., hlm  52. 
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kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang.24 Teori Utilitas 

menyatakan bahwa Hukum bertujan untuk mewujudkan semata-mata apa yang 

berfaedah/manfaat bagi orang.25 Dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih 

ditonjolkan maka akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian 

oleh karena hukum merupakan tujuanutama dari hukum itu, hal ini akan 

menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan. Teori utilitas ini 

memerlukan dan mengandalkan kepastian hukum yang memerlukan adanya 

peraturan-peraturan yang dirumuskan secara definitif dan berlaku umum. 

 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang 

mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun 

sistematis penelitian.Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi 

fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. 26  Batasan dari istilah yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan: Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau 

wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang 

diharapkan.27 

b. Peraturan Perdagangan: Hal-hal yang berbentuk regulasi/peraturan yang di 

dalamnya mengatur mengenai kegiatan transaksi perdagangan baik 

nasional maupun internasional yang semua prinsip didalam peraturan 

 
24  Asep Warlan Yusuf, Hukum dan Keadilan, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol.2/No.1/2015. 
25  Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992. 
26Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta:Rineka Cipta, 1986) hlm. 

103 
27Abdullah Syukur, 1987, Kumpulan makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep 

Pendekatan dan Relevansinya DalamPembangunan”,Ujung Pandang, Persadi, hlm. 40. 
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perdagangan tersebut harus tunduk pada World Trade Organization 

(WTO). 

c. Penanaman Modal: Segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik 

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.28 

d. PT. Great Giant Pineapple (GGP): Sebuah perusahaan Agro Industri yang 

bergerak dalam Bidang Perkebunan dan Pengalengan Nanas, perusahan 

tersebut berlokasi di Lampung tepatnya Lampung Tengah. 

e. Trade Related Invesment Measures (TRIM’s): perjanjian tentang tindakan-

tindakan investasi yang berhubungan dengan perdagangan.29 

f. World Trade Organization (WTO): Organisasi perdagangan internasional 

yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. 

g. Indonesia: Negara kesatuan yang berbentuk republik.30 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, 

serta sistematika penulisan. 

 

 
28 Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, Lembaran 

Negara RI. Tahun 2007 No. 67,Tambahan Lembaran Negara No. 4724. 
29Syamsul Arifin dan Dian Ediana Rae, Kerjasama Perdagangan Internasional, (Jakarta:PT 

Gramedia, 2004) hlm 3. 
30Pasal 1 ayat (1), Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian 

mengenai implementasi Trade Related Investment Measures (TRIM’s) dalam 

bidang penanaman modal pada PT. Great Giant Pineapple di Indonesia.  

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari 

Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah 

didapat penelitian, terdiri dari Implementasi implementasi pelaksanaan 

pengaturan perdagangan dalam bidang penanaman modal pada (PT. Great 

Giant Pineapple) berdasarkan ketentuan Trade Related Investment Measures 

(TRIMs) – World Trade Organization(WTO) di Indonesia menurut Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Faktor 

penghambat dalam kegiatan perdagangan di bidang penanaman modal pada 

(Great Giant PineappleCorporation) berdasarkan ketentuan Trade Related 

Investment Measures (TRIMs) World Trade Organization(WTO) di Indonesia 

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

 

V. PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 



 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Umum Penanaman Modal Di Indonesia 

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, 

baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang- 

undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia 

usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa 

perundang-undangan. Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam, 

menginvestasikan.31 

 

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, 

baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undagan. 

Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, 

sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa 

perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai 

pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara 

interchangeable.32 

 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal menjelaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 

 
31 Andreas Halim, 2003, Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia,Surabaya, Sulita  Jaya, 

hlm. 166. 
32 Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di 

Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia,  hlm.1 
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menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun  penanam  

modal  asing  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah negara Republik Indonesia. 

Penanaman modal diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki 

dengan menanamkanya ke usaha / proyek yang produktif baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengambilan modal 

awalnya di kemudian hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan 

sejumlah keuntungan dari penanaman modal di maksud. Penanaman Modal 

merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam 

negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia.33 

 

Pada dasarnya Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal 

yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan 

hukum (juridical person), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan 

nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan 

(equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. 

Oleh karenanya makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian 

pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan 

harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil/ keuntungan.34 

 
33Ria Sintha Devi, Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing (PMA) Di 

Indonesia, Jurnal Rectum Vol. 1/No. 2/Juli/19. 
34 Dhaniswara K. Harjono,2007,Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap 

Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19. 
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Penjabaran mengenai pengertian penanaman modal salah satunya adalah itikad 

atau sebuah komitmen untuk mengikat modal yang kita miliki saat ini baik secara 

individu maupun kelompok untuk periode waktu kemasa depan guna 

mendapatkan keuntungan atas pengorbanan penanam modal. 

 

Lain pihak, Pengertian penanaman modal kadangkala menimbulkan perbedaan 

penafsiran. Sebagian pendapat menyatakan bahwa pengertian penanaman modal 

secara langsung (direct investment) memiliki penafsiran yang sama dengan 

penanaman secara tidak langsung atau melalui pasar modal (indirect investment). 

Pengertian ini menjelaskan bahwa penanaman modal secara langsung tidak sama 

dengan penanaman modal secara tidak langsung. Penanaman modal tidak hanya 

terbatas pada lingkungan internal di dalam sebuah wilayah. bisa sangat luas terjadi 

antar pualu, bahkan antar kontinen.35 

 

Dari definisi-definisi tersebut pada dasarnya dapat dikatakan bahwa 

investasi/penanaman modal merupakan sebuah kegiatan penanaman modal baik 

berupa uang atau asset lainnya dengan tujuan utama untuk memperoleh suatu 

keuntungan. 

 

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Penanaman Modal di Indonesia 

Dasar hukum penanaman modal di Indonesia diawali pada tahun 1953, dimana  

pemerintah menyusun suatu rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing 

(PMA) yang dirancang untuk berbagai persyaratan minimum diiringi dengan 

mendorong penanaman modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu. Oleh 

 
35http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1706386&val=6843&title=S

TUDI%20KEBIJAKAN%20PENANAMAN%20MODAL%20INDONESIA (diakses pada 4 

September 2021) 

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1706386&val=6843&title=STUDI%20KEBIJAKAN%20PENANAMAN%20MODAL%20INDONESIA
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1706386&val=6843&title=STUDI%20KEBIJAKAN%20PENANAMAN%20MODAL%20INDONESIA
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Pauw dikemukakan bahwa undang-undang tersebut tidak banyak memberikan 

kemudahan, membatasi para penanam modal asing untuk bergerak pada beberapa 

bidang usaha tertentu diantaranya jasa pelayanan umum dan pertambangan, 

namun menguntungkan penanam modal dalam negeri pada beberapa bidang usaha 

yang biasanya dijalankan oleh orang Indonesia. 

 

Selanjutnya pengaturan dasar hukum mengenai Penanaman Modal di Indonesia di 

mulai dengan pemberlakuan Undang Undang No. 78 Tahun 1958 tentang 

Penanaman Modal Asing yang dalam pelaksanaannya mengalami kemandekan. 

Kemudian pada Tahun 1967 diterbitkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 

tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian di ubah dengan Undang Undang 

No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang Nomor 6 

Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian 

diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Tambahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968. 

 

Keberadaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang Undang 

Nomor 12 Tahun 1968 yang sudah berlaku kurang lebih 40 Tahun dirasakan perlu 

untuk dilakukan perubahan dan penggantian. Penggantian ini di dasarkan karena 

kedua Undang Undang Penanaman Modal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan 

tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian 
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nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang Penanaman 

Modal yang berdaya saing dan berpihak pada kepentingan nasional.36 

Kemudian, penataan regulasi penanaman modal dicabut dan digantikan dengan 

dimulainya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UUPM). Undang-undang ini disahkan, diundangkan dan 

berlaku pada tanggal 26 April 2007 dan kehadirannya diperuntukkan menata 

regulasi penanaman modal. UUPM dapat dikatakan hadir untuk menata regulasi 

penanaman modal dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu:  

1. UUPM mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1970 (UUPMA).  

2. UUPM mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1970 (UUPMDN).37 

 

Sebagaimana peraturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang Penanaman 

Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri diatur dalam 

beberapa peraturan yang telah beberapa kali mengalami perubahan yang meliputi 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden,Surat Edaran 

Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM, Keputusan Menteri Negara Investasi/ 

Kepala BKPM, Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM dan 

Menteri Koperasi, Pengusaha kecil dan menengah, Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan, dan Keputusan Gubernur dan lain-lain.38 

 

 
36Dhaniswara K Harjono, Op.cit, hlm. 24 
37https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/downloadSuppFile/378/7

2 (diakses pada 5 September 2021) 
38 Bintoro Tjokoromidjojo, 1979, Perencanaan Pembangunan, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 

28. 

https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/downloadSuppFile/378/72
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/downloadSuppFile/378/72


25 
 

 
 

Walaupun dengan hanya menggunakan dasar hukum kedua undang-undang 

tersebut, investasi di Indonesia cukup berkembang dengan baik. Namun, untuk 

mendukung tercapainya cita-cita serta sasaran pembangunan ekonomi nasional, 

maka harus dilakukan sebuah pembaharuan terhadap undag-undang penanaman 

modal sesuai dengan perkembangan zaman, yang dimana penanaman modal harus 

menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai 

upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial, mewujudkan 

pemerataan ekonomi bangsa Indonesia, menciptakan lapangan kerja, mendorong 

pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. 

 

Untuk itu, terhadap undang-undang penanaman modal dilakukan sebuah 

pembaharuan yang isi didalamnya menyesuaikan keadaan dan kebutuhan 

perekonomian serta cita-cita nasional bangsa Indonesia.Dengan disahkannya 

Undang Undang No. 25 tahun 2007 pada 26 April 2007 yang merupakan 

kebijakan tentang Penanaman Modal dalam rangka perlunya peningkatan 

penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi merijadi kekuatan riil, baik 

menggunakan modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, 

merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi 

nasional tanpa harus mengorbankan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia.39 

Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal, masih menjadi dasar payung hukum pelaksanaan kegiatan penanaman 

modal di Indonesia dan menjadi ketentuan pengaturan regulasi pada bidang 

penananaman modal di Indonesia. 

 
39 Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, Kepastian Hukum Investasi Di Indonesia Melalui 

Omnibus Law, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntasnsi) Vol.4 No. 1 , 2020. 
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C. Jenis Penanaman Modal di Indonesia 

Dengan adanya ketentuan pengaturan mengenai penanaman modal pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang didalamnya 

mengatur mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanamanan Modal 

Asing, maka perlu dijabarkan serta diperjelas mengenai pengertian dari kedua 

jenis penanaman modal  tersebut. Dalam hal ini adalah sebagai berikut:    

 

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, 

yaitu, domestic investment. Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 25 tahun 

2007, keberadaan Penanaman Modal Dalam Negeri di atur dalam UU Nomor 6 

tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Pasal 1 jo Pasal 2. Menurut 

ketentuan tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan modal 

dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia 

termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun 

swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang 

disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak 

diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 bagi usaha-usaha yang 

mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya, dimana tersebut dapat 

dilakukan secara langsung oleh pemiliknya sendiri atau tidak langsung, yakni 

melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat perbendaharaan negara, emisi-

emisi lainnya seperti saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan serta 

deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.  
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Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri menurut ketentuan pasal 1 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden 

Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang 

Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di 

Bidang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Dalam 

Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah 

negara republik Indonesia Yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri 

dengan menggunakan modal dalam negeri.40 

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pihak 

yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah: 

1. Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau; 

2. Badan Usaha Indonesia, dan atau; 

3. Badan Hukum Indonesia. 

Sedangkan menurut Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Faktor-Faktor Yang 

menjadi pertimbangan dalam rangka penanaman modal terutama modal asing: 

1. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan 

2. Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing 

3. Stabilitas politik,stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan 

4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya 

5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam 

pembuatan hasil produksi 

6. Adanya tenaga kerja yang terjangkau untuk produksi 

7. Tanah untuk tempat usaha 

8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai 

9. Kemudian perundang-undangan danhukum yang mendukung jaminan 

usaha41 

 

 
40Dhaniswara K Harjono, Op.cit, hlm.139-140. 
41 Aprilia Dwi ratnasari, Dody Setyadi, dan Umar Farouk, Analisis Pengaruh Perkembangan 

Penananaan Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA)Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Provimsi Jawa Tengah, Jurnal Polines,2014, hlm. 6 
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2. Penanaman Modal Asing 

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu 

foreign investment. Penanaman modal asing (PMA) yaitu suatu bentuk investasi 

dengan cara membangun dan membeli total perusahaan.Dalam pasal  1  Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1967 tentang  Penanaman  Modal  Asing, Penanaman  

Modal  Asing  adalah  hanya  meliputi  modal  asing    secara  langsung yang  

dilakukan  menurut  atau  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  undang-undang dan 

digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. 

Dapat dilihat dari definisi tersebut, unsur-unsur Penanaman Modal Asing 

meliputi: 

1. Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menangggung 

semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut. 

2. Menurut Undang-undang, artinya bahwa modal asing yang di investasikan di 

Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada subtansi, prosedur dan 

syarat-syarat yang telh ditentukan dalam peraaturan Perundang-undangan 

yang berlakuk dan ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. 

3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya modal yang 

ditanamkan  oleh  investor  asing  digunakan  untuk  menjalankan  perusahaan 

di Indonesia harus berstatus sebagai Badan Hukum. 

Pada Undang  Undang  No.  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal   dalam 

Pasal 1 ayat (3) dan   Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden No. 76 Tahun  2007 

tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang  Tertutup  dan  

Bidang  Usaha  Yang  Terbuka  Dengan  Persyaratan  di Bidang Penanaman 
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Modal memberikan pengertian dan difinisi yang jelas mengenai  Penanaman  

Modal  Asing,  sebagai  berikut,    Penanaman  Modal  Asing adalah  kegiatan  

menanam  modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  Republik  Indonesia yang 

dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal  Dalam Negeri. 

Pengertian  Penanaman  Modal  Asing  menurut  Hulman  Panjaitan  adalah suatu 

kegiatan Penanaman Modal yang didalamnya  terdapat unsur asing (foreign 

element), unsur asing mana dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang 

berbeda,  asal  modal  dan  sebagainya.  Dalam  Penanaman  Modal  Asing,  

modal yang  ditanam  adalah  modal  milik  asing  maupun  modal  patungan  

antara  modal milik asing dengan modal dalam negeri. Pengertian lain tentang 

Penanaman Modal asing juga diberikan oleh Organization European Economic 

Cooperation  (OEEC)yang dikutip oleh Aminuddinn Ilmar,  yaitu: direct  

investment,  is  mean    acquisition  of    suficient  interest  in  an undertaking to 

ensure its  control by the investor. Berdasarkan difinisi tersebut, maka Penanaman 

Modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam 

perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa   Penanaman Modal  

mempunyai penguasaan  atas modal.42 

Penanaman modal asing (PMA) yaitu suatu bentuk investasi dengan cara 

membangun dan membeli total perusahaan. Penanaman modal asing mempunyai 

kelebihan yaitu sifatnya jangka panjang, dapat memberikan keadilan dalam 

pergantian tegnologi, pergantian manajemen dan membuka lapangan kerja yang 

baru. Suatu lapangan kerja sangat penting bagi Negara yang yang sedang 

 
42Dhaniswara K. Harjono, Op.cit, hlm. 141-142. 
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berkembang hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemerintah dalam 

menyediakan lapangan kerja.43 

Penanaman modal asing mempunyai kelebihan yaitu sifatnya jangka panjang, 

dapat memberikan keadilan dalam pergantian tegnologi, pergantian manajemen 

dan membuka lapangan kerja yang baru. Suatu lapangan kerja sangat penting bagi 

Negara yang yang sedang berkembang hal tersebut dikarenakan keterbatasan 

pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. 

Kehadiran penanaman modal asing di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang 

dianggap baru bagi Negara dan masyarakat Indonesia. Investasi langsung luar 

negeri pernah menjadi unggulkan dalam pembangunan pada saat Negara 

Indonesia menuju percepatan dalam pertumbuhan ekonomi yang sempat tinggi 

diatas 7% per tahunnya tetapi pada waktu sebelum krisis moneter 1997 terjadi. 

Penanaman modal asing sangat membantu industrialisasi dalam pembentukan 

modal dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Modal asing tidak 

hanya berwujud uang dan mesin tetapi juga ketrampilan teknik. Peran modal asing 

sangat mendorong pengusaha daerah untuk bekerja sama dengan pihak asing. 

Modal asing memperkuat sektor Negara maupun swasta sehingga peran 

penanaman modal asing sangat dibutuhkan.  

Tujuan Penanaman Modal Asing, yaitu: 

a. Untuk menanam modal ke suatu Negara. 

 
43 Aprilia Dwi Ratnasari, Dody Setyadi, dan Umar Farouk, Analisis Pengaruh Perkembangan 

Penananaan Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA)Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Provimsi Jawa Tengah, Jurnal Polines,2014. 
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b. Untuk mendapatkan keuntungan biaya produksi yang rendah dan pemanfaatan 

pajak lokal. 

c. Untuk membuat tantangan dalam sebuah perdagangan bagi perusahaan 

lainnya. 

d. Untuk mendapatkan return yang tinggi dari Negara sendiri dan system 

perpajakan yang lebih menguntungkan serta infrastruktur yang lebih memadai. 

Fungsi penanaman modal asing di Indonesia yaitu: 

a. Sebagai modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

b. Dapat membantu proses industrialisasi yang sedang berlangsung. 

c. Sebagai modal asing berperan penting dalam penggunaan dana untuk 

perbaikan struktural agar lebih baik dari sebelumnya. 

d. Dapat membantu dalam penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran di 

Indonesia berkurang. 

e. Sebagai acuan ekonomi Indonesia agar semakin lebih baik dari sebelumnya. 

f. Dapat menambah cadangan devisa Negara dari pajak yang diberikan oleh 

penanam modal. 

g. Dapat meningatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

D. Trade Related Investment Measures (TRIM’s) Sebagai Salah Satu Prinsip 

Dalam World Trade Organization (WTO) 

Kegiatan negara di bidang perdagangan Internasional diatur oleh sekumpulan 

peraturan internasional yang ketentuan pokoknya termuat dalam General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang ditandatangani negara-negara pada 
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tahun 1947. Disepakatinya GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan 

antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran 

untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan 

penghasilan dan pemenuhan kebutuhan pemanfaatan sumber sumber daya dunia 

sepenuhnya, serta memperluas produksi serta pertukaran barang. Hal ini akan 

dicapai dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan 

untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain serta menghilangkan 

diskriminasi dalam perdagangan internasional.44 

GATT adalah suatu perjanjian perdagangan internasional yang bersifat multilateral 

yang tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan yang pada gilirannya akan menjurus kepada terciptanya 

kesejahteraan umat manusia. 

Untuk mencapai tujuan-tujuannya GATT suatu kumpulan ketentuan yang 

mengatur sistem perdagangan internasional berpedoman pada lima prinsip utama, 

prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:45 

1. Perdagangan Tanpa Diskriminasi (Trade without Discrimination) 

Prinsip ini termuat dalam Pasal I GATT yang merupakan prinsip utama GATT 

yang biasa disebut sebagai “Most Favored Nations” (MFN),  yaitu bahwa suatu 

negara yang tergabung dalam GATT tidak boleh memberikan suatu ke istimewaan 

yang menguntungkan kepada suatu atau kelompok negara tertentu, atau dalam 

kata lain bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar 

 
44 Hata, Apek-Aspek Hukum Dan Non-Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem 

GATT & WTO, STHB Press, Bandung, 1998, hlm. 2. 
45 Nanik Trihastuti,2001, Kontrak Karya di Bidang Pertambangan Sebagai Salah Satu Bentuk 

Kerjasama Penanaman Modal di Indonesia Suatu Antisipasi Terhadap Era Pasar Bebas (tesis), 

Bandung, hlm. 79-80 (Tidak di Publikasikan). 



33 
 

 
 

nondiskriminatif. Dalam prinsip ini, semua anggota terikat untuk memberikan 

perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta yang 

menyangkut biaya lainnya. 

 

2. Perlakuan Nasional (National Treatment) 

Prinsip ini terdapat pada Pasal III GATT. Prinsip Perlakuan Nasional menyatakan 

bahwa setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama terhadap produksi 

dalam negeri dan terhadap produksi luar negeri. Prinsip National Treatment 

berlaku luas, yang berlaku juga terhadap semua mavam pajak dan pungutan-

pungutan lainnya. Prinsip National Treatmen dan prinsip MFN merupakan prinsip 

sentral dibandingkan prinsip lainnya dalam GATT. 

 

3. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif (prohibition of 

quantitative ristrictions) 

Ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan 

rintangan besar terhadap GATT. Prinsip Restriksi Kuantitatif berlaku terhadap 

ekspor atau impor dalam bentuk apapun (misalnya : Penetapan Kuota Impor atau 

Ekspor, Restriksi Penggunaan Lisensi Impor atau Ekspor, Pengawasan 

pembayaran produk-produk impor atau ekspor), pada umumnya dilarang (dalam 

pasal IX). Hal tersebut disebabkan karena praktik demikian mengganggu praktik 

perdagangan yg normal.  

Pelaksanaan Perdagangan Internasional Prinsip Restriksi Kuantitatif, dapat 

dilakukan oleh suatu Negara dalam hal :  
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a. Untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor; 

b. Untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya yg menyangkut produk 

pertanian dan perikanan;   

c. Untuk mengamankan berdasarkan Escape clause (Pasal XIX), meningkatnya 

impor yg berlebihan (Increase of Imports) di dalam negeri dalam upaya 

melindungi dari, misalnya : Produk dalam negeri;  

d. Untuk melindungi Neraca Pembayaran Luar Negeri suatu Negara (Pasal XII). 

Menurut Pasal XIII, Restriksi Kuantitatif meskipun diperbolehkan, tidak boleh 

diterapkan secara diskriminatif. 

 

4. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif (Tariff Protection)  

Suatu negara yang ingin melindungi industri dalam negeri nya dapat memberi 

perlindungan hanya melalui tarif (menaikkan tarif bea masuk) dan tidak melalui 

tindakan tindakan perdagangan lainnya.  

Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan 

yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Sebagai 

kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan 

tarif ini masih dibolehkan dalam GATT. Negara-negara GATT umumnya banyak 

menggunakan cara untuk melindungi industri dalam negeri nya dan juga untuk 

menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan.46 

 

5. Prinsip Timbal balik (Reciprocity) 

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap negara harus saling memberikan perlakuan 

yang sama dan timbal balik dalam pelaksanaan praktek-praktek hubungan 

 
46Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, 

hlm. 114-115 
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perdagangan internasional. Prinsip ini hanya diperbolehkan dalam keadaan 

tertentu antara lain sebagaimana diatur dalam Artikel XXIV tentang pengaturan 

perdagangan tertentu (Regional Trading arrangement). Prinsip ini termasuk 

prinsip yang fundamental dalam GATT.  

 

Seiring perkembangannya pada tahun 1994, lahir sebuah oraganisasi perdagangan 

internasional yaitu World Trade Organization(WTO)yang membawa dua 

perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, World Trade 

Organization(WTO)mengambil alih GATT menjadikannya salah satu lampiran 

aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-

bidang baru dalam perjanjian World Trade Organization(WTO),khususnya 

Perjanjian Mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIM’s) dan juga dalam 

Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (TRIP’s).  

Dengan berjalannya ketentuan tersebut, 11 kelompok ketentuan pada GATT, 

yaitu:47 

1. Tariff; 

2. Non Tariff Measures; 

3. Tropical Products; 

4. Natural Resources-Based Products; 

5. Textil dan Pakaian; 

6. Pertanian (Agriculture); 

7.  GATT Articles; 

8. Safeguard; 

 
47 Zulfi Diane Zaini, 2001, Bahan Ajar Hukum Perdagangan Internasional, Lampung, 

Universitas Bandar Lampung. hlm. 3 
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9. MTN Agreements and Arrangements; 

10. Subsidies and Countervalling Measures; 

11. Disputes Settlement (Penyelesaian Sengketa). 

Selanjutnya, mengalami penambahan 4 ketentuan baru, yakni: 

1. Pengaturan  Perdagangan Penanaman Modal (Trade Related Investment 

Measusres/TRIM’s); 

2. Pengaturan Perdagangan Jasa (General Agreement Trade in 

Services/GAT’s); 

3. Pengaturan Perdagangan Hak Milik Intelektual (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights); dan  

4.  Pembentukkan Organisasi Perdagangan  Multilateral/Dunia (World Trade 

Organization) 

Dengan ditambahkannya ketentuan baru pada World Trade Organization(WTO), 

masalah penanaman modal telah masuk dalam cakupan substansi yang menjadi 

wewenang World Trade Organization(WTO) melalui dua substansi pokok yaitu: 

1. Masalah Penanaman Modal menjadi bagian World Trade Organization(WTO) 

melalui ketentuan TRIM’s (Trade Related Investment Measures). 

2. Tercakup dalam perjanjian bidang jasa, yaitu GATS (General Agreement On 

Trade in Service) karena ada ketentuan tentang “commercial precense” 

(kehadiran komersial) yang sifatnya secara defimitif menyentuh ketentuan 

penanaman modal dalam TRIM’s. 

Dengan adanya ketentuan baru WTO (World Trade Organization) tersebut, 

terdapat salah satunya pengaturan mengenai bidang penanaman modal atau yang 

dikenal sebagai TRIM’s (Trade Related Investment Measures). TRIM’s (Trade 

Related Investment Measures) atau persetujuan tentang ketentuan di bidang 

penanaman modal yang terkait dengan perdagangan adalah semua ketentuan dan 
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aturan di bidang penanaman modal yang dapat mengganggu atau menghambat 

terlaksananya perdagangan bebas barang dagangan. Alasan dari dimasukkannya 

investasi menjadi salah satu topik perundingan, dapat dilihat dari mandat deklarasi 

Punta Del Este yang menyatakan bahwa “sebagai tindak lanjut atas pengamatan 

terhadap pelaksanaan aturan aturan persetujuan umum tentang tarif dan 

perdagangan (GATT) yang berkaitan dengan pembatasan-pembatasan dan 

gangguan perdagangan sebagai dampak dari ketentuan peraturan penanaman 

modal, perundingan harus menjabarkan lebih lanjut aturan aturan yang diperlukan 

untuk menghindari terjadinya pembatasan dan gangguan perdagangan bebas”.48 

Di dalam ketentuan TRIM’s tersebut, mencerminkan ketentuan prinsip-prinsip 

GATT salah satunya prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) dan Prinsip 

Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif (prohibition of quantitative 

ristrictions), sebagaimana dalam perjanjian ini, ditetapkan bahwa negara anggota 

dilarang menerapkan aturan aturan mengenai penanaman modal yang berkaitan 

dengan perdagangan (TRIM’s) bertentangan dengan ketentuan pasal III GATT, 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil dari perjanjian TRIM’s ini 

merupakan penegasan kembali prinsip-prinsip pokok yaitu, Prinsip “National 

Treatment” (Perlakuan Nasional) dan ketentuan pasal XI GATT 1994 tentang 

Prinsip “prohibition of quantitative ristrictions” (larangan pembatasan jumlah). 

Selain itu di dalam TRIM’s juga terkandung prinsip Non-Diskriminasi (Non-

Discrimination) atau lebih dikenal dengan Prinsip Perdagangan Tanpa 

Diskriminasi (Trade without Discrimination). 

 

 
48 Konsiderans persetujuan TRIMs alinea pertama. 
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E. Kerangka Pikir 

 

  
HUKUM PENANAMAN MODAL 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal 

GATT/World Trade Organization (WTO): Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan 

Agreement Estabilishing The World Trade Organization 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia) 

Trade Related Investment Measures (TRIM’s) 

Prinsip National Treatment Prinsip Pembatasan Restriksi 

Kuantitatif 

Implementasi TRIM’s pada 

PT. Great Giant Pineapple 

Faktor penghambat dalam 

implementasi TRIM’s pada 

PT. Great Giant Pineapple 
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Keterangan: 

Hukum penanaman modal di Indonesia, di atur di dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal sendiri adalah 

segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal asing maupun 

dalam negeri untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Dalam lingkup 

internasional kegiatan penanaman modal/ investasi diatur melalui organisasi 

internasional yaitu World Trade Organization (WTO).  

Melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement 

Estabilishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia secara resmi menjadi anggota World 

Trade Organization(WTO) dan telah meratifikasi kesepakatan pendirian WTO. Di 

dalam organisasi tersebut terdapat beberapa perjanjian yang di peruntukkan bagi 

kegiatan investasi pada negara anggotanya. Salah satu dari perjanjian tersebut 

adalah perjanjian mengenai kegiatan investasi yaitu Trade Related Investment 

Measures (TRIM’s). Pokok dari perjanjian Trade Related Investment Measures 

(TRIM’s) adalah mengenai prinsip national treatment dan prinsip pembatasan 

restriksi kuantitaif.  

PT. Great Giant Pineapple merupakan salah satu perusahaan investasi asing yang 

ada di Indonesia. Dimana dalam hal tersebut PT. Great Giant Pineapple sudah 

seharusnya mengimplementasikan ketentuan Trade Related Investment Measures 

(TRIM’s) pada kegiatan investasi yang dilakukannya. 



 
 

 
 

III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  (penelitian  yuridis)  yang  memiliki  

suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum 

merupakan suatu  cara  yang  sistematis  dalam  melakukan  sebuah  penelitian.49 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif dan empiris. Dalam sebuah penelitian  dapat  menggunakan  salah  satu  

dari  tiga  bagian  grand method yaitu library research, adalah penelitian yang 

didasarkan pada literatur atau data kepustakaan;  field research, adalah  penelitian  

yang  didasarkan  pada studi lapangan; dan bibliographic reasearch, adalah 

penelitian yang didasarkan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Pada 

Penelitian ini, menggunakan library research (Studi Kepustakaan), dan field 

research (Studi Lapangan). 

 

B. Pendekatan Masalah 

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah 

 
49 Abdulkadir  Muhammad, 2004,  Hukum dan  Penelitian  Hukum,  Bandung , PT. Citra  

Aditya  Bakti,  hlm 57.  
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selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti 

akan berbeda secara utuh.  

Penelitian hukum merupakan suatu proses penelitian untuk menentukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bersifat 

dogmatis guna menjawab isu hukum yang berkaitan dengan perilaku dan 

kehidupan masyarakat serta menjawab isu hukum yang tengah dihadapi. Menurut 

Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya.50 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Dalam penelitian ini untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah  yang 

diajukandilakukan  dengan  menggunakan  2  (dua)  pendekatan,  yaitu  

Pendekatan  perundang-undangan yang dilakukan untuk memahami persoalan 

dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum dan 

di dukung dengan pendekatan konseptual yang dilakukan untuk memperoleh 

kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang 

ada. 

1. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) 

Pedekatan ini dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang 

berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan perundang-undangan (statue 

 
50Soerjono Soekanto, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 1 



42 
 

 
 

approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa 

peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan 

penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang 

bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. 51 

Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang 

menggunakan legislasi dan regulasi sebagai dasar acuan untuk melakukan 

penelitian. 

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dimaksudkan untuk menganalisa 

bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilh-istilah 

hukum. Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan suatu jenis 

pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa 

penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-

konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang kaitannya dengan konsep-

konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk 

memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu 

perundang-undangan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.52 

 

 

 
51  Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group, hlm. 93. 
52Ibid. 
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C. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang didapat melalui sumbernya dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh dari masyarakat dan data yang dapat diperoleh dari bahan pustaka.53 

Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini maka 

sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer 

dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di 

lapangan.Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok 

bahasan penelitian ini.54 Data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan Implementasi 

ketentuan Trade Related Invesment Measures (TRIM’s) – World Trade 

Organization (WTO) pada perusahaan (Great Giant Pineapple Corporation) 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Investasi di Indonesia. 

b. Data Sekunder 

Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  (library 

research)  seperti  buku-buku  literatur  dan  karya  ilmiah  yang  berkaitan  

dengan permasalahan penelitian, serta studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, 

konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara 

mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli 

 
53 Soerjono Soekanto, 1993, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta, Hlm. 1. 
54Ibid, hlm. 14. 
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hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Data Sekunder yang digunakan pada 

penelitian ini terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Establishment 

GATT/WTO.  

c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2014 Tentang Perdagangan. 

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

f) Peraturan-Peraturan World Trade Organization (WTO). 

2. Bahan Hukum Sekunder: 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer seperti buku-buku bacaan, tulisan-tulisan ilmiah dan hasil-

hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal hukum dan 

lain-lain. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan  

terhadap bahan-bahan hukum sekunder dan primer seperti rancangan undang- 

undang (RUU), kamus hukum seperti Black Law Dictionary, Kamus Hukum  

Belanda-Indonesia, dan ensiklopedia. 

D. Penentuan Narasumber 

Narasumber merupakan orang yang dapat memberikan infomasi terkait 

permasalahan yang akan dibahas. . Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 
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data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber. 

Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah : Kepala Bagian Legal  PT. 

Great Giant Pineapple. 

 

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  dengan, cara Studi 

Pustaka (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research). 

a. Studi   Pustaka   (Library   Research),   adalah   pengumpulan   data   dengan 

cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara 

mempelajari melalui studi literatur dan ketentuan perundang-undangan yang 

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.. 

b. Studi Lapangan (Field Research), adalah Pengumpulan data yang dilakukan 

dengan kegiatan wawancara kepada Narasumber untuk mengumpulkan data 

yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data diambil dari Pengumpulan data untuk mempermudah analisis 

data yang telah diperoleh. Pengolahan data   dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut : 

a. Identifikasi data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, 

kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh. 

b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, 

diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan. 

c. Sistematisasi data, yaitu mengumpulkan data pada pokok bahasan masing-
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masing dengan sistematis. 

 

F. Analisis Data 

Apabila  semua  data  sekunder  telah  didapatkan  melalui  studi  pustaka  (library  

research), studi dokumen (document research) serta data pendukung yang 

diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan 

menggunakan  analisis  yuridis  kualitatif,  yaitu  analisis  dengan  cara  

menafsirkan data yang dikaji dengan teori-teori dan asas-asas, serta 

memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan 

ketentuan peraturan hukum  yang lain dengan memperhatikan hierarki peraturan 

perundang-undangan yang diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat. 
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V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Trade Related Investment Measures (TRIM’s) dalam kegiatan 

penanaman modal pada PT. Great Giant Pineapple, terutama dalam 

kegiatan ekspor PT. Great Giant Pineapple dilakukan dan tunduk pada 

Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan, serta peraturan lain yang telah ditetapkan oleh 

Kementrian khususnya dibidang investasi.  Selanjutnya, implementasi 

ketentuan Trade Related Investment Measures (TRIM’s) - World Trade 

Organization (WTO), dalam kegiatan investasi pada PT. Great Giant 

Pineapple telah berdasarkan pada prinsip  National Treatment dan 

Pembatasan Kuantitatif atau yang sering dikenal dengan Prohibition of 

Quantitative Ristrictions dilakukan dengan berlandaskan Peraturan 

Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2007 tentang investasi yang ada di 

Indonesia.  

2. Faktor penghambat yang terjadi pada implementasi Trade Related 

Investment Measures (TRIM’s) dalam kegiatan penanaman modal di PT. 

Great Giant Pineapple terdapat di dalam Peraturan Trade Related Investment 
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Measures (TRIM’s) itu sendiri, di dalamnya diakui berbagai peraturan dan 

tindakan tertentu di bidang penanaman modal yang diterapkan negara-negara 

anggota WTO yang melakukan transaksi perdagangan ekspor dan impor  

telah menghambat dan mengganggu arus perdagangan di tingkat 

internasional pada umumnya. Salah satunya adalah perjanjian untuk 

menentukan jenis tindakan yang dilarang atau dianggap melanggar ketentuan 

GATT/ WTO, yang terdiri dari dua hal pokok, yakni: Local Content 

Requiretment (persyaratan kandungan lokal), serta Trade Balancing 

Requiretment (persyaratan keseimbangan dalam perdagangan), Kemudian 

Indonesia baru memiliki perundang-undangan tentang penanaman modal 

yang di dalamnya mengikuti kebijaka TRIM’s baru ada sejak disahkannya 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada pemerintah Negara Republik Indonesia khususnya 

Kementrian Bidang Kemaritiman dan Investasi akan menjadi lebih baik bila 

kebijakan dalam transaksi perdagangan ekspor dan impor suatu produk 

barang dapat lebih diminimalisir dan lebih diefektifkan pengaturannya dalam 

implementasi terhadap para pelaku bisnis sebagai salah satu upaya untuk 

memberikan devisa kepada negara republik Indonesia yang lebih maksimal. 

2. Dalam rangka mempertahankan citra dan nama baik perusahaan, disarankan 

kepada PT. Great Giant Pineapple dapat terus menjaga bahkan 

meningkatkan standar kualitas produk barang hasil produksi agar dapat terus 
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secara berkelanjutan bersaing di pasar global dalam kegiatan transaksi 

perdagangan internasional serta dapat terus menjalankan setiap kegiatan 

produksi dan kegiatan pengolahan perusahaan terutama dalam kegiatan impor 

dan ekspor yang berkaitan dengan bidang penanaman sesuai dan patuh  

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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