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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BEL AKANG 

Kekayaan ala yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa 

banyak terdapat di seluruh wilayah tanah air [Indonesia, yang tersebar luas dari 

0bang sapat mcrauke yang belum dapat diolah untuk dijadikan kekuatan 

ekonomi rnl disebabkan karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi 

Perbangunan ekonomi diartik.an sebagat pengolahan kekuatan 

ekonomi potensnl mnenjadi kekuatan ekonomi ritl melalui penanaman modal, 

penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, 

penambahan kemampuan berorganisasi dan management berdasarkan 

pancasila." 

Dengan demilian arti penting modal bagi pembangunan ekonomi 

egara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada azasnya adalah untuk 

meningkatkan perekonomian nasional. Dengan kata lain, untuk meningkatkan 

kesempatan kerja, meraih teknologi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 

Peningkatan ekonouni dan pembangunan lebih lanjut diusahakan untuk 

menggahi kemampuan sendini dani bangsa Indonesia, namun hal tersebut tidak 

boleh menimbulkan keseganan untuk mermanfaatka potensi-potensi modal, 

teknologi dan skill yang tersedia dani luar negeni selama segala sesuatu benar 

Soedjono Dijosisoro, A/kw erosalea Megeai Peasaas Moedat Di ludo.la 
Manda Mau, Bdung. 19994l 6 
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benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengalibatk.an 

ketergantungan terhadap luar negeri 

Oleh larena itu bangsa lndon ia harus bekerjakeras dan efisen untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam hal modal, ilmu pengetahuan dan 

teknolog serta kemarnpuan berorganisasi dan management. Kemampuan 

bangsa Indonesia yang semakin mer gkat  dapat  mengurangi ketergantungan 

pada bantuan luar negeni da atau penanatan modal asing 

Dalam rangka pemanfaatan potense-potent modal, teknolog dan kl 

yang tersedia dari luar negeri untuk diabdikn kepada pembangunan ekonomi 

nasional, telah ditetapk Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing. 

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 9yang selanjutmya disebut UUPMA 

berisi ketentua-ketentuan mengena peraturan urrnun tentang Pensa.a 

Modal Asing serta mnemuat tentang ketentuan-ketcntuan pembebasan dan 

kelonggaran perpajak.an dan fasilitas-fasilitas lain untuk menanik para 

Penanam Modal Asing 

Tahu 2003, leberadaan Asea Free Trade Area (AFTA) yang 

merupak.an kerja sama kesepuluh negara-negara ASEAN sudah diberlakukan 

$4car%a penuh Suk.a tidal suk.a. siap tidal siap, Indonesia telah tenkat dan 

harus menghadapi era perdaganga bebas ASEAN. Berbagai peluang dapat 

diraih Indonesia dalamn berbagai bidang, bask dibidang perdagangan, investast, 

industni, teknolog. atau bidang lain Sebaliknya tantangan yang cukup besar 
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Jga menghadang untuk memenangkan pertarngan AFTA" tersebut 

Kebijakan AFTA ditempuh dengan cara menghapuskan segala bentuk protekst 

perdagangan dan kebijakan tariff dan non tariff yang selama ini menjadi 

hambatan dagang intra ASEAN." 

lrvestast dan perdagangan merupak.an dua sisi penting dalam kegiatan 

ekonomi, bagaikan sekeping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Maka 

dengan adanya perdagangan bebas duria tersebut tentu mengharusk.an setiap 

negar untuk siap menerima barang dan jasa dari negara lain tanpa hambatan 

hambatan baik yang berupa hambatan fiscal maupun non fiscal. Indonesia 

scbagai negara berkembang harus mempunyai kesiapan berdasark.an 

kemampuan sendini, tetapi yang terjadi adalah semakin bebasnya penanaman 

modal asing di Indonesia, menyebabkan bangsa Indonesia semakin memihiki 

ketergantungan yang besar kepada modal asing 

Partisipast asing dalam investasit langsung pada dasamnya dilakukan 

dua carat 

strarght investment, dimana pihak asing mengadakan dan memihiki ires4a 

2 melalui kerja Sana invest, vestast terselenggar.a atas kerjasama pihak 

asing dengan pihak nasional, baik pemerintah maupun swasta atau yang 
, " disebut keras ama patung.an (ont venture coorporatton 

" Rosyidah Rak.hmati, A/hon 

MediPublishing. Surabaya, 2003, hel Io 
1id, hal 7 
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Kerjasama modal asing dan modal nasional diatur pada Pasal 23 dan 

Pasal 27 UUPMA 

Ketentuan Pasal 23 UUPMA menyatakan 

I Dalam bidang usaha yang terbka bagt modal asing dapat diadakan 
kerasama antara modal asing dengan modal nastonal dengan menginget 
Pasal 3 

2. l'emerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang dan car-cqra 
kerjasama antara modal asing dan modal nastonal dengan memanfaatken 
modal dan keahlian yang dimilk pihak asing dalam bidang ekspor serte 
produksi barang- barang dan jasa- fas" 

Ketentuan Pasal 27 UUPMA bahwa perusahaan yang seluruh 

modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi 

modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan memuat 

imbangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya peluang bag pemilik 

modal nasional untuk berpartisipasi secara efeknif berpatungan dengan investor 

sing 

Peraturan emeritah No. 20 Tahun I994 engatur ketentuan men genai 

kepemihikan saham, bahwa investor asing harus berpatungan dengan partner 

lokal untuk sektor-sektor khusus dibidang infrastruktr minimal 5%. 

Perjanjian joint-venture di Indonesia disamping tunduk kepada Paeat. 

Pasal dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga tunduk kepada 

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah sehubungan dengan 

penanaman modal asing. Seper, perubahan kepemihikan saham dalam 

nld. hat73 

" 4loon ardait. Mada.h Ao«leis era.tea erslamg-slogan Tentaeg 
PerubahaPenyemprrota Udag-dang Peraata Modal Badan Pembinan 
Hukum Nasional Departemen ehakiman RI 1995/1996 

l 
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kerjasama joint-venture harus dengan persetujuan para partner dan harus 

dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Badan Penanaman Modal. 

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis tertarik ingin 

mengetahui pemberian ijin oleh BPM (Badan Penanaman Modal) dalam 

prosedur pelaksanaan perubahan kepemilikan saham dalam kerjasama joint 

venture 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis akan membatasi 

permasalahan yaitu pemberian ijin oleh BPM (Badan Penanaman Modal) 

dalam prosedur pelaksanaan perubahan kepemihikan saham dalam kerjasama 

joint-venture.. Hal ini mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari 

penulis. 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasark.an hal-hal yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi 

permasalahan adalah 

I. Bagaimanakah pemberian ijin oleh BPM (Badan Penanaman Modal) 

dalam prosedur pelaksanaan perubahan kepemilikan saham dalam 

kerjasama joint-venture ? 

2.Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perubahan 

kepemilikan saham dalam kerjasama joint-venture 

" ten  Rajagukguk, /mdoesia Saha, Bin Aksara, Jakarta, 1985, heal. 16 
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3. Sejauh mana perlindungan yang diberikan Undang-undang No. I Tahun 

1967 tentang PMA junco PP. No. 20 Tahun 1994 Tentang kepemit 

Saham dan Undang-undang No. I Tahun 1995 Tentang Perseoran Terbate 

memberikan kesempatan bagi pemegang saham minoritas Indonesia untuk 

meningkatkan kepemilikan sahamya ? 

D. TUJUAN PENELITLAN 

Dalam penelitian ini diharakan dapat berguna untuke ; 

I. Untuk mengetahi pemberian ijin oleh BM (Badan Penanaman Modal) 

dalam prosedur pelaksanaan perubahan kepemilik.an saham dalan 

kerjasama joint-venture 

• Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan 

epemilikan saham dalam kerjasama joint-venture 

3. Lntuk mcngctahui_perlindungan yang diberikan Undang-undang No. I 

Tahun 1967 tentang PMA junco PP. No. 20 Tahun 1994 Tentang 

kepemilikan Saham dan Undang-undang No, Tahu 1995 Tentang 

Perseoran Terbatas memberikan kesempatan bagi pemegang sahan 

minoritas Indonesia untuk meningkatk.an kepemilika sahamnya 

E. KEGUNAAN PENELITLAN 

Dalam penelitian ii dihrapk.an dapat berguna untuk ; 

I. Kegunaan Teoritis 
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Dari penehitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam pengembangan 

ukum Penanaman Modal atau Hukum Investasi 

2. Kegunaan Prak.tis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

penegtahuan bagi masyarakat selaku subjek hukum yang sering melakukan 

aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan hukumn khususnya dalam hal ini 

para pihak penanam, dan pada pihak pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia 

F. METODE PENELITLAN 

l. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang diunakan adalah pendekatan yuridis 

normatif, yaito pendekatan yang didasark.an pada ketentuan perate 

perdang-undangan dan hukum positif yang diberlakukan baik secar 

umum yaitu KUH Perdata dan peraturan khususnya; UU No, tahun 

1967 Tentang PMA, UU No. 6 Tahun 1968 Tentang PMDN, UU no. I 

Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, PP No. 20 Tahun 1994 Tentang 

Kepemilikan Saham Dalam Kerjasama Patungan, Keppres No. 37 Tahu 

1999 Tentang BKPM, Keppres No. 116 Tahu 1998 Tentang BKPMD, 

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penaaman Modal (Nome 

57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman 

Modal yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA) 
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2 Spesifkart penelitan 

Soestfilasst penelitan yang dipergunak.an dalam penulisan ini 

adalah peneitian de sknpif yaitu penehitian yang menggambark.an objek 

masalah, dengan mak sud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku 

secara umum 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang dikurpulkan meliputi, 

a Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dani lapangan Data 

primer dalam penelitian mm diperoleh dengan mengadak.an penehitian 

langsung ke objek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah 

yang ada dalam sknipsi ini, sedangkan data yang didapat dalam 

penehitian ini menggunak.an metode interview (wawancata) Interview 

merupal.an suatu tehmik pengumpulan data dengan cara wawancara 

secara sistematis didasark.an pada tujuan research Wawancar 

dilakukan dengan Bapak Suparwoto staff bidang pelayanan umum 

perizinan PMDN dan PMA di BP\M (Badan Penanaman Modal) 

Propinsi harwa Tengah 

Data imi diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu bahan 

bahan yang diperoleh dari buku-buku lierarur, dokumen-dokumen 

hasil penelitian, Undang-undang dan peraturan yang ada hubungannya 
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dengan materni penelitian. Data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan disebut data sekunder. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di BPM (Badan Penanaman Modal) Propinsi 

Jawa Tengah yang berkedudukan di Kota Semarang. JI Mgr 

Soegiyopranoto No. I Semarang 

5. Metode Analisa Data 

Semua cara yang diperoleh selama melakukan penehitian, baik data 

yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku kepustakaan, data hasil 

wawancara dan data yang dperoleh dengan jalan membenikan pertanyaan 

pertanyaan tertulis tersebut kemudian dianahisa Analisa yang digunak.an 

dalam sknipst imi adalah analisa khtatif. Analisa kuahtanif yaitu 

pembahasan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk suatu uraian dan 

bukan dalam bentuk suatu angka 

G, SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk membeni gambaran yang lebih jelas dan terperinci dalam 

penyusunan skripsi ini, maka pembahasannya penulis susun secara sistematis 

dan terbagi dalam empat bab dengan uraian singkat sebagai benikut 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pendahuluan yang 

berisi latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penehtian, kegunaan penehitian, metode penehitian dan 

sistematiks penulisan 



BAB I TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini penulis menguraikan tentang Tinjauan Umum 

Penanaman Modal meliputi, pengertian Penanaman Modal, 

Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengertian 

penanaman Modal Asing, Bentuk kerjasama antara Modal Asing 

dan Modal Nasional, Bidang Usaha Penanaman Modal di 

Indonesia dan Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman 

Modal; Joint Venture, mehiputi pengertian Joint Venture, Dasat 

Hukum Joint Ventre, Pola Kepemilikan Modal/Struktur 

Permodalan, Penggantian Parner Dalam Joint Venture; Perseroan 

Terbatas, meliputi Pengertian PT, Cirieciri Perseroan Terbatas, 

Organ-organ Perseroan Terbatas; saham, meliputi Pengertian 

Saham, Jenis-jenis Saham, Penambahan Modal/Penerbitan Saha, 

Pengalihan Saham dari Pihak Indonesia Kepada Pihak Asing, 

Pengalihan Saham Dari Pihak Asing Kepada Pihak Indonesia. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian 

Gambaran Umum BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), 

BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah), dan BPM 

(Badan Penanaman Modal) Propinsi Jawa Tengah, Pemberian ljin 

Oleh B3PM ( Badan Penanaman Modal) dalam Prosedur 

Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan Saham Dalam Kerjasama 

Joint. Venture, Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya 
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Perubahan Kepemihikan Saham Dalam Kerjasama Joint Venture; 

Perlindungan Hukum Yang Dibenikan Oleh UU No. I Tahun 

1967 Tentang PMA junco PP No. 20 Tahun 1994 Tentang 

Kepemihikan Saham dan UU No. I Tahun 1995 Tentang 

Perseroan Terbatas Memberikan Kesempatan Bagi Pemegang 

Saham Minoritas Indonesia Untuk Meningkatkan Kepemibikan 

Sahamnya 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMP[RAN 



t 

• 

, 

BAB IL 

TIN.JAUAN PUST AKA 

A.TINJAUAN UMUM PENANAMAN MODAL 

l, Pengertian Penanaman Modal 

Pengentian umum penanaman modal adalah modal yang 

dimak sudkan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan usaha yang 

bersifat ekonomis lstilah penanaman modal merupakan terjemahan kata 

investment berasal dani bahasa Inggns yang diserap dalam bahasa 

Indonesia menjadi investast yang mempunyai arti penanaman modal atau 

investat adalah sah-sah saya untuk di gunak.an" 

nvestast pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana 

pada saat imi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasad 

mendata." 

Dalam prakteknya, istilah investasi sering dipergunakan dalam arti 

yang berbeda-beda Oleh karena itu, Komarudin membenkan pengertan 

investast tersebut dalam 3( tiga )arti yaitu" 

a Suatu tindakan untuk membeli saham, obligast atau surat penyertaan 

lainnya 

b. Suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal 

¢ Peranfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan 

dimasa yang akan datang 

"Rosyidah Rahenawat.op Cit. had 
A%Aul Hali A#all.l veter Sale mba  Empt, Jal.a 2003, hl S 

geidash Rahm.at. 0 (it,heal J 
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Secara umum dikenal ada 2 (dua) macam penanaman modal 

yaitu." 

a. Penanaman modal secara langsung (direct investment) 

Adalah suatu bentuk penanaman modal secara langsung, dalam hal 

ini pihak investor langsung terbibatan aktif dslam kegiatan 

pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila 

terjadi suatu kerugian. Keterlibatan langsung pihak investor 

terhadap investasi yang dilakukan baik dalam aspek permodalan 

pengelolaan, pengawasan. Dalam hal menanamkan modal 

keterlibatan investor secara langsung dapat dilakukan melalui 

berbagai cara penanaman modal, seperti rvestasi-investasi dalam 

bentuk 

l) modal sendiri; 

2) modal dari dana pinjaman, 

3) modal yang bersifat nyata (tangible) dan tidak nyata 

(intangible), 

4) modal dari keuntungan usaha (reinvestment), 

J) modal langsung (straight investment)y 

6) modal patungan (int venture, joint enterprise) 

7) partisipasi modal dalam bentuk kerjasama dalam hubungan 

kotraktua 

pat hat 



b. Penanaman modal tidak langsung ( portofolio investment 

Adalah suatu bentuk penanaman modal dimana pihak investor tidak 

langsung terhibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. /rvestasi 

terjadi melalui pemihikan surat-surat pinjaman jangka panjang 

(obligast) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut 

ditanamkan atau hanya memasukkan modal dalam bentuk tang 

ala valuta asing semata 

2. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri 

Penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-undang No. 6 

Tahun 1968. Yang dimaksud Penanaman Modal Dalam Negeri menurut 

Pasal I Undang-undang No. 6 Tahun 1968 selanjutnya disebut UUPMD\N 

adalah; 

" Bagan daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termask hake. 
hak dan benda, baik yang dimilikt oteh Negara maupun sate 
asional atau swasta asing yang berdom#silt di Indonesia yang 
disisthkan _disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang 

modal tersebut tidak datur oleh ketentan-ketentuan P'est 
Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang P'enanaman Modal 
Asing" 

Pihak swasta yang memiliki modal data negeri tersebut dalam 

rumusan Pasal I UUPMA dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan 

hukurn yang didinikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia 

Modal dalam negeri diartikan sebagai sumber prodktif dari 

masyarakat Indonesia yang dapat dipergunakan bagi pemban gunan ekonomi 

pada umumnya. Modal dalam negeri adalah modal yang merupakan bagian 
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dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda 

(bergerak dan tidak bergerak) yang dapat disediakan untuk menjalankan 

suatu usaha/perusahaan (contoh dani kekayaan yang dimaksud adal 

tanah, bangunan, kayu di hutan, dan lain-lain). Kekaryaan tersebut dapat 

dimihiki oleh negara dalam hal ini pemerintah atau swasta. Kekayaan yang 

dimiliki pihake swasta selanjutya dibagi-bagi lag menjar ' 

a Kekayaan yang dimiliki oleh swasta nasional (warga negara Indonesia), 

baik perorangan maupun badan hukum, termasuk koperasi. 

b. Kekayaan yang dimiliki oleh swasta asing (warga negara asing) bail 

perorangan maupun badan hukum 

Modal dalam negeri termasuk juga di dalamnya adalah alat.alt 

pembayaran luar negeni yang dimihki oleh negara dan swasta nasional yang 

disahkan atau disediakan untuk menjalank.an usahanya di Indonesia 

• Pengertian Pena na man Modal Asing 

Penanaman modal asing adalah modal dari suatu negara baik milik 

perorangan maupun baden huk.um yang ditanam ke dalam wilayah huk 

negara lain. Benik:ut ini penulis kemukak.an pengertian penanaman modal 

asing berdasarkan Pasal I UUPMA, sccara tegas dinyatakan 

" Pengertan penanaman Modal Ang hanyalah mehip 
Penananan Modal Ang secara langsung dlakukan menurut atau 
erdursarkn ketentanketenan t/dang-undang mt dan en 
dgunakan untuk menjalankan perusahaan de Indonesia, dalam art 
bahwa pemthik modal secara langsung menanggong restko dear 
penaama modal terse he 
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Dari pengertian tersebut, Ismail Suny dan Rudiono Rohmat (I968) 

berpendapat bahwa perumusan Pasal I UUPMA tersebut mengandung tga 

unsur pokok, yaitu" 

ay. Penanaman modal secara langsung 

b) Penggunaan modal untuk menjalank.an perusahaan 

c). /Resilo yang lag sung ditang gung oleh Pemihik Modal 

Terhadap kajian ketentuan Pasal I UUPMA dimaksudkan bahwa 

Perusahaan tersebut dikelola sendini, sehingga reslo dan kerugiannya 

ditanggung sendini oleh pemibik modal asing yang bersangkutan 

Sebaliknya apabila memperolch keuntungan atau laba juga dinikmnati 

sendini oleh perhik modal asing Mu, bahk.an keuntungan itu boleh 

dtransfer dalam valuta asing ke luat Indonesia setelah dipenuhi semua 

kewajban yang berkenaan dengan keuangannya 

Dalam kegiatan penanaman modal asing ada 2 pihak utama yang 

terhibat dalam kegatan penanaman modal disamping pihak pendukung 

lainnya yaitu ' 

Pads umumnya pihak investor merpakan negara-negara industri maju 

seperti Amenika Serikat, lnggris, Kanada, Jerman, Belanda, Australia, 

dan sebagainya. Para investor yang memihiki modal, melakukan 

investast dari negara maju ke negara-negara berkembang, seperti 

gidah Rahaw, op Cit,he 3 
Mad, hal 1 
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negara-negara di wilayah Asia, Afnika dan Amenka Latin. Sebagai 

akibat karena kondist wlayah di negara asalnya yang sudah jenuh 

mereka mengahihk.an industni mereka ke wilayah yang lebih 

menguntungkan. Hal tersebut dilakukan selain untuk tujuan perluasan 

wilayah pemasaran dan efisienst biaya produksi, juga dalam rangka 

menembus perluasan wilayah permasaran. Pihak investor ini dapat 

terdini dari 

I) Pensahaan negara 

b. Negara Penerima Modal (Host Country) 

Host Country adalah tempat dilakukannya usaha atau kegiatan 

Penanaman Modal Asing Host Country umumnya merupakan negara 

berkembang di wilayah Asia, Afnka, dan Amenika Latin Tuntutan 

pembangunan di negara berkembang mengharusk.an pemerintah negar 

tersebut menyediakan dana demi berlangsungnya program 

pembangunan. Sementara sumber pendapatan domestik masih kurang 

maka salah satu alternatf yang dianggap menguntungkan adalah 

menank modal melalut nvestat asing 

4, Bentuk kerjasama Atara Modal Asing Dan Modal Nasional. 

Penanaman modal asing yang berupa kerjasama antara modal asing 

dan modal nasional banyak dyu pas aria an tar a perm bang.an modal dan 

kekuasaan (management) yang eungguhnya Menurut Ismail Suny, ad.a 
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tiga macamn bentuk kerjasauna antara modal asing dan modal nasional 

berdasar UUPMA, yait " 

Joint venture adalah kerjasama antara perihik modal asing dengan 

pemilik modal nasional, semata-mata berdasark.an suatu perjanjian 

kerjasama ini membentuk badan hukum baru, sehingga kerjasama ini 

bersifat kontraktuil atau cooperatif 

b, Joint Enterprise 

Joint Enterprise adalah penanaman modal asing yang berbentuk 

kerjasama, yaitu antara modal asing dan modal nasional dimana mereka 

kerudian membentuk perusahaan baru di Indonesia, yang berbentuk 

Persahaan Terbatas (Badan Hukum Indonesia). Kedua perusahaan 

yang menggunakan kerjasama terscbut hanya mempunyai satu bentuk 

badan hukum Indonesia (PT), yang pengelolaannya ditangani oleh 

kedua perusahaan tersebut dan resiko ditanggung bersarna menurut 

perjanjiannya 

c. Kontrak Karya (Working Contract) 

Kerjasama dalam bentuk kontrak karya ini adalah dimana pihak asing 

menanamkan modalnya di Indonesia dengan membentuk badan hukum 

Indonesia (PT) dan kerjasama tersebut dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan (berdasar kontral), dan apabila waktunya telah habis maka 

kontrak tersebut berakhir 

"gr$atty ladrears, Sumantoro emgertar Polo# lack Pero..oat, 
Rayawahi Pers. Jal.arta tth, he 2I2 



5. Bidang Usaha Penanaman Modal di Indonesia dan Bidang Usaha yang 

Tertutup Bagi Penanaman Modal. 

Pada dasamnya semua bidang usaha terbuka bagi swasta. Dalam 

Undang-undang Penanaman Modal Asing, pemerintah menetapk.an 

penncan bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut 

prioritas, dan menentuk.an syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam 

modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut 

Penincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu 

pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka panjang, 

dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi. 

Hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 UUPMA, disebutkan bahwa 

(y Pemerintah menetaplan perincian bidang-bdang wsaha terbuka bag 
modal astng mtemurut urutan proritars dan enenukan syarat-sy@rat 
yang harus dipenuhi oleh Penanam Modal Asing dalam tap-tap usaha tersebt 

f) Perineian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kalt pada waktu 
pemerntah anerusun rencan@-rencana pembangunan jangka 
menengah dan janga panjang, dengan memperhattkan perkembangan 
ekonomt dan telkologi 

Bidang-bidang yang dimaksudkan adalah sebagai beni l .  

a. Bidang usaha yang tertutup ntuk penanaman modal asing secara 

penguasaan penuh, merupakan bidang-bidang yang penting bagi negara 
dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, yaitu sebagai benikut 

I) Pelabuhan-pelabuhan 

2) Telekomunilasi 

3) Pelayaran 
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4) Penerbangan 

5) Air mimum 

6) Kereta api umum 

7 Media massa 

8 Pembangkit tenaga atom 

) Prodksi, transmtst, dan drstries tenaga histnik untuk tmum 

b. Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan 

negara, antara laurn 

I) Produksi senjata, 

2) Mesiu, 

)) Alat-alat peledak 

4) Peralatan penting 

Tujuan ditetapkannya daftar bidang usaha yang tertutup bagi 

penanaman modal dimaksudkan untuk menentukan bahwa penanaman 

modal harus memperhatikan kepentingan nasional. Dalam hal terkait 

dengan ketertiban umum, menguasai hajat hidup orang banyak 

B. JOINT VENTURE 

I, Pengertian Joint Venture 

Cara yang ditempuh oleh pihak asing dalam menanamkan modalnya 

di Indonesia melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan melakukan kerjasama patungan atau yang disebut joint 

venture. Untuk lebih mengetahui joint venture secara lebih jauh dapat 

dikerukakan beberapa pengertian sebagai benikut 



Pengertian font venture menurut Friedman dapat diklasifikasikan ke 

dalam 2 bentuke " 

Anoe ho itu sendini dapat/mencakup techmcal service 

agreement, Franchise and brand use agreement, construction and 

b. Kerjasama dengan melakuk.an/melak sanak.an penggabung.an modal 

Untuk jenis yang pertama Friedmen menyebutkan scbagai joint venture 

maka untuk jemis yang kedua disebutkan sebagai equny joint venture 

Joint venture jenis yang pertama dengan kedua tidak berdiri 

sendini/terpisah, sebab sebagaimana dikatakan oleh Friedman 

penggabungan know how merupak.an bagian pertama menuju kerjasama 

yang lebih permanen yang pada saatnya akan beralih pada kerjasama 

berdasark.an pong gabungan modal 

Menrut Soenaryati Hartono, point venture adalah setiap usaha 

bersama antara modal Indonesia dengan modal asing batik antara pihak 

swasta dengan swasta, pemerintah dengan pemerintah 

Menurut Napitulu, istilah joint venture kalau diterjemahkan secara 

harfiah ak.an mempunyai arti "mencoba berusaha bersama-sama" Tetapi 

dalam praktck schari-hani istilah joint venture dipakai dengan pengertian 

arrul Lubes, Joint Venture Dau A emgkl a Pergarhoya Di lmdomesat 
Majalah Forum, No42, Th Ke, 1982. hal 4  
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khusus, tergantung dari sudut pandangan siapa, bagaimana, untuk apa 

pengertian itu diberikan." 

Pengertian lain dari joint venture dapat disebutkan di bawah ini 

Bahwa bentuk joint venture dikenal ada dua macam yaitu 

a. Joint Venture kontraktutl adalah suatu kerjasauna pihak lokal dengan 

pihake asing melalui suatu perjanjian kontrak tertentu 

b. Joint Venture perbanding.an adalah suatu kerasama dalam 

penggabungan modal menurut perbandingan dimana pihak yang bekerja 

bisa terdini dani du lebih pihak dan mereka bersama-samna terjun ke 

dalam perusahan yang sudah ada. Akan tetapi untuk sebagian besar dari 

kerjasama itu mendirikan suatu perusahaan baru karena perusahaan 

baru dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang 

mereka tentuk.an bersama lebih sesuai daripada untuk menerapkannya 

itu semua di atas struktur yang lama 

Dari pengertian tersebut, Joint venture mempunyai iriagirj" 

a Perusahaan baru yang bersama-sama didiik.an oleh beberapa 

perusahaan lan 

b Modal perusahaan fount venture terdini dani know how dan modal sahan 

yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan pendini, kekuatan dalam 

Nutul Jolt ate Di halo.cl, Eclggo Jal.ta 1TS, hal 24 
um Al Ravid Wrasputra, Pelo ta Prbased~gar Jolt etare 

KaryaNus.ant.arat Th hal L.2 

ge qeel lartono, bent-bet A'erjar.a Darla Dula Nlarge, IKI 
Semarang Pers, Semrng, 490hl. 9.3 
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joint venture sesuai dengan banyaknya saham yang ditanan oleh 

masing-masing perusahaan pendiri 

c. Perusahaan-perusahaan pendti joint venture tetap memiliki ekrstent 

dan kemerdakaan masing-masing 

d. Khusus untuk Indonesia, seperti yang kita kenal sampai sekarang. 4om 

venture merupakan kerjasama antara perusahaan domsttk d.an 

perusahaan asing, tidak menjadi soal apakah modal pemerintah atau 

modal swasta 

• Dasar Hukum Joint Ventre 

Mengena p o t  venture tidak ad.a peraturannya yang mengatut $ecar a 

khusus, seperti halnya UUPMA, dalam undang-undang inipun tidal 

menggunakan istilah point venture secara khusus. Namun dalam Pasal 23 

UUPMA disebutk an 

pt dalam b«dang-bi«dang usaha yang terbuka bagi modal 
a ng  dapat diadakan kerjarsama antara modal asing denga 
modal natonal dengan mengingat ketentuan pas.al } "  

Pasal 23 ayat(2) 

Pemertah menetapkan lehuh lanfut bdang-btdang uasaha, 
bentuk-bentuk dan car-cara kerjasama antara modal asing 

dan modal nastonal dengan memanfaatkan modal dan keah/ian 
asing dalam bidang export serta produkst barang-barang dan 

jaa-fa.sa" 

Meskipun Pasal 23 UUPMA tidak menyebut joint venture, pada 

dasamnya mencakup istilah kerjasama, yang menyangkut bidang usaha, 
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bentuk caranya akan diatur oleh pemerintah lebih lanjut. Sedangkan istilah 

joint venture baru discbut dalam memoni penjelasan Undang-undang 

Penanaran Modal Asing Pasal 8 

Ulntuk memerlacar pembangunan ekonomt, ma.la 

pemerintah mementukan bentuk-bentuuk kerpasama antar 
modal asng dan modal natonal yang paling menguntungka 
untuk trap bdang usaha. Mungkn keraama imi berwupud 
kontra.lk karya joint venture ata bentuk lannya 

Bentuk-bentuk kerjasarna modal asing dan modal nasional haruslah 

didasark.an pada bentuk saha Perseroan Terbats (PT) menurut hukum 

Indonesia dan berdomisili di Indonesia pula 

3. Pola Perilikan Modal /Struktur Per modalan 

Dpandang dani aspek pemilikan modal dalam kerjasama joint 

venture ketentuan struktur permodalannya dapat berbentuL 

b. Hak mihik minoritas asing; 

c Perilikan saham asing 50%/ 50% 

d Perilikan saham asing 49%/51% 

e Perilikan saharn sing langsung I00% 

Berpangkal dani ketentuan stukrur permodalan dan den gan 

memperbatik.an ketentuan Pasal 2 dan Pas.al 6 Perataran Pemerintah No. 20 

Tahu 199.4 Tentang Pemihik.an Saham Yang Didinkcan Dalam Rangka 

Penanaman Modal Asing, dinyatak.an 

Pasal 2PP No. 20 Tahun 1994 



(])/enanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk 
a. latungan antara modal asing dengan modal yang 

d i ke  warga negare Indonesia dan atau badan 
hukumlndone sta 

h. Langsung dalam artt seluruh modalnya ditlikt oleh 

warga negera dan atau badan hkum a.sing 
2Jumlah modal yang dtanmkan dalam rang#a penanama 

modal astng dtetapkan sesuat dengan kelayakan ekonom 
kegiatan waha 

Pasal 6 PP No. 20 Tahun 1994 

(l)"Saham peserta Indonesia dalamperusaha yang ddrkan 
ebagamana dumaksud dalam lasal ayat (l) sekurang 
lurangmya % (lma per seratus ) dart seluruh modal 
modal die tor perusahaa pada waktu pendirtan 
"enyualan leth lanyut saham perusahaan de atas sepumlah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dapat dilakukan 
kepada warga negara Indonesia atau badan hukun 
/ndonest elalu pemtltlan langung sesat kesepakatan 
darr pihak dan atau pasvar modal dalam negerr 

Ketentuan Pasal 6 ayat (9PP No. 20 tahun I994 tentang pemilk.an 

saham yang didinkan dalam rangka penanaman modal asing terhadap poin 

kelima ketentuan strultur permodalan kerjasama patungan yang 

menyatak.an penihiken saham asing lansung 100% dimnungkink.an sang.at 

keeil peluangnya karena dalam penanaman modal asing yang berbentuk 

kerjasama patungan harus menyertakan modal peserta Indonesia sekurang 

4. Pengtantian Partner Dalam Joint Ventre 

Salah satu hal yang tidak diingink.an sejyak semula dalam kerjasama 

joint venture adalah gagalnya kerjasama tersebut. Hal ini dapat pula timbul 

karena berbagai scbab dan alasan, disini yang menjadi pembahasan adalah 

bukan kegagalan, tetapi ketidakcocokan antara partner yang beromnt 
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venture, schingga salah satu pihak ingin mengundurkan diri. dapat timbul 

karena hal-hal benke 

a eingian salah satu pihak untuk menjual sahamnya pada joint venture, 

h Matinya salah seorang partner, 

e Pembubaran thludasst dani perusahaan partner yang ber joint venture 

d Salah satu perusahaan partner pailit, 

e Keinginan salah satu pihak untuk mencani partner lain / atau ingin 

memihki font venture tersebut sendinian 

Dalam hal mengamankan kelanjutan ekistenst joint venture dapat 

dilakukan berbagai carat 

a Peebatasan pemindah tangan (Resniction of transfer) 

Dalam perjanpan joint venture adalah lazim untuk mencantumk.an suatu 

klausul, bahwa pihak-pihak yang ber joint venture tidak boleh memind.ah 

saham-saham yang dimilikinya tanpa persetujuan pihak-pihak lainnya 

b. Mufakat jual behi ( buy-sell agreement) jka salah satu pihak berpendapat, 

bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam joint venture tersebut tidak 

cocok lagi, maka ia dapat menjual sahamnya pada pihak partner lain 

atau bersedia membeli saham dari pihak partner lain. Cara ini disebut 

mu fakat jual belt 

c. Hak untuk menolak. Kalau salah satu pihak joint venture berkeinginan 

untuk menjual sahamnya pada pihak ketiga, maka pihak lain yang 

betjoint venture dapat menolaknya. Hak menolak ini diseratai kewajiban 
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untuk bersedia mengambil ahih saham-saham yang hendak dijal 

tersebut. Dalam cara ini sudah tentu tawara pihak ketiga tersebut harus 

wajar dan bonafide. Selanjutnya pihak lain yang beroint venture boleh 

membeli saham-saham yang hendak dijual kerudian penualnya pada 

pihak ketiga Penjualan ini tetap sah walaupun umpanya bar ganya lebih 

tinggi dari pihak beryount venture pertara Masalah pelik dalam 

pelak sanaan ini adalah apakah harga penawaran pihak ketiga yang 

dimak sud di atas memang benar-benar bonafide. Kalau pihak yang satu 

lagi tidak membenkcan persetujuannya Pengamanan serupa ini mermang 

penting artinya, sebab berhasilnya suatu kerja samna dalam bentuk punt 

venture sebagan besarnya tergantung dani hubungan-hubungan pnibadi 

antara pihak-pihak yang berjoint venture. Untuk menghindani hal-hal 

yang serupa ini, dalam perjanjian joint venture dapat dicantumkan, 

bahwa apabila identitas pihak investor asing berubah, baik karena 

perusahaannya bergabung (merger) dengan perusal aan lain atau dibeli 

perusahaan lain maka semua perjanjan yang ada menjadi bat.al. 

C. PERSEROAN TERBATAS 

I. Pengertia Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbats (PT) adalah sebuah persekutuan untuk 

menjalank.an perusahaan tertentu dengan menggunak.an suatu modal dasar 

yang dibag dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing 

beriskan jumlah uang tertentu pula, ialah jumlah nominal, scbagaimana di 
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tetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib 

dimintakan pengesahannya oleh Menteni Kehakiman sedangkan untuk jadi 

sekutu drwajibk.an menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari 

sehelai saham atau lebih. Pengesahan ini perlu, karena dengan perbuatan 

hukum itu, kemudian dikuti oleh pendaftaran akta pendinian yang telah 

disahkan tersebut, ditambah dengan pengumuman dalam Tambahan Negara 

tu, Perseroan Terbatas menjadi badan hukum 

Undang-undang Republik [Indonesia Nomor I Tahun 1995 Tent%g 

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT dalam Pasal l ayat ( 
membeni pengertian atau definisi Perseroan Tebate 

Perseroan Terbatas yang selanjurya dsebut perseroan adat4 

badan hukum yang didntlan berdasarkan peranpa, melakukan uaha 

dengan molal dasar yang seluruhnya terhagt dalam saham, dan memen4 

pelaksanaanmya" 

2. Ciri-ciri Perseroan 

Cini-ciri suatu Perseroan adalah 

a Peregang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pnibadi atas 

penikatan yang dibuat atas nama Perseroan, dan 
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b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan 

melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta 

kekayaan pribadinya 

Perseroan merupak.an badan hukurm mandini yang mempunyai karakteristik 

sebagai berikut 

a Sebagai asosiast modal 

b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dani kekayaan dan utang 

pemegang saham 

e. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan 

d Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurs/direksi 

e. Merpakan Komisars yang berfungsi sebagar pengawas 

f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) 

Perseroan Terbatas adalah persekutuan $yamg berbentuk bad.an 

hukum, dimana badan hukum ini disebut dengan P'erseroan lstilah 

Perseroan pada Perseroan Terbatas menunyuk.an pada cara persekutuan 

modal pada badan hukumn itu yang terdiri dani sero-sero atau saham-saham 

dan istilah terbatas menunjuk.an pada batas tanggung jawab pada Pesero 

atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari 

semua saham-saham yang dimitiki 

r t  kWiaa 4lulu Peres.al.a Perro Terboss, Meg Point. Jal.a 2000 
hal 

per Kt Christe$. T Kl, Pol.cl Hlo Perro Terbaas Talon 199$ 
Putal Siar Hrapan. Jal.rt 1997,hl 3l 
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3. Organ-organ Perseroan Terbatas 

Organ-organ penting dati Perseroan Terbatas terdini dani Direksi, 

Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) 

a Direksi 

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh alas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta 

mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar 

b. Komisaris 

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum, dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi 

dalam menjalankan Perseroan 

Tugas dan kewajiban dani komisaris; 

) Komisaris bertugas mengawasi kcbijaksanaan direksi dalam 

menjalank.an perseroan serta membenikan nasihat kepada direkst 

2) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggng jawab 

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan 

3) Komisanis wajib melaporkan kepemihikan sahamnya dan atau 

keluarganya (suamt istri dan anak -anaknya) kepada Perseroan 

laporan tersebut dicatat dalam daftar khusus sebagai sumber 

informasi mengenai besamya kepemiikan dan kepentingan 

pengurus perseroan 

c Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) 
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Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat dan para pemegang 

saham Pemegang-pemegang saham bersama dalam tapat umun 

merupak.an kelk.uasan tertinggi dalam perseroan terbatas dan 

memegang segala wewenang yang tidak discrahk.an kepada Direkst 

dan Komisaris. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil 

berdasark.an musyawarah untuk mufakat Bila hal tersebut tidak 

tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa darr 

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah kdcuali UUPT dan ata 

Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil 

berdasarkan suara yang lebih besar danipada suara terbanyak bias.a 

D. SA4AM 

I. Pengertian Saham. 

Secara umum yang dimak sud dengan saham adalah penyertaan 

modal dalam suatu Perseroan Tebatae (PT) Saha tersebut merupak.an 

surat berharga yang diterbitkan perusahaan (PT) sebagai bukti penyertaan 

modal perusahaan 

Menurut Tjiptono Darmaji, saham adalah tanda penyertaan modal 

atau perihkan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau 

PT Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilk 

kertas tersebut adalah perihk perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

terse" 
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Menurut Sri Rejeki Hantono, saham adalah surat tanda bukti ikut 

sertanya seseorang dalam Perseroan Terbatas. Saham itu menunjukkan hl 

dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan Perseroan 
Pemiliknya mewakili bagian yang sebanding dengan jumlah besamya 
saham yang ia mihiki dalam modal Perseroan 

Saham merupakan benda bergerak dan membenikan hak kepemihikan 
kepada pemegangnya. Kepemihikan atas saham sebagai benda bergarak 

memberkan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat 

dipertahank.an terhadap semua orang. Saham disebut pula surat andil, surat 
peserta atau surat Pesero 

2. Jenis-Jenis Saha m 

Berdasarkan cara perahihanya ada dua jenis saham yaitu" 

a Saham atas nama 

Saham atas mama yaitu saham yang nama pemilik saha tertera diate 

saham tersebut 

b. Saham atas tunjuk 

Saham atas tunjuk yaitu narna perilik saharm tidak tertera diat sh% 
tetapr pemilik saham adalah yang memegang saham tersebut 

Berdasark.an dari segi kemampuan hak tagih atu kl'aim ada dua jenis sah 

yatu 

a. Saham biasa (common stocks 
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Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemihknya paling 

fmor terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekaya.an 

perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuideas 

b. Saham preferen (preferen stokts) 

Merupakan saham memiliki karakteristik gabung.an antara obligast dan 

saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga 

obligasi) tetapi juga bisa mendatangkan basil yang seperti dikehendaki 

3, Penambahan Modal/Penerbitan Saham 

Penambahan modal perseroan yaitu modal dasar, modal ditempatkan 

dan modal disetor, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat 

Umum Peme gang Saham (RUPS) yang sah, yaitu apabila dilakukan sesuai 

dengan ketentuan mengenai panggilan rapat kuorum, dan jumlah suara 

untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan UUPT dan atau 

Anggaran Dasar 

Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham 

yang diterbitkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu 

ditawark.an kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan 

saham untuk klasifikasi saham yang sama (Proportionallity). Apabila 

pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham tersebut 

setelah lewat waktu empat belas hani terhitung sejak penawaran, perseroan 

menawark.an kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain 

untuk membeli jumlah tertentu atas saham tersebut. Ketentuan mengenai 
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saham yang ditawark.an kepada karyawan diatur lboih lanjut dong« 

woo.rt, per atuan pro.ooh 

4. Pengalihan Saham 

Pengahhan saham (saham-saham) itu dapat terjadi dan sah, bila 

saham (saham-saham) itu merupakan saham atas nama dan bila saha 

(saham-saha) itu mnerupakn saham alas Blanko Dalam saham Blanko itu 

kepada pemilk yang baru, disertai maksud untuk memindahkan haknya 

atas saham tersebut kepada si penenima Dengan demilian siapa saja yang 

menjadi pemegang saham blanko kecuali dapat dibuktik.an sebalknya 

maka ia dianggap sebagi pemilik yang sah atas saham itu. Dilain pihak 

untuk pengahhan saham atas nama diperluk.an adanya dokumen yang dapal 

membuktkan bahwa pengahihan saham itu benar-benar terjadi, yart 

dengan dilak ukannya pendaftaran ke dalam buku daftar saham Perseroan 

Terbats (PT) 

Pengahhan saham berdasarkan pada Surat Keputusan Menter 

Penggerak Dana lrvestar ! Bad.an Koordianasi Penanaman Modal No 

15/SK94 Pasal I3 dinyatala " 

(ly." Pengalthan lepemillan saham perusahaan yang didirkan dalam 
rangka penanaman modal asing yang telah berprodulest komersial dan 
atau telah sah berbadan hhum Indonesia, dlakukan dengan cara menyual 
saham melalur pemtltkan langsung dan atau pasar modal dalam negent 
(2." Pengalihan pemilkan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (ly 
wajib dengan keepakatan para pihak yang dituangkan dalam Rapa 
U/mum Pemegang Saham (RU'PS)" 

5. Pengaliha Saham Dari Pihut Indonesia Kepada Pihuk Asing. 

GRwa op Ci,he 3.3 
" g u  Meteri engeeral baa honest.i.a A redid Pe 44 44//4 ioor rs 4eat oaf io 
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Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 PP no. 20 tahun 1994, yang 

menyatakan bahwa bad.an huk um asing dapat membeli saham perusaaan 

baik didinkan dalam rangka penanaman modal asing, yang didinkan dalam 

rangka penanaman modal dalam negeni, maupun perusahaan yang 

didinkan bukan dalam rangka penanaman modal dalam negeni yang belt 

atau telah berproduksi komerol 

6. Pengaliha Saha m Dari Pihuak Asing Ke Pihuak Indonesia. 

Pengahhan saharm ini dilakukan dengan mak sud untuk memberi 

kesempatan partisipasi bagi modal nasional dalam perusahaan asing 

sebagaimana yang dimak sud dalam Pasal 27 UUPMA. Pengahihan saham 

int juga diatur dalam Pasal 6 ayat (2)PP No. 20 Tahun 1994 yang antara 

lain menyebutkan bahwa penjualan saham perusahaan asing kepad.a war'ga 

negara Indonesia atau Bad.an Hukum Indonesia modal sahamnya dimibiki 

oleh warga nepara Indonesia melalui pemihikan langsung sesuai 

kesepakatan para pihak dan/atau melalui pasar modal dalam negeni. Tetapi 

ketentuan ini tidal mengatar beraps besar saham yang hars dialihkan 

kepada pihak Indonesia Sedangkan dalam Pasal 6 ayat () PP ini 

menyatakan bahrwa pemegang saham Indonesia dapat meriliki saham 

sekurang-kurangnya5% pada waktu pendirian Ketentuan Pasal ini banyak 

diman faak.an olehr pihak sing dalam perusahaan yang berbentuk joint 

venture untuk member/menabah sahamnya Saham yang dimhiki oleh 

pemegang saham Indonesia bukannya semakin meningkat tetapi semakin 

kecil, bahkan ada yang diambil alih seluruhnya oleh pihak asing. 



BAB II 

HASIL. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum BKPM (Jada Koordinasi Pena naman Modal)y, 

BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) Dan BPM 

(Badan Pena mama Modal) Propinsi Jaw Tengah 

I. Keberadaan BKPM Menurut Keputusan Preside No, 37 Tahu 1999 

Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya dalam 

Keputusan Presiden disingkat BKPM, adalah suatu lembaga pemerintah 

non departemen yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

BKPM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan 

kebijaksanaan dibidang penanaman modal, pemprosesan persetujua 

penanaman modal dan penilaian pelaksaannya. 

Untuk dapat melak sanakan tugasnya, BKPM menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut; 

a. Menyusun Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal secara berkate 

bersama-sama dengan departemen/Lembaga Pemerintah yang 

bersangkutan, serta menerbitkan Daftar Skala Prioritas terse but 

sebagai pedoman bagi calon penanam modal. 

b. Merumusk.an kebijaksanaan penanaman modal da menyampaikannya 

cpada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. 

36 
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e. Meneliti/menilai permohonan penanaman modal sesuai dengan 

kebijakasanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang 

berlak.u. 

d. Mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan penanaman 

modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan 

e. Memberikan persetujuan atas permohon penanaman modal dalam 

negeri atas nama Pemerintah RI. 

f. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal 

yang bersangkutan menerbitkan izin usaha yang baik yang bersifat 

sementara maupun yang bersifat tetap, izin pengesahan bahan baku, 

pemberian angka pengenal importirleksportir terbatas, izin pembelian 

dalam negeri terbatas, izin kerja bagi tenaga kerja asing Yang akan 

bekerja dalam rangka penanaman modal dan keputusan pemberian 

fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk bagi penanam modal dan 

izin usaha perdagangan hasil produksi barang/jasa dari penanaman 

modal. 

g. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal 

yang telah disetujui oleh pemerintah dengen bekerjasama dengan 

departemen yang membina penanaman modal 

h. Menyelenggarakan pembinaan modal antara lain dengan 

I) Menghimpun secara aktif masalah-masalah yang timbul dala 

rang#a penanaman modal untuk penyelesaian lebih lanjut 



38 

2) Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperlancar dan 

mengamank.an pelaksanaan penanaman modal. 

3) Memberikan penerangan mengenai kebijaksanaan pemerintah 

dibidang penanaman modal 

4) Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dengan cara 

penanaman modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya. 

2. Keberadaan BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) 

mensrut Keputusan Presiden No. 116Tun 1998, 

BKPMD (Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah) 

dibentuk di daerah Tingkat I yang merupakan badan staf untuk membantu 

Gubernur dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penanaman modal. Pembentukan BKPMD diatur dengan Keputuea 

Guberur dengan memperhatikan saran-saran Ketu BKPM, Tugas 

BKPMD membantu Gubernur dalam: 

a. Menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan penanaman moat 
daerah; 

b. Memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal dalam 

rangka PMDN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Negara/Kepala 
BKPM berdasark.an kriteria tertentu; 

c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaannya 



3. Keberadaan BPM (adan Penanaman Modal) Propinsi Jawa Tengah 

Menurut Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 Tun 1999 

Keberadaan otonomi daerah dengan ketentuan normatifnya 

Undang-undang No.22 Tahun 1999 memberikan dampak bagi daeh 

berupa pelaksanaan otonomi teritorial seluas-luasnya. Otoritas dan 

kemandirian yang diberikan oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 

tidak lain adalah bagaimana daerah tersebut secara bebas menentukan 

cara-cara mengurus rumah tangga daerah itu sendiri 

Dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah 

berwenang membentuk BKPMD gendiri dan masing-masing daerah 

diperbolehkan menamainya dengan nama-nama yang berbeda. Demikian 

juga terjadi pada BPM (Badan Penanaman Modal) Propinsi Jawa Tengah, 

sebelum adanya otonomi daerah pada daerah Timgkat I Jawa Tengah 

bernama BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) Dati f 

Propinsi Jawa Tengah. Setelah belakunya otonomi daerah berubah nan% 

menjadi BPM (Badan Penanaman Modal) Propinsi Jawa Tengah. Dan ha 

tersebut juga berlaku dan terjadi pada daerah yang lain. Satu daerah bisa 

saja berbeda nama 

BPM mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi membantu 
Gubernur dalam hal. 

a. Menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan penanaman modal 

daerah; 



b. Memberikan pcrsetujuan dan perizinan penanaman modal dalanm 

egeri tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Negara/Kepala BKPM 

berdasark.an kritera tertentu; 

c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaannya 

Hemat kata BKPMD dan BPM adalah sama 

B. Pemberian ijin oleh BPM (Badan Penanaman Modal) dalam Prosedur 

Pelaesaaan Perubahuan Kepemiliken Saha m Dalam Kerjasama Joint 

Ventre, 

Bagi setiap perusahaan penanam modal dalam hal ini adatah 

penanaman modal asing yang berbentuk kerjasama joint venture yang 

melaksanakan perubahan kepemilikan saham pada perusahaannya wglib 

memperoleh persetujuan Kepala BPM, 

Perubahan atas pemilikan saham tersebut harus diberitahukan secara 

tertulis kapada kepala BPM. Permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan 

perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai 

dengan surat kuasa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparwoto bidang 

pelayanan umum perizinan PMDN an PMA tanggal S Januari 2005 di Bpy 

(Badan Penanaman Modal) Propinsi Jawa Tengah. 

Adapun pemberian ijin oleh BPM dalam prosedur perubahn 

kepemilikan saham adalah sebagai berikut 
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I. Para pemilik saham dalam Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) 

engambil kesepakatan bahwa dalam rangka penambahan modal maka 

dilakuk.an penerbitan saham-saham baru. 

2. Hasil keputusan Rapat Umum Pemilik Saham (RU'S) dibuat dalam 

bentuk akta/dibawake hadapan Notaris dan menuangkannya kedalam akta 

Autentik oleh para pihak pemilik saham dan atau kuasan ya 

3. Hasil keputusan Rapat Umum Pemilik Saha (RUPS) diajukan ke Kepala 

BPM beserta permohonan perubahan saham untuk meminta persetujuanya 

dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 

a. Melampirkan hasil keputusan Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) 

b. Mengisi formutir Model Ill 

c. Melampirkan akta pendirian perusahaan 

d. Melampirkan surat persetujuan penanaman modal asing. 

4. Oleh BPM atas permohonan perubahan kepemilikan saham, menerbitkan 

surat persetujuan perubahan kepemilikan saham dengan tembusan kepads 

instansi yang terkait 

5. Surat persetujuan sebagaimana yang dimak sud dalam poin 4 diterbitkan 

selambat lambatnya S (lima) hari kerja sejak diterimanya permohons 

yang lengkap dan benar. 

6. Pemohon atas Surat Persetujuan tersebut menuangkan ke dalam akta 

perubahan di hadapan Notaris 

7, Akta perubahan kepemilikan saham dimintakan pengesahannya ke 

Departemen Kehakiman RI. 
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Dilihat dari segi pelayanan di BPM Propinsi jawa Tengah atas 

permohonan perubahan kepemihik.an saham, menerapk.an pertimbangan 

pertimbangan khusus untuk mengeluark Surat Persetujuan perubah.an 

kepermilikn saham yaitu dengan memperhat ikan; 

I, Persyarat.a /kelengkapan dat. 

2 Perusahaan/pemohon telah memenuhi syarat untuk diproses misalnya ; 

suatu jenis perusahaan dilihat dai syarat fisik maupun persyarat.an 

administrasi siap untuk diproses. Yang dimaksod syarat fisik yaitu khusus 

untuk izin usaha tetap. 

Perohonan yang tidal memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah 

ditentukan ak.an diberikan sanksi dengan tidal diberikanya 

persetujuan/perizinan sebagaimana dimohonkan. 

Apabila pemohon dengan sengaja memalsuk.an data dan atau dolumen 

yang dilampirkan maka permohonan yang bersangkuatan menjadi tidak sah 

dan persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dibatalk.an dan yang 

bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi yang 

diterapk.an apabila tidak men yampaikan laporan pada setiap kegiatan selama 6 

(enam) bulan/semester sank sinya berupa; 

• Peringatan. 

2. Diabutnya izin PMA/PMDN. 
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C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Kepemilikan 

Saham Dalam Kerjasama Joint Venture 

Perubahan kepemilikan saham terjadi karena disebabkan adanya 

penambahan modal pada suatu perusahaan. Penambahan modal terse but 

dilakuk.an untuk perluasan proyek, peningkatan kapasitas produksi dan 

peningkatan pemasaran. 

Penambahan modal menyebabkan perubahan modal dasar, modal yang 

disetor dan modal yang ditempatkan. Untuk memberikan bukti penyertaan 

modal dalam perusahaan, maka diikuti dengan diterbitkan saham-saham baru 

dan saham-saham lama menjadi tidak berlaku lagi, Saham-saham baru 

tersebut dibeli oleh pemegang saham yang telah menambah modal ditambah 

dengan modal yang dengan disetor pada perusahaan. 

Saham yang telah diterbitkan adalah saham atas nama, dimana dalam 

surat saham tersebut dicantumkam nama pemegang saham. Besarnya 

kepemilikan yang ipunyai oleh para pemegang saham berdasarkan besarnya 

modal yang disetor kedalam perusahaan. Penambahan modal akan 

mempengaruhi kepemilikan saham dalam perusahaan. 

Diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kepemilikan 

saham antara lain 

I, Bila suatu perusahaan sedang dalam masa perkembangan dan perlu untuk 

melakukan penambahan modal. Baik modal dasar, modal yang disetor dan 

modal yang ditempatkan. Penanbhan modal dalam suatu perusahaan 
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diikuti dengan penerbitan saham-saham baru dan saham tersebut dibel 

oleh pemegang saham yang telah menambah modal. 

2.Bila suatu perusahaan melak uka pengurangan modal. Mak sud 

pengurangan modal adalah pengurangan modal dasat, modal ditempatkan, 

dan modal yang disetor. 

3. Perubahan kepemilikan saham terjadi bila salah satu pemilik saham 

menjual scbagian saham yang dimilikinya kepada pemilik saham yang 

lain. 

D. Pelindumgan Hulm yang dibril oleh Udamg-dang No. I Tahu 

167 juncto PP No. 20 Tab 194 Dan ndamg-dang No. 1 Tan 

199s$ Tentang Perseroa Terbatas Memberika Kesempatan Bagi 

Pemegang Saham Minoritars Indonesia Dalam Meningktka 

Kepemilikn Saha mnya. 

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan penanamn 

modal asing telah memberikan perlindungan bagi pemegang saham dalam 

suatu perusahaan, bailk perusahaan asing maupun perusahaan nasional, yaitu; 

I. UUN6.f1Ahn 1967Te6tang Pen ma ma Modal Asing 

Perlidungan hukunm yang diberikan UUPMA kepada pemegang 

saham minoritas Indonesia dalam meningkatkan kepemiik.an sahamnya 

diatr dalam Pasal 27 UUPMA. 

Dimana dalam suatu perusahaan yang berbentuk badan hukun 

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh 

modalnya adalah modal sing wajib memberik.an kesempatan partisipasi 
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bagi modal nasional secara efetif setelah jangka wak tu tertentu dan 

memuat imbangan yang ditentukan oleh pemerintah dan bentul 

partisipasinya salah satunya adalah dilakuk.an dengan cara penjuaan 

saham-saham yang telah ada. Penjualan saham dapat dilakukan $ecarad 

langsung atau melalui pasar modal dalam negeri. Penjualan saham secara 

langsung artinya saham yang dijual ditawarkan dan dibeli oleh pemegang 

saham dalam perusahaan tersebut, sesuai dcnagan kesepakatan para pihak 

atau sesuai dengan Anggaran Dasa perusahaan 

UUPMA memberikn perlindungan hukum bagi pemegang saham 

Indonesia untuk meningkatk.an kepemilikan sahamnya dalam perusahaan 

asing paling lambat dalam jangka waktu lima belas tahun 

2, PNa.20T%hun 1994 Tetag Pemilikn Sahm dalame Pers.aha 

Yang Didirilea Dalam Rangk Pena man Modal Asing. 

Bagi pemegang saham Indonesia perlidungan hukum ini berupa 

ketentuan tentang peralihan saham dari pihak asing kepada pihak 

Indonesia. Saham mayoritas yang dimiliki oleh pemegang saham 

Indonesia dalam perusahaan asing akan memberi perlindungan yang 

cukup apabila pihak asing akan mengambil keputusan yang dapat 

merugikan dirinya/ bangsa Indonesia 

PP No. 20 Tahu I4 Pas.al 6 memberikan kebebasan bagi para 

pihak untuk mengalihkn saham sesusi dengan kesepakatan, tetapi saha 

pihak Indonesia tidak boleh kurang dari 5%, peralihan saham terse-but 
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dapat dilakukan oleh pihal asing apabila pihak asing merasa cukup 

mendapat keuntungan dan pihak Indonesia dapat menjalankan perusahaan 

dengan baik. Bagian-bagian yang sudah ditangani oleh pihak Indonesia, 

tidak perlu lagi ditangani oleh pihek asing schingga akan menghemat 

pengeluaran perusahaan. 

3. Undang-undang No. I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

• Hak pemegang sahan 

Menurut undang-undang ini, surat saham dipandang sebagai 

benda bergerak (Pasal S l l  ayat (4) KUH Perdata). Pemegang saham 

yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham 

tersebut 

Pas.al 54 Undang-undang No. TAun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas juga dinyatakan bahwa saham merupaka benda bergerak 

dan memberikan hak keperilika kepada pemegangnya. Dijelaskan 

bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberik.an 

hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat 

dipertahank.an terhadap setiap orang. Hak-hak pemegang saham, 

antara lain' 

I) Berhak atas deviden (Pasal 62 ayat(D) UUPT) 

2) Berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya (Pasal 

71 yat () UUPT) 

J) Hak untuk menentukan perusahaan (Pas.al 80 ayat () dan Pas.al 95 

ayat () UUPT) 
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4) Berhak untuk memeriksa dan mendapatk.an salinan daftar 

pemegang saham, risalah dan pembukuan perseroan (Pasal 80 ayat 

() UUPT) 

5) Berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri 

agar perseroan dibubarkan (Pasal 1H7 ayat (1) UUPT) 

6) Berhak menerima sisa kekayaan has.il liluidas (Pasal 124 ayat (I) 

UUPT 

7) Secara khusus UUPT juga mengatur mengenai hak-hak pemegang 

saham minoritas, yaitu' 

Selalu dimungkink.an pemegang saham, dalam hal ini 

pemegang saham mayoritas dapat digugat, apabila yang 

bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 3 

UUPT) 

• Berhak mengajukan ggatan terhadap perseroan di Pengadilan 

Negeri, apabila dirgikan karena tindakan perseroan yang 

dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar scbagai akibat 

keputusan RUPS, direksi dan komisaris (asal 54 ayat (2)) 

Berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli 

dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak 

menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang 

saham atau perseroan, berupa 

Perubahan anggaran dasar, 
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• besar at.au , .. rtukaran sebagan 
» Penjualan, penjaminan, PS 

seluruh kekayaan perseroan, ala 

8) Pengabil aliha perseroan (Pasal 55 aya (+)) 

peal uatuk eerinta pertanggung jawaban pengurus perusahoa 
) beth 

(Pasal 85ayat () ban Peal 98 ayat (2) UUPD 

10) Berhak meminta penyelenggaran RIPS pahunan atau rapat 

lainnya dengan memperhatikan syarat Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 

67UUPT. 

l) Berhak untuk memeriksa dokumen ata pembukuan perusahaan 

Pasal HO UUPT. 

b. Kewajiban pemegang saham. 

Pada dasarnya kewajiban pemegang saham pada perseroan, antara lain 

I) Mematuhi undang-undang, amggaran dasar, serta peraturan lain yang 

berkaitan dengan Perseroan yang bersangkuatan. 

2) Melunasi pembayaran atas modal yang dikeluarkan dan yang 

seharusnya sudah disetorkan. Hal ii berkaitan dengan ketentuan 

bahwa tidak semua modal dasar Perseroan dan tidak semua modal 

yang dikeluarkan harus sudah disetorkan pada sat dikeluarkannya 

3) Membayar lunas seluruh harga saham 

Pasal 85 ayat (3) juncto Pas.al 98 ayat (2) memberi hak kepada 

pemegang saham minoritas untuk dapat melakukan tidakan-tindakan 

atau bertindak selaku wakil Perseroan dalam memperjuangkan 
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epentingan perseroan terhadap tindak.an perseroan yang mergian 

seagai akibat kesalahan atau kelalaian direksi dan atau komisaris. 

Hak yang diberikan kepada pemegang saham tersebut dinamakan hak 

derivatif 

Pasal 8S ayat (3) UUPT, menyebutkan bahwa: atas nama 

perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit I/I0 (satu 

per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

sah dapat mengajuk.an gugata ke Pengadilan Negeri terhadap anggota 

direksi yang karena kesalahan/kelalaiannya menimbulk.an kerugian 

pad erseroan. 

Past 98 yat (2) UUPT, berbunyi sama, hanya saja 

gugatannya ditujukan terhadap komisaris yang karena kesalahan atau 

kelalaiannya menimbulk.an kerugian pada Perseroan 

e. Perlindungan hokum terhadap peegang saham minoritas, 

Perlidungan kepada pemegang saham minoritas juga tertuang 

dalam Pasal 104 UUpT,yang menyebutka bah wa perbuatan hukum 

penggabungan, peleburan dan pengambil alihan Perseroan harus 

memperhatikam; 

) Kepentingan Perseroan, pemegang saham minor itars dan karyawan 

perseroan 

2) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalarn melakukan usaha. 
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enggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan tidak 

engurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya 

dengan harga yang wajar 

Mak sud dari harga jual saham yang wajar adalah sesuai dengan 

nilai saham yang bersangkutan, sehingga pemegang saham tidak 

dirugikan. Perusahaan penanaman modal asing merupakan perusahgn 

yang berbentuk badan hukum Indonesia, karena didirikan dan berdiri di 

Indonesia. Oleh karena itu peraturan mengenai Perseroan Terbatas juga 

wajib ditaati oleh perusahaan penanam modal asing yang ada di Indonesia 

Hal ini berarti segala hak kewajiban pemegang saham, juga perlindungan 

pemegang saham minoritas Indonesia tunduk pada Undang-undang No 

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimputan 

Dari uraian pada bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah penulis lakukan dalam proses penyusunan skripsi ini, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

I. Pemberian ijin oleh BPM (Badan Penanaman Modal) dalam prosedur 

pelaksanaan perubahan kepemilikan saham dalam kerjasama Joint Venture 

adalah sebagai berkut 

a. Perohonan perubahan kepemilikan saham diajukan kepada Kepala 

BPM dalam dua rangkap dengan menggunakan formulir Model IL 

dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

I) Melampirkan hasil keputusan Rapat Umum Pemilik Saham 

(RUPS); 

2). Mengisi formulir Model III 

3). Melampirkan Akta Pendirian Perusahaan; 

4). Melampirkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing. 

b. Persetujuan atas permohonan perubah~n kepemilikan saham 

diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan 

Saha dengan tembusan kepada instansi terkait. 
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c. Surat Persetujuan Perubahan Pemilikan Saham diterbitkan selambat. 

selambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang 

lengkap dan benar. 

d. Surat persetujuan permohonan perubahan kepemilikan saham di 

Aktakan ke dalam Akta Perubahan di hadapan Notaris dan dimintakan 

pengesahannya ke Departemen Kehak iman 

2. Perubahan kepemilikan saham dalam kerjasama Joint Venture terjadi 

karena adanya penambahan modal diikuti penerbitan saham-saham baru 

Dengan adanya penerbitan saham-saham baru mengakibatkan sahgm. 

saham lama mnenjadi tidak berlaku lagi. Penambahan modal akae 

mempcngaruhi kepemilikan saham dalam perusahaan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kepemilikan saham antara 

lain 

a) Suatu perusahaan sedang dalam masa perkembangan sehingga perlu 

untuk melakukan penambahan modal. Baik modal dasar, modal yang 

disetor dan modal yang ditempatkan. Penambahan modal dalam suatu 

perusahaan diikuti dengan penerbitan saham baru dan saham tersebut 

dibeli oleh pemegang saham yang telah menambah modal 

b) Bila suatu perusahaan melakukan pengurangan modal. Maksud 

pengurangan modal adalah pengurangan modal dasar, modal yang 

disetor dan modal yang ditempatkan 
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e) Perubahan kepemilikan saham terjadi bila salah satu pemilik saham 

menjual sebagian saham yang dimilikinya kepada pemilik saham yang 

lain. 

3. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas Indonesia dalam 

kerja sama joint venture oleh Undang-undang No. I Tahun 1967Tentang 

PMA juneto PP No. 20 tahun 1994 Tentang Kepemilikan Saham dan 

Undang-undang No. I Tahun I995 tentang Perseroan Terbatas adalah 

mengenai diberikannya kesempatan untuk membeli saham-saham bar 

karena adany penerbitan saham-saham baru dalam penambahan modal. 

Penerbitan saham-saham baru dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) dengan demikian kepentingan para pemegang 

saham minoritas Indonesia dapat terlindungi, karena pemegang saham 

minoritass Indonesia berhak menolak bila merasa baginya dirugikan. 

B. Saran 

Dengan adanya penanaman modal asing di Indonesia, penulis ingin 

memberikan beberapa saran sebagai berikut 

Ditujukan kepada pemerintah, supaya sistem devisa bebas yang selama ini 

diterapkan di Indonesia hendaknya ditinjau kembali, karena banyak 

dimanfaatkan oleh para pihak baik pihak asing maupun pihak lokal dalam 

arus lalu lintas devisa. Kiranya perlu ada pengawasan yang ketat. Dalam 

paya menyegark.an ilkim investai dan menarik minat investor asing 

pemerintah sebaiknya melakukan langkah-langkah tepat yang antara lain 
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a. Menciptakan iklim yang kondusif pada tiap daerah sebagai modal dasar 

untuk memprornosikan daerah tersebut; 

b. Meningkatkan kwalitas pelayanan aparatur pemerintah daerah dalam hal 

perizinan; 

e. Berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktel KKN 

(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); 

d. Meningkatkan sumber daya manusia yang masih relatif rendah; 

e. Membangun "Kekuatan Daya Saing Daerah" dalan rangka otonomi 

daerah. Dalam hal keikutsertaan modal nasional dalam penanaman 

modal asing yang diharuska sekurang-kurangnya 5% agar supay.a 

diperbesar, schingga lebih meningkatkan potensi modal dalam negeri 

untuk menggali kemampuan sendiri dari bangsa Indonesia 

2. Ditujukan kepada pelaku bisnis yang menanamkan modalnya di Indonesia, 

diharapkan tidak selalu berorientass mencari keuntungan belaka, tapi harus 

memperhatikan SDA (Surber Daya Alam) dengan tidak melakukan 

eksploitast scars besarbesaran sehingga mengakibatkan kerusaka den 

pencemaran lingkungan. Disamping itu juga harus mentaati segala 
peraturan yang berlaku 

3. Ditujukan kepada masyarakat selaku subjek hukum, bahwa iklim irvestasst 

Yang maju pada suatu negara akan menjadi salah satu modal yang penting 

untuk pembangunan perekonomian nasion.al untuk itu diharapka 

partisipasi dari masyarakat terutama para investor dapat turut ge% 

menanamkan modalnya 



I 
' 

DAFTAR PUST AKA 

Abdul Halim, 2003, Analisis brvestast, Salemba Empat, Jakarta 

Abdul Kadir Muhammad, 1999_ Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bhakti 
Bandung 

CST kKansil. Christine ST Kasil, 1997, Pakok-Pollok Hulaun Perseroan Terbaas, 
Pustak.a Sinar Harapan. Jakarta 

Eran Rajagukguk, I985 /ndonesiast Saham, Bina Aksara. Jakarta 

Halomon Pandiaitan, 1995/1996_ ANakah Akadems Peraturan Perundang-undangan 
Tentang Perubahan Penyapurnaan ndang-undang Penanaman 
Modal, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakimnan Rt 
Jakarta 

Harun AL Rasyid Wirasaputrat.th, Pedoman Perbandingan Joint Venture, Kanya 
usantara 

I.G Raiwidjaya, 2000, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Megapoin, Jakarta 

Nawazirul Lubis, 1982, Jo0mt Venture Dan 'emungknan Pengaruhmya Di Indonesia. 
Majalah Forum, No.42, Th Le X 

Rony Hanitidjo, 1988, AMetodolog Penelinan Hudaum Dan Jcrmetr, Ghat% 
Indonesia, Jakarta 

Rosyidah Rakhmawati, 2003, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Bayu Medi 

Publishing. Surabaya 

R. Subek@ti. 1983, Kiah Undang-undang Hulum Perdata, Pradmya Paramita, Jakarta 

RT.Sutantya R. Hadikusuma, Surmantoro, I995, Pengertian Pokok Hula 
Perusahaan, Raja Grafindo Persada. Jakarta 

Soedjono Dirdjosiswora, 1999, Huulaum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal D 
Indonesia, Mandar Maju, Bandung 

Sumantoro, 1984, Kerasama Patungan Dengan Modal Asing. Alumni, Bandung 
, I988,Aspek-aspek Hukum Dan Potenst Pasar Modal Di Indonesia, Ghali Indonesia Jakarta 

Sunariyah, 1997, Penguantar Pengetahuan Passar Modal, UPP AMPY'p 
Yogyakarta 

Sunaryati Harton0, 1987, AMaalah Maesalah Dalam lout Venture, Alumni, Bandung 



Sri Rejeki Hartono, I80, Bentuk-bentuk Kerjasoma Dalam Dunia Niaga, kip 
Semarang Pers, Semarang 

Tjiptono Darmadji, Hendi M. Fakhrudin, 2001, Pasar Modal Di Indonesia, Salemba 
Empat, Jakarta 

Untung Suropati, 1999, Hkun lrvestasi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya 
Wacana, Salatiga 

indang-undang No I Tahu 1967 tang Penanaman Modal A.sing 

U/ndang-undang No, tahun I968 Tentang P'enanaman Modal Dalam Negert 

U/ndang-undang No, I Tahon 1995 Tentang Perseroan Terbatass. 

Undang-undang No. 22 Tahuan 1999 Tentang Otonomi Daerah 



I 
' 

) 



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH 

BADAN PENANAMAN MODAL 
JI. Mgr. Soegiopranoto No. I Telepon : (024) 3547091. 354743$ - 3541487 

Fax:(024) 3549560 E-mail bkpmdsmg@indosat.net.id Kode Pos 50131 
Semarang 

S R A '  GAN 
Nomor •040 /34£ /0vw-/205 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa; 

Nama 
NIM 

Fakultas 
Institusi 

Umi Umayati 
03.201.5731 
llmu Hukum 
Universitas Sultan Agung Semarang 

Telah mengadakan penelitian di Badan Penanaman Modal Propinsi 
Jawa Tengah dalam rangka pengambilan data untuk penyusunan TA 

dengan Judul " Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan Saham Dalen 

Kerjasama Joint Venture di Badan Penanaman Modal Propinsi Ju 

Tengah dari tanggal 0I Desember sld tanggal 31 Desember 2004. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 
mestnya. 

Semarang, O Maret 2005 
An. KEPALA BADAN PENANAMA N MODAL 

PROPINSIJAWA TENGAH 
SEKRETARIS. 



ampaikan ke BKM 

hlm rangkap 2 (dua) Lampiran 8 

SK Kepala BKPM 
No.SJ/SK/2004 

MODEL IIL 

PERMOHONAN PERRUBAHAN KETENTUAN 
DALAM SURAT PESETUJUAN PENANAMAN MO 

KETERANGAN PEMOHON 

N a  Perusahan 
Status 

Nomor Kode Proyek (NKP) 
Nomar Pakot Wajib Pajak (NWP) 

P'MN/PAMA e 

2 AMamat lengkap 
(Ternasuk Nomor Telp, Facsimile, dun E-mil) 

3 Surat Persetujuan yang telal 
diperoleh 

PERUBAHAN YANG DIMOHO ·+ 

BIDANG USAHA 

2. LOKASI& PENGGUNAAN TANA 
a. Lokasi Proyek 

- Kabupaten/Kota) 
• Propinsi 

b. Luas tanah yang diperlukan 

3. PRODUKSI& PEMASARAN PER.TAHUN 

Ssmula 
(Sesoai SP) Menjadi 

. . . . . ' 

a. Produksi 
lsnis Rarang//asa 

KL! Stan KapasitasDasar Keterangan 
Semula Menjadi 

(Sesuai SP) 

)Caret satah gatu 

")Dist hany khues bagin.bagian yang domohonk pe r 0 ba h %  



b. Pemasaran: 
SEMULA 
I. Pemasaran Dalam Negeri & Ekspor 

Jenis_Barg/aga Satan Dalam ncgeri 
Jumlah % 

Ekspor 
Jumlah % 

2. Perkiraan nilai ekspor per-tahun 

MEN'ADJ 
Pemasaran Dalam Negeri & Elspor 
Jeni Barg!Jas Satan 

• 

· U S S . . . .  

_Dalam acgeri_ 

Jumlah % 
.Eksnor_. 

Jumlah % 

2.Pekiraan nilai ekspor per-tahun 

4. PENGGUNAAN TENAGA KERA 
:USS. . .  

MENJADI 

(tms.USS... ..)°· 

orang ... orang 

MEN/ADI 

.orang .. .  orang 

sing Indonesia 
0rang orang 
.orang • orang 

orang .. orang 

orang 
• orang 

orang 

SEMULA 
(SesuAi SP 

(tms.USS.....) 

orang .... .  orang 

SEMULA 
(Ses±ai SP 

sing Indonesia 

• orang .orang 

• orang 

. orang 
orang 

········· .... ······ ···································· 

····•···•·············· ··························•···•·· Jumlah 

I. Susunan Pimpinan Perusahaan 
Komisaris 
Dircksi 

Jumlah 

2. Penggunaan Tenaga Kerja 

S. INVESTAS 

a. Modal Tetap 
Pembelian dan Pematangan Tant 

- Bangunan / Gedung 
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang 

- Lain - Lain 

b. Modal Kerja Sub Jumlah ·····•············ 
. . . . . . . . 

 
. . . . . . . . . . . . .. 

c. Jumlah lnvestasi(a+b) ········•········· ··················•· 
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6. SUMBER PEMBIA YAAN 
a. Sumber Pembiayaa 

Modal Sendir 
Modal Pinjaan 

Dalam Negeri 
Laar Negeri 

S£MULA 
(Sesuai SP) 

MENJADI 

Jumlah 
- .   

b. Modal Per«eron (Khists [MAy 

Modal Dass 

Modal Ditempatkan Modal Dseto 

SL,MU},A 
(Setui SP) 

MENIAL] 

7. KEPEMILJKAN SA1MAM ")(Kuss bagi , 
SEMULA 

Sesuai SP) 

G . . % )  
. d . ..  %  

b. Pesggang ah Indonesie 

( %) 
6 . .  %) 

a. Pemegang Saham Asing 

c. Jumlah Modal Saham(a+ b) 
.  .  .  .  .  ( .. %) 

.. 4.... %) 
. (  .%) 

·········---··--·· ... 

( . .  ..%) 

( .%) 
( .%) 

··--- ·-- ·········· ..... 

) Menggunakan mat uaag yang sama dengaa SP gebetun 

PERNYATAAN 
Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan bear, ditandatangani oleh ya% 
berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu.waktu dapat dipertanggung-jaw5g termasuk dokuten/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudia 

20. 

Pemohon, 

Matersi Rp.6.000, 

Nama trang, tanda tangan, jabatan, 
cap perusahaan 
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Rekaman SP PMDN at SP PMA ata 5PPP an pcrubahaany 

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. 

Bagi Perubahan Lokasi: 
Alaan penggunaan tanah, apabila ada penamhahan tanah 

Bagi Perubahen Bidang Usaha, Produksi: 
Uraian proses produksi yang dilengkapi dcngan alir proses (Flow Char). scrta 
mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolahan atau Uraian 
kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa 

Bagi Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
2 Perubahan Susunan Pimpinan Perusahaat: 

Rekaman Akta atau Risalah RUPS atau cara lain yang ditctapkan dalam Anggaran 
Dasar Perseroan tentang perubahan susunan pm pinan perusahaan 

b Perubahan TKA 
• Riucian Jabatan TKA yang telah disetujui darn yang dimohon 

Bagi Peeubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan 
t Alasan perubahan investasi. 
b. Risalah RUPS atau car lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang 

memuat perjanjian apabila ada perubahan modal perseroan yang ditandatangani oleh 
seluruh pemegang saham atau kuasanya 

Bagi Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PMA 

Bagi Perusahaan PMA 
) Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan 

tentang persetujban perubahan pemilikn saham, tau 
2) Risalah RUPS atau cara lain yang ditctapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan 

tentang persetujuan pcngalihan scluruh saham asing kcpada pcserta Indonesia dan 
persetujvan pcngalihan status perusahaan menjadi PMDN. 

• Bagi Pemegang Saham Dar: 

]) Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, serta rekaman Npwp Sagi badan 
hokum Indonesia pemegang saham baru 

2) Rckaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi 
perorangan warga negara Indonesia pemegang saham baru. 

3) Rekaman Pasport lengkap yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing 
pemegang saham baru 

• 



• 

Keputusan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 

Tentang 

Pedoman dan Tatacara Permohonan 
Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam 
Rangka +enanaman Modal Dalam Negeri 

(FMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) 

• 



I 

ADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

KEPUTUSAN 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

N0MOR 57/$K/2004 

TENTANG 

PEDOMAN DAN TATACARRA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL 
YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA 

PENA NA MAN MODAL DAL,AM NEGER DAN PENA.NAMAN MODAL ASING 

I 

I 

Menimbang 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

a bahwa dalam rangka meningkatkn cfektivitas dalam menarik 
penanam modal untuk melakukan investasi di Indonesia, telah 
diterbitkan Keputusan Presiden Noor 29 Tahu 2004 intang 

Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman 
Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap 

b. bahwa berkenaan dengan butir a terscbut di atas dipandang perlu 
menyempurnakan kembali pedoman d tatacara permohonan 
penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (MA) 

A Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 
I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), scbagaimana telah 
dibah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia TAhun 1970 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2943); 

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanama Modal 
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nmor 33, Tambahan Lembaran Negara Noor 2853), 
scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944), 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nmgr 50, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah 
bcberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor T 



Tahun,2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984) 

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang lomor 18 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986) 

5. Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nmor 13 
Tambahan Lembaran Negara Norr 3587) 

6. Undang-undang Nomor 9 Tahu 1995 tentang Usaha Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 

7. Undang-undang Nomor 10 Tahu 1995 tentang Kcpabeau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomo 75 
l'ambahan Lembaran Negara Nomor 3612) 

8. Undang-undang Nomor 13 Tahu 2003 tentang Ketenagakerjan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nmor $9 
imhhn Lembaran Negara Nomor 4279) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka 
Waktu lzin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerinta Nomot 9 Tahu 1993 (Lembaran Negara Reputy 
Indonesia Tahun 1993 Namor 13, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3515); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 TAhun 1994 tentang Pemilikan 
Saham Dalam Perusahaan Yang Diirikan Dala Rangka 
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Noor 28), scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 200 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Noor IS4, Tambahan Lemburn 
Negara Nomor 4162), 

I eraturan Pemerintah Nomor 44 Tahu 1997 tentang Kemitraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9] 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3719) 

2. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun I981 tentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, sebagimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir dengan Kcputusin Presiden Nomor 28 TAhu. 
2004, 

13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; 

4. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor 
Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) 

5. Kcputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha 
Yang Tertutu Dan Bidang Usaha Yung Terbuka Dengun 
Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, sebagaimana telrh 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 1 8  Tahun 2000; 

16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susnan Organissi, Dan Tata Kerja 
Lembaga Pemerintah Non Departemen, scbagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 
30 Tun 2003; 

17 Keputusan Presiden Nomor 1HO Tahun 2001 tentang Unit 
Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhit 
dengan Kcputusan Presiden Nomor II Tahun 2004; 

8. Keptusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis 
Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis 
Usaha Yang Terbuka Untuk Usha Menengah Atau Besar Dengan 
Syarat Kemitraan; 

9. Keputusan Presiden Norr 197/M Thun 200, 

20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional 
Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi; 

21. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman 
Modal Asing Dan Penanaman Modal D#lam Negeri Melalui 
Sistem Pelyanan Satu Atap; 

22. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana [nvestasi/Ketua Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1994 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang 
Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing; 

23. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang 
Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan 
Pelaksanan Penanaman Modal; 
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24. Keputusan Kcpala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
02/SK/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi 
Penanaman Modal, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nmor 42/$K/2003 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N :  

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 
MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 
PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN 
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 
DAN PENANAMAN MODAL ASING, 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dai Keputusanini yang dimaksud dengan: 

Badan Koo'inasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi Pemerintah yang 
mcnangani keg.atan po-naman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri 
(P"N) da. Penanaman Modal Asing (PMA), 

a nan pcnanaman modal baru adalah permohonan untuk mendapatkan 
persetupun pcnanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal 
Dalam Negri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitasnya yang 
diajuk en calonenanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru 

3. erohaan perluasan penanaman modal adalah permohonan untuk mendapat% 
persetujan penambahan modal beserta fasilitasnya dalam rangka penambahan kapasites 
terpasag yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa. 

4, Perlussan penanaman modal di subgektor tanaman pangan dan perkebunan adalah 
penanbhan modal untuk membiayai satu atau lebih kegiatan sebagai berikut 

Diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman; 
Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul, 
Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan; 
Menambah kapasitas produksi unit pengolahan; 
Menambah areal tanaman; 
Integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir 



I 

I 

I 

$. Restrukturisasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (mer ambah 
peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan 
efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas 

6. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas 
perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam 
persetujuan penanaman modal sebelumnya. 

' Persetljuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 j0. Nomor 12 Tahu 1970 tentang 
Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula scbagai Persetujuan Prinsip / lzin 
Usaha Sementara sampai dengan memperoleh lzin Usaha/lzin Usaha Tetap dan/atau 
sebagai Persetujuan Prinsip Fasilitas Fisk:al 

$ Persetujuan PMA adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang 
undang Nomor I Tahun 1967 j, Noor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal 
Asing, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Sementara sampai 
dengan memperoleh Izin Usaha/lzin Usaha Teta dan/atau sebagai Persetujuan Prinsip 
Fasilitas Fiskal 

9. Persetujuan perlasan adalah persctujuan penambahan modal beserta fasilitasnya untu 
menambah kapasitas terpasang yang telah disetujui dan/atau menambah jenis produksi 
barang dan jasa yang berlaku pula sebagai Persctujua Prisip/lzin Usaha Sementara 
sampai dengan memperoleh lzin Usaha Tetap Perluasan 

Persetujuan perub than ad.ah persctujuan atas perubahan ketentuan-ketcntuan 
rnanaman r .cdal yang telah ditetapkan dalam persetujuan atau izin penanaman modal 

on 

i lzin Kegiaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPA) adalah persetujuan untuk 
mendirikan kntor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia 

Perizi Pelaksanan adalah izin-izin yang diperlukn untuk merealisasikan 
persetujnan pcnanaman modal. 

13. Persetujuan fasilitas penanaman modal adalah persetujuan mengcnai pemberian fasilitas 
penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas perpajakan sesuai dengan 
perundang-undangan kepabcanan dan perpajakan yang berlaku 

4. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalath angka pengenal yang dipergunakan 
scbagai izin untuk memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk 
pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disctujui, 

15. Keputusan tentang pengcsahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 
adalah persetujuan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga 
kerja asing yang diperlukan scbagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja 
Asing (TKA) dan penerbitan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 
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6. Keputusan tentang lzin Mempckerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi 

perusahaan untuk mempckerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing dalam 
jumlah, jabatan dan periode tertentu. 

7. lzin Usaha/lzin Usaha Tetap adalah izin yang wajib dimiliki olch pcrusahaan untuk 
melaksanakan kegiatan produksi baik produksi barang maupun produksi jasa scbagai 
pelaksanaan atas Surat Persetujuan penanaman modal yang telah diperoleh perusahaan. 

I8. [zi Usaha Tetap Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk 
melaksanakan kegiatan produksi atas penambahan produksi barang maupun produksi 
jass sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan penanaman modal yang 
sebelumnya telah diperoleh perusahaan 

19 Perubahan status adalah perubahan status perusahaan dari PMDN atau Non 
PMDNIPMA menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN, s¢bagai akibat adanya 
perubahan keperilikan saham 

20. Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka 
PMDN dan/atau PMA dar/atau Non PMAIPMDN yang sudah berproduksi dan telah 
memiliki lzi LJsaha/lzin Usaha Tetap ke dalam satu perusahaan yang akan menerusk.an 
semua kegiatan perusahaan yang bergabung, sedangkan perusahaan yang menggabung 
ilikuidasi 

21 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai 
perkembanpan kepiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tat cara 
sebagaimana yang ditet nkan 

22 'heaha Keel adalah kegiatan usaha yang memenuhi knitcria sebagaimana dimaksud 
'am I'dang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil scbagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penualan 
tab. • paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), 

b. Milik warga negara Indonesia; 

c. Berdii sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dcngan Usaha Menengah atau 
Usah Besar; 

d. Berbentuk usaha orang perscorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukam, atau 
badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi 

(I) Calon penanam rodal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka 
PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM 

(2) Surat Persetujuan (SP') atas permohonan penanaman modal dalam rangka PMDN an 
PMA ditandatangani oleh Kcpala BKPM. 
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( 

Penanaman modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan scbagaimana dimak sud 
pada Pasal 2 ayat (2) wajib mcngajukan permohonan untuk memperolch pcrizinan 
pelaksanaan yang er!ukan untuk pelaksanaan penanaman modal 

Perizinan pclaksan.an penanaman modal scbagaimana dimaksud ayat (3) terdiri ata 

a. Perizinan yan; diterbitkan oleh BKPM, berupa 
I). Angka Pepenal Importir Terbatas, 
2) lzin Usal/lzin Usaha Tetap/lzin Perluasan, 
3). RencanaPcnggunaan Tenaga Kerja Asing; 
4). Rekomedasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, 

5). Izin Meperkerjakan Tenaga Kerja Asing, 
6n). lerpanpgan win Mpekerpakan ling era Asit yang bekcrja hi hell 

dani I &atu Provinsi 
7). Fasilits pembcbasan/keringanan Bea Masak atas pcngimporan Barang Modal 

tau Faahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fisk.al lainnya 

b. Perizina yang diterbitkan olch Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya 
berupa Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga 
Kerja Asing yang beckerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam I (satu) Provinsi 

Perizinan yang diterbitkan olch Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa 
I). In Lokasi; 
2). Serifkat H.' Atas Tanah, 
3).in Mendirikan uangunan; 
). ler ta«dang-Undang Oangguan/+O; 

Pasal 3 

ti) Surat Pe etjuan, Penanaman Modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka 
w a t + i a )  thin bagi proyek bar dan 2 (ua) tahun bagi proyck perlaan cjak 
tan,gad ikcluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik 
dala; entuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik 

2) Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan 
berupa 
a. lzin Lokasi atau perjanjian sewa gedung (khusus bidang jasa) atau Surat lzin 

Pertamnbangan Daerah (S1PD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha 
pertambangan di luar minyak dan gas bumi; dan/atau 

b. SP Pabean Barang Modal; dan/atau 
APIT; dan/atau 

d. RPTKA bagi yang menggunakan TKA, dan/atau 

e. 1MB; dan/atau 
f. in Undang-Undang Ganggua/HO; 

(J) Kegiatan nyata dalam bentuk fisik mcrupakan kegiatan yang telah dilakukan untke 

a. Di bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa; 
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(4) 

b. Di bidaug usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa 
I). Pengadaan lahan, ata 
2). Pengadaan/Pembangunan gedung/ruang perkantoran. 

c. Di bidang usaha pertanian telah ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan 

d. Di bidang usaha perikanan telah ada pembelian scbagian kapal ikan 

Penetapan jangka waktu penyclcsaian proyek yang tercantum dalam Surat Persetujuan 
Penanaman Modal, disesuaikan dcngan skala investasi atau bidang us0ha 

Dalam pengajuan permohonan PMDN dan PMA, penentuan/pemilihan bidang usaha 
berdasarkan kepada: 

Daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan pcrsyaratan tcrtentu bagi 
penanaman modal, 

2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal; 
}. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang 

terbuka untuk usaha mcnengah atau besar dcngan syarat kemitraan, 
4. Ketentuan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah 

BAB I 

PERMOIONAN PENANAMAN MODAL BARU 

BAGIAN PERTAM 

PENANAMAN MODAL DALAM NEGER 

Pasal 5 

I 

I I) 

(l) 

()) 

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh 
Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, 
BUMN, BUMD, atau Perorangan 

Permohonan pcnanaman modal baru scbagaimana dimaisud dalam ayat (I), diajukan 
kcpada Kcpala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan mcnggunakan formulir Model 
IP MDN sebagaimana Lampiran I 

Persetujuan atas permohonan penanaman modal scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negcri (SP 
PMDN) dengan tembusan kepada. 
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(4) 

¢. Menten Keuangan; 
d. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 
e. Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Mencngah; 
f. Guberur Bark Indonesia; 
g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan; 
h. Dircktur Jenderal Pajak; 
i. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
j. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan; 
k. Gubernur Provinsi yang bersangkutan; 
I. Bupati/Walikota yang bersangkutan. 

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat () diterbitkan selambat 
lambatnya IO (sepuluh) hari kerja scjak ditcrimanya permohonan yang lengkap dan 
benar, kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan 
Departcmen/lnstansi terkait. 

BAGIAN KEDUA 
PENANAMAN MODAL ASING 

Pasal 6 

(I) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh 
a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaa PMA; atau 
b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA 

bcrsama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. 

(2) Permohonan penanaman modal baru sbagaimana dimaksud dalam ayat (I) diajukan 
kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model 
/PMA sebagaimana Lampiran 2. 

(3) Persetujuan atas permohonan penanaman modal scbagaimana dimaksud dalam ayat 2) 

diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) dengan 
tembusan kepada' 

a. Menter Dalam Negeri; 

b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, 
e. Menteri Keuangan; 
d. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 
e. Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menenga', 
f. Gubermur Bank Indonesia, 
g Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan; 
h. Dircktur Jenderal Pajak; 

Dir&ktu Jenderal Bea & Cukai; 
j. Dircktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, 
k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan; 
I. Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan; 
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» orseiupan scbagaimana dimaksud dalam ayat () diterbitkan sclambat. 

lambatnya IO (sepuluh) hari kerja scjak diterimany permohonan yang lengkap dan 
benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan 
Departemen/Instansi terkait. 

BAGI AN KETIGA 
KETENTUAN KHUSUS BAGI BIDANG USAIHA DAN 

KEGIATAN USAHA TERTENTU 

A. PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI 
DALAM RANGKA PMDN 

Pasal7 

(I) Peemohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN bidang usah 
pertambangan di luar minyak dan gas bumi untuk golongan bahan galian strategis dan 
bahan galian vital, diajukan dengan melampirkan Kasa Pertambangan yang 
diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Direktur lendeet 

Geologi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri 

(2) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN sebagaimana dimakgu 
dalam ayat (I), diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan 
enggunakan formulir Model I/PMDN gbagaimana Lampiran I, dengan 
melampirkan Kuasa Pertambangan / Surat lzin Pertambangan Daerah (SIPD) yang 
dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Guberur/Bupati/Waikot scsuai kewenangannya 

(3) Persetujuan atas permohonan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan data 
bentuk Surat Persetujan PMDN, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat scbagaimana diraksud dalam Pasa S aya1 (3) 

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selante. 
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan ditcrima dengan lengka e benar. 

(5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP.P4pN 
diterbitkan tidak ada realisasi proyck dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, maka Surat Persetujuan PMDN tersebut batal demi hukun. 

Pasal $ 

{ l) Permohonan penanaman modal bar 
pertambangan batubara dilakukan 
Pertambangan Batubara (PKP2B) 

dalam rangka PMDN khusus di bidang 
dengan Perjanjian Karya Pengusahaan 



-- 

0) 

(4) 

Berdasarkan Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B) sebagaimama dimaksud dalam ayat (2), Kepala BKPM menyampaikan 
pendapat kepada Meateri Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubars yang telah ditandatangani oleh 
Menteri Energi dan Sumber Daya Miner/Gubernur Bupati/ Walikota dengan calon 
penanam modal diperlakukan sama seperti Surat Persetujuan PMDN yang diterbitkan 
oleh Kcpala BKPM. 

(5) ·Rencana investasi untuk pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara bcserta fasilitasnya secars bertahap diajukan kepada Kepala BKPM dilampir 
dengan rekomendasi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral 

B. PERTAMANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI 
DALAM PRANGKA MA 

(I) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA di bidang usaha 
pertambangan di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Karya 
atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubar antara calon penanam 
modal dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubermur/Bupati/ Walikota 
sesui kewenangannyd. 

2) Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
diperlakukan sama sperti Surat Persetjuan PMA 

(3) Rencana invcstasi untuk pelaksanaan Kontrak Karya tau Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara bcscrta fasilitasnya sccara bcrtahap diajukan 
kepada kKpala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Direktur Jenderal Geologi dan 
Sumber Daya Mineral 

C. KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING 

Pasal 10 

(I) Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di luar bidang kcuangan wajib 
memperoleh izin dani BKPM 

(2) Permohonan izin scbagaimana dimaksud dalam ayat () diajukan kepada Kepala 
BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model KPPA 
sebagaimana Lampitan 3. 

(J) lzin kegiatan KPPA diterbitkan dalam bentuk Surat lzin yang ditandatangani oleh 
Kcpala BKPM, dengan tembusan kepada; 

II 



r a. Menteri Keuangan, 

b. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, 
c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
d. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing; 
e. Duta Besat /Kcpala Pcrwakilan dari Negara asal perusahaan asing di Jakarta 
f Gubernur/Bupati/Walikota 

Surat lzin scbagaimana dimaksud dalam ayat () diterbitkan selambat-lambatnya 5S 

(lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benae 

BAB II 
ZIN USAIHA /ZIN USAIHA TETA 

(I) Perusahaan penanaman modal wjib memiliki Izin Usaha/in Usaha Teta untuk dapat 
memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi. 

0) Permohonan untuk memperoleh lzin Usaha/lzin Usaha Teta; sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan 
menggunakan formulir permohonan lzin Usaha/lzin Usaha Tetap sebagaimana Lampiran 4 

) Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri apabila memerlukan ti, 

sahalzin Usaha Tetap agar mengajukan permohonan kcpada Kepala BKPM al%, 2 
(4ua) rangkap deg.an renggunakan formulir permohonan [in Usaha/lin Usaha Tet%% schagaimana Lam piran 5 

(4) Pert±tujuan atas permoh an sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam 
bentuk Surat in Usaha lzin Usaha Tetap, ditandatangani olch Kepala BKPM, engae 
tembusan k d a  pejbat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (3) at 
MDN da Pasa! ayat (J) untuk MA 

(5) Surat lzin Ueha/in U'saha Tetap sebagaimana dimaksud datam ayat (2) ditetbit 
bat-lamb..tya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditcrimanya permohonan yang lengkea dan benar. 

(6) Surat lzn Usaha/lzin Usaha Teta berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produkst 
dimulai bagi perusahaan PMDN an PMA belaku selama perusahaan berproduksit. beroperasi. 

BAB IV 

PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL 



Pasal 12 

(I) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDNPMA diajukn et 

pcrusahaan PMDNPMA yang telah berproduksi, kcpada Kepala BKPM dalam 2 (dua) 
rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran 6 dan 7 

(2) Dalam ha! jenis produksi perluasan berbcda dengan proyck scbclumnya atau lokasi 
perluasan usahanya berada dala Kabupaten/Kota yang berbeda dengan proyeke 
scbelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki lie Usaha/lzin Usaha Tetap atas proyck scbelumnya 

() Ats permoionan sebagaimana dimaksud ayat (I) diterbitkan Surat Persetujua (SP 
Pcrluasan yang ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kcpada pcjbau. 
pejabat scbagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat () untul; PMDN da Peal 6 ayyt (3) untuk PMA 

(4) Surat persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ()) diterbitkan 
sclambat-lambatnya I0 (sepuluh) hari kerja sejak diteriranya permohonan ya 
lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait 

BAB V 
PERRUIAHAN PENANAMAN MODAL, 

AGIAN PERTAMA 

PERSYARA'TAN IMUM BAGI PERMOHONAN PE.AUBATHAN 

(I) Perubahan atas ketentuan proyck dalam rang#a PMDAN/\AA «wjib mempetoe, persetjuan Kepi BKPA 

(2) Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) terditi dari: 
a. Perubahan lokasi proyck; 
b. Perubahen bidang uaha dan jenis produksi (baik jemis tau kapasite c.Perubahan penggunaan tenaga kerja asing; 
d Perubahan investasi dan sumber pembiayaan, 
e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan P\MA 
f. Perubahan status perusahaan PM,A menjadi perusahaan 1MD)N 
g Perubahan status perusahaan PMDN Btu Non PMDN/PAMA menjadi perusah%, PMA; 
h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek; 
i. Penggabungan perusahaan (merger) 

(3) Perubahan atas ketentuan proyek di luar ayat (2) harus diberitahukn secat terut;e kepada Kepala BKPM, yaitu: 



Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang 
berwenang atau pihak yang dibcri kuasa disertai dcngan surat kuasa 

BAGIAN KEDUA 
PERUBAHAN LOKASIPROYEK 

Ill 

0) 

) 

Pasal 14 

Permohonan perubahan lokasi proyek bagi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepad 
Kepala BKPM, dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model [I 
sebagaimana Lampiran 8 

Persctujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Lokasi dengan tembusan kcpada 
pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat () untuk PMDN dan Pasal 
6ayat (3) untuk PMA 

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) iterbitkan selambat. 
lambatnya 7 (ujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yan, lengkap dan bena 

AGIAN KET1GA 
PERUBAHAN BIDANG USAHA, JENIS DAN KAPASITAS PRODUKS 

Pasal 15 

(I) Perohonan perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi perusahaan 
PMDNI/PM,A iajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan 
menggunakan formulir Model Ill sebagaimana Lampirae g 

[2) Persetujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (') 

diterbitkn dalam bentuk Surat Persctujuan Perubahan Bidang Usaha, Jenis dan 
Kapasitas Produksi, dengan tembusan kepada instansi terkait 

G) Surat Persctujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan sclambat. 
selambatnya S (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan 
bear 

AGIAN KEEMPAT 
PERUBAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERRJA ASING 

Pasal 16 

(l Permohonan pcrubahan penggunaan tenaga kcrja asing perusahaan PMDN/PM,A 
diajukan kepada Kepala BKPM, dalam 2 (du) rangkap dengan menggunakan 
formulir Model Ill scbagaimana Lampiran 8 



' 

I 

' 

(2) Persetujuan atas permohonan penggunaan tenaga kcrja aing scbagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) diterbitkan dalam bentuk Surat Persctujuan lerubahan Penggnaan 
Tenaga Kerja Asing, dengan tembusan kcpada instansi terkait 

(J) Surat Persetujuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan sela:bat 
lambatnya S (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang Iengkap dan benat 

BA GIAN KELIMA 
PERUBAIIAN INVESTASI DAN SUMBER PEMIAYAAN 

asal I7 

(l) Peeohonan perubahan investasi atas mcsin-mesin/peralatan yang berfasilitas dan 
sumber pembiayaan perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 
(dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model Ill sebagaimana Lampiran 8 

2) Persetujuan atas permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan 
scbagaimana dimaksud dalam ayat () diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan 
Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan, dengan tembusan kepada instansi 
tetnait 

(3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat 
lambatnya 5 (lima) hari kerja scjak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar 

AGIAN KEENA.M 

PERUBAIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN PM 

Pasal 18 

(l) Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA diajukan kepada 
Kepala BKPM dalam 2 (du) rangkap dcngan menggunakan formulir Model Ill 
sebagaimana Lampiran 8 

(2) Persctujuan perubahan atas permohonan scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dengan 
tembusan kepada instansi terkait. 

9) Surat Persctujuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat 
lambatnya S (ima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan bcnar. 

BAGIAN KETUJUH 

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA MENJADI PERUSAHAAN PMDN 
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(I) 

0) 

Pasal 19 

Perusahaan PMA yang sluruh sahamnya telah dimiliki olch pcserta/pemegang saham 
Indonesia wajib menga;ukan permohonan perubahan status mcnjadi PMDN untuk 
memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan 
mcnggunakan formulir Model IILA scbagaimana Lampiran 

Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) ditcrbitkan dalam 
bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dengan tembusan icpada 
mnstansi tcrkait 

Surat Peesetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditcrbitkan sclambat 
lambatnya 7 (tu;uh) hari kerja scjak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. 

Bagi perusahaar yang tclah memiliki Surat lzin Usaha/lzin Usaha Tetap dalam rangka 
PAA, setelah berubah status menjadi PMDN, wajib mcngajukan permolonan 
perubahan Surat lzin Usaha/lzin Usaha Tetap dalam rangka PMDN kepada Kepala 
BKPM 

Persctujuan perubaha schagaimana dimakeud dalam aat (4; diterbitkan selambat. 
lambatnya 7 (tujuh) hani kerja scjak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar 

AGIAN KEDELAPAN 
PERUBAIIAN STATUS PERUSAHAAN PMDN ATAU NON PMDNIPMA 

MENJADI PERUSAHAAN PMA 

Pasal 20 

I 

I 
' 
' l 

(i) Perusahasn PMDN tau Na PMDNPMA yang telah sah berbadan hukum yang 
sahamnya dibeli'oleh crusahaan PMA dan atau badan hukum asing dan atau 
warganegara asing, wajib mcngajukan permohonan perubahan status mcnjadi PMA 
kepada Kepala BKPM dulam 2 (dua) rangkap dengan mcnggvnakan formulir Model 
II.B scbagaimana Lampiran 10 

(2) Pembelian saham perusahaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) hanya dapat 
dilakukan apabila bidang usaha perusahaan dimaksud tidak dinyatakan tertutup bagi 
penanaman modal yang dalam penycrtaan modal perusahaan ada kepenilikan saham 
asing. 

() Persetujuan atas permohonan sebagaiman dimak sud dalam ayat (I) diterbitkan dalam 
bentuk Surat Persctujuan Perubahan Status, dengan tembusan kepada instansi terkait 

(4) Surat Persetujuan scbagaimana dimaksud dalam ayat () diterbitkan selambat 
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar 

(5) Bagi perusahaan yang telah memiiki Surat lzin Usah/lzin Usha Tetap dalam rangka 
PMDN atu Non PMDNPMA, setelah bcrubah status menjai PMA, wajib 
mengajukan permohonan perubahan Surat lzin Usahalzin Usaha Tetap dalam rangks 



I 
(6) 

PMA kepada Kcpala BKPM 

Persectujuan perubahan scbagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan sclambat 
lambatnya 7 (tujuh) hari kcrja sejak ditcrimanya pcrmohonan yang lcngkap dan benar 

BAGIAN KESEMBILAN 
PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAAN PROYEK 

(I) Perpanjangan wakt penyclesaa proyek persaha [MD)N/MA yang mas 
berlakunya akan berakhir dan belum berproduksi komersial, wajib meagajukan 
permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek kepada K+pal BKPM dalam 2 
(dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I[LC sebagammana Lampiran IH 

(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat () diterbitkan dalam 
bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyck, dengan tembusan 
kepada instansi terkait 

(3) Surat Persetujuan scbagimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat 
lambatnya S (lima) hari kcrja scjak diteriman.ya permohonan yang lengkap dan benar 

AGIAN KESEPULUIH 
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MENGE 

Pas 22 

(I) Perusahaan yang mcncruskan kegiatan usaha scbagai akibat terjadinya pcnggabunga. 
perusahaan (merger), waiib memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM 

(2) Perusahaan yang mcncruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus 
sudah mempunyai nerac perhitungan laba rugi mcliputi 3 (tiga) tahun buku tcrakhir. 

(3) Status pcrusahaan sctelah penggabungan (merger), ditcntukan olch status pcrusahaan 
yang mcncruskan kegiatan usaha; 
a. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN 

dan setelah penggabungan (merger) tidak ada warga negara asing dan/ atau badan 
hukum asing dan/atau pcrusahaan PMA scbagai pmegang saham, status 
perusahaan tctap MDN, 

b. Dalam hal perusahaan yang mencruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN 
atau Non PMDNIPMA dan sctelah penggabungan (merger) trdapat warga ncgara 
asing darn/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang 
saham, status perusahaan berubah menjadi PMA. 

c. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usahe adalah perusahaan PMA, 
status perusahaan tetap PMA. 
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(6) 

Perusahaan yang akan mencruskan kcgiatan usaha yang scbagian saham perusahaan 
dimiliki olch warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahan 
PMA, tidak diizinkan memasuki kegiatan usaha yang dinyatakan tcrtutup bagi 
penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada kepemilikan saham asing. 

Dalam hal perusahaan yang akan menggabung masih mempunyai proyck perluasan 
dalam tahap pembangunan/konstruksi dimana scbaginn mcsin/peralatan sudah 
diimpor, perusahaan yang akan mcneruskan kcgiatan usaha harus telebih dahulu 
mengajukan permohonan perluasan bidang uaha atas kegitan usaha yang masih 
dalam tahap pembangunan/konstruksi terscbut 

Fasilitas fiskal yang dimiliki olch masing-masing perusahaan yang enggabung dan 
belum dimanfaatkan dinyatakan batal dan tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh 
perusahaan yang meneruskan kegiatan usahanya. 

i 
I 

I 

I 
I 

(7) Permohonan penggabungan perusahaan (merger) sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) diajukan dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model ILL.D 
scbagaimana Lampiran 12 

(8) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diterbitkan oleh 
BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan, dengan tembusan kepada instansi terkit 

() Surat persctujuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (8) diterbitkan sclambat 
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditcrimanya permohonan yang lcrgkap dan 
benar. 

BA VJ 

FASILITASDAN IZIN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

BAGIAN PERTAMA 

IMPOR BARANG MODAL 

Pasal 23 

(I) Permohonan persetujuan fasilitas atas impor barang modal bagi perusahaan 
PMDNPMA, diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan 
menggunakan formulir Model IV.A (Daftar Induk Barang Modal) sebagaimana 
Lampiran 13 

2) Persetujuan pemberian fasilitas atas permohonan scbagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Mentcri Keuangan dalam bentuk 
Surat Persetujun Peeberian Fasilitas Pembebasa/Keringanan ea Masuk AtAs 
Pengimporan Barang Modal (SP Pabean) discrtai lampiran Daftar Induk Barang 
Modal, dengan tembusan kcpada Dircktur Jendera! Dea dan Cukai, Dircktur Jenderal 
Pajak dan Dircktr Jenderal Instansi Tekenis 
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I 
0) 

(4) 

(6) 

0) 

Surat persetujuan scbgaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat 
lambatnya I+ (empat telas) hari kerja scjak ditcrimanya permohonan yang lengkap 
dan benar 

Jangka waktu berlakunya pemberian Fasilitas Pabean Barang Modal discsuaikan 
dengan jangka waktu peyelesaian proyck. 

Dalam hal waktu pembetian fasilitas yang tercntum dalam Surat Persetujuan Fesilitas 
atas impor barang modal telah berakhir, aka untuk perpanjangan Surat Persetujua 
Fasilitas atas mpor barang modal terscbt, perusahaan yang bersangkutan tcrlebih 
dahulu mcngajukan permohonan perpanjangan waktu penyclesaian proyck 
sebagaimana dioak sud dalam Paa 2I 

Permohonan perubahan dan/atau penambahan atas perscujuan pengimporan barang 
modal yang telah dimiliki diajukan kepada Kcpala BKPM, d.an persctujuan diterbnkan 
selambat-lambatnya I4 (empat belas) hari kerja tcjak diterimanya permohonan yang 
lengkap dan benar 

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Japat diberikan apabila nilai 
barang modal scluruhnya tidak menjadi lebih besar dari nilai barang-modal yang 
tercantum dalam Surat Persetujua (SP PMD\N/MA) 

Apabila barang modi (mesin-mesin/peralatan) yang telah diimpor scbagaimana 
dimaksud dalam yat Q2) akan di rc-ckspor, maka perusahaan mcngajukan surat 
permohonan kepada Kepala BPM untuk selanjutnya ditcrbitkan Surat Rekomendasi 
kepada Dircktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk re-ckspor terscbut 

BAGIAN KEDUA 
IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG 

Pasal 24 

(I) Penmohonan persetuuan iasilitas atas impor bahan baku/penolong bagi perusahaan 
PMDNI/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan 
menggunakan formulir Model IV.B (dafar induk bahan baku/penolong) sebagaimana 
Lampiran 14 

(2) Pe.setujuan pembcrian fasilitas atas permohonan scbagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) ditardatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan dalam bentuk 
Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Ates 
Pengimporan Bahan Baku/Penolong (SP Pabean) dengan lampiran Daftar Induk 
Bahan Baku/Penolong, dengan tembusan kepada Direktur Jendera! Bea dan Cukai, 
Dircktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal lnstansi Tekis 

(3) Surat Persetujuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat 
lambatnya I4 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap 
'an benar. 
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(4) Bagi perusahaan yang belum memiliki Surat lzin Usaha/lzin Usaha Tetap, baik dalam 
rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pcngimporan bahan baku/penolong 
untuk kcbutuhan I (satu) tahun produksi dengan jangka waktu pcngimporan I (satu) 
tahun. Tabahan kcbutuhan bahan bale untuk tahun kcdua dapat diberikan sctclah 
perusahaan memiliki Surat lzin Usaha/zin Usaha Tetap, dcngan perpanjangan jangka 

waktu pcngimperan sclma l (satu) talun scjak berakhimnya SP' Pabean pertama 

(5, Perusahaan yang telah meritiki Suret lzin UJaha/zin Usaha Tctap, baik dalam rangka 
PMDN maupun PMA diberikan fsilitas pengimporan bahan oaku/penolong untuk 
kbutuhan 2 (dua) tahun produksi dcngan jangka waktu pcngimporan diberikan 
sekaligus selama 2 (dua) tahun. 

(6) Perusahaan yang tclah memperc'ch fasilitas bahan baku/pcnolong, apabila balm 
menyelesaikan impornya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan 
jangka waktu impor selama I (satu) tahun terhitung scjak tanggal Surat Persctu;uan 
Perpanjangan Fasilitas Pabean 

BAGIAN KET1GA 
ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (APTT) 

Pasal 25 

I) Perusaban PMDNPMA yang akan mclaksanakan scndini pengimporan barang modal 
dan/atau bahan baku/penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas 
(APT) 

2) Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diajuk,an 
kepada Kepal BKPM dalam 2 (dua) rangkap, dcngan mcnggunakan formulir AIT 
sebagaimana Lampiran LS 

3) APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas 
nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Surat Kcputusan dan 
Kartu APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Intemasiona u.p. 
Direktur Impor, Bank Indonesia Bagian Ekspor Import, Dircktur Jendera! Bea dan 
Cukai dan Direktur Jenderal Pajak. 

4) Permohonan APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat 
lambatnya S (ima) hari kerja scjak diterimanya pcrmohonan yang lengkap dan benar 

S) APIT berlaku scjak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, 
selama perusahaan yang bcrsangkutan masih berproduksi/bcroperasi 

6) Perusahaan yang egiatannya termasuk di bidang pcrdagangan dan yang akan 
mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan, maka APIT yang telah diiliki 
berlaku juga scbagai Angka Pengenal Importir Umum (AIU) dan berlaku selama 5 
(lima) tahun 
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Untuk sctiap perubah;n APIT meliputi nama perusahaan, alamat, NPWP, dirksi 
perusahaan atau penanatangan dokumen inpor wajib temperolch persctuyuan dari 
BKPM 

BAGIAN KEEMPAT 
ZIN MEMPEKERRJAKAN TENAGA KERA ASING 

Perusahaan PMDNPMA yang akan memperkerjak.an Tenaga Kerj Asing (TKA) 
wajib memiliki Pengetahan Rencana Penggunan Tenaga Kerja Asing (RTKA 

Permohonan untuk memperoleh pengeahe RTkKA sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (I) diajukan kepada Kepala 1HKPM. dengan mcnggunakan formulir 
pep't.A scbagamana Lamnpiran 16 

() Pengesaha RPTKA diterbitkan dalam bentuk Surat Kcputsan Pengesahan RPIKA 
dengan tembusan kcpada instansi tcrkait. 

(4) Surat Keputusan scbagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan relarabat 
lambatnya 4 (erpat) hri kerja sejak diterimany.a permohonan yang lcngkap dan 
benar 

Pasa127 

(I) TKA yang bekerja pada pertahaaa PMDNPMA dan Kantor Perwakilan Perusahaan 
Asing (KPPA) yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa lzin Tinggal 
Terbatas (VITAS) yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia 

(2) Untuk mendapatka VITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (I, perusahaan hrus 
memiliki rekomendasi untuk memperoleh visa untuk maksud kerja (rckomendasi 
TA.0I) dati BKPM dngar. berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di 
bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian 

[) Rekomendasi TA.0I atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
ditcrbitkan ole BKPM c.@. Dircktur Pelayanan Perizinan kepada Dircktur Jenderal 
migrasi, 

(4) Surat rekomcndasi scbagtimana dimaksud dalam ayat () diterbitkan sclambat 
lambatnya 4 (empat) hari kerja scjak diterimanya permohonan yang lengkap dan 
benar 

[S) Dircktorat Jendral Imigrasi bcrdasarkan rckomendai TA.0 sebagaimana dimak sud 

dalam ayat () memberitahukan Kantor Perwakilan RI untuk mengcloarkan VITAS 
bagi TKA yang bersangkutan 

(6) Setelat TgA yang bersangkutan memperoleh VITAS, perusahaan pengguna 
mengajuka permohonan penerbitan Kartu zin Tinggal Terhatas (KITAS) kepada 
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Kantor lmigrasi setempt dengan menggunakan formulir KITAS dan mclampirkan 
bukti kartu embarkasi sesuai dengan ketcntuan yang berlaku setclah TKA yang 
bersangkutar datang di Indonesia 

Pasal 28 

T) Perusahaan pcnggun TKA yang telah mempcroleh VITAS dan akan bekerja di 
Indonesia wajib memperolch lzin Mempekcrjakan Tenaga Kcrja Ating (IMTA) 

2 Permohonan IMTA bar bagi perusahaan PMDN/MA an kPPA diajukan olch 
perusahaan pengguna dae PA kepada Sepal 9PM dengan men_ggunalan 
formulir [M!A «cbagaimana Lampiran I7 

fl Persetujuan permohonan scbagaimana dimal sud dalam ayat (2) diterbitkn oleh 
BKPM atas nama Menteni Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk Surat 
Keputsan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkzit 

t Surat persctujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat () diterbitkan sclambat 
lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan 
berar 

Pasa 2 

ll) Bagi TKA yang masa tcrLku IMTA-nya akan berakhr, psrsahaan pengguna wajib 
mcngajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan menggenakan formulir IMA 
sebanyal I (satu) rangkap scbagaimana Lampiman I7, kepadz 
a Dircktur Pelayanan Perizinan BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari I 

(satu) wilyah Provinsi 

b. Gubcrur untuk TKA yang lokasi kcrjanya di wilayah Kabupaten/Kota dalam 
(satu) Provinsi, 

( Permobonan scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) diajukan paling lmbat 30 (tiga 
puluh) hari sebelum SKJMTA dari TKA yang bcrsangkutan berakhir mas 
berlakunya 

) SK Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diterbitkan selambat 
lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan 
benar 

4 Perusahaan pengguna wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM, untuk 
perubahan penggunaan TKA yang melakukan pindah jabatan, rangkap jabatan, alih 
perusahaan pcngguna (sponsor) atau pindah lokasi 

Pasal 30 

I) TKA di luar Dircksi dan Komisaris yang telah bekerja sclama S (ima) tahun berturut 
turut di wilayah Republik Indonesia hars kelua dari wilayah Republik Indonesia 
dengan status Exit Permit Only (EPO) 
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(2) Apabila TKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) masih diperlukan olch 
perusahaan pengguna, maka perusahaan pecngguna wajib menen puh prosedur 
scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 28 dan berdasarkan RPTKA yang berlaku 
dilengkapi dengan rckaman bukti EPO 

Pasal 3I 

(I) Perusahaan PMDNIMA dapat mendatangkan TKA yang aka igunakan scjak 
persiapan/pcrencanaan proyck (bukan ercztor), dengan mengaakan permohonan 
kcpada Kepala DKIM sesai dcngan ketentuan yang berlaku 

t) TKA yang higaka olch perasahaan pr+ggo mapon kowtator haya hala 
masa konstruksi/pembangnan fisik pabrik (ector) termasuk pemasangan mesin 
mcsin, pengesahan R1KA dan pcrmohonan IAMTA diajukan kc Departeme Tenaga 
Kerja daa Transngasic.a. Dircktur Jender,l embinaan Penempatan Tenaga Kerja 
Dalam Negeni 

BAB VII 

S A N K S  

Permohonan 
Kept 
dimohonka 

yang tidak memenuhi ketcntu,an 
mcmgakibatkan tidak diberik 

hagamana yang dtentukan dalam 
persetp'petuna «eh,giant 

(2) Apabila pcmohon dcngan scngaja memalsukan data dan/atau dokumen yan 
dilamprkan maka permohonan yang bersangkutan meryadi tidak sah dan persetupuan 
yang dikcluakan oleh Pemerintah dapat dibatalkan dan yang bcrsangkutan dapat 
dikcnakan sanksi sesuai kctentuan yang berlakt 

BAB VI 

• 
KETENTUAN PERAL!HAN 

(I) Semua persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal yang telah 
diterbitkan sebelm berlakunya Kcputusan ini diyatakan tetap berlaku sampai masa 
berlakunya Surat Persetujuan/lzin Pelaksanaan berakhir 

(2) Semua permohonan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan serta perizinan 
pelaksanaan dalam rangka PMDNIPMA yang belum memperolch persctujuan dari 
Gubernur atau Bupati/ Walikota pada saat bcrlakunya kcputusan ini, tctap diproses dan 
diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Keputusar 

ini. 
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BAB1X 

Pa«al 34 

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputsan Mcuteni Negara lrvestasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman Dan Tata Cara 
Perohonan enanun,n Modal Yang Didirikan Dal.am Raugla Penananan Mae!al Date 

Negri da Penanamaea Modal Asing, dinyatakn tidsk berlakeu 

tl) Hal-ha! yang bclum ditar dalam Kcputsan ini akan diatur lcbih lanjut dengan 
Keputsan Kcpala Badan Koordinasi Penanaman Mod (BKPM) 

(2) Keputusan in lat berlaku scjak tanggal ditctapkan 

pitetaplan di: J A  K  A T  A  

rad tangsat: 2 £ JUL 200% 

THEO F, TOF M1ON 

l, Rs} K O N  MNAS] P A N A M A  M O D A L.  
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