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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menjalani kehidupan manusia selalu dihubungkan dengan 

hukum. Banyak sekali tindakan manusia yang diatur, dibatasi, dan 

dilindungi oleh Hukum. Hal ini terkait dengan manusia sebagai makhluk 

sosial yang membutuhkan Hukum sebagai alat untuk mewujudkan 

kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Hukum yang terhubung 

dengan manusia adalah hukum normatif yang memuat peraturan tertulis 

dan tidak tertulis yang harus dipatuhi dan memiliki kekuatan paksaan, 

serta mengandung sanksi di dalamnya. 

Di mata hukum dikenal adanya subjek hukum, yang mana subjek 

hukum tersebut dibagi 2, yaitu  manusia/orang pribadi (natuurlijke 

persoon) dan badan hukum (rechts person). Subjek hukum manusia adalah 

setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung 

hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai 

sejak lahir hingga meninggal dunia. Subjek hukum badan hukum adalah 

suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai 

tujuan tertentu.  

Investasi adalah penyimpanan uang dengan tujuan 

memperoleh return yang diharapkan lebih besar dibanding bunga deposito 

untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan jangka waktu yang 
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telah ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan akan modal. Investor 

sebagai pihak yang melakukan investasi memiliki kewajiban untuk 

menjalankan perusahaannya, dimana setiap perusahaan yang ingin 

melakukan kegiatan usahanya di Indonesia baik asing maupun bukan 

harus berbentuk badan hukum Indonesia. Dalam menjalankan perusahaan 

di Indonesia, investor tunduk pada Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal. 
1
 

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 

asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia.  

 

Dalam menjalankan perusahaan di Indonesia, investor tunduk pada 

Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan 

penanaman modal asing menurut pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No. 25 

Tahun 2007, adalah: 
2
 

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah 

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal 

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 

yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.  

                                                 
1
 Undang – undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”); Pasal 1 ayat 1 

2
 Ibid., Pasal 1 ayat 3 



3 

 

Dalam Undang – undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal, penanam modal asing adalah:
3
 

Perseorangan warga negara negara asing, badan usaha asing, 

dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di 

wilayah negara Republik Indonesia.  

Penanaman modal asing di Indonesia dapat menggunakan modal 

asing sepenuhnya, serta dapat pula dilakukan dengan melalui kerja sama 

dengan penanam modal dalam negeri seperti joint venture, joint 

enterprise, kontrak production sharing, serta dalam berbagai bentuk kerja 

sama lainnya. 

Disamping itu keberadaan penanaman modal asing di Indonesia 

mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan di Indonesia. 

Keberadaan investor asing mempunyai dampak positif dan negatif bagi 

Negara Indonesia. Dampak positif nya adalah sebagai berikut:
4
 

1. Keuntungan berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai 

ekonomi terhadap Negara Republik Indonesia 

2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil 

investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu 

3. Peningkatan pemasukan pajak bagi Negara sejumlah 

tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat 

langsung dari investasi bersangkutan; dan/atau 

                                                 
3
 Ibid., Pasal 1 ayat 5  

4
 H. Salim HS, Hukum Divestasi Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hal.  90. 

 



4 

 

4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu 

dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari 

investasi bersangkutan 

5. Pembangunan daerah tertinggal 

Namun, disisi lain juga terdapat dampak negatif sebagai berikut:
5
 

1. Potensi adanya praktek ekonomi tidak wajar seperti 

monopoli. 

2. Timbulnya sengketa karena perbedaan sistem hukum 

3. Perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing, maka 

kebijakan manajemennya sesuai dengan operasional 

perusahaan asing 

4. Manajemen keuangan perusahaan asing bersifat tertutup, 

sehingga perusahaan tidak dapat diketahui sehat atau tidak 

5. SDA yang dikelola asing dengan hak dan kewajiban 

sebagaimana diatur undang-undang, sering menimbulkan 

dampak lingkungan dan sosial dimana perusahaan baru 

tersebut akan didirikan 

Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara 

berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu 

hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga 

kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Penanaman 

                                                 
5
  Ibid 
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modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi 

investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu 

ditanamkan serta bagi negara asal para investor.  

Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan 

penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga 

menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan 

modal asing. Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat 

diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai yaitu kemajuan 

perekonomian suatu Negara. Menyadari pentingnya penanaman modal 

asing, pemerintah Indonesia menciptakan suatu iklim penanaman modal 

yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia. Usaha-usaha 

tersebut antara lain adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan 

tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada 

dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan 

investor. Pada akhirnya harus tetap diingat bahwa maksud diadakannya 

penanaman modal asing hanyalah sebagai pelengkap atau penunjang 

pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah harus bijaksana dan hati-

hati dalam memberikan persetujuan dalam penanaman modal asing agar 

tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing yang akan 

menimbulkan dampak buruk bagi negara ini dikemudian hari.  

Berjalannya kegiatan penanaman modal di Indonesia tidak dapat 

terlepas dari perlindungan hukum bagi penanam modal di Indonesia. 

Sebagai subjek hukum penanam modal baik asing ataupun lokal memiliki 
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hak dan kewajiban, yang harus mereka sadari untuk dapat dijalankan. Oleh 

karena itu dibutuhkan perlindungan atas hak-hak dan kewajiban bagi 

penanam modal dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Para 

penanam modal asing di Indonesia terutama penanaman modal asing 

secara langsung (Foreign Direct Investment) pastinya sangatlah 

memperhatikan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh 

host country nya sebelum mereka memulai investasinya di negara tersebut. 

Karena dalam menanamkan modal asing secara langsung investor asing 

haruslah berhadapan dengan berbagai resiko seperti bagaimana sistem 

hukum yang dianut oleh host country tersebut, serta konsistensi 

pelaksanaannya pada host country tersebut. Apalagi bila terjadi pergantian 

rezim pemerintahan yang nantinya dapat merubah kebijakan-kebijakan 

yang menyangkut pelaksanaan penanaman modal di Indonesia.
6
 

Disamping perlindungan hukum terhadap penanam modal asing, 

pemerintah juga harus memperhatikan kelangsungan perkembangan dan 

pertumbuhan penanaman modal dalam negeri agar tidak kalah dengan 

penanaman modal asing di Indonesia. Oleh karena itu seperti disebutkan 

di atas pemerintah membentuk berbagai macam peraturan perundang-

undang, serta kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi serta lebih 

menganak emaskan penanam modal dalam negeri agar tetap menjadi tuan 

rumah di negaranya sendiri. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh 

                                                 
6
 “Penanaman Modal Asing Secara Langsung”, http://www.downtoearth-indonesia.org/fifdi.htm, 

diakses tanggal 5 Januari 2012 

http://www.downtoearth-indonesia.org/fifdi.htm
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pemerintah dalam melindungi penanaman modal di Indonesia salah satu 

nya dengan menetapkan bidang-bidang mana yang dapat dilakukan 

penanaman modal di dalamnya, bidang-bidang mana yang dapat ditanami 

modal asing di dalamnya, serta seberapa besar modal yang dapat 

ditanamkan dalam bidang tersebut. Dalam hal ini pemerintah 

mengeluarkan Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI memuat mengenai 

daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan 

persyaratan di bidang penanaman modal.  

Update terakhir DNI diterbitkan berdasarkan pada Perpres Nomor 

36 Tahun 2010 sebagai pengganti DNI sebelumnya yaitu pada Perpres 

Nomor 111 Tahun 2007. Terdapat beberapa perubahan dalam DNI 2010 

tersebut tetapi yang menjadi fokus penulis dalam penulisan skripsi ini 

adalah dibukanya penanaman modal asing pada bidang industri perfilman 

yaitu pada usaha teknis film, yaitu ; studio pengambilan gambar film, 

laboraturium pengolahan film, sarana pengisian suara film, sarana 

pencetakan, dan/atau penggandaan film. Sedangkan jenis usaha jasa teknis 

film lainnya seperti sarana pengambilan gambar film, sarana penyuntingan 

film, sarana pemberian teks film, dan jenis industri film lainnya juga tetap 

hanya dapat dimiliki oleh pemodal dalam negeri. Dibukanya kesempatan 

untuk menanamkan modal asing dalam industri jasa teknis film ini 

sebetulnya merupakan berita baik terhadap industri perfilman di Indonesia 

karena peran jasa teknis film dalam dunia perfilman dalam industri 

perfilman sendiri sangatlah besar. Dengan adanya perkembangan 
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teknologi dalam jasa teknis film juga dapat menunjang industri perfilman 

secara keselurahan untuk terus berkembang maju. Jenis usaha teknis film 

seperti studio pengambilan gambar film, laboraturium pengolahan film, 

sarana pengisian suara film, sarana pencetakan, dan/atau penggandaan 

film tersebut juga memiliki peran dalam industri perfilman di Indonesia. 

Oleh karena itu dengan dibukanya penanaman modal asing pada bidang-

bidang tersebut dapat memajukan industri perfilman di Indonesia. Bukan 

tidak mungkin bila nantinya pihak asing dalam menanamkan modalnya 

pada bidang-bidang tersebut memberikan teknologi-teknologi baru yang 

dapat memperbaharui industri perfilman di Indonesia menjadi lebih baik 

yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan negara ke depannya. Tetapi 

sebelum hal-hal tersebut dapat menjadi kenyataan maka sudah seharusnya 

pemerintah menyediakan perlindungan hukum terhadap para investor 

asing yang ingin menyuntikan modalnya dalam bidang usaha jasa teknis 

perfilman tersebut. Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu ; Setiap penanaman modal 

berhak mendapat:
7
 

a. Kepastian, hak, hukum, dan perlindungan 

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha 

c. yang dijalankannya; 

d. hak pelayanan; dan 

e. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan. 

 

                                                 
7
 Undang – undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”); Pasal 14  
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Setelah dibukanya pintu bagi penanam modal asing untuk masuk 

ke dalam industri perfilman di Indonesia walaupun hanya pada bidang jasa 

teknis perfilman yang meliputi studio pengambilan gambar, laboraturium 

pengolahan film, sarana pengisian suara, dan sarana pencetakan atau 

penggandaan film. Hal ini berarti telah menjadi awal terbukanya industri 

perfilman untuk dimasuki oleh modal asing setelah sebelumnya industri 

perfilman benar-benar tertutup untuk dimasuki oleh asing. Dalam DNI 

sebelumnya perfilman hanya dapat dikuasai oleh penanaman modal dalam 

negeri. Yang mana dengan masuknya bidang-bidang usaha perfilman ke 

dalam daftar negatif investasi berarti industri perfilman merupakan 

industri yang sensitif, dan harus dilindungi dari penanaman modal asing. 

Dimasukannya industri perfilman ke dalam DNI ini didasari oleh 

Konsiderans Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, yaitu:8
 

a. Bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran 

strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan 

kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat 

ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung 

jawab memajukan perfilman. 

b. Bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan 

sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan 

potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan 

kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia 

di dunia internasional, sehingga film dan perfilman 

Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi. 

 

                                                 
8
 Undang – undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman ; Konsiderans huruf a dan b 
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Pasal 7 Perpres No 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan 

Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka 

dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menyebutkan, yaitu:
9
 

Penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha 

yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan 

berikut :mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan; 

1. kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih 

baik melalui instrumen kebijakan lain; 

2. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan 

persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan 

nasional;  

3. mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan 

persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional 

dalam kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau 

masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan 

dengan penanaman modal besar secara umum; 

4. manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang 

tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya 

yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia. 

 

Dari Konsiderans Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 dan 

Pasal 7 PerPres No. 76 Tahun 2007 yang telah dijabarkan di atas   dapat 

disimpulkan bahwa perfilman merupakan bidang yang berkaitan dengan 

kepentingan Nasional dan harus dilindungi oleh negara, yang mana bidang 

perfilman tersebut harus dilindungi dengan dimasukan ke dalam DNI, 

karena tidak terdapat instrumen kebijakan lain yang lebih baik untuk 

melindungi bidang usaha perfilman.  

Untuk itu dengan dibukanya pintu masuk bagi penanaman modal 

asing pada industri perfilman ini walaupun hanya kepada beberapa jenis 

                                                 
9
 PerPres No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang 

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ; Pasal 

7 
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dari usaha jasa teknis perfilman yang telah disebutkan di atas. Maka 

pemerintah harus dapat memberikan proteksi terhadap para penanam 

modal asing dalam berinvestasi pada bidang usaha perfilman yang telah 

terbuka untuk asing, hal ini sangat berguna untuk menarik minat investor 

lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya pada sub-sektor yang 

telah terbuka tersebut sehingga penanaman modal dalam sektor perfilman 

dapat berkembang ke depannya. Setelah perubahan ini pun pastinya juga 

akan berimbas kepada industri perfilman yang selama ini dikuasai oleh 

pihak lokal, karena itu investor lokal sebagai tuan rumah juga harus 

dilindungi oleh pemerintah seiring dengan dibukanya investor asing dalam 

menanamkan modalnya pada bidang-bidang tersebut.  

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan pada latar belakang 

diatas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian 

mengenai proteksi DNI terhadap investasi di bidang perfilman tersebut 

dengan mengambil judul penelitian ini:  “ASPEK HUKUM ATAS 

PROTEKSI PENANAMAN MODAL ASING DAN MODAL DALAM 

NEGERI DI BIDANG USAHA PERFILMAN BERDASARKAN  

PERPRES NO. 36 TAHUN 2010 (DNI 2010)” 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah 

sebagai berikut : 
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 Bagaimana DNI 2010 (PerPres Nomor 36 Tahun 2010) 

memberikan proteksi terhadap investor asing dan investor 

dalam negeri dalam melakukan investasi pada bidang usaha 

perfilman di Indonesia setelah dikeluarkannya DNI 2010 

(PerPres Nomor 36 Tahun 2010)? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini didasarkan dari keinginan penulis untuk 

memecahkan permasalahan hukum yang penulis telah uraikan diatas, 

yaitu: 

Untuk menemukan, menelusuri, dan menganalisis mengenai 

proteksi terkait oleh DNI terhadap investor asing dan investor 

dalam negeri dalam melakukan investasi di bidang usaha 

perfilman di Indonesia setelah dikeluarkannya DNI 2010. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat penelitian yang didapat dari penelitian hukum 

ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi teoritis dan sisi praktis.  

1.4.1  Manfaat Teoritis  

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi 

pengetahuan tentang proteksi atau perlindungan terkait DNI di bidang 

usaha perfilman .  

1.4.2  Manfaat Praktis 
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Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan 

penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam Bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang sehubungan 

dengan judul penelitian hukum ini, rumusan masalah sehubungan dengan 

latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian sehubungan dengan 

rumusan masalah, manfaat yang diharapkan dari penilitian hukum ini, dan 

sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian 

hukum ini. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab Tinjauan Pustaka ini akan membahas tentang 

landasan teori dan landasan konsepsional dalam penelitian hukum ini. 

Landasan teori akan membahas mengenai pengaturan Penanaman 
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Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – 

undangan Penanaman Modal. Landasan konsepsional akan 

membahas mengenai definisi dari terminologi yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam Bab Metode Penelitian ini akan membahas mengenai 

metode peneilian, jenis penelitian yang digunakan, prosedur pengumpulan 

bahan penelitian, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder dan bahan non-hukum, penulis juga akan membahas mengenai 

sifat analisis, hambatan penelitian serta diakhiri dengan 

penanggulangannya. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam Bab Kesimpulan dan Saran ini akan membahas mengenai 

kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran – saran yang 

berkaitan dengan permasalahan bagi pihak – pihak yang terkait dalam 

skripsi ini. 

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab Kesimpulan dan Saran ini akan membahas mengenai 

kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran – saran yang 
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berkaitan dengan permasalahan bagi pihak – pihak yang terkait dalam 

skripsi ini. 

 

 




