
Dua Sisi InvestasiDua Sisi Investasi
Catatan tentang Investasi Langsung Catatan tentang Investasi Langsung 

Luar Negeri dan KerjaLuar Negeri dan Kerja--kerja Advokasikerja Advokasi

Bogor, 28Bogor, 28--29 Maret 200629 Maret 2006

Yanuar NugrohoYanuar Nugroho
yanuar.nugroho@gmail.comyanuar.nugroho@gmail.com

The Business Watch IndonesiaThe Business Watch Indonesia
Uni Sosial Demokrat Uni Sosial Demokrat –– Jakarta  Jakarta  

PREST, the University of Manchester, UKPREST, the University of Manchester, UK



”Di jaman global ini, negara-bangsa 
menjadi terlalu kecil untuk perkara-

perkara besar, dan terlalu besar untuk 
perkara-perkara kecil.”

(Daniel Bel, Global Inc., 2004)



Tentang InvestasiTentang Investasi

“Paling banyak ke negara-negara berkembang, aliran FDI dunia 
meningkat pada tahun 2004 dan setelahnya … dengan daerah 
penerima terbesar adalah Asia dan Oceania … Aliran FDI tidak 

berubah di Amerika Latin setelah penurunan selama empat tahun 
sebelumnya … meski stabil di Afrika dan meningkat di Eropa tenggara. 

Sebaliknya, FDI di negara maju tetap menurun. Secara keseluruhan, 
aliran FDI akan tetap meningkat.”

(Outline Wolrd Investment Report, UNCTAD, 2005, h. v)



Tentang InvestasiTentang Investasi
Pengaruh terbesar FDI ini ada di negara-negara berkembang, dengan 
peningkatan pesat dari rata-rata di bawah $10 milyar pada tahun 1970 
menjadi lebih dari $200 milyar pada tahun 1999. 
Jumlah FDI di ‘Dunia Ketiga’ kini mencapai hampir seperempat FDI 
global. 
Di antara negara-negara lainnya, Cina adala negara tuan-rumah 
terbesar bagi FDI. 
Perusahaan-perusahaan multinasional besar dan konglomerat-
konglomerat masih menjadi bagian terbesar dari FDI (sumber: 
UNCTAD). 
Negara-negara ASEAN dengan penghasilan menengah seperti 
Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina kini tengah menghadapi 
tantangan utama untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik 
mereka sebagai tuan rumah bagi FDI dalam lingkungan ekonomi yang
berubah dengan pesat.

Sumber: Fact-sheet DTE tentang FDI



Tentang InvestasiTentang Investasi
Dana Bantuan Pembangunan Luar Negeri atau ODA (Overseas 
Development Assistance) dulunya adalah sumber utama dana 
pembangunan di banyak negara berkembang. Pada tahun 2000, total 
ODA hanya tinggal setengah dari jumlahnya sebelum tahun 1990an. 
Pembiayaan swasta (privat), melalui FDI, telah menjadi sumber 
terbesar dari dana ‘pembangunan’. 
Mengapa? Pertumbuhan pesat perusahaan-perusahaan 
transnasional. Dari hanya sekitar 7.000 perusahaan multinasional di 
tahun 1960, angka itu melejit melampaui 63.000 dengan sekitar 
690.000 afiliasi atau cabang menjelang awal 2000. 
Lebih dari 75% dari perusahaan-perusahaan ini berasal dari negara 
maju di Eropa Barat dan Amerika Utara, sementara perusahaan-
perusahaan subsider(cabang)nya beroperasi di negara-negara 
berkembang seperti Indonesia. 
Inilah gambaran sektor privat yang diperkirakan menguasai lebih dari 
duapertiga perdagangan internasional.



Mengapa FDI? Mempelajari klaimMengapa FDI? Mempelajari klaim

FDI dianggap sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi:

• memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti 
Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), Gross Fixed Capital Formation 
(GFCF, total investasi dalam ekonomi negara tuan rumah) dan saldo 
pembayaran. 

• FDI mendorong pembangunan karena bagi negara tuan rumah (atau 
perusahaan lokal) FDI menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, 
produk sistem organisasi dan ketrampilan manajemen yang baru. 

• FDI membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan,
fasilitas produksi yang lebih murah dan akses pada teknologi, produk, 
ketrampilan dan skema pendanaan yang baru.



Fakta: Aliran danaFakta: Aliran dana



Fakta: Aliran danaFakta: Aliran dana



Fakta: Investasi di Asia & OceaniaFakta: Investasi di Asia & Oceania



Prospek Investasi Asia TenggaraProspek Investasi Asia Tenggara
Aliran masuk investasi di Asia Tenggara naik dari $17 milyar pada tahun 2003 
menjadi $26 milyar tahun 2004. Dana terbesar mengalir ke Singapura, Malaysia, 
Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina dan Kamboja. 

Di Indonesia, peningkatan investasi didorong karena suksesnya privatisasi aset 
negara dan akuisisi asing atas perusahaan swasta. Peningkatan ini mengakhiri 
periode negatif investasi sejak 1998. 

Akusisi oleh kelompok investor (dipimpin oleh Standard Chartered) dalam ‘merger 
dan akuisisi’ di Malaysia, Filipina dan Thailand juga naik secara signifikan.

(Kenaikan arus masuk investasi langsung di Asia Tenggara dan selisihnya yang 
mengecil dibandingkan dengan arus masuk investasi ke China menegasi gagasan 
bahwa China mengambil ‘jatah’ investasi dari negara tetangganya.)

Sumber: Laporan Investasi Dunia 2005, h.52-53 



Investasi di Indonesia s.d. 2003Investasi di Indonesia s.d. 2003
Project  PMDN & PMA  yg Disetujui
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Sumber: data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diolah, Jakarta, November 2003



Kinerja Investasi DuniaKinerja Investasi Dunia

Sumber: World Investment Report h.25, diolah dari UNCTAD



Investasi di IndonesiaInvestasi di Indonesia

“Di Indonesia, keberhasilan privatisasi aset-aset negara dan 
akuisisi asing atas perusahaan-perusahaan swasta membantu 
mengakhiri periode negatif terus-menerus aliran masuk investasi 
langsung luar negeri yang dimulai sejak 1998”

(Laporan Investasi Dunia 2005, h. 52)

Ada kenaikan sekitar 70% FDI di paruh pertama tahun 2005 (bersamaan 
dengan tumbuhnya ekonomi sebesar 5-6% sejak akhir 2004) dengan 
sumber-sumber: Inggris, Jepang, Cina, Hong Kong, Singapura, Australia 
dan Malaysia. 

Untuk catatan yang lebih lengkap, lihat lampiran: Country FactSheet Indonesia, World 
Investment Report 2005



Investasi di sektor tambang di Indonesia Investasi di sektor tambang di Indonesia 
–– sebuah contohsebuah contoh

40 perusahaan tambang 40 perusahaan tambang 
dunia teratasdunia teratas

IndonesiaIndonesia

20032003 20042004 20032003 20042004

Tarif pajak efektifTarif pajak efektif 27,9%27,9% 24,7%24,7% 38,2%38,2% 37,0%37,0%

Marjin EBITDAMarjin EBITDA 26,3%26,3% 29,7%29,7% 38,2%38,2% 38,9%38,9%

Marjin keuntungan bersihMarjin keuntungan bersih 10,4%10,4% 15,2%15,2% 14,9%14,9% 19,3%19,3%

Return on equityReturn on equity 10,5%10,5% 18,9%18,9% 18,6%18,6% 27,3%27,3%

IndikatorIndikator

Sumber: Price Waterhouse Coopers, 2006 – Investor Daily 15 Mar 2006



Investasi di sektor tambang di Indonesia Investasi di sektor tambang di Indonesia 
–– sebuah contohsebuah contoh

• Investasi sektor pertambangan di Indonesia memberikan keuntungan
tertinggi dibanding negara lain.

• 10 tahun terakhir keuntungan perusahaan tambang di Indonesia dua
kali lipat dibanding tambang di Australia

• Prospek dan masalah sektor pertambangan:
• Setoran sektor pertambangan ke APBN 2005 = Rp 18 triliun
• 1995-2005 : return perusahaan tambang di RI dua kali dibanding 

Australia
• Investasi baru dan eksplorasi terus menurun – bahkan 

cenderung stagnan
• Investor mengeluhkan kepastian hukum, perda bermasalah dan 

politisasi pertambangan
• Pemerintah menjamin kontrak yang sudah ada
• Juni 2006 Ditjen Pajak memberikan ‘investment allowance’ dan 

percepatan amortisasi
• Sistem kontrak karya diganti sistem perijinan



Risiko Investasi Risiko Investasi –– survey UNCTADsurvey UNCTAD



Penghambat Investasi Penghambat Investasi –– survey WEFsurvey WEF

Faktor penghambat investasi:
• Birokrasi pemerintah yang tidak efisien (21%)
• Infrastruktur yang tidak memadai (19%), 
• Peraturan perpajakan (15%), 
• Korupsi (11%), 
• Kualitas sumber daya manusia (9%), 
• Instabilitas kebijakan (7%)
• Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (4%)

Sumber: survey World Economic Forum 2005, dikutip Kompas, 20 Maret 2006



Liberalisasi investasi?Liberalisasi investasi?

International Infrastructure Summit (17 Jan 2004)
Keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi 
investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perkecualian.
Pembatasan hanya akan tercipta dari kompetisi antar-perusahaan. 
Pemerintah juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada 
perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang 
beroperasi di Indonesia..

BUMN summit (25-26 Jan 2005)
Menyatakan jelas bahwa seluruh BUMN akan dijual pada sektor privat. 
Artinya: tak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan oleh 
pemerintah dengan biaya murah yang disubsidi dari pajak. 
Di masa depan, seluruh barang dan jasa bagi publik akan menjadi barang 
dan jasa yang bersifat komersial yang penyediaannya murni karena motif 
untuk mendapatkan laba.



Setelah mencermati berbagai data Setelah mencermati berbagai data ……

Gagasan: mempengaruhi investasi 

1. Menekan MNE untuk mengadaptasi standar internasional 
tertinggi atas hak-hak masyarakat adat, dampak lingkungan, dan 
syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja. 

2. Mendorong agar inisiatif-inisiatif seperti Global Compact, 
Equator Principles dan prinsip-prinsip tatakelola korporasi dari 
OECD bisa digunakan untuk membuat bank dan agen 
pembiayaan lain menghentikan pembiayaan investasi yang 
secara sosial atau lingkungan merusak. 

3. Mendesak MNC/TNC menjalankan panduan tanggung jawab 
sosial korporasi-nya masing-masing.



Setelah mencermati berbagai data Setelah mencermati berbagai data ……

Beberapa Gagasan untuk didiskusikan

1. Advokasi internasional mendorong adopsi SRI (Socially 
Responsible Investment) secara lebih luas

2. Advokasi internasional mendorong agar Human Rights 
Norms for Multinational Enterprises segera diberlakukan

3. Advokasi nasional RUU Investasi 2004 (yang mundur terus ☺) 
Regulasi di negara asal menjadi bagian tak terpisah dari 

kontrak karya di Indonesia
4. … ? ☺

Yang mungkin bisa dilakukan bersama-sama
• Pemetaan area advokasi (apa) 
• Penentuan target (apa)
• Pembagian peran (siapa & bagaimana)
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