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Proyek TPSA Menyelenggarakan 
Pelatihan untuk Mempersiapkan 
Pejabat Indonesia Melakukan 
Negosiasi Fasilitasi Investasi

Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu dibekali 

pengetahuan teknis dan rekomendasi tentang negosiasi fasilitasi investasi agar berhasil 

menegosiasikan ulang perjanjian investasi bilateral Indonesia.

Pendahuluan 
Pada tahun 2014, Indonesia mengumumkan akan 
berusaha menghentikan 67 perjanjian inves-
tasi bilateral (PIB) dan menegosiasikan perjan-
jian pengganti yang lebih baik. Sejauh ini, lebih 
dari dua puluh PIB telah dihentikan dan satu per-
janjian pengganti telah ditandatangani (dengan 
Singapura), tetapi masih banyak proses negosiasi 
yang sedang berjalan.

Pada saat yang sama, ada diskusi tentang kemung-
kinan perjanjian fasilitasi investasi multilateral di 
bawah Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade 
Organization/WTO).

Dalam konteks ini, Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) dan Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) Indonesia, khususnya tim negosi-
asi, perlu memiliki pengetahuan teknis dan reko-
mendasi tentang cara menegosiasikan perjanjian 
fasilitasi investasi. Untuk itu, proyek TPSA diminta 
menyelenggarakan pelatihan tentang negosiasi 
fasilitasi investasi.

Pelatihan selama dua hari ini diadakan di 
Jakarta pada tanggal 1–2 April 2019, yang dii-
kuti 43  peserta (21 perempuan dan 22 laki-laki) 
dari Kemendag, BKPM, Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, 
dan sektor swasta, termasuk Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (APINDO).

Sambutan dan Pembicara Kunci 
Lokakarya dimulai dengan sambutan oleh Greg 
Elms, Direktur Lapangan Proyek TPSA.

Sambutan selanjutnya oleh Hari Basuki, perwakilan 
Kedutaan Besar Kanada di Jakarta. Ia  mencatat 

Peserta pelatihan fasilitasi investasi. 
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bahwa TPSA telah menyelenggarakan banyak 
pelatihan yang sangat baik selama empat tahun 
ini, berkat dukungan Pemerintah Kanada, dan ini 
merupakan pelatihan terakhir yang diselenggara-
kan proyek ini.

Tiga pembicara kemudian menyampaikan pre-
sentasi utama: Deny Wachyudi Kurnia, Direktur 
Negosiasi Multilateral di Kemendag; Fajar Usman, 
Direktur Kerjasama Investasi Asing di BKPM; 
dan Shanti Shamdasani, Wakil Ketua Komite 
Kerjasama Internasional (Kawasan Perdagangan 
Bebas) KADIN.

Bapak Kurnia berterima kasih kepada Pemerintah 
Kanada dan TPSA karena telah menyelenggara-
kan pelatihan ini. Ia menyampaikan fasilitasi inves-
tasi akan terus menjadi isu negosiasi penting di 
masa mendatang, terutama mengingat penanda-
tanganan pernyataan bersama oleh para menteri 
dari 70 anggota WTO tentang fasilitasi investasi 
untuk pembangunan di konferensi tingkat menteri 
WTO Buenos Aires pada bulan Desember 2017.

Bapak Usman membahas langkah-langkah fasili-
tasi investasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, 
termasuk penciptaan proses aplikasi terintegrasi 
dan pengenalan sistem pengiriman elektronik. 
Ia berharap lokakarya ini akan bermanfaat bagi 
semua peserta.

Ibu Shamdasani menekankan bahwa pemerintah 
maupun sektor swasta perlu fokus pada tujuan 
kebijakan jangka panjang. Ia menunjukkan peng-
alaman Singapura, yang telah menerapkan lang-

kah fasilitasi investasi tahap demi tahap dalam 
kemitraan dengan negara lain selama dua puluh 
tahun terakhir. Ia juga menyampaikan terima kasih 
kepada pemerintah Kanada atas bantuannya untuk 
Indonesia melalui proyek TPSA dan mencatat 
TPSA sebagai salah satu program pelatihan dan 
peningkatan kapasitas yang paling mumpuni yang 
ia ketahui.

Latar Belakang dan Konteks 
Fasilitasi Investasi
Hari pertama lokakarya difokuskan pada pem-
berian konteks fasilitasi investasi kepada peserta. 
Sesi pertama disampaikan Wenguo Cai, direktur 
di divisi Program Internasional di The Conference 
Board of Canada. Ia memberikan latar belakang 
tentang fasilitasi investasi dalam konteks multilate-
ral WTO, membahas definisi UNCTAD tentang fasi-
litasi investasi yang akan digunakan sebagai acuan 
diskusi selanjutnya:

“Fasilitasi investasi adalah serangkaian kebijakan 
dan tindakan yang berupaya memudahkan inves-
tor membangun dan memperluas operasi mereka, 
serta melakukan bisnis mereka sehari-hari di negara 
tuan rumah.”1

Bapak Cai mempresentasikan riwayat pemba-
hasan tentang fasilitasi investasi yang dimulai 
sejak konferensi menteri WTO tahun 1996 dan juga 
menyampaikan tentang berbagai proposal fasi-
litasi investasi. Ia kemudian menjelaskan kepada 
peserta elemen-elemen kunci yang ada dalam 
berbagai proposal fasilitasi investasi hingga saat 
ini, dan menutup presentasinya dengan menawar-
kan sejumlah rekomendasi untuk dipertimbangkan 
pemerintah Indonesia.

Sesi kedua disampaikan Robyn Gibbard, ekonom 
dari The Conference Board of Canada. Ia memba-
has konteks fasilitasi investasi di tingkat bilateral 
dan regional, sejarah singkat perjanjian investasi 
internasional, dan ringkasan pendekatan tradisi-
onal untuk penyusunan peraturan investasi inter-
nasional, yang menekankan perlindungan bagi 
investor. Ia kemudian membahas beberapa kekha-
watiran yang berkembang terkait pendekatan 
tradisional itu, termasuk efektivitasnya dalam 
menarik investasi, isu dalam penyelesaian seng-
keta antara investor dan negara, dan pelanggaran 

Deny Wachyudi Kurnia, Direktur Negosiasi Multilateral di 
Kementerian Perdagangan, memberikan presentasi utama. 
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terhadap kedaulatan negara. Ia menutup pre-
sentasinya dengan menyampaikan pendekatan 
yang diambil tiap negara untuk memodernisasi 
aturan investasi internasional dan menyoroti pene-
kanan mereka pada fasilitasi investasi, ketimbang 
pada perlindungan.

Sesi ketiga disajikan secara jarak jauh dari Jenewa 
oleh Elisabeth Tuerk, Kepala Bagian untuk Perjanjian 
Investasi Internasional di UNCTAD. Ibu Tuerk mem-
berikan gambaran rinci tentang kerja UNCTAD ter-
kait perjanjian investasi internasional, membahas 
tren historis dalam penyusunan peraturan inves-
tasi internasional, menyoroti perlunya mereformasi 
aturan perjanjian yang ada, dan mempresentasi-
kan proposal reformasi dari UNCTAD. Ia menekan-
kan bahwa, dalam menarik investasi internasional, 
suatu negara harus memastikan investasi tersebut 
memberikan manfaat khusus untuk pembangunan.

Tindakan Fasilitasi Investasi 
Tiga sesi berikutnya, yang berlangsung selama 
lokakarya dua hari ini, berfokus pada diskusi prak-
tis tentang langkah-langkah fasilitasi investasi. Tim 
TPSA menyiapkan daftar sepuluh langkah potensial 
yang dapat dimasukkan dalam perjanjian fasilitasi 
investasi di masa depan. Kesepuluh langkah, yang 
tercantum di bawah ini, dibahas secara rinci, ber-
sama contoh teks perjanjian riil, contoh praktis dari 
Kanada, dan pertimbangan untuk implementasi.

Upaya yang berkaitan dengan transparansi pera-
turan dan prediktabilitas:
1. publikasi online (daring) mengenai langkah-

langkah terkait investasi saat ini;

2. pemberitahuan organisasi internasional yang 
bertanggung jawab atas perjanjian (mungkin 
WTO atau APEC) mengenai upaya-upaya baru 
terkait investasi;

3. pusat-pusat kontak untuk melayani pertanyaan 
investor asing dan domestik.

Upaya merampingkan prosedur administrasi:
4. mekanisme merampingkan dan 

menyederhanakan aplikasi investasi dan 
proses persetujuan;

5. peninjauan perizinan dan kualifikasi, formalitas, 
serta persyaratan dokumentasi;

6. layanan serba ada atau satu pintu untuk 
investor asing.

Langkah-langkah untuk koordinasi domestik dan 
fasilitasi investasi lainnya:
7. kerja sama antar lembaga;
8. mekanisme pencegahan perselisihan antara 

investor dan negara;
9. kewajiban investor dan tanggung jawab 

sosial perusahaan;
10. konsultasi antara sektor publik dan swasta 

untuk mereformasi fasilitasi investasi.

Sesi terakhir dari lokakarya ini membahas kerja 
sama internasional yang sedang berlangsung 
tentang negosiasi fasilitasi investasi. Bapak Cai 
berbicara tentang perlunya bantuan teknis untuk 
membantu negara-negara berkembang mene-
rapkan langkah-langkah fasilitasi investasi, namun 
ia menekankan belum ada konsensus tentang 
forum untuk membahas masalah ini. Ia menyoroti 
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO sebagai 
model kerangka kerja multilateral potensial untuk 
diskusi fasilitasi investasi mendatang di WTO, dan 
ia menutup presentasinya dengan kembali fokus 
pada Indonesia, yang sekaligus menjadi pengantar 
untuk dimulainya diskusi kelompok.

Diskusi Kelompok 
Setelah makan siang pada hari kedua, peserta 
dibagi menjadi empat kelompok dan ditugas-
kan untuk membahas seluruh sepuluh langkah 
 usulan fasilitasi investasi yang disajikan sebe-
lumnya. Mereka diminta mengklasifikasikan tiap 
langkah ke dalam salah satu dari tiga kategori  
berikut, berdasarkan tingkat kesulitan penerapan-
nya bagi Indonesia:

Robyn Gibbard dan Wenguo Cai, pakar TPSA, 
memandu lokakarya. 
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 • Upaya tersebut dapat segera diimplementasikan.

 • Perlu waktu tambahan untuk implementasi.

 • Waktu tambahan dan bantuan keuangan dan 
teknis eksternal diperlukan untuk implementasi.

Setiap kelompok mempresentasikan dan mem-
benarkan kesimpulan mereka. Presentasi ini men-
dorong diskusi yang hidup, terutama ketika setiap 
kelompok memiliki kesimpulan berbeda tentang 
bagaimana mengklasifikasi upaya tertentu.

Masukan Peserta
Tingkat kepuasan terhadap kegiatan pelatihan 
tinggi: 22% peserta menilai luar biasa, 56% mela-
porkan sangat baik, dan 22% sisanya menyebutnya 
baik. Semua peserta melaporkan pengetahuan 
mereka meningkat sebagai hasil dari partisipasi 
dalam pelatihan, termasuk 58% yang mengaku 
meningkat secara signifikan.

“Perkenankan saya untuk menyampaikan 
terima kasih kepada TPSA atas 
penyelenggaraan lokakarya ini. Materi 
lokakarya dan tim TPSA membantu 
meningkatkan pemahaman kami mengenai 
isu perundingan fasilitasi investasi, dengan 
demikian meningkatkan kapasitas para 
pembuat kebijakan nasional di lingkungan 
kementerian dan lembaga di Indonesia, 
termasuk KADIN. Para nara sumber 
menyampaikan materi yang lengkap 
mengenai isu fasilitasi investasi dan 
memberikan analisis mengenai isu-isu 
terkait dari perspektif (peserta perundingan) 
Indonesia. Kami menilai bahwa pelatihan 
TPSA ini membantu usaha kami dalam 
meningkatkan kapasitas para pembuat 
kebijakan nasional di bidang perdagangan 
dan investasi.”

—SULISTYO WIDAYANTO
Deputi Direktur Perundingan Multilateral Bidang Investasi, 

HKI, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Direktorat 
Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Peserta mengatakan keterampilan yang dipelajari 
selama lokakarya terkait langsung dengan tugas 
sehari-hari mereka. Tujuh puluh persen menyata-
kan mereka berharap menggunakan pengetahuan 

dan keterampilan sangat sering atau sering, 24% 
mengatakan mereka akan menggunakannya sese-
kali, dan hanya 6% mengatakan jarang. Delapan 
puluh delapan persen peserta menunjukkan ting-
kat kepercayaan diri mereka dalam menerapkan 
keterampilan yang dipelajari adalah baik atau 
sangat baik.

Pembelajaran Utama dan 
Kesimpulan
 • Tidak ada konsensus tentang perjanjian 
multilateral terkait fasilitasi investasi. Telah 
berlangsung diskusi berulang kali di konferensi 
tingkat menteri WTO dan forum-forum lain 
tentang negosiasi perjanjian fasilitasi investasi 
internasional. Namun, penolakan dari sejumlah 
pihak mencegah tercapainya konsensus 
mengenai di mana negosiasi tersebut harus 
dilakukan. Ada juga sejumlah proposal teknis 
untuk perjanjian fasilitasi investasi internasional 
di masa depan, dan 70 negara mengeluarkan 
pernyataan bersama tentang fasilitasi investasi 
untuk pembangunan pada konferensi tingkat 
menteri WTO 2017 di Buenos Aires. Namun 
sejauh ini, tidak ada negosiasi perjanjian 
multilateral tentang investasi internasional 
secara umum atau fasilitasi investasi 
pada khususnya.

 • Akibatnya, sebagian besar diskusi mengenai 
fasilitasi investasi terjadi di tingkat bilateral 
dan regional. Pada akhir 2018, ada lebih dari 
3.300 perjanjian bilateral dan regional yang 
berhubungan dengan investasi internasional. 
Meski kebanyakan perjanjian ini tak memiliki 
kontrol terpusat dan sedikit koordinasi, 
banyak perjanjian investasi tradisional telah 
mengadopsi pendekatan serupa yang 
berfokus pada peningkatan investasi dengan 

Diskusi kelompok. 
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memberikan perlindungan hukum bagi investor 
dan mekanisme penyelesaian sengketa 
yang memungkinkan mereka mengganti 
kerugian dalam kasus perlakuan tidak adil 
atau diskriminatif.

 • Namun, aturan tradisional mengenai investasi 
internasional ini menghadapi krisis legitimasi 
dan perlu direformasi. Banyak negara khawatir 
pendekatan tradisional ini secara berlebihan 
membatasi hak mereka mengatur dan 
melanggar kedaulatan mereka. Mekanisme 
penyelesaian sengketa antara investor dan 
negara telah dikritik dalam berbagai aspek 
karena mengizinkan perusahaan multinasional 
asing menuntut pemerintah yang menerima 
ganti rugi di pengadilan swasta yang tertutup. 
Dan bukti empiris tidak menunjukkan 
pendekatan tradisional ini menghasilkan 
peningkatan aktual dalam investasi asing. 
Sebaliknya, penelitian menunjukkan variabel 
lain—seperti stabilitas, supremasi hukum, dan 
kinerja ekonomi—jauh lebih penting untuk 
menarik investasi asing langsung.

 • Ke depannya, fokus harus ditempatkan pada 
pengurangan hambatan di tingkat lapangan 
terhadap investasi asing. Sebagai akibat dari 
masalah dengan aturan investasi internasional 
tradisional, ada peluang mereformasi 
aturan investasi internasional. Pendekatan 
baru, fasilitasi investasi, menekankan pada 
penghapusan hambatan investasi di tingkat 
lapangan dan menempatkannya dalam 
konteks yang lebih luas yang mencakup 
tujuan kebijakan lainnya. Reformasi fasilitasi 
investasi telah dilakukan banyak negara di 
tingkat domestik dan telah diimplementasikan 
dalam perjanjian investasi bilateral baru. 
Fasilitasi investasi juga merupakan lokus alami 

yang menjadi dasar diskusi tentang perjanjian 
multilateral di masa depan.

 • Pemerintah Indonesia dan sektor swasta 
di Indonesia harus siap dengan negosiasi 
fasilitasi investasi di masa depan. 
Meski negosiasi fasilitasi investasi belum 
diluncurkan di WTO, banyak anggotanya 
sedang mempersiapkan posisi mereka untuk 
negosiasi potensial di masa depan. Banyak 
negara membentuk kelompok negosiasi, yang 
Indonesia dapat ikut dan terlibat di dalamnya. 
Banyak dokumen posisi tentang negosiasi 
fasilitasi investasi juga telah diserahkan ke 
WTO. Sementara itu, Indonesia juga secara 
aktif menegosiasikan beberapa perjanjian 
perdagangan bebas yang mencakup 
ketentuan investasi. Karena itu, Indonesia harus 
mempersiapkan diri untuk perundingan di masa 
depan dalam bidang penting ini.

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan orga-
nisasi masyarakat madani untuk informasi  terkait 
perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, 
refomasi regulasi dan promosi dagang dan inves-
tasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli dari 
organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 

Presentasi kelompok. 
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perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

• Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan  
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

• Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

• Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

• Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan  
praktik praktik terbaik dalam perdagangan  
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com

CATATAN AKHIR

1 UNCTAD, Investment Facilitation: The Perfect Match for Investment Promotion, The IPA Observer, Edisi 6 (Jenewa: UNCTAD, Juli 
2017), diakses tanggal 20 April 2019. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2017d4_en.pdf.
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