LAMPIRAN II
JADWAL INDONESIA

CATATAN PENGANTAR
BAGIAN A

Bagian A dari Jadwal Indonesia untuk Lampiran ini ditetapkan, sesuai dengan
Pasal 9.7 (Tindakan yang Tidak Sesuai), sektor, sub-sektor atau kegiatan yang
khusus yang Indonesia dapat pertahankan agar tetap berlaku, atau mengadopsi
tindakan yang baru atau yang lebih restriktif, tindakan yang tidak sesuai dengan
kewajiban-kewajiban yang dikenakan oleh:
(a)

Pasal 9.3 (Perlakuan Nasional);

(b)

Pasal 9.4 (Perlakuan yang Sama);

(c)

Pasal 9.5 (Akses Pasar); atau

(d)

Pasal 9.6 (Keberadaan Lokal).

BAGIAN B

1.
Pasal 14.4 (Perlakuan Nasional), 14.5 (Perlakuan yang Sama), 14.6
(Larangan Persyaratan Pelaksanaan), dan 14.10 (Manajemen Senior dan Dewan
Direksi) hanya berlaku untuk sektor-sektor berikut:
(a)

manufaktur;

(b)

pertanian;

(c)

perikanan;

(d)

kehutanan;

(e)

penambangan dan penggalian;
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(f)
infrastruktur energi, khususnya pembangkit listrik lebih dari 10
Megawatt dan pembangkit listrik panas bumi kurang dari atau sama
dengan 10 Megawatt; dan
(g)
infrastruktur transportasi, khususnya konsesi jalan bebas
hambatan, jembatan dan terowongan.
2.
Bagian B dari Jadwal Indonesia untuk Lampiran ini ditetapkan, sesuai
dengan Pasal 14.14 (Tindakan yang Tidak Sesuai), sektor, sub-sektor atau
kegiatan khusus dalam sektor-sektor yang tercantum dalam ayat 1, yang
Indonesia dapat pertahankan agar tetap berlaku, atau mengadopsi tindakan yang
baru atau yang lebih restriktif, yang tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang
dikenakan oleh:
(a)

Pasal 14.4 (Perlakuan Nasional);

(b)

Pasal 14.5 (Perlakuan yang Sama);

(c)

Pasal 14.6 (Larangan Persyaratan Pelaksanaan); atau

(d)

Pasal 14.10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi).

3.
Demi kepastianyang lebih baik, sesuai dengan Pasal 14.3.3 (Hubungan
dengan Bab Lain), untuk maksud-maksud penerapan Pasal 14.14 (Tindakan Tidak
Sesuai) untuk tindakan yang mempengaruhi penyediaan jasa oleh pemasok jasa
Australia melalui keberadaan komersial di wilayah Indonesia, sebuah entri yang
terdaftar terhadap Pasal 9.3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 9.4 (Perlakuan yang
Sama) dalam Bagian A, juga wajib dianggap sebagai entri sehubungan dengan
Pasal 14.4 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 14,5 (Perlakuan yang Sama) masingmasing di Bagian B.
4.
Pengakuan penduduk tetap Australia wajib terbatas pada penduduk tetap
Australia yang memiliki kewarganegaraan dari suatu negara yang telah memiliki
persetujuan penanaman modal atau persetujuan perdagangan bebas (dengan
bab penanaman modal) yang berlaku dengan Indonesia. Pengakuan seperti itu
tidak berlaku untuk penduduk tetap Australia yang juga warga negara Indonesia.
Selanjutnya, sesuai dengan Pasal XXVIII (k) (2) GATS, Indonesia tidak
berkewajiban untuk memberikan penduduk tetap tersebut suatu perlakuan lebih
menguntungkan daripada yang diberikan oleh Australia kepada penduduk
tetapnya
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BAGIAN A
1. Sektor:

: Seluruh Sektor

Sub Sektor:

: -

Kewajiban
Terkait:

: Perlakuan Nasional (Pasal 9.3)
Akses Pasar (Pasal 9.5)
Keberadaan Lokal (Pasal 9.6)

Deskripsi:

: Perdagangan Jasa
Indonesia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan
tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan kewajiban yang
diberlakukan oleh Pasal 9.3 (Perlakuan Nasional), Pasal 9.5
(Akses Pasar) dan 9.6 (Keberadaan Lokal), kecuali di sektorsektor dan sub-sektor di mana ia memiliki membuat komitmen
sesuai dengan Pasal 9.7.1 (Tindakan yang Tidak Sesuai) dalam
Lampiran I dari Jadwal ini, atau sehubungan dengan sektor dan
sub-sektor yang tercantum dalam Apendiks A pada Lampiran
ini:
a) termasuk setiap usaha yang berkaitan dengan
komitmen tambahan yang ditetapkan dalam Apendiks;
dan
b) tunduk pada persyaratan, batasan, ketentuan dan
kualifikasi yang ditetapkan dalam Apendiks.
Sejauh persyaratan, batasan, ketentuan dan kualifikasi yang
diterapkan pada pemasok jasa tertentu Australia dalam sektor
atau sub-sektor yang tercantum dalam Apendiks A lebih
menguntungkan pada atau setelah tanggal berlakunya
Persetujuan ini daripada persyaratan, batasan, ketentuan dan
kualifikasi yang tercantum dalam Apendiks A, syarat-syarat,
batasan-batasan, ketentuan-ketentuan dan kualifikasi yang
berlaku tidak boleh diubah atau dimodifikasi sehingga menjadi
lebih ketat terhadap pemasok jasa tersebut, kecuali apabila
tidak ada perubahan terhadap lisensi prinsipalnya atau
operasionalnya yang dihasilkan dari permintaan oleh pemasok
jasa. Demi kepastian yang lebih baik, setiap perubahan
terhadap lisensi prinsipal atau operasional yang diminta oleh
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pemasok jasa akan diperlakukan sebagai entri baru ke pasar
pada tanggal berlaku perubahan tersebut.
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2. Sektor:

:

Seluruh Sektor

Kewajiban
Terkait:

:

Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4)

Tingkat
Pemerinahan:

:

Pusat

Deskripsi:

:

Perdagangan Jasa
Indonesia
berhak
untuk
mengadopsi
atau
mempertahankan tindakan apa pun yang memberikan
perlakuan yang lebih baik kepada setiap jasa atau
pemasok jasa di bawah persetujuan internasional
bilateral
atau
multilateral
yang
berlaku
atau
ditandatangani sebelum tanggal berlakunya Persetujuan
ini.
Indonesia memiliki hak untuk mengadopsi atau
mempertahankan tindakan apa pun yang memberikan
perlakuan yang lebih baik kepada setiap Jasa atau
pemasok jasa berdasarkan persetujuan bilateral atau
multilateral internasional yang ditandatangani setelah
tanggal berlakunya Persetujuan ini, kecuali berkenaan
dengan sektor dan sub-sektor tercantum dalam Apendiks
B pada Lampiran ini.
Untuk sektor-sektor yang tidak tercantum dalam Apendiks
B, jika, setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini,
Indonesia kemudian mengadakan persetujuan dengan
pihak non-Pihak di mana ia menyetujui perlakuan
terhadap jasa atau pemasok jasa yang bukan merupakan
pihak yang lebih menguntungkan daripada ini sesuai
dengan jasa atau pemasok jasa dari Australia, Australia
dapat meminta konsultasi untuk mendiskusikan
kemungkinan untuk memperluas perlakuan semacam itu.
Atas permintaan dari Australia, Indonesia akan
memberikan pertimbangan untuk bernegosiasi untuk
penggabungan
perlakuan
yang
tidak
kurang
menguntungkan daripada yang disediakan berdasarkan
persetujuan yang dimaksud. Penggabungan tersebut
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wajib mempertimbangkan keseimbangan manfaat secara
keseluruhan.
Sekalipun demikian, Indonesia berhak untuk mengadopsi
atau mempertahankan tindakan apa pun yang
memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan:
(a)
untuk negara-negara anggota ASEAN di bawah
persetujuan ASEAN manapun yang terbuka untuk
partisipasi oleh negara anggota ASEAN manapun, yang
berlaku atau ditandatangani setelah tanggal berlakunya
Persetujuan ini;
(b)
dengan
memperhatikan
keuntungan
yang
diberikan kepada negara-negara yang bersebelahan
sejauh yang dicakup oleh ayat 3 dari Pasal II GATS; dan
(c)
kepada setiap jasa atau pemasok jasa
berdasarkan persetujuan internasional apa pun yang
berlaku atau ditandatangani setelah tanggal berlakunya
Persetujuan ini yang melibatkan:
i) perhubungan udara;
ii) Perikanan; atau
iii) urusan maritim, termasuk penyelamatan
(salvage).
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Apendiks A
1.

Apendiks A dari Jadwal Indonesia untuk Lampiran ini menetapkan:
a)
Sektor, sub-sektor atau kegiatan spesifik di mana Indonesia
membuat komitmen tunduk pada syarat, batasan, ketentuan, dan
kualifikasi tentang:
(i) Perlakuan Nasional (Pasal 9.3);
(ii) Akses Pasar (Pasal 9.5); atau
(iii) Keberadaan Lokal (Pasal 9.6).
b)
Sektor, sub-sektor, atau kegiatan spesifik yang di dalamnya
Indonesia melaksanakan komitmen tambahan.

2.
Kolom ‘Pembatasan Akses Pasar’ dan ‘Pembatasan Perlakuan
Nasional’ merujuk pada penyediaan Jasa:
a)

dari wilayah suatu Pihak ke wilayah Pihak lainnya (Mode 1);

b)

di wilayah suatu Pihak kepada orang dari Pihak lainnya (Mode 2);

c)
oleh pemasok jasa suatu Pihak, melalui keberadaan komersial di
wilayah Pihak lainnya (Mode 3); dan
d)
oleh orang perseorangan dari suatu Pihak di wilayah Pihak lainnya
(Mode 4).
3.
Pencantuman komitmen sektoral dan pembatasannya, mengikuti
Panduan Penjadwalan Komitmen Spesifik (Dokumen WTO S / L / 92, tertanggal
28 Maret 2001).
4.
Persyaratan, pembatasan, ketentuan, dan kualifikasi yang berlaku untuk
Pasal 9.6 (Keberadaan Lokal) wajib dituliskan di kolom yang terkait dengan
Perlakuan Nasional.
5.
Tanda bintang ganda setelah nomor CPC menunjukkan bahwa jasa yang
ditentukan hanya merupakan bagian dari total cakupan kegiatan yang dicakup
oleh daftar CPC.
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6.
Dengan tidak adanya referensi khusus untuk nomor CPC, lingkup subsektor / kegiatan yang dicakup oleh entri akan tunduk pada referensi yang
relevan dan berlaku, termasuk:
a)
dalam hal Jasa Keuangan, referensi akan dibuat untuk Lampiran
GATS tentang Jasa Keuangan;
b)
dalam hal Transportasi Udara, ruang lingkup kegiatan akan sesuai
dengan Bab 9 (Perdagangan Jasa), kecuali jika memenuhi syarat dengan
mengacu pada Klasifikasi Industri Standar Indonesia (Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia / KBLI) 2015; atau
c)
dalam kasus sektor lain, referensi akan dibuat untuk Klasifikasi
Industri Standar Indonesia (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia /
KBLI) 2015.
7.
"Operasi Bersama": Operasi Bersama adalah usaha antara satu atau
lebih perusahaan asing dan Indonesia yang bersifat sementara, untuk
menangani satu atau lebih proyek / bisnis tanpa membentuk badan hukum baru
sesuai dengan hukum Indonesia.
8.
"Usaha patungan": Sebuah perusahaan patungan adalah badan hukum
yang diatur berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, dalam
bentuk kerja sama antara modal asing dan modal Indonesia (nasional).
9.
"Kantor perwakilan": Kantor perwakilan adalah kantor yang dipimpin oleh
satu atau lebih warga negara asing atau Indonesia yang ditunjuk oleh
perusahaan asing atau perusahaan patungan yang berlokasi di luar Indonesia
sebagai perwakilannya, yang bertujuan untuk:
a)
bertanggung jawab atas bisnis perusahaan atau perusahaan
afiliasinya, atau;
b)
menyiapkan pendirian dan perluasan perusahaan penanaman
modal asing, baik yang berlokasi di Indonesia atau di negara lain.
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Sektor atau Subsektor

Pembatasan Akses Pasar

KOMITMEN-KOMITMEN HORISONTAL
Semua
sektor
yang 3)
Keberadaan
komersial
melalui
termasuk dalam lampiran konstitusi, akuisisi atau pemeliharaan
ini dan sub-sektor di suatu perusahaan wajib dalam bentuk
bawah
ini
sebagai perseroan terbatas dilambangkan sebagai
berikut:
PT (‘Perseroan Terbatas’), kecuali
• Jasa Hukum (861), ditentukan lain
hanya untuk Jasa
penasihat
dalam 4) Tidak terikat, kecuali untuk kategorihukum asing, dan kategori seperti yang ditunjukkan dalam
hukum internasional; Bab 12 (Pergerakan Orang Perorangan).
• Jasa Pos (CPC 7511)
dan Jasa Kurir (CPC
7512) (KBLI 53102Pos Komersial) tidak
termasuk pengiriman
antar kota dan jasa
pos universal; dan
• Angkutan
Penumpang
Internasional
(CPC
7211)
dan
Pengangkutan

Pembatasan Perlakuan Nasional

3) Wajib pajak non-penduduk akan
dipotong pajak sebesar 20 persen jika
mereka memperoleh penghasilan berikut
dari sumber Indonesia:
(a) bunga;
(b) royalti;
(c) dividen;
(d) imbalan dari jasa yang dilaksanakan di
Indonesia.
3) Hak kepemilikan tanah (hak milik)
terbatas hanya untuk warga negara
Indonesia.
Meskipun demikian, warga negara asing
dan perusahaan asing yang berbadan
hukum dan berkedudukan di Indonesia
dapat memperoleh tanah dan properti
berdasarkan hak-hak berikut ini:
(a) Hak guna usaha, diberikan kepada
perusahaan asing untuk jangka
waktu maksimum 35 (tiga puluh
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Komitmen
Tambahan

Barang Internasional
(CPC 7212) tidak
termasuk Kabotase.

lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu 25 (dua puluh
lima) tahun.
(b) Hak guna bangunan, diberikan
kepada perusahaan asing untuk
jangka waktu maksimum 30 (tiga
puluh)
tahun
dan
dapat
diperpanjang untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun.
(c) Hak pakai diberikan kepada: (1)
warga negara asing untuk jangka
waktu maksimum 30 (tiga puluh)
tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun; (2) sebuah perusahaan
asing
untuk
jangka
waktu
maksimum 25 (dua puluh lima)
tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun.
(d) Hak sewa, diberikan kepada warga
negara asing dan perusahaan asing
untuk jangka waktu tertentu yang
mungkin disetujui oleh para pihak.
Akuisisi tanah dan properti semacam itu
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wajib disetujui oleh otoritas yang relevan,
tunduk pada kondisi dan pembatasan
seperti itu yang mungkin dikenakan oleh
otoritas itu.
3) Indonesia berhak untuk mengadopsi
atau mempertahankan tindakan apa pun
yang berkaitan dengan privatisasi,
corporatisation,
komersialisasi
atau
divestasi aset, badan atau lembaga
Pemerintah termasuk:
(a) pembatasan kepemilikan aset;
(b) pengalihan
atau
penjualan
kepentingan kepemilikan atau aset
mereka;
(c) hak penanam modal asing atau
penanaman modal mereka untuk
mengendalikan aset mereka; dan
kebangsaan dari manajemen senior
atau anggota dewan direksi.
Demi kepastian yang lebih baik:
a) apabila Indonesia mengalihkan suatu
kepentingan dalam suatu perusahaan
negara yang ada kepada perusahaan
negara lain, pemindahan tersebut tidak
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dianggap sebagai pengalihan atau
pelepasan awal dari bunga untuk
tujuan pemasukan ini; dan
b) apabila Indonesia mengalihkan atau
melepaskan suatu kepentingan dalam
suatu perusahaan negara yang ada
dalam beberapa fase, sub-ayat (a)
wajib berlaku secara terpisah untuk
masing-masing fase tersebut.
3) Usaha patungan yang memasok jasa
melalui kehadiran komersial di Indonesia
wajib memiliki total nilai penanaman modal
lebih dari Rp10 miliar (tidak termasuk
tanah dan bangunan), kecuali di sektor dan
subsektor di mana Indonesia telah
membuat komitmen di bawah GATS atau
ASEAN-Australia-New
Zealand
Free
Trade Agreement (AANZFTA).
1), 2), 3), 4) Indonesia memiliki hak untuk
mengadopsi
atau
mempertahankan
tindakan apa pun untuk melindungi
kepentingan keamanan pokok Indonesia.
4) Tidak terikat, kecuali untuk kategori-
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kategori seperti yang ditunjukkan dalam
Bab 12 (Pergerakan Orang Perorangan).

KOMITMEN KHUSUS SEKTOR
JASA USAHA
A. Jasa Profesi 1
Jasa Arsitektur (CPC 1) Tidak ada
1) Tidak ada
8671)
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial 3) Tidak ada kecuali:
hanya diizinkan dalam bentuk:
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
a) Operasi
bersama
dengan
modal saham dalam usaha
mendirikan kantor perwakilan
patungan dapat dimiliki oleh orang
dengan kualifikasi besar; atau
asing;
b) Usaha patungan.
b) Persyaratan biaya lisensi untuk
pemasok jasa asing yang mungkin
berbeda dari yang berlaku untuk
pemasok jasa Indonesia;
c) Mitra lokal Indonesia wajib memiliki
kualifikasi besar;
1

Kualifikasi besar "mengacu pada risiko tinggi, teknologi tinggi atau modal tinggi, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
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d) Pemasok jasa asing hanya dapat
memberikan pelayanan dengan
risiko tinggi, berteknologi tinggi,
atau modal yang tinggi; dan
e) Manajemen tertinggi di kantor
perwakilan wajib orang Indonesia.
Jasa Teknik (CPC 8672 1) Tidak ada
1) Tidak ada
kecuali
CPC
86721, 2) Tidak ada
2) Tidak ada
86726)
3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial 3) Tidak ada kecuali:
hanya diizinkan dalam bentuk:
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
a) Operasi
bersama
dengan
modal saham dalam usaha
mendirikan kantor perwakilan
patungan dapat dimiliki oleh orang
dengan kualifikasi besar; atau
asing;
b) Usaha patungan.
b) Persyaratan biaya lisensi untuk
pemasok jasa asing yang mungkin
berbeda dari yang berlaku untuk
pemasok jasa Indonesia;
c) Mitra lokal Indonesia wajib memiliki
kualifikasi besar;
d) Pemasok jasa asing hanya dapat
memberikan pelayanan dengan
risiko tinggi, berteknologi tinggi,
atau modal yang tinggi; dan
e) Manajemen tertinggi di kantor
perwakilan wajib orang Indonesia.
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Jasa
Penasihat
dan
Konsultasi Teknik (CPC
86721)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali operasi bersama
dengan
mendirikan
kantor
perwakilan.

Jasa Teknik
(CPC 8673)

1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak
ada,
kecuali
kehadiran 3) Tidak ada kecuali:
komersial hanya diizinkan dalam
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
bentuk:
modal saham dalam usaha
a) Operasi
bersama dengan
patungan dapat dimiliki oleh orang
mendirikan kantor perwakilan
asing;
dengan kualifikasi besar; atau
b) Persyaratan biaya lisensi untuk
b) Usaha patungan.
pemasok jasa asing yang mungkin
berbeda dari yang berlaku untuk
pemasok jasa Indonesia;
c) Mitra lokal Indonesia wajib memiliki
kualifikasi besar;
d) Pemasok jasa asing hanya dapat
memberikan pelayanan dengan
risiko tinggi, berteknologi tinggi,
atau modal yang tinggi; dan

Terpadu

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali mitra lokal Indonesia
dalam operasi bersama wajib menjadi
anggota
Asosiasi
Konsultan
Indonesia.
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Jasa
Perencanan
Perkotaan (CPC 86741)

1) Tidak ada
1)
2) Tidak ada
2)
3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial 3)
hanya diizinkan dalam bentuk:
a) Operasi
bersama
dengan
mendirikan kantor perwakilan
dengan kualifikasi besar; atau
b) Usaha patungan.

Jasa
Arsitektural
Pertamanan
(CPC
86742)

1) Tidak ada
2) Tidak ada

1)
2)
3)

e) Manajemen tertinggi di kantor
perwakilan wajib orang Indonesia.
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada kecuali:
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
modal saham dalam usaha
patungan dapat dimiliki oleh orang
asing;
b) Persyaratan biaya lisensi untuk
pemasok jasa asing yang mungkin
berbeda dari yang berlaku untuk
pemasok jasa Indonesia;
c) Mitra lokal Indonesia wajib memiliki
kualifikasi besar;
d) Pemasok jasa asing hanya dapat
memberikan pelayanan dengan
risiko tinggi, berteknologi tinggi,
atau modal yang tinggi; dan
e) Manajemen tertinggi di kantor
perwakilan wajib orang Indonesia.
Tidak ada, kecuali persyaratan
kehadiran lokal
Tidak ada
Tidak ada kecuali:
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Klinik jasa medis khusus
(CPC 93122)
Klinik jasa gigi khusus
(93123)

3) Tidak
ada,
kecuali
kehadiran
komersial hanya diizinkan dalam
bentuk:
a) Operasi
bersama
dengan
mendirikan kantor perwakilan
dengan kualifikasi besar; atau
b) Usaha patungan.

a) Tidak lebih dari 67 persen dari
modal saham dalam usaha
patungan dapat dimiliki oleh orang
asing;
b) Persyaratan biaya lisensi untuk
pemasok jasa asing yang mungkin
berbeda dari yang berlaku untuk
pemasok jasa Indonesia;
c) Mitra lokal Indonesia wajib memiliki
kualifikasi besar;
d) Pemasok jasa asing hanya dapat
memberikan pelayanan dengan
risiko tinggi, berteknologi tinggi,
atau modal yang tinggi; dan
e) Manajemen tertinggi di kantor
perwakilan wajib orang Indonesia.

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
modal
saham
dalam
usaha
patungan dapat dimiliki oleh orang
asing;
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b) Hanya
boleh
mempekerjakan
tenaga profesional kesehatan asing
selama tidak ada orang Indonesia
yang cukup berkualifikasi;
c) Wajib didirikan di lahan milik rumah
sakit tipe A atau B, sebagaimana
ditetapkan oleh Peraturan Menteri
Kesehatan No. 56 tahun 2014
tentang klasifikasi dan perizinan
rumah
sakit
pada
tanggal
penandatanganan Persetujuan ini;
dan
d) Manajemen
wajib
terintegrasi
dengan rumah sakit.
Jasa keperawatan hanya
untuk perawatan khusus
(CPC 93191)

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 49 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh orang asing;
b) Tenaga kesehatan professional
wajib orang Indonesia; dan
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c) Pendirian terbatas pada ibukota
provinsi di wilayah Indonesia Timur
kecuali Manado dan Makassar.
B. Jasa Komputer dan Jasa Terkait
Jasa
Konsultansi 1) Tidak terikat
berkaitan
dengan 2) Tidak ada
pemasangan perangkat 3) Tidak ada, kecuali persyaratan operasi
keras komputer (CPC
bersama melalui kantor perwakilan.
841)
Jasa
Implementasi
perangkat lunak (CPC842)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

Jasa Pemeliharaan dan 1) Tidak terikat
Perbaikan Mesin dan 2) Tidak ada
Peralatan
Kantor 3) Tidak terikat.
termasuk
Komputer
(CPC 845)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali mitra lokal
Indonesia wajib menjadi anggota
Asosiasi Konsultan Indonesia.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 49 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh asing; dan
b) Mitra lokal Indonesia wajib menjadi
anggota
Asosiasi
Konsultan
Indonesia.
1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak terikat.
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C. Jasa Penelitian dan Pengembangan
Penelitian
dan 1) Tidak ada
Pengembangan
Antar- 2) Tidak ada
disiplin (CPC 853, hanya 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
untuk kegiatan industri)
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 51 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh orang asing;
b) Mitra Indonesia wajib memiliki
keterlibatan peneliti dari lembaga
penelitian Indonesia (pendidikan
tinggi, pemerintah, bisnis, swastanirlaba) di Indonesia;
c) Persyaratan lisensi untuk pemasok
jasa asing yang mungkin berbeda
dari yang berlaku untuk pemasok
jasa Indonesia; dan
d) Pemberian lisensi untuk pemasok
jasa asing akan tunduk pada
penilaian pada objek, wilayah dan
periode penelitian sesuai dengan
hukum dan peraturan yang berlaku
pada saat permohonan.
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Jasa
Penelitian
dan 1) Tidak terikat
1) Tidak terikat
Pengembangan
2) Tidak ada
2) Tidak ada
Eksperimental
pada 3) Tidak ada, kecuali persyaratan operasi 3) Tidak ada, kecuali:
linguistik dan Bahasa
bersama melalui kantor perwakilan.
a) Diperlukan
untuk
menjalin
(CPC 85204), hanya
kemitraan
dengan
institusi
untuk bahasa asing saja
pendidikan tinggi di Indonesia
khususnya PTN-BH (‘Perguruan
Tinggi Negeri Berbadan Hukum’);
b) Persyaratan lisensi untuk pemasok
jasa asing yang mungkin berbeda
dari yang berlaku untuk pemasok
jasa Indonesia; dan
c) Pemberian lisensi untuk pemasok
jasa asing akan tunduk pada
penilaian pada objek, bidang dan
periode penelitian sesuai dengan
undang-undang dan peraturan
yang
berlaku
pada
saat
permohonan.
E. Jasa Penyewaan dan Leasing tanpa Operator
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Sewa kapal tanpa ABK
(CPC 83103)

F. Jasa Bisnis Lain
Jasa
konsultansi
manajemen (CPC 865)
hanya untuk:
• Jasa
konsultasi
manajemen
umum
(CPC 86501)
• Jasa
konsultasi
manajemen
pemasaran
(CPC
86503)
• Jasa
konsultasi
manajemen sumber
daya manusia (CPC
86504)
Jasa Manajemen Proyek
selain konstruksi (CPC
86601)

1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 60
patungan.
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali Tidak lebih dari 30
persen
saham
modal
usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada kecuali:
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Jasa
pengujian
dan 1) Tidak ada
analisa teknis (8676) 2) Tidak ada
selain:
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.
• Jasa pendukung minyak
dan gas: jasa inspeksi
teknis;
• Pengujian dan analisa
instalasi
listrik,
Konstruksi
dan
pemasangan
daya:
Pemasangan
listrik
tegangan
rendah
/
sedang ;
• Survei
tentang
pengujian kerusakan/
non-kerusakan;
• Jasa Inspeksi Teknis
(CPC 86764);

a) Tidak lebih dari 51 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh orang asing; dan
b) Mitra lokal Indonesia wajib menjadi
anggota
Asosiasi
Konsultan
Indonesia.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada kecuali:
a) Tidak lebih dari 67 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh orang asing; dan
b) Mitra lokal Indonesia wajib menjadi
anggota
Asosiasi
Konsultan
Indonesia.
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• Laboratorium
uji
kualitas dan penelitian
hortikultura;
• Pengujian dan analisa
instalasi
listrik:
pembangunan fasilitas
kelistrikan dan instalasi
listrik tegangan tinggi /
ekstra
tinggi
(CPC
86763**);
• Penyelenggaraan
pengujian
berkala
kendaraan
bermotor
(CPC86763**).
Jasa
pengujian
dan 1) Tidak ada
analisa
teknis
(CPC 2) Tidak ada
8676**):
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.
• Laboratorium
uji
kualitas dan penelitian
hortikultura

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 30 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh orang asing; dan
b) Mitra lokal Indonesia wajib menjadi
anggota
Asosiasi
Konsultan
Indonesia.
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Jasa
pengujian
dan
analisa
teknis
(CPC
8676**) hanya untuk:
• Pengujian dan analisa
instalasi
listrik:
pembangunan fasilitas
kelistrikan dan instalasi
listrik tegangan tinggi /
ekstra
tinggi
(CPC
86763**)
• Penyelenggaraan
pengujian
berkala
kendaraan
bermotor
(CPC86763**)
• Jasa Inspeksi Teknis
(CPC 86764).
Jasa Konvensi (Rapat,
Insentif, Konvensi, dan
Pameran)
CPC 87909**

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada kecuali:
a) Tidak lebih dari 49 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh orang asing; dan
b) Mitra lokal Indonesia wajib menjadi
anggota
Asosiasi
Konsultan
Indonesia.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali: tidak lebih dari 49
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:

Jasa-jasa
yang 1) Tidak ada
berhubungan
dengan 2) Tidak ada
manufaktur (CPC 884 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
tidak
termasuk
CPC
patungan.
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88411, 88412,
88422, 88423,
88442, 88460,
88492).

88421,
88430,
88491,

a. Tidak lebih dari 33 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh pemasok jasa asing;
dan
b. Mitra lokal Indonesia wajib menjadi
anggota
Asosiasi
Konsultan
Indonesia.
Tidak ada
1) Tidak ada
Tidak ada
2) Tidak ada
Tidak ada, kecuali persyaratan 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 49
usaha patungan.
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.

Jasa-jasa
yang 1)
berhubungan
dengan 2)
manufaktur (CPC 884**)
3)
- Pencairan
dan
Gasifikasi
hanya
untuk Batubara
Jasa yang terkait dengan 1) Tidak ada
pembuatan
produk 2) Tidak ada
logam,
mesin,
dan 3) Tidak
ada,
kecuali
kehadiran
peralatan (CPC 885)
komersial wajib dalam bentuk operasi
bersama melalui kantor perwakilan di
Indonesia.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali peserta Indonesia
dalam operasi bersama wajib menjadi
anggota
Asosiasi
Konsultan
Indonesia.

Jasa-jasa
yang
berhubungan
dengan
distribusi energi (CPC
887) khususnya hanya
mencakup jasa konsultasi

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 51
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh pemasok jasa asing.

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.
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yang
terkait
dengan
pengoperasian
pembangkit listrik dan
jaringan
Konsultasi Instalasi Daya 1) Tidak ada
1) Tidak ada
Listrik (KBLI 71102)
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 55
patungan.
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
Konstruksi Tenaga Listrik 1) Tidak ada
1) Tidak ada
dan
Instalasi
pada 2) Tidak ada
2) Tidak ada
Instalasi
Perlengkapan 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
Listrik (KBLI 42213)
patungan dan, jika berlaku, sesuai
persen saham modal usaha patungan
dengan Rencana Usaha Penyediaan
wajib dimiliki oleh orang asing.
Tenaga Listrik (RUPTL).
Operasi
dan 1) Tidak ada
1) Tidak ada
Pemeliharaan
Instalasi 2) Tidak ada
2) Tidak ada
Tenaga Listrik (KBLI 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
43211)
patungan.
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
Pembangkit listrik >10 1) Tidak ada
1) Tidak ada
MW
2) Tidak ada
2) Tidak ada
(KBLI 35101)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali:
patungan.
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a) Tidak lebih dari 95 persen saham
modal usaha patungan wajib dimiliki
oleh pemasok jasa asing; dan
b) Pemasok jasa asing wajib untuk
menjual energi yang diproduksi ke
PLN (Badan Usaha Milik Negara).
Pembangkit listrik Panas 1) Tidak ada
1) Tidak ada
Bumi: <= 10MW
2) Tidak ada
2) Tidak ada
(KBLI 35101)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 51
patungan.
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.

Kegiatan yang terkait
dengan
Pertambangan
dan Penggalian lain (KBLI
09900), hanya untuk Jasa
Operasi
dan
Pemeliharaan
Panas
Bumi

1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 51
patungan.
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.

Jasa pengeboran untuk
proyek panas bumi (KBLI
06202)

1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.
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3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 51
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
Jasa yang terkait dengan 1) Tidak ada
1) Tidak ada
Pertambangan
(CPC 2) Tidak ada
2) Tidak ada
883**):
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 75
• Jasa
Konstruksi
patungan.
persen saham modal usaha patungan
Minyak dan Gas:
wajib dimiliki oleh orang asing.
Platform
Jasa pengeboran untuk
proyek minyak dan gas
lepas pantai

1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 51
patungan.
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
Pekerjaan persiapan situs 1) Tidak ada
1) Tidak ada
pertambangan
(CPC 2) Tidak ada
2) Tidak ada
5115)
3) Tidak ada, kecuali:
3) Tidak ada, kecuali:
a) persyaratan usaha patungan; dan
a) Tidak lebih dari 67 persen saham
b) tunduk pada uji kebutuhan ekonomi
modal usaha patungan wajib dimiliki
yang memberikan prioritas kepada
oleh orang asing; dan
perusahaan Indonesia, sebagaimana
b) Prioritas wajib diberikan untuk
diatur dalam UU No. 4 tahun 2009
mempekerjakan subkontraktor dan
pekerja
Indonesia,
sebagaimana
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sebagaimana berlaku pada tanggal
penandatanganan Persetujuan ini.
Kontrak pertambangan, 1) Tidak ada
1)
yang
berarti 2) Tidak ada
2)
pertambangan dan jasa 3) Tidak ada, kecuali:
3)
terkait yang diberikan
a) persyaratan usaha patungan; dan
berdasarkan biaya atau
b) tunduk pada uji kebutuhan ekonomi
kontrak
pada
situs
yang memberikan prioritas kepada
penambangan
logam,
perusahaan Indonesia, sebagaimana
non-logam
dan
diatur dalam UU No. 4 tahun 2009
penambangan batubara
sebagaimana berlaku pada tanggal
penandatanganan Persetujuan ini.

Jasa geologis, geofisika
dan prospek keilmuan
lainnya (CPC 86751**):
Hanya untuk minyak dan
gas, jasa survei geologi
dan geofisika
Jasa geologis, geofisika
dan prospek keilmuan
lainnya (CPC 86751**):

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1)
2)
3)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1)
2)

ditetapkan dalam UU No. 4 tahun 2009
sebagaimana berlaku pada tanggal
penandatanganan Persetujuan ini.
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 67 persen saham
modal usaha patungan wajib dimiliki
oleh orang asing; dan
b) Prioritas wajib diberikan untuk
mempekerjakan subkontraktor dan
pekerja
Indonesia,
sebagaimana
ditetapkan dalam UU No. 4 tahun 2009
sebagaimana berlaku pada tanggal
penandatanganan Persetujuan ini.
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 49
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
Tidak ada
Tidak ada
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Hanya untuk jasa survei
panas bumi

3)

Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 51
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.

Jasa teknik konsultansi 1) Tidak ada
1) Tidak ada, kecuali:
yang berkaitan dengan 2) Tidak ada
a) Data dan Informasi Geospasial
ilmu pengetahuan dan 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
wajib
diproses
di
wilayah
teknik (CPC 8675), hanya
patungan.
Indonesia; dan
untuk:
b) Jika sumber daya manusia yang
- Jasa survei dibawah
diperlukan, atau peralatan / utilitas
permukaan
tanah
tidak tersedia di
Indonesia,
(CPC 86752)
pengolahan Data dan Informasi
- Jasa
survei
Geospasial dapat dilakukan di luar
permukaan
(CPC
negeri.
86753)
2) Tidak ada
- Jasa pembuatan peta
3) Tidak ada, kecuali:
(CPC 86754)
a) Tidak lebih dari 67 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh pemasok jasa asing;
b) Data dan Informasi Geospasial
wajib diproses di wilayah Indonesia;
dan
c) Jika sumber daya manusia yang
diperlukan, atau peralatan / utilitas
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Pemeliharaan
dan 1) Tidak ada
perbaikan
peralatan 2) Tidak ada
(tidak termasuk kapal, 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
pesawat terbang dan alat
patungan.
angkutan lain) (CPC
8861+8866)

1)
2)
3)

Jasa pengemasan (CPC 1) Tidak terikat
876)
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan terbatas di Indonesia bagian
timur.
Jasa penelitian pasar 1) Tidak ada
(CPC 86401)
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan operasi
bersama melalui kantor perwakilan.

1)
2)
3)

1)
2)
3)

tidak
tersedia
di
Indonesia,
pengolahan Data dan Informasi
Geospasial dapat dilakukan di luar
negeri.
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada kecuali:
a) Tidak lebih dari 33 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh orang asing; dan
b) Peserta Indonesia wajib menjadi
anggota
Asosiasi
Konsultan
Indonesia.
Tidak terikat
Tidak ada
Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 70
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada, kecuali peserta Indonesia
dalam operasi bersama wajib menjadi
anggota
Asosiasi
Konsultan
Indonesia.

JASA KOMUNIKASI
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- Jasa Telekomunikasi 1) Tidak ada
1) Tidak ada
dengan kabel (KBLI 2) Tidak ada
2) Tidak ada
61100)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
- Jasa Telekomunikasi
patungan.
persen saham modal usaha patungan
tanpa kabel/ satelit
wajib dimiliki oleh orang asing.
(KBLI 61200, 61300)
- Jasa Telekomunikasi
dengan kabel/ tanpa
kabel/ satelit yang
terintegrasi
dengan
jasa telekomunikasi
(KBLI 61921, 61922,
61923, 61929)
- Konten
jasa
telekomunikasi (nada
dering, layanan pesan
singkat premium, dll)
(KBLI 61911)
- Call center dan jasa
nilai tambah teleponi
lainnya (KBLI 61919)
- Internet
service
providers
(KBLI
61921)
- Jasa komunikasi data
(KBLI 61922)
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- Jasa teleponi untuk
keperluan
publik
(KBLI 61923)
- Jasa
interkoneksi
internet
(Network
Access Point), jasa
multimedia
lainnya
(KBLI 61929)
Jasa Lokal:
− Jasa Telefon Public
Switched (CPC 7521)
− Jasa Telekonferensi
(CPC 75292)
−

−

1) Tidak ada
1)
2) Tidak ada
2)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3)
patungan.

Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.

Jarak Jauh Jasa 1) Tidak ada
1)
Telefon
Public 2) Tidak ada
2)
Switched (CPC 7521) 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3)
Jasa Telekonferensi
patungan.
(CPC 75292)

Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
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Jasa Internasional:
1) Tidak ada
1)
− Jasa Telefon Public 2) Tidak ada
2)
Switched (CPC 7521) 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3)
− Jasa Telekonferensi
patungan.
(CPC 75292)
Jasa
Jaringan
Data
Publik Circuit Switched
(CPC 7523**)
− Lokal
− Internasional
Jasa
Jaringan
Data
Publik Circuit Switched
(CPC 7523**): Jarak Jauh

Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.

1) Tidak ada
1)
2) Tidak ada
2)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3)
patungan.

Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
patungan.
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
Jasa
Jaringan
Data
1) Tidak ada
1) Tidak ada
Publik Packet-switched
2) Tidak ada
2) Tidak ada
(CPC 7523**)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
− X. 25
patungan.
persen saham modal usaha patungan
− Frame relay
wajib dimiliki oleh orang asing.
− Lokal
− Jarak lokal
− Internasional
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Jasa leased circuit swasta
(CPC 7522**+7523**)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

Jasa Telex (CPC 7523**)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

Jasa Telegraf (CPC 7522)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

Faksimili (CPC 7521** +
7529**)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

Pertukaran
data
elektronik (Electronic data
interchange) (EDI) (CPC
7523**)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
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Jasa
facsimile
ditingkatkan
/
nilai
tambah, termasuk store
and forward (simpan dan
kirim), store and retrieve
(simpan dan ambil) (CPC
7523**)
Informasi
dan
pengambilan data on-line
(CPC 7523**)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.

Informasi
dan
atau 1) Tidak ada
1)
pengolahan data on-line 2) Tidak ada
2)
(Termasuk pengolahan 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3)
transaksi) (CPC 843)
patungan.
Jasa Jaringan
(CPC 7523**)

Khusus

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
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3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.

Jasa Domestik:
− Jasa
Telefon
Genggam
Selular
(CPC 75213)
− Jasa Akses Internet
Regional dan Jasa
National
Paging
(CPC 75291)
− Jasa Telefon Umum
Jasa Pesan Suara
(CPC 7523)
Jasa Pesan Suara (CPC
7523**)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
Jasa Surat Elektronik
persen saham modal usaha patungan
(CPC 75232)
wajib dimiliki oleh orang asing.
− Computer
Time 1) Tidak ada
1) Tidak ada
Sharing
Services 2) Tidak ada
2) Tidak ada
(CPC-84330)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
− Jasa Video text (CPC
patungan.
persen saham modal usaha patungan
75229)
wajib dimiliki oleh orang asing.
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−

Kotak
Surat
Elektronik
(CPC
75232)
− Jasa Transfer Berkas
(CPC 75299)
− Home
Telemeter
Alarm (CPC-75299)
− Jasa Hiburan (CPC75299)
− Jasa
Manajemen
Informasi
(CPC75299)
Jasa Audiovisual
Jasa Produksi Gambar
Hidup dan Pita Video
(CPC 9611)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a. Tidak lebih dari 51 persen
saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing;
dan
b. Persyaratan
lisensi
untuk
pemasok jasa asing yang
mungkin berbeda dari yang
berlaku untuk pemasok jasa
Indonesia.

LAMPIRAN II – JADWAL – INDONESIA – 39 dari 96

Jasa Distribusi Gambar
Hidup dan Pita Video
(CPC 9611)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

Jasa Proyeksi Gambar
Hidup (CPC 9612)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

Perekam Suara
(KBLI 59201)

1) Tidak ada
2) Tidak ada

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 51 persen saham
modal usaha patungan wajib
dimiliki oleh orang asing; dan
b) Persyaratan
lisensi
untuk
pemasok jasa asing yang
mungkin berbeda dari yang
berlaku untuk pemasok jasa
Indonesia.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 51 persen
saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing;
dan
b) Persyaratan
lisensi
untuk
pemasok jasa asing yang
mungkin berbeda dari yang
berlaku untuk pemasok jasa
Indonesia.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
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3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

JASA KONSTRUKSI DAN TEKNIK TERKAIT 2
• Pekerjaan Konstruksi 1) Tidak ada
untuk Gedung (CPC 2) Tidak ada
ada,
kecuali
kehadiran
512) kecuali one- and 3) Tidak
komersial hanya diijinkan dalam
two-dwelling buildings
bentuk:
(CPC 51210)

2

•

Pekerjaan Konstruksi
untuk Teknik Sipil
(CPC 513)

•

Perakitan
pendirian

dan
konstruksi

a)

Operasi
mendirikan
perwakilan
besar; atau

bersama
dengan
sebuah
kantor
dengan kualifikasi

b) Usaha patungan.

3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 51 persen
saham modal usaha patungan
wajib dimiliki oleh orang asing;
dan
b) Persyaratan
lisensi
untuk
pemasok jasa asing yang
mungkin berbeda dari yang
berlaku untuk pemasok jasa
Indonesia.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
saham modal di dalam sebuah
usaha patungan wajib dimiliki oleh
orang asing.
b) Syarat biaya perizinan untuk
pemasok-pemasok jasa asing
dapat bervariasi dari yang berlaku
untuk pemasok-pemasok jasa
Indonesia;

"Kualifikasi besar" mengacu pada risiko tinggi, teknologi tinggi atau modal tinggi, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
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pra-fabrikasi
514)

(CPC

•

Pekerjaan
(CPC 516)

•

Pekerjaan
Penyelesaian
dan
Finishing
Gedung
(CPC 517)

•

Pekerjaan
Prependirian pada Lokasi
Konstruksi (CPC 511)
kecuali
Pekerjaan
Investigasi
Lokasi
(CPC 51110) dan
Formasi Lokasi dan
Pekerjaan
Pemberesan
(CPC
51113)

•

Konstruksi
Perdagangan Khusus
(CPC 515)

Instalasi

c) Mitra
lokal
Indonesia
wajib
mempunyai kualifikasi besar;
d) Pemasok jasa asing wajib hanya
memberikan jasa yang mempunyai
resiko tinggi, teknologi tinggi, atau
modal besar; dan
e) Manajemen tertinggi dalam suatu
kantor perwakilan wajib orang
Indonesia.
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•

Jasa
Penyewaan
yang terkait dengan
peralatan
untuk
konstruksi
dan
pembongkaran
bangunan
atau
pekerjaan teknik sipil
dengan
operator
(CPC 518)

JASA DISTRIBUSI
Jasa Perdagangan Grosir
makanan, minuman, dan
tembakau
dengan
minimal ruangan diatas
5.000
meter
persegi
(CPC 6222)
Jasa Perdagangan Grosir
tekstil, pakaian dan alas
kaki dengan minimal
ruangan diatas 5.000

1) Tidak terikat
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali:
patungan
a) Tidak lebih dari 51 persen dari
saham modal di dalam sebuah
usaha patungan wajib dimiliki oleh
orang asing;
b) Tunduk
pada
kualifikasi
dan
persyaratan-persyaratan
dan
prosedur-prosedur
perizinan
termasuk pendaftaran.
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meter
6223)

persegi

(CPC

Penjualan
Langsung
(Penjualan Berjenjang)

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

c) Diwajibkan
untuk
menunjuk
perusahaan-perusahaan
perdagangan Indonesia sebagai
agen, agen tunggal, distributor atau
distributor tunggal;
d) Kewajiban untuk bekerja sama
dengan sedikitnya 100 Usaha Kecil
dan Menengah Indonesia setiap
tahun sebagai sebuah pemasok atau
pengecer,
bersama
dengan
pelatihan
dan
pengembangan
dengan memperhatikan prinsip
saling
membutuhkan,
saling
memperkuat
dan
saling
menguntungkan; dan
e) Hanya diizinkan untuk ditempatkan
di pinggiran kota dari ibukota provinsi
di pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 51 persen dari
saham modal di dalam usaha
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Waralaba
- Jasa Perdagangan
Grosir
makanan,
minuman,
dan
tembakau
dengan
minimal
ruangan
diatas 5.000 meter
persegi

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

patungan wajib dimiliki oleh orang
asing;
b) Tunduk pada kualifikasi dan
persyaratan-persyaratan
dan
prosedur-prosedur
perizinan
termasuk pendaftaran.
c) Memiliki
kewajiban
untuk
memasukkan
produk-produk
Indonesia ke dalam daftar produk
mereka; dan
d) Wajib bergabung dengan Asosiasi
Penjualan Langsung Indonesia.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 51 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing;
b) Tunduk pada kualifikasi dan
persyaratan-persyaratan
dan
prosedur-prosedur
perizinan
termasuk pendaftaran.
c) Diwajibkan
untuk
menunjuk
perusahaan-perusahaan
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perdagangan Indonesia sebagai
agen, agen tunggal, distributor atau
distributor tunggal;
d) Kewajiban untuk bekerja sama
dengan sedikitnya 100 Usaha Kecil
dan Menengah Indonesia setiap
tahun sebagai sebuah pemasok
atau pengecer, bersama dengan
pelatihan dan pengembangan
dengan memperhatikan prinsip
saling
membutuhkan,
saling
memperkuat
dan
saling
menguntungkan; dan
e) Hanya diizinkan untuk ditempatkan
di pinggiran kota dari ibukota
provinsi di pulau Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua.
JASA PENDIDIKAN
Syarat-Syarat Umum
Kecuali disepakati sebaliknya, kehadiran komersial dari penyelenggara jasa asing diizinkan hanya melalui sebuah lembaga pendidikan
yang terdaftar di Indonesia dan wajib memenuhi syarat-syarat berikut:
1) Pengaturan saling mengakui antara lembaga-lembaga terkait tentang kredit, program, dan sertifikasi dipersyaratkan;
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2) Lembaga pendidikan asing yang memasok jasa wajib membentuk sebuah kemitraan dengan mitra lokal; Instruktur bahasa asing
wajib penutur asli dan bahasa Indonesia;
3) Lembaga-lembaga pendidikan asing wajib tercatat di Daftar Pendidikan Asing Terakreditasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan mitra lokalnya wajib diakreditasi;
4) Meskipun telah diatur pada bagian horizontal, kehadiran komersial wajib didirikan dalam bentuk yayasan;
5) Lembaga-lembaga pendidikan asing yang bekerjasama dengan mitra-mitra lokal dapat membuka lembaga-lembaga pendidikan di
kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan;
6) Jumlah pendidik wajib mencakup sedikitnya tiga puluh persen pendidik Indonesia; dan
7) Jumlah karyawan, selain pendidik dan kepalanya, wajib sekurang-kurangnya delapan puluh persen karyawan Indonesia.
B. Jasa Pendidikan Sekunder
Jasa Pendidikan Teknik 1) Tidak ada
dan Kejuruan Sekunder 2) Tidak ada
(elektronik,
3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan
otomotif)(CPC 92230)
di dalam Syarat-Syarat Umum.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak
terikat,
kecuali
seperti
ditunjukkan di dalam Syarat-Syarat
Umum.

C. Jasa Pendidikan Tinggi
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Pelatihan Kerja 3
(Jasa Pendidikan Teknik
dan Kejuruan)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

Syarat-Syarat
Umum
tersebut diatas tidak
berlaku pada sub-sektor
ini.

3

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a. Tidak lebih dari 67 persen dari saham
modal di dalam usaha patungan wajib
dimiliki oleh orang asing; dan

Tidak
ada
batasan
geografis
atau
subjek pelatihan
yang berlaku.

Permasok
b. Rasio pelatih dan staf administrasi Australia dapat
Australia dibandingkan Indonesia menyediakan
akan disepakati antara para Pihak Australian
dengan usaha patungan.
Qualifications
Framework
qualifications,
Indonesian
Qualification
Framework
qualifications
tingkat 1-5 dan
kursus-kursus
nonpenghargaan.

Tanggung Jawab Kementerian Ketenagakerjaan.
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Syarat-syarat
Australia untuk
pelatih
wajib
diterima.
Jasa Pendidikan Tinggi
lainnya (CPC 9239) 4 :
prioritas untuk Sains,
Teknologi,
Teknik,
Matematika,
dan
Program-program Bisnis
Modern

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a. Dalam bentuk badan hukum nirlaba;
b. 100 persen dari saham modal dapat
dimiliki oleh orang asing;
c. Pengaturan saling pengakuan antara
antara
lembaga-lembaga
yang
relevan tentang kredit, program, dan
sertifikasi dipersyaratkan;
d. Instruktur-instruktur bahasa asing
wajib Penutur Bahasa Inggris;
e. Lembaga-lembaga
pendidikan
bahasa asing wajib terakreditasi di
Australia dan terdaftar di Kementerian
Penelitian, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi;

4

Setiap tindakan yang diadopsi setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini sehubungan dengan Jasa pendidikan tinggi lainnya (CPC 9239) wajib digolongkan sebagai
tindakan tidak sesuai yang berlaku yang tunduk kepada ayat 1 Pasal 9.7 (Perdagangan Jasa – Tindakan yang Tidak Sesuai), dan pada saat itu komitmen yang lebih
liberal akan berlaku.
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f.

Di manapun di Indonesia tunduk pada
uji kebutuhan ekonomi;
g. Syarat perizinan untuk pemasokpemasok jasa asing dapat bervariasi
dari yang berlaku untuk pemasokpemasok jasa Indonesia; dan
h. Empat mata pelajaran wajib (Agama,
Pancasila, Kewarganegaraan dan
Bahasa
Indonesia)
wajib
diintegrasikan kedalam kurikulum dan
disampaikan oleh pengajar-pengajar
Indonesia.
D. Jasa Pendidikan Orang Dewasa
Kursus dan Pelatihan 1) Tidak ada
Bahasa (CPC 924)
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan
di dalam Syarat-Syarat Umum.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak
terikat,
kecuali
seperti
ditunjukkan di dalam Syarat-Syarat
Umum.

E. Jasa Pendidikan Lainnya
Jasa Pendidikan Lainnya 1) Tidak ada
1) Tidak ada
hanya untuk Sepak Bola 2) Tidak ada
2) Tidak ada
dan Catur (CPC 929)
3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan 3) Tidak
terikat,
kecuali
seperti
di dalam Syarat-Syarat Umum.
ditunjukkan di dalam Syarat-Syarat
Umum.
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JASA LINGKUNGAN
A. Jasa
Saluran 1) Tidak ada
Pembuangan (CPC 2) Tidak ada untuk pelatihan, konsultasi
9401)
teknis, uji sampel
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
Hanya untuk Manajemen
patungan.
Air Limbah

B. Jasa
Pembuangan 1) Tidak ada
Limbah (CPC 9402)
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
Jasa
Pembuangan
patungan
Limbah Padat, hanya
untuk:
- Jasa
fasilitas
pengolahan
limbah
berbahaya yang terpadu
untuk lumpur minyak
dan pengolahan limbah
raksa di area tertentu.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok
jasa
asing
dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
pemasok-pemasok jasa Indonesia.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 51 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok
jasa
asing
dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
pemasok-pemasok jasa Indonesia.
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Penyedia jasa wajib
dilengkapi
dengan
teknologi modern dan
canggih dan keamanan
lingkungan. Produknya
akan digunakan sebagai
material
baru
atau
tenaga energi
jasa
fasilitas
pengolahan
limbah
berbahaya di tempat
untuk
pengolahan
limbah hasil produk
tambang dan limbah
abu terbang dan abu
dasar dari produk batu
bara
Jasa
Pembuangan 1) Tidak terikat*
1) Tidak terikat*
Limbah (CPC 94020), 2) Tidak ada
2) Tidak ada
hanya untuk sampah 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali:
(garbage, trash, waste,
patungan.
a) Tidak lebih dari 49 persen dari
rubbish) tidak berbahaya
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh
orang asing; dan
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C. Jasa
pembersihan 1)
gas buangan (CPC 2)
9404)
untuk 3)
Pengendalian
Pencemaran Udara
D. Jasa
perlindungan
lingkungan
lainnya
(CPC 9409) hanya
untuk
Jasa
Laboratorium untuk
Lingkungan
(laboratorium
yang
memiliki kemampuan
dan
kewenangan
untuk menguji dan
memeriksa parameter
kualitas
lingkungan
sesuai
dengan
undang-undang dan

Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

b) Syarat
perizinan
untuk
pemasok-pemasok jasa asing
dapat bervariasi dari yang
berlaku
untuk
pemasokpemasok jasa Indonesia.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 51 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok
jasa
asing
dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
pemasok-pemasok jasa Indonesia.
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peraturan
yang
berlaku
tentang
lingkungan)
Manajemen Air 5 hanya 1) Tidak terikat*
1) Tidak terikat*
untuk air yang dapat 2) Tidak ada
2) Tidak ada
diminum (CPC 36001)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali:
patungan.
a) Tidak lebih dari 49 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh
orang asing; dan
b) Syarat
perizinan
untuk
pemasok-pemasok jasa asing
dapat bervariasi dari yang
berlaku
untuk
pemasokpemasok jasa Indonesia.
JASA KEUANGAN
1), 2), 3) Komitmen-komitmen Indonesia termasuk syarat, pembatasan, ketentuan, dan kualifikasi untuk sektor dan sub-sektor jasa
keuangan dalam Jadwal Komitmen Jasa Khusus di bawah AANZFTA6 dimasukkan ke dalam Jadwal ini.
Demi kepastian yang lebih baik, penghapusan Akses Pasar dan batasan-batasan Perlakuan Nasional untuk Mode 1, 2 dan 3 dari Jasa
Keuangan di bawah Persetujuan ini pada tahun 2020 hanya wajib berlaku jika Indonesia juga menghilangkannya di bawah AANZFTA.
5

Pengelolaan air termasuk serangkaian kegiatan-kegiatan pemasokan jasa yang berkaitan dengan pemurnian air permukaan dari sumber air, distribusi air langsung dari
terminal air, transportasi tangki air, dengan maksud untuk menjualnya kepada konsumen.
6 Demi kepastian yang lebih baik, komitmen Indonesia dalam Jasa Keuangan dan kaitannya dengan keberaadaan lokal tidak melewati apa yang sudah dikomitmenkan di
bawah AANZFTA.
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JASA TERKAIT KESEHATAN DAN SOSIAL
Jasa Rumah Sakit (CPC 1) Tidak ada
93110)7
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing;
b) Rumah sakit asing hanya dapat
membangun rumah sakit kelas A
atau kelas B, sebagaimana
ditetapkan oleh Peraturan Menteri
Kesehatan No. 56 tahun 2014
tentang klasifikasi dan perizinan
rumah
sakit
pada
tanggal
penandatanganan Persetujuan ini;
dan
c) Hanya dapat mempekerjakan
tenaga profesional kesehatan
asing sepanjang tidak ada orang
Indonesia yang memiliki kualifikasi
yang cukup.

7

Demi kepastian yang lebih baik, komitmen ini termasuk jasa patologi dan jasa paramedis yang disediakan di rumah sakit.
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Rumah
sakit
asing kelas B
secara bertahap
dapat naik dari
100 menjadi 250
tempat
tidur
dalam waktu dua
tahun
sebagaimana
tercantum dalam
rencana
bisnisnya yang
diajukan
pada
saat
permohonan
untuk pendirian.

Jasa Kesehatan Manusia
Lainnya (CPC 9319)
hanya untuk:
• Ambulans
(CPC
93192)

•

Aktivitas sosial di
dalam panti untuk

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing;
b) Hanya dapat mempekerjakan
tenaga profesional kesehatan
asing sepanjang tidak ada orang
Indonesia yang memiliki kualifikasi
yang cukup;
c) Wajib didirikan di rumah sakit yang
memiliki kelas A atau B,
sebagaimana ditetapkan oleh
Peraturan Menteri Kesehatan No.
56 tahun 2014 tentang klasifikasi
dan perizinan rumah sakit pada
tanggal
penandatanganan
Persetujuan ini; dan
d) Manajemennya wajib terpadu
dengan rumah sakit.

1) Tidak ada
2) Tidak ada

1) Tidak ada
2) Tidak ada
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lanjut
usia
penyandang
disabilitas
93311)

•

dan
(CPC

3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan
.

Aktivitas sosial di luar
panti (CPC 93323)

JASA TERKAIT WISATA DAN PERJALANAN
Hotel 8 (hotel bintang 3,4 1) Tidak ada
dan 5)
2) Tidak ada
3) Tidak ada

3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Hanya dapat mempekerjakan
tenaga profesional kesehatan
asing sepanjang tidak ada orang
Indonesia yang memiliki kualifikasi
yang cukup;

1) Tidak ada
2) Tidak ada

8

Hotel berbintang adalah sebuah jasa bisnis yang menyediakan fasilitas akomodasi dan makanan dan minuman dan jasa-jasa lain yang biasanya disediakan oleh hotel,
kecuali kasino dan kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh undang-undang karena alasan-alasan moral publik, agama, keamanan dan ketertiban umum.
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3) Tidak ada, kecuali modal yang disetor
lebih tinggi dipersyaratkan untuk
pemasok-pemasok
jasa
asing.
Kebijakan ini akan dihapuskan di tahun
2020.
Hotel (hotel bintang 1 1) Tidak ada
1) Tidak ada
atau 2)(KBLI 55115, 2) Tidak ada
2) Tidak ada
55114)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
patungan.
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan dapat dimiliki oleh
orang asing.
Motel
(KBLI 55199)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan dapat dimiliki oleh
orang asing.

Jasa Sewa Akomodasi 1) Tidak ada
1) Tidak ada
Berperabot (CPC 64193), 2) Tidak ada
2) Tidak ada
tidak termasuk homestay 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
patungan.
persen dari saham modal di dalam
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usaha patungan dapat dimiliki oleh
orang asing.
Jasa Penyajian Makanan 1) Tidak ada
1) Tidak ada
dengan Jasa Penuh 2) Tidak ada
2) Tidak ada
Restoran (CPC 64210)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
patungan.
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan dapat dimiliki oleh
orang asing.
1) Tidak ada
• Jasa
Pelayanan 1) Tidak ada
2) Tidak ada
Minuman
tanpa 2) Tidak ada
Hiburan (CPC 64310) 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
patungan.
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan dapat dimiliki oleh
• Jasa
Penyajian
orang asing.
Minuman
dengan
Hiburan (CPC 64320)
B. Agen Perjalanan dan Operator Wisata
Operator Wisata (CPC 1) Tidak ada
74710**)
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan dapat dimiliki oleh
orang asing.
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C. Jasa Pemandu Wisatawan
Jasa
Pemandu 1) Tidak ada
Wisatawan (CPC 74720) 2) Tidak ada
3) Tidak terikat
D. Lain-lain
Resor
Wisatawan 1) Tidak ada
9
termasuk hotel (bintang 2) Tidak ada
3,4 dan 5), tidak termasuk 3) Tidak ada
fasilitas-fasilitas marina
dan manajemen hotel)

Jasa
Konsultasi
Pariwisata (KBLI 70201)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak terikat

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali modal yang disetor
lebih
tinggi
dipersyaratkan
untuk
pemasok-pemasok jasa asing. Kebijakan
ini akan dihapuskan di tahun 2020.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 67
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan dapat dimiliki oleh
orang asing.

JASA REKREASI, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (SELAIN JASA VISUAL AUDIO)
A. Jasa Hiburan (termasuk teater, pertunjukan orkes secara langsung dan jasa sirkus)

9

Resor Wistawan adalah suatu wilayah yang dibangun untuk mengakomodasi fasilitasi yang dibutuhkan wisatawan seperti hotel, marina, lapangan golf, panggung budaya
terbuka dan fasilitasi lainnya, kecuali kasino dan kegiatan lalinnya yang dilarang oleh undang-undang atas dasar moral public, agama, keamanan dan ketertiban umum.
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Teater dan Gedung Opera
(CPC 96193)

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

D. Sporting and Other Recreational Services
Lapangan
Golf
dan 1) Tidak ada
fasilitas-fasilitas
lain 2) Tidak ada
hanya di dalam resor 3) Tidak ada
wisatawan (CPC 96413)

E. Lain-lain
Fasilitas Marina

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 51
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan wajib dimiliki oleh
orang asing.

1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali modal yang disetor
lebih tinggi dipersyaratkan untuk
pemasok-pemasok
jasa
asing.
Kebijakan ini akan dihapuskan di
tahun 2020.

1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 51
patungan
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan wajib dimiliki oleh
orang asing.

JASA TRANSPORTASI
A. Jasa Angkutan Laut
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Angkutan penumpang dan barang tidak termasuk pelayaran domestik dan jasa penunjang
Pemeliharaan
dan 1) Tidak terikat
1) Tidak terikat
perbaikan kapal (CPC 2) Tidak ada
2) Tidak ada
8868**)
3) Tidak ada, kecuali usaha patungan 3) Tidak ada, kecuali:
hanya untuk kapal dengan klasifikasi
a) Tidak lebih dari 49 persen dari
diatas 50000 tonase bobot mati.
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok jasa asing dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
pemasok-pemasok
jasa
Indonesia.
Jasa Dorong dan Tunda
untuk Angkutan Laut
(CPC
7214)(Tidak
Termasuk
Pelayaran
Domestik)

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan.

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 49 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok jasa asing dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
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pemasok-pemasok
Indonesia.

jasa

Jasa Penyelamatan dan 1) Tidak ada
1) Tidak ada
Pengangkatan
Kapal 2) Tidak ada
2) Tidak ada
(CPC 7454)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali:
patungan
a) Tidak lebih dari 49 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok
jasa
asing
dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
pemasok-pemasok jasa Indonesia.
Jasa pendukung untuk 1) Tidak ada
1) Tidak ada
angkutan laut, hanya 2) Tidak ada
2) Tidak ada
untuk
jasa
operasi 3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali:
pelabuhan
(CPC
patungan
a) Tidak lebih dari 49 persen dari
7451**)
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok jasa asing dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
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pemasok-pemasok
Indonesia.
Angkutan Perairan Internal
Pemeliharaan
dan 1)
perbaikan
kapal 2)
(perairan internal)(CPC 3)
8868**)

Tidak terikat
Tidak ada
Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan

Jasa Penunjang Angkutan Laut
Jasa
Penanganan 1) Tidak terikat 10 kecuali untuk tidak ada
Kargo Laut
batasan mengenai pindah kapal (kapal
ke kapal atau melalui dermaga) atau
pada penggunaan untuk penanganan
kargo di atas kapal
2) Tidak ada
10
11

jasa

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 49 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok
jasa
asing
dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
pemasok-pemasok jasa Indonesia.

1) Tidak terikat 11 kecuali untuk tidak ada
batasan mengenai pindah kapal
(kapal ke kapal atau melalui dermaga)
atau
pada
penggunaan
untuk
penanganan kargo di atas barang
2) Tidak ada

Sebuah komitmen untuk mode pengiriman ini tidak layak.
Sebuah komitmen untuk mode pengiriman ini tidak layak.
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Akses
dan
penggunaan
fasilitas-fasilitas
pelabuhan
di
pelabuhanpelabuhan yang

3) Tidak ada, kecuali
a) persyaratan usaha patungan;
b) Hanya
diperbolehkan
untuk
beroperasi di pelabuhan-pelabuhan
utama

3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 51 persen dari
saham modal wajib dimiliki oleh
orang asing dengan 49 persen
melalui
penanaman
modal
langsung dan persentase sisanya
melalui
mekanisme-mekanisme
lain yang tunduk pada peraturan
domestik; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok
jasa
asing
dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
pemasok-pemasok jasa Indonesia.

dibuka
untuk
pelayaran
internasional
diizinkan

Jasa Angkutan Udara
a. Jasa perbaikan dan 1) Tidak ada
1) Tidak ada
pemeliharaan
2) Tidak ada
2) Tidak ada
pesawat terbang
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 49
patungan
persen dari saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang asing.
b. Jasa sistem reservasi 1) Tidak ada
1) Tidak ada
komputer
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan
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Maskapai
penerbangan
diizinkan untuk
mengoperasikan

3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 49 sistem reservasi
persen dari saham modal di dalam usaha komputer
patungan wajib dimiliki oleh orang asing.
mereka sendiri.
c. Penjualan
pemasaran

dan 1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 49
patungan.
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan wajib dimiliki oleh
orang asing.

Jasa operasi bandara, 1) Tidak ada
1) Tidak ada
dan
jasa
aktivitas 2) Tidak ada
2) Tidak ada
bandara (KBLI 52230)
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 49
patungan
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan wajib dimiliki oleh
orang asing.
Jasa Angkutan Jalur Rel
Operasi jalur rel
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 51
patungan
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan wajib dimiliki oleh
orang asing
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Maskapai
penerbangan
diizinkan untuk
mengoperasikan
penjualan
dan
pemasaran
mereka sendiri.

Jasa Angkutan Jalan Raya
Pemeliharaan
dan 1)
perbaikan
peralatan 2)
angkutan jalan raya 3)
(CPC
8867,
tidak
termasuk sepeda motor)

Tidak terikat
Tidak ada
Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan dengan mitra asing wajib
mempunyai
kegiatan-kegiatan
manufaktur di Indonesia, termasuk
perusahaan-perusahaan
kelompok
lokalnya,
yang
terkait
dengan
pemeliharaan dan perbaikan mobil.

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 35 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok
jasa
asing
dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
pemasok-pemasok jasa Indonesia.

Jasa pendukung untuk 1) Tidak terikat
1) Tidak terikat
angkutan jalan raya, 2) Tidak ada
2) Tidak ada
hanya untuk:
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha 3) Tidak ada, kecuali:
patungan
a) Tidak lebih dari 67 persen dari
• Jasa
saham modal di dalam usaha
pengoperasian
patungan wajib dimiliki oleh orang
jalan
bebas
asing; dan
hambatan,
b) Syarat perizinan untuk pemasokjembatan
dan
pemasok
jasa
asing
dapat
terowongan (CPC
bervariasi dari yang berlaku untuk
7442)
pemasok-pemasok jasa Indonesia.
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•

Jasa parkir (CPC
7443)

JASA ANGKUTAN PENDUKUNG DAN PENUNJANG
Jasa
Pengiriman 1) Tidak terikat
Barang melalui Laut
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan

Jasa penyimpanan dan
pergudangan di luar
area pelabuhan dan
area pertama hanya
untuk:
- Jasa penyimpanan
dari barang beku

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha
patungan

1) Tidak terikat
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali:
a) Tidak lebih dari 49 persen dari
saham modal di dalam usaha
patungan wajib dimiliki oleh orang
asing; dan
b) Syarat perizinan untuk pemasokpemasok jasa asing dapat
bervariasi dari yang berlaku untuk
pemasok-pemasok
jasa
Indonesia.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali tidak lebih dari 30
persen dari saham modal di dalam
usaha patungan wajib dimiliki oleh
orang asing.

LAMPIRAN II – JADWAL – INDONESIA – 68 dari 96

atau
didinginkan
(CPC 7421)
- Jasa penyimpanan
atau
pergudangan
lainnya (CPC 7429)
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APENDIKS B

Sektor
- Jasa Arsitektur (CPC 8671)
- Jasa Penasihat dan Konsultasi Teknik (CPC 86721)
- Jasa desain teknik untuk pembangunan fondasi dan struktur bangunan (CPC
86722)
- Jasa desain teknik untuk instalasi mekanik dan listrik untuk bangunan (CPC
86723)
- Jasa desain teknik untuk pembangunan pekerjaan teknik sipil (CPC 86724)
- Jasa desain teknik untuk proses dan produksi industri (CPC 86725)
- Jasa teknik lainnya selama fase konstruksi dan instalasi (CPC 86727)
- Jasa teknik lain (CPC 86729)
- Jasa Teknik Terpadu (CPC 8673)
- Jasa Perencanan Perkotaan (CPC 86741)
- Jasa Pengujian dan Analisis Teknis (8676) selain jasa pendukung minyak dan
gas: jasa inspeksi teknis; Pengujian dan analisis instalasi listrik, konstruksi dan
pemasangan daya: Pemasangan listrik tegangan rendah / sedang; Survei
mengenai pengujian sesuatu yang bersifat merusak / tidak merusak
- Pengujian dan analisis instalasi listrik: Konstruksi utilitas listrik dan instalasi
listrik tegangan tinggi / ekstra tinggi (CPC 86763**)
- Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor (CPC86763 **)
- Jasa inspeksi teknis (CPC 86764)
- Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal, pesawat
terbang dan alat angkutan lain) (CPC 633 dan 8861-8866)
- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512) kecuali untuk one- and twodwelling buildings (CPC 51210)
- Pekerjaan Konstruksi untuk Teknik Sipil (CPC 513)
- Perakitan dan pendirian konstruksi pra-fabrikasi (CPC 514)
- Pekerjaan Instalasi (CPC 516)
- Pekerjaan Penyelesaian dan Perampungan Gedung (CPC 517)
- Pekerjaan Pra-pendirian pada Lokasi Konstruksi (CPC 511) kecuali Pekerjaan
Investigasi Lokasi (CPC51110) dan Formasi Lokasi dan Pekerjaan
Pemberesan (CPC 51113)
- Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515)
- Jasa Penyewaan yang terkait dengan peralatan untuk konstruksi dan
pembongkaran bangunan atau pekerjaan teknik sipil dengan operator (CPC
518)
- Jasa pendidikan sekunder: Jasa pendidikan teknik dan kejuruan sekunder
(elektronik, otomotif) (CPC 92230)
- Jasa Pendidikan Tinggi:
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• Pelatihan Kerja: TVET
• Jasa pendidikan tinggi lainnya (CPC 9239)
- Jasa Pendidikan Orang Dewasa: Kursus dan Pelatihan Bahasa (CPC 924)
- Jasa Pendidikan Lainnya: hanya Sepakbola dan Catur (CPC 929)
Jasa Rumah Sakit (CPC 9311)
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SECTION B

1. Sektor:

: Manufaktur

Sub-Sektor:

: -

Klasifikasi Industri:

: ISIC (lihat di bawah)

Kewajiban Terkait:

: Perlakuan Nasional (Pasal 14.4)

Tingkat Pemerintahan:

: Pusat

Deskripsi:

: Penanaman Modal

ssification

Indonesia
berhak
mengadopsi
atau
mempertahankan kebijakan dalam pendirian atau
pengoperasian penanaman modal asing pada subsektor berikut:
a. Pembatasan Penyertaan Modal Asing:
• Pemeliharaan dan reparasi mobil (ISIC 5020)
• Industri farmasi obat jadi (ISIC 2423)
b. Persyaratan Kemitraan:
• Industri kopra (10421)
• Industri buah-buahan dan sayur mayor
pemanis dan salin (ISIC 1513)
• Industri kecap (10771)
• Industri pengolahan susu bubuk dan susu
kental manis (ISIC 1520)
• Industri batik cap (ISIC 1712)
• Industri pengolahan rotan (ISIC 2010)
• Industri pengawetan rotan, bamboo, dan
sejenisnya (ISIC 2010)
• Industri barang dari kayu (industri moulding
dan komponen bahan bangunan) (16221)
• Industri minyak astiri (ISIC 2429)
• Industri pengeringan dan pengolahan awal
tembakau (ISIC 1600)
• Industri batu bata dan tanah liat/keramik (ISIC
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

2691, 2692, 2693)
Industri barang-barang dari tanah liat/keramik
(ISIC 2691, ISIC 2693)
Industri kapur (ISIC 2694)
Industri barang-barang dari semen (ISIC 2695)
Industri barang-barang dari kapur (ISIC 2695)
Industri barang-barang lainnya dari semen dan
kapur (ISIC 2695)
Industri paku, mur dan baut, industry
komponen dan suku cadang penggerak mula
motor, industri pompa dan kompresor, industry
komponen dan perlengkapan kendaraan
bermotor roda dua dan tiga, industry
perlengkapan sepeda dan becak (ISIC 2899,
2911, 2912, 3591, 3592)
Industri
alat
mesin
pertanian
yang
menggunakan teknologi madya seperti
perontok pado, pemipil jagung dan traktor
tangan (ISIC 2921)
Industri kapal kayu untuk wisata bahari dan
penangkapan ikan (ISIC 3511, 3512)
Industri peralatan dan perlengkapan kapal
kayu untuk wisata bahari dan penangkapan
ikan (ISIC 3511)
Industri barang perhiasan berharga untuk
keperluan pribadi dari logam mulia (ISIC 3330,
3691)
Industri barang perhiasan berharga bukan
untuk keperluan pribadi dari logam mulia (ISIC
3330, 3691)
Industri barang perhiasan bukan untuk
keperluan pribadi dari bukan logam mulia (ISIC
3330, 3699)
Industri permata (ISIC 3691)
Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di
tempat lain (ISIC 3699)
Industri daur ulang barang-barang bukan
logam (ISIC 3720)
Industri gula pasir (gula kristal putih, gula kristal
rafinasi dan gula kristal mentah) berbasis tebu
(ISIC 1542)
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• Usaha pengolahan hasil perikanan (UPI):
Industri penggaraman/pengeringan ikan dan
biota perairan lainnya (ISIC 1512); Industri
pengasapan ikan dan biota perairan lainnya
(ISIC 1512 Industri peragian/fermentasi ikan
dan produk masak lainnya (untuk usaha
ekstraksi dan jelly ikan) (ISIC 1512, 1549);
Industri berbasis daging lumatan dan surimi
(ISIC 1512)
c. Rekomendasi atau Persyaratan Tertentu dari
Kementerian/Lembaga yang Berwenang:
• Industri rokok:
- Industri rokok kretek (ISIC 1600)
- Industri rokok putih (ISIC 1600)
- Industri rokok lainnya (ISIC 1600)
• Industri kertas berharga (antara lain: bank
notes paper, cheque paper, watermark paper)
(ISIC 2101)
• Industri percetakan uang dan industri
percetakan khusus/dokumen sekuriti (antara
lain: perangko, materai, surat berharga,
paspor,
dokumen
kependudukan
dan
hologram); terdapat persyaratan khusus
berupa rekomendasi dari Kementerian
Perindustrian dan izin operasional dari Badan
Intelijen Negara (ISIC 2221)
• Industri siklamat dan sakarin (ISIC 2411)
• Industri tinta khusus (ISIC 2429)
• Industri peleburan timah hitam (ISIC 2720)
• Industri kayu gergajian (kapasitas produksi
sampai dengan 2000 m3 per tahun) (ISIC 2010)
• Industri kayu veneer, kayu lapis dan laminated
veneer lumber (LVL) Industry (ISIC 2021)
• Industri serpih dan pelet kayu (ISIC 2029)
• Industri narkotika untuk industry farmasi (ISIC
2423)
• Industri alat kesehatan:
- Kelas B (Masker bedah, jarum suntik,
monitor pasien, kondom, sarung tangan
bedah, cairan hemodialisa, PACS, pisau
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bedah) (ISIC 2423)
- Kelas C (IV kateter, x ray, ECG, monitor
pasien, inplan ortopedi, lensa kontak,
oksimeter, densitometer) (ISIC 2423)
- Kelas D (CT Scan, MRI, kateter jantung,
stent jantung, tes HIV, pacemaker, filler kulit,
kateter ablasi) (ISIC 2423)
d. Persyaratan dalam Pengambilan Bahan Baku:
• Industri bubur kertas pulp (dari kayu) (ISIC
2101)
e. Kombinasi dari Persyaratan tersebut di atas:
• Industri crumb rubber (ISIC 2519)
• Industri bahan baku untuk bahan peledak (ISIC
2411)
• Industri bahan baku dan komponen utama
dan/atau penunjang bahan peledak untuk
keperluan (ISIC 2429)
• Industri alat kesehatan:
- Kelas A (Kapas, pembalut, kasa, tongkat,
tiang infus, pembalut wanita, popok dewasa,
tempat tidur pasien, kursi roda) (ISIC 2423)
• Usaha
perbenihan/pembibitan
tanaman
dengan luas 25 Ha atau lebih, hingga luasan
tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan Nomor 29
Tahun 2016:
- tanaman jarak pagar, tanaman pemanis
lainnya, tanaman tebu, tanaman tembakau,
tanaman bahan baku tekstil dan tanaman
kapas, tanaman jambu mete, tanaman
kelapa, tanaman kelapa sawit, tanaman
untuk bahan minuman (teh, kopi dan kakao),
tanaman lada, tanaman cengkeh, tanaman
minyak atsiri, tanaman obat/bahan farmasi,
tanaman rempah lainnya, tanaman karet
dan penghasil getah lainnya, dan tanaman
lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat
lain (ISIC 0111, 0112, 0113, 0200)
• Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau
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lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan
dengan kapasitas sama atau melebihi
kapasitas tertentu sesuai dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan
Nomor 29 Tahun 2016:
- perkebunan jambu mete dan industri biji
mete kering dan cashew nut shell liquid
(CNSL) (ISIC 0113, 1513, 1549);
- perkebunan lada dan industri biji lada putih
kering dan biji lada hitam kering (ISIC 0112,
1513, 1549);
- perkebunan jarak dan industri minyak jarak
pagar (ISIC 0111, 0112, 2429);
- perkebunan tebu dan industri tebu, pucuk
tebu, dan ampas tebu (ISIC 0111, 1542);
- perkebunan tembakau dan industri daun
tembakau kering (ISIC 0111, 1600);
- perkebunan kapas dan industri serat kapas
(ISIC 0111);
- perkebunan kelapa dan industri minyak
kelapa (ISIC 0113, 1514);
- perkebunan kelapa dan industri kopra, serat
(fiber), arang tempurung, debu (dust), nata
de coco (ISIC 0113, 1514, 1549);
- perkebunan kelapa sawit dan industri
minyak kelapa sawit (CPO) (ISIC 0113,
1514, 1549);
- perkebunan kopi dan industri pengupasan,
pembersihan dan sortasi kopi (ISIC 0113,
1513);
- perkebunan
kakao
dan
industri
pengupasan,
pembersihan
dan
pengeringan kakao (ISIC 0113, 1513, 1549);
- perkebunan teh dan industri teh hitam/teh
hijau (ISIC 0113, 1513, 1549);
- perkebunan cengkeh dan industri bunga
cengkeh kering (ISIC 0113, 0140, 1549);
- perkebunan tanaman minyak atsiri dan
industri minyak atsiri (ISIC 0111, 01112,
0113, 2429);
- perkebunan karet dan industri sheet, lateks
pekat (ISIC 0111, 2519);
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- perkebunan biji-bijian selain kopi dan kakao
dan industri pengupasan dan pembersihan
bijibijian selain kopi dan kakao (ISIC 1513,
1549)

Tindakan yang
Berlaku:

• Usaha dengan kapasitas sama atau melebihi
kapasitas tertentu sesuai dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan
Nomor 29 Tahun 2016:
- industri minyak mentah (minyak makan) dari
nabati dan hewani; industri kopra, serat
(fiber), arang tempurung, debu (dust), nata
de coco; industri minyak kelapa sawit;
industri minyak kelapa sawit; industri
pengupasan, pembersihan, pengeringan,
dan sortasi hasil perkebunan (kakao dan
kopi); industri gula pasir, pucuk tebu, dan
bagas; industri teh hitam/teh hijau; industri
tembakau kering (krosok); industri minyak
jarak kasar; industri serat kapas dan biji
kapas; industri karet menjadi sheet, lateks
pekat; industri jambu mete menjadi biji mete
kering dan cashew nut shell liquid (CNSL) ;
industri lada menjadi biji lada putih kering
dan biji lada hitam kering; industri bunga
cengkeh kering (ISIC 0111, 0140, 1513,
1514, 1531, 1542, 1549, 1600, 2429, 2519)
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- Keputusan
Presiden
Nomor 21 Tahun 2001
tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan j.o
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

LAMPIRAN II – JADWAL – INDONESIA – 77 dari 96

Pertanian Nomor 98 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun
2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik
In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- Kebijakan Pemerintah
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2. Sektor:

:

Pertanian

Sub-Sektor:

:

-

Klasifikasi Industri:

:

ISIC (lihat di bawah)

Kewajiban Terkait:

:

Perlakuan Nasional (Pasal 14.4)

Tingkat Pemerintahan:

:

Pusat

Deskripsi:

:

Penanaman Modal

ssification

Indonesia
berhak
mengadopsi
atau
mempertahankan kebijakan dalam pendirian atau
pengoperasian penanaman modal asing pada subsektor berikut:
a. Pembatasan Penyertaan Modal Asing:
• Usaha perbenihan/pembibitan tanaman
dengan luas lebih dari 25 Ha::
- Tanaman pangan pokok (padi, jagung,
kedelai, kacang tanah, kacang hijau
termasuk ubi kayu dan ubi jalar) dan
tanaman pangan pokok lainnya yang tidak
diklasifikasikan di tempat lain (ISIC 0111,
0112, 0113, 0200)
- Tanaman buah-buahan musiman, buah
anggur, tanaman buah-buahan tropis,
buah jeruk, buah apel, buah batu (pome
dan stone fruits), buah beri, tanaman
sayuran semusim, tanaman sayuran
tahunan, tanaman obat, jamur, tanaman
florikultura (ISIC 0111, 0112, 0113, 0200)
• Usaha budidaya tanaman pangan pokok
dengan luas lebih dari 25 Ha:
- Tanaman pangan pokok (padi, jagung,
kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan
tanaman pangan pokok lain termasuk ubi
kayu dan ubi jalar) (ISIC 0111, 0112, 0113,
0200)
- Tanaman buah-buahan musiman, buah
anggur, tanaman buah-buahan tropis,
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buah jeruk, buah apel, buah batu (pome
dan stone fruits), buah beri, sayuran daun
(kubis, sawi, bawang daun, seledri),
sayuran umbi (bawang merah, bawang
putih, kentang, wortel), sayuran buah
(tomat, mentimun), cabe, paprika, jamur,
tanaman hias, tanaman hias non-bunga
(ISIC 0111, 0112, 0113, 0200, 1513)
• Kegiatan terkait Pertanian:
- Usaha penelitian hortikultura dan usaha
laboratorium
uji
mutu
hortikultura,
pengusahaan wisata agro hortikultura,
usaha jasa pascapanen hortikultura,
usaha
perangkaian
bunga/florist/dekorator,
konsultan
pengembangan hortikultura, landscaping
hortikultura, jasa kursus hortikultura (ISIC
0140, 2022, 7310, 9219, 9241, 9249,
5239, 7414, 7421, 8090, 9241)
- Penelitian dan pengembangan ilmu
teknologi dan rekayasa sumber daya
genetik
pertanian,
penelitian
dan
pengembangan ilmu teknologi dan
rekayasa
produk
GMO
(rekayasa
genetika) (ISIC 7310)
b. Persyaratan lokasi:
• Pembibitan dan budidaya babi dengan
jumlah lebih dari 125 ekor (ISIC 0122)
c. Kombinasi dari Persyaratan tersebut di atas:
• Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau
lebih, hingga luasan tertentu tanpa unit
pengolahan sesuai dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan
Nomor 29 Tahun 2016:
− Tanaman jarak pagar, tanaman pemanis
lainnya,
tanaman
tebu,
tanaman
tembakau, tanaman bahan baku tekstil
dan tanaman kapas, tanaman jambu
mete, tanaman kelapa, tanaman kelapa
sawit, tanaman untuk bahan minuman
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Tindakan yang Berlaku:

:

(teh, kopi dan kakao), tanaman lada,
tanaman cengkeh, tanaman minyak atsiri,
tanaman obat/bahan farmasi, tanaman
rempah lainnya, tanaman karet dan
penghasil getah lainnya, tanaman lainnya
yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
(ISIC 0111, 0112, 0113, 0200).
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan
- Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang
Kesehatan Hewan dan Peternakan
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
tentang Usaha Budidaya Tanaman
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995
tentang Pembenihan Tanaman
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal
- Permentan Nomor98 Tahun 2013 Perizinan
Usaha Perkebunan j.o Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 98 Tahun 2013
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun
2002. tentang Pedoman Perizinan dan
Pendaftaran Usaha Peternakan
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- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348 Tahun
2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Holtikultura
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 of 2009
tentang Pedoman of Jasa Medis Veteriner
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun
2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Budidaya Tanaman Pangan
- Kebijakan Pemerintahan
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3. Sektor:

: Kehutanan

Sub-Sektor:

: -

Klasifikasi Industri:

: ISIC (lihat di bawah)

Kewajiban Terkait:

: Perlakuan Nasional (Pasal 14.4)

Tingkat Pemerintah:

: Pusat

Deskrpisi:

: Penanaman Modal

ssification

Indonesia
berhak
mengadopsi
atau
mempertahankan
tindakan-tindakan
untuk
mendirikan dan operasional penanaman modal
asing pada sub-sektor berikut:
a. Pembatasan Partisipasi Kepemilikan Asing:
• Usaha berburu di Taman Berburu dan Blok
Berburu (ISIC 0150, 9219, 9241, 9249)
• Penangkaran binatang dan tanaman, dan
pelestarian lembaga-lembaga (ISIC 0150)
b. Persyaratan kemitraan:
• Pengusahaan tanaman hutan: Rotan (ISIC
2010), Getah Pinus (Oleo Pine Resin) (ISIC
0200), Bambu (ISIC 0200), Damar/Shorea
Javanica (ISIC 0200), GaharuAquilaria
Malaccensis (ISIC 0200)
• Pengusahaan
sagu,
tanaman
pangan
alternative dan peternakan lembah madu (ISIC
0200)
• Produksi kepompong ulat sutera (peternakan
sutera alami) (ISIC 0122)
c. Rekomendasi atau persyaratan khusus oleh
otoritas terkait:
Pengembangan Teknologi yang digunakan
kepada genetika tanaman dan margasatwa
(ISIC 0200).
Tindakan yang Berlaku: :

-

Undang-undang

nomor
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41

tahun

1999

-

-

-

-

-

-

tentang Kehutanan
Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya
Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007
sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 3 tahun 2008 tentang Tata
Hutan
Dan
Penyusunan
Rencana
Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan
Hutan
Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2010
tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di
Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar.
Peraturan Presiden Repubilk Indonesia
nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal
Kebijakan Pemerintah
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4. Sektor:

: Semua Sektor

Sub-Sektor:

: -

Klasifikasi Industri:

: -

Kewajiban Terkait:

: Perlakuan Nasional (Pasal 14. 4)
Manajamen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)

Tingkat Pemerintahan:

: Pusat dan Daerah

Deskripsi:

: Penanaman Modal

ssification

Indonesia berhak mengadopsi atau mempertahankan
setiap tindakan terkait privatisasi, korporatisasi,
komersialisasi atau divestasi dari aset, entitas, atau
lembaga Pemerintah termasuk:
(a) pembatasan atas kepemilikan aset-aset;
(b) pemindahan atau pelepasan bunga kepemilikan
atau aset-asetnya;
(c) hak terhadap penanam modal asing dan
penanaman modalnya untuk mengendalikan asetasetnya; dan
(d) kewarganegaraan dari manajemen senior atau
anggota dewan direksi.
Demi kepastian yang lebih baik:
(a) apabila Indonesia memindahkan suatu bunga dari
suatu badan usaha negara yang ada kepada suatu
badan usaha negara lainnya, maka pemindahan
tersebut tidak akan digolongkan sebagai
pemindahan awal atau pelepasan dari bunga
sebagaimana maksud dari entri ini; dan
(b) apabila Indonesia memindahkan atau melepaskan
suatu bunga dari suatu badan usaha negara yang
ada dalam beberapa tahapan, subayat (a) wajib
berlaku secara terpisah kepada tiap-tiap tahapan.
Tindakan yang Berlaku: :
- Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara
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- Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah.

5. Sektor:

: Semua Sektor

Sub-Sektor:

: -

Klasifikasi Industri:

: -

Kewajiban Terkait:

: Perlakuan Nasional (Pasal 14. 4)
Manajamen Senior dan Dewan Direksi (Pasal
14.10)

Tingkat Pemerintahan:

: Pusat dan Daerah

Deskripsi:

: Penanaman Modal

ssification

Indonesia
berhak
mengadopsi
atau
mempertahankan
setiap
tindakan
terkait
pemberian preferensi khusus untuk Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi atau UMKMK di
Indonesia12.
Tindakan yang Berlaku:

: - Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
- Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah

Untuk tujuan reservasi ini, istilah “Usaha Mikro”, “Usaha Kecil” dan “Usaha Menengah” (UMKM) memiliki
arti sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008. Istilah “Koperasi” memiliki arti
sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992.
Untuk tujuan ilustrasi, kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana ditetapkan dalam Undangundang nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a.
memiliki aset bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan, sampai 50 juta rupiah; atau
b.
memiliki penjualan tahunan sampai 300 juta rupiah.
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a.
memiliki aset bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan lebih dari 50 juta rupiah hingga 500 juta
rupiah; atau
b.
memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah hingga 2.5 miliar rupiah.
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a.
memiliki aset bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan, lebih dari 500 juta rupiah sampai 10
miliar rupiah; atau
b.
memiliki penjualan tahunan lebih dari 2.5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah.
Jumlah yang ditentukan pada ayat 1, 2, dan 3 di atas dapat berubah tergantung kondisi ekonomi yang
ditetapkan Peraturan Presiden.
12
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- Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

LAMPIRAN II – JADWAL – INDONESIA – 87 dari 96

6. Sektor:

: Perikanan

Sub-Sektor:

: -

Klasifikasi Industri:

: ISIC (lihat di bawah)

Kewajiban Terkait:

: Perlakuan Nasional (Pasal 14.4)

Tingkat
Pemerintahan:

: Pusat

Deskripsi:

: Penanaman Modal
: Indonesia
berhak
mengadopsi
atau
mempertahankan kebijakan dalam pendirian atau
pengoperasian penanaman modal asing pada subsektor berikut:
a. Persyaratan Kemitraan:
• Pembenihan dan pembesaran ikan laut: ikan
laut, ikan air payau, ikan air tawar (ISIC 0502)
b. Rekomendasi atau Persyaratan Tertentu dari
Kementerian/Lembaga yang Berwenang
• Budidaya koral/karang hias (ISIC 0150).

Tindakan yang
berlaku:

: -

-

-

-

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang. Perikanan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.05/MEN/2008 sebagaimana diubah
dengan Nomor PER.12/MEN/2009 tentang
Usaha Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
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-

-

-

Nomor PER.12/MEN/2007 tentang perizinan
usaha pembudidayaan ikan
Regulation of the Minister of Marine Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di
Bidang Pembudidayaan Ikan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KptsII/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau
Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan
Satwa Liar
Kebijakan Pemerintah
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7. Sektor:

: Pertanian, Manufaktur

Sub-Sektor:

: Hortikultura

Klasifikasi Industri:

: ISIC 0111, 0112, 0113, 0140, 1513, 1514, 1531,
1549, 2423

Kewajiban Terkait:

: Perlakuan Nasional (Pasal 14.4)
Manajamen Senior dan Dewan Direksi (Pasal
14.10)

Tingkat Pemerintahan:

: Pusat

Deskripsi:

: Penanaman Modal
Indonesia
berhak
mengadopsi
atau
mempertahankan kebijakan dalam pendirian atau
pengoperasian penanaman modal asing pada
kegiatan usaha hortikultura di Indonesia.
Periode transisi selama 4 tahun berlaku bagi
penanam modal pada sub-sektor hortikultura yang
sudah ada 13 untuk menyesuaikan usahanya
dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan peraturan
pelaksananya.
Definisi sub-sektor hortikultura diatur
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010.

Tindakan yang
Berlaku:

: -

Undang-Undang Nomor
tentang Hortikultura
Kebijakan Pemerintah

13 Tahun

dalam

2010

“penanam modal yang sudah ada” adalah penanam modal yang sudah ada pada saat Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2010.
13
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8. Sektor:

: Semua Sektor

Sub-Sektor:

: -

Klasifikasi Industri:

: -

Kewajiban Terkait:

: Perlakuan Nasional (Pasal 14. 4)
Manajamen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.
10)

Tingkat
Pemerintahan

: Pusat

Deskripsi:

: Penanaman Modal
Kewajiban dalam Perlakuan Nasional dan SMBD
tidak berlaku pada :
(a) sektor, sub-sektor, industri, produk, atau
aktivitas baru dan berkembang; atau
(b) sektor, sub-sektor, industri, produk, atau
aktivitas yang sudah ada;
yang tidak diatur pada tanggal berlakunya
Persetujuan ini.
Semua sektor, sub-sektor, industri, produk, atau
kegiatan yang dijelaskan dalam Klasifikasi Industri
Standar Internasional untuk semua kegiatan
ekonomi (ISIC) atau Daftar Klasifikasi Sektor Jasa
(W/120) pada tanggal berlakunya Persetujuan ini,
tidak dianggap sebagai “tidak diatur” untuk maksudmaksud Persetujuan ini.

Tindakan yang
Berlaku:

: Indonesia wajib memberi tahu Australia sebelum
mengambil kebijakan yang terkait dengan sektor,
sub-sektor, industri, produk, atau aktivitas yang
dianggapnya 'tidak diatur'.
Kebijakan Pemertntah.
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9. Sektor:

: Semua Sektor

Sub-Sektor:

: -

Klasifikasi Industri:

: -

Kewajiban Terkait:

: Perlakuan Nasional (Pasal 14. 4)
Manajamen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14. 10)

Tingkat
Pemerintahan:

: Pusat

Deskripsi:

: Penanaman Modal
Indonesia berhak untuk mempertahankan kebijakan
yang ada sehubungan dengan penanam modal asing
atau penanaman modal yang terlewatkan, dengan
ketentuan dimana kebijakan yang terkait sudah berlaku
pada tanggal berlakunya Persetujuan ini. Ketika
kebijakan yang terlewat dapat diidentifikasi, kebijakan
tersebut akan segera dimasukkan ke dalam Annex I dari
Schedule Indonesia.
Apabila kebijakan yang terlewat, sebagaimana dimaksud
pada paragraph pertama, dapat diidentifikasi, Indonesia
wajib menyediakan detil kebijakan dan kesempatan
konsultasi setidaknya 90 hari sebelum memasukkannya
ke dalam Schedule Indonesia.
Indonesia tidak akan mencabut hak dan benefit dari
penanam modal yang telah menanamkan modalnya
sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,
berdasarkan kebijakan yang terlewat pada Schedule ini.

Tindakan yang
Berlaku:

: Kebijakan Pemerintah.
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10. Sektor:

: Semua Sektor

Sub-Sektor:

: -

Klasifikasi Industri:

: -

Kewajiban Terkait:

: Perlakuan Nasional (Pasal 14.4)

Tingkat
Pemerintahan:

: Daerah

Deskripsi:

: Penanaman Modal
Perlakuan Nasional dapat tidak berlaku pada semua
kebijakan terkait penerbitan izin / izin penerapan
penanaman modal 14 di tingkat provinsi 15 , yang akan
dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.

Tindakan yang
Berlaku:

14
15

: - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah
- Kebijakan Pemerintah.

Untuk tujuan ilustratif, dapat termasuk izin lokasi atau izin bangunan.
Untuk reservasi ini, “tingkat provinsi” berarti tingkat pemerintahan daerah.
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12. Sektor:

: Semua Sektor

Sub-Sektor:

: -

Klasifikasi Industri:

: -

Kewajiban Terkait:

: Perlakuan yang Sama (Pasal 14. 5)

Tingkat Pemerintahan:

: Pusat dan Daerah

Deskripsi:

: Penanaman Modal
Indonesia berhak untuk mengadopsi
atau
mempertahankan semua kebijakan terkait perlakuan
yang lebih baik kepada penanam modal yang bukan
berasal dari negara para Pihak dan penanaman
modal mereka yang berasal dari:
a. Semua persetujuan atau pengaturan preferensial
yang telah ada atau akan dilaksanakan antara
atau antar Negara Anggota ASEAN;
b. Semua persetujuan yang sedang berlaku atau
telah ditandatangani sebelum tanggal berlakunya
Persetujuan ini; dan
c. Semua persetujuan internasional yang sedang
berlaku atau telah ditandatangani setelah tanggal
berlakunya Persetujuan ini, yang mencakup:
i. penerbangan;
ii. perikanan; or
iii. urusan maritim, termasuk penyelamatan
(salvage).
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