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Sektor Jasa Tetap Harus Dilindungi
Ada Lima Sektor dalam Revisi Soal DNI
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Jakarta, Kompas  - Pemerintah berniat tetap melindungi sektor jasa dalam negeri dari masuknya

investor asing. Sektor jasa tetap akan masuk dalam daftar negatif investasi atau DNI yang saat

ini masih dimatangkan pemerintah. Amerika juga memberlakukan kebijakan ketat pada investor

asing.

”Kami tidak ingin peluang kerja di sektor jasa habis oleh asing, misalkan jasa angkutan. Kami

tidak ingin sampai angkutan kota pun dikendarai bule,” ujar Deputi Bidang Koordinasi

Perdagangan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawadi di Jakarta,

Jumat (12/3).

Menurut Edy, negara lain pun, seperti Amerika Serikat, memberlakukan kebijakan ketat kepada

investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada sektor jasa di AS.

Isu tentang DNI mengemuka karena saat ini pemerintah tengah menyelesaikan revisi Peraturan

Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang DNI.

Ada lima sektor yang terkait dalam revisi perpres tersebut, yakni pendidikan, telekomunikasi,

kesehatan, pertanian, dan industri kreatif.

Salah satu isu yang paling mengemuka dalam revisi ini adalah keberpihakan pada investor lokal

dalam mendapatkan prioritas memiliki saham-saham baru dibandingkan dengan investor asing.

Untuk itu, pemerintah tengah merancang desain aturan soal kepemilikan asing atas saham

perusahaan terbuka pada penerbitan saham baru atau right issue.

Poin-poin krusial dalam kepemilikan saham di lima sektor tersebut antara lain di sektor

kesehatan, misalnya batasan kepemilikan asing maksimal 67 persen dan aturan ini berlaku di

seluruh Indonesia.
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Di sektor jasa konsultasi bisnis dan manajemen serta jasa pelayanan penunjang kesehatan atau

jasa asistensi dalam evakuasi pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan

darurat, batas kepemilikan asingnya belum ditetapkan.

Pemerintah sudah menerima usulan bahwa dalam tingkat tertentu, tenaga kesehatan dan

investasi asing di bidang kesehatan sebaiknya dibiarkan masuk.

Itu karena dengan masuknya investasi asing di sektor kesehatan, akan ada pembangunan rumah

sakit bertaraf internasional yang bisa menarik tenaga kerja lokal, mulai dari perawat hingga

bidannya.

”Tetapi, perlu diingat, di luar negeri pun tenaga kerja asing sangat dibatasi. Seperti di Amerika,

tidak mudah membuka jasa rumah makan atau restoran. Orang Indonesia yang ingin membuka

rumah makan masakan Padang, misalnya, harus setuju untuk mengimpor bahan bakunya melalui

perusahaan Amerika,” ungkap Edy.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan agar dalam revisi perpres itu dicantumkan

perusahaan jasa kurir atau jasa titipan bergolongan kecil harus dicadangkan untuk usaha mikro,

kecil, dan menengah.

Di bidang pertanian, ada 49 bidang usaha yang diusulkan kepemilikan asingnya diturunkan, yaitu

dari 95 persen menjadi 49 persen atau bahkan ditutup bagi penanaman modal asing.

Di pasar modal

Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan Fuad Rahmani kembali

menegaskan, aturan DNI terkait kepemilikan saham oleh investor asing sebaiknya tidak

mengubah aturan yang sudah ada.

Dengan demikian, investor asing yang hanya melakukan perdagangan (jual-beli) saham dalam

jumlah kecil, tidak berniat menjadi pemegang saham pengendali, dan hanya melakukan investasi

portofolio sebaiknya tidak dibatasi dengan aturan DNI.

”Tidak ada yang baru dalam DNI yang dikaitkan dengan pasar modal. Hanya saja, saat ini

memang aturannya akan ditetapkan. Investasi yang diatur dalam DNI hanyalah transaksi yang

menyebabkan asing menjadi pemegang saham pengendali. Sementara yang portofolio tidak perlu

diatur lagi,” ungkapnya. (OIN)
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