
PERJANJIAN PATUNGAN 
Joint Venture Agreement 

Isnaini 



What does the term “Joint Venture”  

 
 
Joint Venture "bukanlah istilah hukum yang baku, namun 
menjelaskan tentang suatu hubungan bisnis tertentu. 

 
Istilah ini menjelaskan tentang situasi bisnis di mana 2 atau 
lebih pihak bergabung dengan kapasitas mereka untuk 
mencapai tujuan tertentu dengan setiap keuntungan dibagi 
oleh para pihak dalam jangka waktu yang panjang. 

 
 



Pelaksanaan penanaman modal khususnya 
penanaman modal asing di Indonesia tidak hanya 
dilakukan seperti yang telah ditetapkan dalam 
ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UUPM, khususnya 
yang berkenaan dengan penanaman modal asing 
yakni tidak hanya dilakukan dalam bentuk direct 
invesment akan tetapi pula dalam bentuk usaha kerja 
sama patungan (joint venture). 



UUPM tidak mengatur mengenai bentuk kerja sama 
penanaman modal asing. Bentuk kerja sama tersebut dalam 
kaitannya dengan penanaman modal dilakukan dalam bentuk 
joint venture(Aminuddin Ilmar; 2010;83) 

Join venture adalah salah satu bentuk kerja sama antara modal 
asing dengan modal nasional. Kerjasama ini tidak membentuk 
suatu badan hukum yang baru sehingga kerja sama ini bersifat 
kontraktuil. Dalam kerja sama ini sifatnya tidak mencari 
untung belaka melainkan juga untuk memberikan pengalaman 
kerja bagi pihak nasional (R.T. Sutantya R. Hadikusuma; 1966, 
204) 



Joint venture adalah setiap usaha bersama antara 
modal Indonesia dan modal asing, baik yang 
merupakan usaha bersama antara swasta dengan 
swasta, pemerintah dengan swasta, ataupun 
pemerintah dengan pemerintah. 

Definisi 



Bentuk kerjasama lain dalam Penanaman Modal 
Joint Ventures 
• Suatu usaha kerjasama yang dilakukan 

antara penanaman modal asing dan 
nasional semata-mata berdasarkan 
suatu perjanjian atau kontrak belaka 
(kontraktual), dimana tidak 
membentuk suatu badan hukum baru 

Joint Enterprise 
• Suatu usaha kerjasama antara 

penanaman modal asing dan dalam 
negeri dengan membentuk suatu 
perusahaan atau badan hukum baru 
sesuai yang dipersyaratkan dalam 
penanaman modal 

Contract of Work (Kontrak Karya) 
• Suatu bentuk usaha kerjasama antara 

penanaman modal asing dan dalam negeri, 
terjadi apabila penanam modal asing 
membentuk badan hukum Indonesia dan 
badan hukum ini mengadakan perjanjian 
kerjasama dengan suatu badan yang 
menggunakan modal nasional 

Production Sharing  
• Suatu perjanjian kerjasama kredit antara 

modal asing dan dalam negeri yang 
memberikan kewajiban kepada pihak dalam 
negeri untuk mengekspor hasilnya kepada 
negara pemberi kredit 

Penanaman Modal dengan DICS-
Rupiah 
• Kebijaksanaan ini disebut Debt-Investment Convertion 

Scheme (DICS), bahwa kredit modal asing yang harus 
dikembalikan oleh PMDN kepada kreditornya dapat diubah 
menjadi penanaman modal asing di Indonesia 



Dasar hukum Joint 
Venture 

UU 25/2007 Pasal 1 (3) “Penanaman modal asing” adalah kegiatan 
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang 
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan 
dengan penanam modal dalam negeri. 

UU 25/2007 Pasal 5 (2) “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk 
perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan 
di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain 
oleh undang-undang. 
 
Ayat 3 “Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan 
penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan 
dengan: 
1. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; 
2. membeli saham; dan 
3. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 43 
TAHUN 2000 TENTANG  PEDOMAN KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH 
DENGAN PIHAK KETIGA  
Buku III KUHPerdata  
1. Pasal 1320 syarat sah perjanjian 
2. Pasal 1338 Asas kebebasan berkontrak 
3. Pasal 137 Sebagai batasan terhadap asas kebebasan berkontrak 

adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, 
dan ketertiban umum . 
 

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan 
Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing 
 
“Pada dasarnya bentuk usaha patungan dengan persyaratan bahwa 
kepemilikan modal saham peserta Indonesia dalam perusahaan 
patungan tersebut sekurang-kurangnya 20% dari seluruh nilai modal 
saham perusahaan pada waktu pendirian perusahaan patungan, dan 
ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51% dalam waktu 20 tahun 
terhitung sejak perusahaan beproduksi secara komersial sebagaimana 
yang tercantum dalam izin usahanya” 
 



Dari kepentingan modal domestik, joint venture akan 
memberikan keuntungan 

a. Mitra lokal mendapat bantuan pendanaan dengan 
memanfaatkan modal asing 

b. Mitra lokal dapat memanfaatkan manajeman orang asing 
yang kaya pengalaman. 

c. Mitra lokal dapat menerima transfer teknologi asing. 

d. Mitra lokal dapat memanfaatkan dan memenembus pasar di 
luar negeri yang di kuasai partner asing 

e. Mitra lokal dapat meningkatkan kemampuan karyawan 
domestik dengan training (keterampilan) yang diberikan 
pihak asing 



Sementara itu kerugian yang dapat timbul dari suatu jenis 
joint venture bagi pihak dalam negeri adalah sebagai berikut: 

a. Manajeman tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh pihak domestik, melainkan 
harus dibagi dengan pihak yang lebih mempunyai kemampuan. 

b. Training dan managemant belum tentu diberikan dalam batas-batas 
kemampuan yang memadai untuk standar asing. 

c. Transfer teknologi dari partner asing mungkin dilakukan dalam 
ukuran yang yang kurang optimal, selain itu hasil dari penelitian dan 
pengembangan tidak akan seluruhnya diberikan kepada joint venture 

d. Kemungkinan transfer nilai harga dengan perusahan induk dalam 
dimensi yang besar dapat dilaksankan dan hal itu dapat menimbukan 
kerugian bagi mitra lokal 



Semoga dapat di Mengerti 
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