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Management Contract: 
  
 Bentuk usaha kerjasama antara para pihak 

modal asing dan nasional menyangkut 
pengelolaan suatu perusahaan khususnya 
dalam hal pengelolaan manajemen oleh 
pihak modal asing terhadap suatu 
perusahaan nasional 

 

  



Management Contract 

Kontrak manajemen umum di temukan, misalnya 
dalam lapisan teratas jaringan hotel internasional.  
 
Pemilik hotel seperti Marriott dan Hilton sering 
tidak memiliki hotel-hotel mahal yang 
menggunakan nama mereka di seluruh dunia, 
tetapi mengoprasikannya dalam bentuk kontrak 
manajemen. 
 

  



Unsur-unsur Management Contract adalah: 
1. Adanya kesepakatan di mana perusahaan di suatu 

negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau 

memberikan jasa manajemen lainnya kepada 

perusahaan di negara lain 

2. Perusahaan tersebut akan mendapatkan imbalan 

yang telah di sepakati. 
 

  



 
Para pihak yang terlibat dalam Management 
Contract ini adalah : 
 

1. Pemilik hotel (owner) khususnya hotel berbintang 
tiga, empat dan lima sebagai pemodal yang biasanya 
tidak memiliki skill manajemen perhotelan dan 
networking yang cukup. 
 

2. Pengelola yang menjalankan Manajemen Hotel  
Jaringan Internasional berdasarkan kontrak atau 
perjanjian 



Hak dan kewajiban dari para pihak (pemilik 
dan pengelola hotel) di Management Contract : 
  
1. Pengelola berkewajiban untuk mengoperasikan 

dan mengelola hotel berdasarkan term and 
condition yang akan ditetapkan pada perjanjian 
terpisah dari masing-masing hotel. 

2. Pemilik berkewajiban untuk fee kepada 
pengelola yang akan ditetapkan pada perjanjian 
yang terpisah. 

3. Pemilik memberikan wewenang kepada 
pengelola untuk bernegosiasi. 

 



Tahapan-tahapan dalam Management 
Contract: 
 1.Pemilik manajemen hotel jaringan 

internasional akan melakukan negosiasi 
dengan pemilik hotel dari Indonesia.  

2. Menandatangani MOU dan sepakat dengan 
klausula-klausula yang disepakati dalam 
kontrak manajemen hotel jaringan 
internasional. 

3. Penandatangan Management Contract oleh 
pemilik hotel dan orang yang berhak 
menandatangani kontrak dari manajemen 
hotel jaringan internasional. 



Jenis-jenis jasa yang terkait dalam kegiatan-
kegiatan usaha manajemen hotel jaringan 
internasional ini meliputi : 
 

1.Jasa konsultasi. 
2.Jasa waralaba  
3.Jasa pengelolaan. 
 

Usaha jasa manajemen hotel jaringan 
internasional dapat melakukan salah satu dari 
jasa secara terpisah atau sebagai gabungan 
dari  dua jenis jasa atau secara keseluruhan. 



Hak Investor Asing Menurut UU No. 25 Tahun 2007 
(Pasal 8, 10, 14, 15 dan 18) : 

1. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak lain. 
2. Melakukan transfer dan repatriasi (pengiriman) dalam 

valuta asing, tanpa ada penundaan. Hak transfer dan 
repatriasi ini meliputi : modal, keuntungan, bunga bank, 
deviden, royalti, kompensasi atas kerugian, dan lainnya 

3. Menggunakan tenaga ahli WNA untuk jabatan dan keahlian 
tertentu. 

4. Mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan 
5. Informasi yang terbuka tentang bidang usaha yang 

dijalankannya 
6. Hak Pelayanan 
7. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan 



Kewajiban Investor Asing Menurut UU No. 25 Tahun 
2007 (Pasal 15) : 

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik. 

2. Melaksanakan tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR). 

3. Membuat dan menyampaikan laporan 
penanaman modal kepada BKPM 

4. Menghormati tradisi budaya masyarakat 
sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman 
modal. 

5. Mematuhi semua ketentuan peraturan 
perUUan. 



Tanggung Jawab Investor Asing Menurut UU 
No. 25 Tahun 2007 (Pasal 16) : 

1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari 
sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan 
UU 

2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban 
dan kerugian apabila investor menghentikan atau 
menelantarkan kegiatannya secara sepihak. 

3. Menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah 
praktik monopoli dan hal lain yang merugikan 
negara. 

4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 
5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan 

dan kesejahteraan pekerja. 
6. Mematuhi semua ketentuan per UU an. 
 



Jangka Waktu Penanaman Modal Asing : 

Menurut Pasal 3 PP No 20 Tahun 1994: 
 
- PMA diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 

tahun terhitung sejak berproduksi komersial. 
 

- Tahap eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi  
belum diperhitungkan mulai berlakunya izin usaha 
 

- PMA dapat memperpanjang izin usahanya dengan 
syarat usaha perusahaan tersebut bermanfaat bagi 
perekonomian dan pembangunan nasional, yang 
diberikan untuk masa 30 tahun. 

 
 



Berakhirnya Izin Penanaman Modal Asing : 

Tiga cara berakhirnya izin penanaman modal asing: 
 

1. Jangka waktu izin yang telah diberikan penanaman 
modal telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. 

2. Dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah. 
 Faktor penyebab adalah PMA telah melalaikan 

kewajiban2 yang telah ditentukan baik yang terdapat 
dalam izin usaha maupun UU yang berlaku. 

3. Batal demi hukum. 
 PMA tidak melaksanakan kegiatan nyata baik 

administrasi maupun fisik terhitung 3 tahun sejak 
izin diterbitkan. 



1. Joint Ventures 
2. Joint Enterprise 
3. Kontrak Karya (Contract Of Work) 
4. Production Sharing 
5. Penanaman Modal dengan DICS- RUPIAH 

Bentuk Kerjasama Penanaman Modal 

DEBT INVESTMENT CONVERTION SCHEME 



1. 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 



 

Franchise and brand-use agreement : 
 Bentuk usaha kerjasama yang digunakan, apabila 

suatu perusahaan nasional atau dalam negeri 
hendak memproduksi barang yang telah 
mempunyai merk terkenal. 

 
Di dalam kamus Black’s Law Dictionary,  franchise 
Diartikan sebagai: 
“ Lisensi atau ijin dari pemilik suatu merek atau nama  
  dagang kepada pihak lain untuk menjual produk atau  
  jasa di bawah merek atau nama dagangnya.” 
 
 

  



Franchise and brand-use agreement: 
 
1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR : 31/M-DAG/PER/8/2008  
TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA 

 
2.   PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA  
 



 

Franchise and brand-use agreement : 
 Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki 

oleh orang perseorangan atau badan usaha 
     terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha 

dalam rangka memasarkan barang dan/atau 
     jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat 

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak 
lain berdasarkan perjanjian waralaba. 

 



Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. memiliki ciri khas usaha; 
b. terbukti sudah memberikan keuntungan; 
c. memiliki standar atas pelayanan dan barang 
    dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat 
    secara tertulis; 
d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; 
e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan 
f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. 
 



 

Franchise and brand-use agreement: 
  

 Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan 
atau badan usaha yang memberikan hak untuk 
memanfaatkan dan/atau menggunakan 
Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima 
Waralaba. 

 



 

Franchise and brand-use agreement : 
 

East Asian Executive Report pada tahun 1983  
menggolongkan franchise menjadi tiga macam,  
yaitu sebagai berikut : 
 

1. Product franchise 
2. Processing franchise or manufacturing franchise, 
3. Bussiness format / system franchise 
 



 

Product franchise : 
 

Di sini penerima franchise hanya bertindak  
Sebagai distributor saja , dengan hak eksklusif   
Untuk memasarkan produk tersebut di suatu  
wilayah tertentu dan atau pembatasan  areal. 

Processing franchise or manufacturing franchise : 
 

Di sini , franchisor  memberikan know-how dan suatu 
proses produksi. Franchisee memasarkan barang-
barang itu dengan standar produksi dan  merek yang 
sama dengan yang dimiliki franchisor. 



Bussiness format / system franchise: 
 
Di sini franchisor sudah memiliki cara yang unik 
dalam  menyajikan produk dalam satu paket, 
kepada konsumen. 
 
Dalam hal ini franchisee-nya mengoperasikan suatu 
kegiatan  bisnis dengan memakai nama franchisor, 
dan Franchisee  diakui sebagai anggota kelompok 
yang berusaha dalam  bisnis ini. 
Sebagai imbalan dari penggunaan nama franchisor, 
maka  franchisee harus mengikuti metode-metode 
standar pengoperasian dan berada di bawah 
pengawasan franchisor 



Franchise and brand-use agreement : 
 

1. Waralaba diselenggarakan berdasarkan 
perjanjian tertulis antara Pemberi 
Waralaba dengan Penerima Waralaba 
dengan memperhatikan hukum 
Indonesia. 

 

2   Dalam hal perjanjian ditulis dalam 
bahasa asing, perjanjian tersebut harus 
diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia. 

 



Semoga dapat di Mengerti 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25

