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Peraturan Kepala BKPM 1/2020  

Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:  

Ketentuan Investasi Minimum 

  
  
Gambaran Umum 

Pada tanggal 1 April 2020, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") menerbitkan 

Peraturan Kepala BKPM No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (selanjutnya disebut "Perka BKPM 1/2020"). Perka BKPM 1/2020 menetapkan 

pedoman untuk menerbitkan perizinan pada sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana 

diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik ("PP 24/2018").  

Sistem OSS adalah sebuah sistem yang terintegrasi secara online yang dibuat berdasarkan PP 24/2018 yang 

berfungsi sebagai platform untuk menerbitkan perizinan berusaha di Indonesia.  Namun, terdapat 

beberapa ketentuan yang membutuhkan penjelasan dan implementasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan 

sistem ini, sehingga pada pelaksanaannya diperlukan peraturan pelaksana untuk mengatur hal-hal yang 

belum tercakup pada PP 24/2018 tersebut dan juga terdapat perkembangan pada praktek pelaksanaanya. 

Perka BKPM 1/2020 diyakini sebagai upaya untuk memberikan kejelasan terhadap hal-hal dimaksud. 

Berikut adalah hal-hal yang krusial yang diatur pada Perka BKPM 1/2020: 

• Klarifikasi mengenai investasi minimum (Pasal 6). 

• Pengklasifikasian Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional ke dalam empat 

kategori sesuai dengan jenis komitmen yang harus dipenuhi (Pasal 21 (2) dan Pasal 26 

(2)). 

• Pengklasifikiasian jenis proyek menjadi proyek utama dan proyek pendukung (Pasal 15). 

• Sebelumnya, untuk membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) diharuskan 

untuk mendapatkan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (Izin KPPA). Namun, 

pada Perka BKPM 1/2020, KPPA hanya perlu untuk melakukan Pendaftaran. 

Pendaftaran KPPA akan dilampirkan pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 

(Pasal 46 (1) (2)). 

• Ketentuan mengenai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) (Pasal 

47).  

• Kewajiban bagi Pemberi Waralaba Luar Negeri untuk mendapatkan NIB selain kewajiban 

untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) (Pasal 49 (1)). 

 

Client Update ini hanya membahas mengenai ketentuan jumlah investasi minimum sebagaimana disinggung 

di atas. Apabila Anda tertarik dengan hal lain yang diatur dalam Perka BKPM 1/2020, silahkan untuk 

menghubungi kami. 

  



 

2 

 

 

Bagaimanakah aturan mengenai investasi minimum sebelum diterbitkannya Perka BKPM 
1/2020?  

Ketentuan mengenai investasi minimum disyaratkan untuk perusahaan penanaman modal asing (PMA), 

sehingga menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika perusahaan asing ingin melakukan investasi di 

Indonesia. 

 

Pada Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas 

Penanaman Modal sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2019 (Perka 

BKPM 6/2018), perusahan PMA disyaratkan untuk memenuhi minimum investasi dengan nilai lebih dari 

Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) (Pasal 6 (3) Perka BKPM 

6/2018). 

Meskipun pada praktek sebelumnya BKPM telah mensyaratkan ketentuan investasi minimum sebesar 

lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) untuk setiap bidang usaha dan setiap lokasi proyek, 

namun tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai investasi minimum tersebut apakah cukup untuk 

dipenuhi oleh perusahaan secara keseluruhan atau disyaratkan untuk setiap bidang usaha (misalnya, dalam 

hal perusahaan PMA dengan dua bidang usaha apakah cukup hanya memiliki investasi sebesar lebih dari 

Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) ataukah akan disyaratkan investasi minimum lebih dari Rp 

20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah)).  

 

Bagaimana ketentuan mengenai investasi minimum sesuai dengan Perka BKPM 1/2020? 

Perka BKPM 1/2020 mengatur secara jelas bahwa satu perusahaan dengan satu kegiatan usaha dalam satu 

lokasi, maka investasi minimumnya adalah lebih daru Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah).  

Berdasarkan Perka BKPM 1/2020, prinsip bahwa investasi minimum yang melebihi Rp 10.000.000.000 

(sepuluh milyar Rupiah) harus dipenuhi untuk setiap 5 (lima) digit nomor KBLI dan untuk setiap lokasi 

proyek (Pasal 6 (2)(a)), dengan pengecualian untuk bidang usaha tertentu.  

 

Bidang usaha apa saja yang dikecualikan dan bagaimana ketentuannya? 

Pengecualian terhadap ketentuan diatas diberikan untuk bidang usaha Perdagangan Besar, Jasa Makanan 

dan Minuman dan Konstruksi. 

• Perdagangan Besar 

Untuk bidang usaha Perdagangan Besar, ketentuan investasi minimum lebih dari Rp 

10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) harus dipenuhi untuk per 2 (dua) digit awal nomor KBLI 

(Pasal 6 (3) (a)).  

Dalam hal perusahaan PMA Perdagangan Besar melaksanakan lebih dari 1 (satu) bidang usaha 

(memperoleh lebih dari satu nomor KBLI) Perdagangan Besar, maka ketentuan untuk memenuhi 

investasi minimum lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tersebut berlaku untuk 

cakupan bidang usaha yang memiliki 2 (dua) digit awal nomor KBLI yang sama. 

• Jasa Makanan dan Minuman  

Jasa Makanan dan Minuman disyaratkan untuk memenuhi jumlah investasi minimum melebihi 

R10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) untuk setiap Kabupaten atau Kota (Pasal 6(3)(b)).  
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Apabila terdapat dua atau lebih jenis kegiatan dioperasikan pada Kabupaten atau Kota yang sama, 

maka total investasi minimum yang disyaratkan adalah lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh 

milyar Rupiah) secara keseluruhan. Apabila terdapat kegiatan pada beberapa Kabupaten atau 

Kota, maka ketentuan jumlah investasi minimum lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar 

Rupiah) untuk setiap Kabupaten atau Kota.  

 

• Konstruksi 

Untuk kegiatan Konstruksi, disyaratkan nilai investasi minimum Rp10.000.000.000 Rupiah 

(sepuluh milyar Rupiah) dalam satu kegiatan (Pasal 6 (3) (c) Perka BKPM 1/2020).  Namun, tidak 

terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian “dalam satu kegiatan”. 

Dasar hukum dari kegiatan usaha konstruksi adalah UU No. 2 dari 2017 tentang Jasa Konstruksi 

("UU Jasa Konstruksi").  Berdasarkan UU Jasa Konstruksi, kegiatan usaha konstruksi dibagi 

menjadi (1) jasa konsultan konstruksi, (2) pekerjaan konstruksi, dan (3) pekerjaan konstruksi 

terpadu (Pasal 12 UU Konstruksi). Masing-masing kegiatan tersebut memiliki klasifikasi dan 

persayaratan tertentu yang harus dipenuhi (Pasal 13 dari UU Konstruksi). Sehingga untuk 

pelaksanaan ketentuan minimum investasi per “dalam satu kegiatan” akan perlu untuk 
memperhatikan perkembangan peraturan dan praktek selanjutnya. 

 

Silakan hubungi Merari Sabati (merari.sabati@arma-law.com) dan Rudi Bachtiar (rudi.bachtiar@arma-

law.com) untuk informasi lebih lanjut. 

 

Disclaimer:  

This client update is the property of ARMA Law and is intended for providing general information and should not be treated 

as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide 

specific legal advice with regard to this client update. 
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