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BAB 9 

INVESTASI 

Bagian A 

 

Pasal 9.1: Definisi-definisi 

Untuk digunakan pada Bab ini:  

Pusat adalah the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) didirikan 

oleh  ICSID Convention;  

Penggugat adalahinvestor dari suatu Pihak yang memiliki perselisihan atas investasi dengan 

Pihak lain. Jika investor itu adalah individu yang merupakan warga negara atau berdomisili di 

wilayah Pihak lainnya, maka orang tersebut tidak diperbolehkan mengajukan klaim kepada 

arbitrase atas Pihak lain tersebut; 

Investasi yang dilindungi adalah suatu investasi yang merupakan investasi di wilayah suatu 

Pihak yang dilakukan oleh investor Pihak lainnya yang sudah ada, diperoleh, atau akan diperluas 

sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini untuk kedua Pihak tersebut;  

Pihak-pihak yang berselisih adalah tergugat dan penggugat; 

Pihak yang berselisih adalah baik penggugat ataupun penggugat; 

Perusahaan adalah suatu perusahaan beserta anak perusahaannya; sesuai dengan definisi pada 

Pasal 1.3 (Definisi –definisi Umum);  

Perusahaan milik suatu Pihak adalah suatu perusahaan yang didirikan atau diatur berdasarkan 

hukum salah satu Pihak tersebut, atau yang anak perusahaannya berdomisili dan melakukan 

kegiatan bisnis di wilayah teritori Pihak tersebut;1
 

Freely usable currencyadalah “freely usable currency” yang ditetapkan oleh Dana Moneter 

Internasional dalam Pasal-pasal Perjanjian;  

ICC Arbitration Rules adalah aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh International Chamber of 

Commerce; 

                                                           
1 Untuk kepastian lebih jauh, mengikutsertakan kata “anak perusahaan” dalam definisi   “Perusahaan” dan “Perusahaan milik suatu Pihak” 

dilakukan dengan mengabaikan adanya prasangka kesanggupan dari suatu Pihak untuk memberlakukan anak perusahaannya sebagai suatu entitas 

yang tidak memiliki legalitas dan tidak diatur secara terpisah. 
 

 

http://www.igj.or.id/


Terjemahan Teks Perjanjian TPP 
www.igj.or.id @TolakTPP 

ICSID Additional Facility Rulesadalah aturan yang mengatur tambahan fasilitas untuk Proses 

Administrasi yang dikeluarkan oleh the Secretariat of the International Centre for Settlement of 

Investment Disputes; 

ICSID Convention adalah Konvensi  mengenai penyelesaian perselisihan investasi antara suatu 

negara dengan warga negara lain, dilakukan di Washington pada tanggal 18 Maret 2965; 

Inter-American Convention adalah Konvensi Inter-American mengenai Arbitrase Dagang 

Internasional, yang dilaksanakan di Panama, pada tanggal 30 Januari 1975;  

Investasi adalah semua aset yang dimiliki atau dikontrol oleh investor, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, yang memiliki ciri investasi, termasuk memiliki ciri adanya  komitmen 

berbentuk modal atau sumber lainnya, pengharapan untuk meraih keuntungan, atau asumsi 

risiko.  Bentuk-bentuk investasi termasuk di dalamnya:  

(a) suatu perusahaan; 

(b) saham-saham dan bentuk lainnya yang setara dengan kepemilikan atas suatu 

Perusahaan; 

(c) obligasi, surat hutang, atau bentuk lain dari hutang dan pinjaman;23 

(d) dokumen berjangka, opsi, dan turunan atau bentuk lainnya 

(e) turnkey, konstruksi, manajemen, produksi, konsesi, sistem bagi hasil, dan kontrak 

lainnya yang sejenis; 

(f) hak kekayaan intelektual; 

(g) lisensi, wewenang, izin dan izin hak sejenis yang diberikan sesuai dengan hukum 

suatu Pihak;4 dan  

(h) segala sesuatu yang terhitung maupun yang tidak bisa dihitung lainnya, properti 

yang tidak bisa dipindahkan, dan hak lainnya terkait dengan properti, seperti 

sewa, hipotek, hak gadai, dan janji; 

namun, perintah atau keputusan dari suatu aktivitas peradilan atau administrasi bukanlah 

merupakan suatu investasi. 

                                                           
2Beberapa bentuk utang , seperti obligasi , surat utang , dan catatan jangka panjang , lebih mungkin untuk memiliki karakteristik investasi , 
sedangkan bentuk lain dari utang , seperti klaim untuk pembayaran yang segera jatuh tempo dan hasil dari penjualan barang atau jasa tidak terlalu 

memiliki karakteristik investasi 
3Pinjaman yang diberikan oleh suatu Pihak kepada Pihak lain tidak termasuk investasi 
4Penentuan lisensi jenis tertentu, otorisasi , izin atau instrumen serupa ( termasuk konsesi sejauh bahwa ia memiliki sifat instrumen tersebut ) 

memiliki karakteristik investasi tergantung pada faktor-faktor seperti sifat dan level atas hak yang dimiliki di bawah undang-undang suatu Pihak . 

Di antara instrumen tersebut yang tidak memiliki karakteristik investasi adalah yang tidak menimbulkan hak yang dilindungi oleh undang-undang 
suatu Pihak . Untuk kepastian yang lebih jauh , hal tersebut tidak menyebabkan suatu aset yang terkait dengan instrumen tersebut memiliki 

karakteristik investasi . 
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Perjanjian Investasi adalah perjanjian secara tertulis5 yang telah disepakati  dan berlaku setelah 

tanggal Perjanjian6 antara pemilik otoritas di level pemerintah pusat7 dari suatu Pihak dengan 

investasi yang dilindungi atau dengan investor dari suatu Pihak, di mana Perjanjian ini 

mengakibatkan adanya pertukaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban, mengikat kedua belah 

Pihak dalam suatu hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 9.24 (2) (Hukum Yang Berlaku), di 

mana investasi yang terlindungi atau investor tergantung  pembentukan atau pengakuisisian atas 

investasi yang dilindungi di luar dari yang tertulis di perjanjian itu sendiri, dan hak atas investasi 

yang dilindungi atau investor adalah:  

(a) sehubungan dengan sumber daya alam yang dikuasai oleh pihak nasional yang 

berwenang (memiliki otoritas), seperti minyak, gas alam, sumber daya mineral 

yang langka, kayu, emas, bijih besi, dan sumber daya yang sejenis,8 termasuk 

aktivitas eksplorasi, ekstraksi, pemurnian (pengolahan), transportasi, distribusi 

atau penjualan; 

(b) untuk menyediakan jasa atas nama suatu Pihak untuk digunakan sebagai 

konsumsi publik9 yang akan dipakai untuk: pembangkit listrik atau distribusi, 

pengolahan air atau distribusi; atau 

(c) untuk mengambil alih proyek infrastruktur, seperti pekerjaan konstruksi jalan, 

jembatan, kanal, bendungan atau pipa saluran atau yang sejenisnya; di mana 

infrastruktur tersebut bukan merupakan penggunaan ekslusif atau dominan bukan 

merupakan kepentingan dari suatau pemerintah. 

Otorisasi Investasi Asing10adalah otorisasi yang menunjukkan bahwa investasi asing atau 

investor Pihak lain11 diberikan jaminan atas perlindungan invenstasinya. 

                                                           
5“Perjanjian Tertulis: merujuk kepada suatu perjanjian yang tertulis, dinegosiasikan dan dieksekusi oleh kedua belah Pihak, baik dalam bentuk 

satu atau lebih dokumen. Untuk kepastian lebih jauh: 
(a ) tindakan sepihak dari otoritas administratif atau yudisial , seperti izin , lisensi , otorisasi , sertifikat , persetujuan , atau instrumen serupa yang 

diterbitkan oleh suatu Pihak dalam kapasitas regulasi , atau subsidi atau hibah , atau keputusan , perintah atau putusan , berdiri sendirian; dan 

(b) suatu keputusan persetujuan administratif atau yudisial atau perintah , 
tidak akan dianggap sebagai perjanjian tertulis . 
6Untuk kepastian yang lebih jauh , perjanjian tertulis yang disepakati dan berlaku setelah berlakunya Perjanjian ini tidak termasuk pembaharuan 

atau perpanjangan kesepakatan sesuai dengan ketentuan perjanjian asli, dan memiliki syarat dan kondisi yang sama dengan perjanjian asli, yang 
telah disepakati dan berlaku sebelum perjanjian ini . 
7Untuk keperluan definisi ini,"otoritas di tingkat pusat pemerintahan" berarti, untuk negara kesatuan , otoritas di tingkat menteri dari pemerintah . 

tingkat menteri dari pemerintah berarti departemen pemerintah , Kementerian atau otoritas lain yang serupa di tingkat pusat pemerintahan , tetapi 
tidak termasuk : ( a) lembaga pemerintah atau organ yang dibentuk oleh konstitusi Partai atau undang-undang tertentu yang memiliki kepribadian 

hukum yang terpisah dari pemerintah departemen , Kementerian atau otoritas lain yang sejenis di bawah hukum Partai , kecuali hari ke hari 

operasi itu lembaga atau organ diarahkan atau dikendalikan oleh departemen pemerintah , Kementerian atau otoritas lain yang sejenis ; atau ( b ) 
lembaga pemerintah atau organ yang bertindak secara eksklusif terhadap daerah atau provinsi tertentu . 
8Untuk menghindari keraguan, perjanjian investasi mengenai tanah, air dan spektrum radio tidak termasuk dalam sub ayat ini. 
9Untuk menghindari keraguan, layanan perbaikan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan anak balita, layanan kesejahteraan atau 
layanan sosial sejenisnya tidak termasuk dalam sub ayat ini. 
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Investor yang bukan merupakan suatu Pihak  adalah, sehubungan dengan salah satu Pihak, 

merupakan investor yang berniat untuk melakukan,12 sedang melakukan, atau sudah melakukan 

suatu investasi dalam wilayah teritori suatu Pihak yang bukan merupakan investor dari Pihak 

tersebut; 

Investor salah satu Pihak adalah suatu Pihak, atau warga negara dari suatu Pihak, atau 

perusahaan milik suatu Pihak, yang berniat untuk melakukan, sedang melakukan, atau sudah 

melakukan investasi di wilayah teritori Pihak lainnya; 

LCIA Arbitration Rules adalah aturan arbitrasedikeluarkan oleh the London Court of 

International Arbitration;  

Restrukturisasi yang dinegosiasikan adalah restrukturisasi atau penjadwalan ulang dari 

instrumen utang yang telah efektif melalui (a) modifikasi atau amandemen atas instrumen utang 

tersebut, sebagaimana disebutkan dalam persyaratannya, atau (b) pertukaran utang yang 

komprehensif atau proses yang serupa di mana pemegang tidak kurang dari 75% dari jumlah 

total pokok utang telah menyetujui pertukaran utang komprehensif atau proses lainnya. 

New York Convention adalah Konvensi mengenai pengakuan dan pemberlakuan keputusan  

arbitrasi luar negeri, , yang dilakukan di New York pada tanggal 10 Juni 1958;  

Pihak yang tidak berselisih adalahSuatu Pihak yang bukan merupakan pihak yang terlibat 

adalah perselisihan investasi. 

Informasi yang dilindungi adalahinformasi mengenai bisnis yang besifat rahasia atau informasi 

yang memiliki sifat khusus (istimewa) atau dilindungi dari kewajiban pengungkapan di bawah 

hukum suatu Pihak, termasuk di dalamnya informasi mengenai pemerintah yang bersifat rahasia; 

Tertuduh adalah suatu Pihak yang merupakan pihak dalam perselisihan investasi; 

Sekrtaris Jenderal adalah Sekretaris Jendral ICSID; dan 

                                                                                                                                                                                           
10Untuk kepastian yang lebih jauh , berikut tidak tercakup dalam definisi ini (i ) tindakan yang diambil oleh suatu Pihak untuk menegakkan 

hukum yang berlaku umum , seperti kompetisi , lingkungan , kesehatan atau hukum peraturan lainnya ; (ii) perizinan non - diskriminatif ; dan  
(iii) ) keputusan suatu Pihak untuk memberikan insentif investasi atau manfaat lainnya kepada investasi yang dilindungi atau  investor dari Pihak 

lain insentif investasi tertentu atau manfaat lainnya , yang tidak disediakan oleh otoritas investasi asing di otorisasi investasi . 
11Untuk tujuan definisi ini ,  “otoritas investasi asing" berarti, pada tanggal berlakunya Persetujuan ini:  a) untuk Australia, the Treasurer of the 
Commonwealth of Australia di bawah Australia’s foreign investment policy termasuk the Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975; (b) 

untuk Kanada , Menteri Perindustrian , tapi hanya jika mengeluarkan pemberitahuan berdasarkan Pasal 21 atau 22 dari  Canadian Investement 

Act; (c) untuk Meksiko the National Commission of Foreign Investments (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; dan  (d) untuk Selandia 
Baru , Menteri Keuangan , Menteri Perikanan dan Menteri Informasi Tanah , sejauh bahwa mereka membuat keputusan untuk memberikan 

persetujuan di bawah Overseas Investment Act 2005. 
12Untuk kepastian yang lebih jauh,  para pihak memahami bahwa , untuk tujuan definisi " investor yang bukan merupakan salah satu Pihak" dan 
"investor dari Pihak ", investor "berniat untuk melakukan" suatu investasi adalah ketika investor telah mengambil tindakan konkrit atau tindakan 

untuk melakukan investasi, seperti penyaluran sumber daya atau modal untuk memulai bisnis, atau mengajukan izin atau lisensi . 

 

http://www.igj.or.id/


Terjemahan Teks Perjanjian TPP 
www.igj.or.id @TolakTPP 

UNCITRAL Arbitration Rules adalah peraturan mengenai arbitrase yang dikeluarkan oleh 

United Nations Commission on International Trade Law.  

 

Pasal 9.2: Ruang Lingkup  

1. Bab ini berlaku untuk tindakan-tindakan yang diadopsi atau ditegakkan oleh suatu Pihak 

berkaitan dengan: 

(a) investor dari Pihak lain; 

(b) investasi yang dilindungi; dan 

(c) sehubungan dengan Pasal 9.9 (Persyaratan Kinerja) dan Pasal 9.15 (Investasi dan 

Lingkungan, Kesehatan dan Tujuan Peraturan), semu ainvestasi yang ada dalam 

teritori/wilayah kekuasaan suatu Pihak. 

2. Kewajiban suatu Pihak dalam Bab ini berlaku untuk tindakan-tindakan yang diadopsi 

atau ditegakkan oleh:  

(a) Pemerintah pusat, regional atau lokal ari suatu Pihak; dan 

(b) Setiap individu, termasuk di dalamnya perusahaan milik negara atau dalam 

bentuk lembaga lainnya yang melakukan didelegasikan oleh pemerintah pusat, 

regional ataupun lokal atau yang berwenang dari suatu Pihak.13 

3. Untuk kepastian yang lebih jauh, Bab ini tidak mengikat suatu Pihak sehubungan dengan 

aktivitas atau fakta yang terjadi atau situasi yang ada sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini 

kepada suatu Pihak. 

 

9.3 Hubungan dengan Bab-bab lainnya 

1. Jika ada ketidakkonsistenan antara Bab ini dengan Bab lain dalam Perjanjian ini, Bab 

lainnya akan berlaku sejauh ketidakkonsistenan tersebut. 

 2.  Persyaratan dari suatu Pihak yang menyediakan jasa bagi Pihak lainnya dalam bentuk 

penyediaan obligasi atau bentuk lain dari sekuritas keuangan sebagai syarat untuk penyediaan 

layanan jasa lintas batas, tidak dengan sendirinya menyebabkan Bab ini berlaku pada tindakan-

tindakan yang diadopsi atau ditegakkan oleh suatu Pihak berkaitan dengan adanya layanan jasa 

lintas basa. Bab ini berlaku kepada tindakan-tindakan yang diadopsi atau ditegakkan oleh suatu 

                                                           
13Untuk kepastian yang lebih jauh, otoritas pemerintah didelegasikan dengan mengacu kepada hukum suatu Pihak, termasuk melalui hibah 

legislatif atau perintah pemerintah,pengarahan atau tindakan pemindahan lain atau otorisasi pelaksanaan kewenangan pemerintah. 
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Pihak sehubungan dengan penyediaan obligasi atau sekuritas keuangan, di mana keduanya 

merupakan investasi yang dilindungi.  

3.  Bab ini tidak berlaku kepada tindakan-tindakan yang diadopsi atau ditegakkan oleh suatu 

Pihak yang telah dilindung oleh Bab 11 (Jasa Keuangan). 

 

Pasal 9.4: Perlakuan atas Warga negara14 

1.  Setiap Pihak wajib memperlakukan investor dari Pihak lain dengan perlakuan baik yang 

seharusnya, dalam keadaan apapun, tidak kurang dari perlakuan kepada investor dari Pihak 

sendiri dalam hubungannya dengan pendirian, akuisisi, ekspansi, manajemen, pengadaan, 

operasional, dan penjualan atau disposisi atas investasi di wilayah kekuasaannya. 

2.  Setiap Pihak wajib memperlakukan investasi yang dilindungi dari Pihak lain dengan 

perlakuan baik yang seharusnya, dalam keadaan apapun, tidak kurang dari perlakuan investasi 

yang dilindungi dari Pihak sendiri dalam hubungannya dengan pendirian, akuisisi, ekspansi, 

manajemen, pengadaan, operasional, dan penjualan atau disposisi atas investasi di wilayah 

kekuasaannya. 

3. Untuk kepastian yang lebih jauh, perlakuan oleh suatu Pihak yang dimaksud dalam Ayat 

1 dan 2 adalah, sehubungan dengan pemerintah tingkat regional,  perlakuan baik tidak kurang 

dari perlakuan terbaik yang ada, di dalam setiap situasi, dengan perlakuan pemerintah regional 

atas investor, investasi dari  investor, yang merupakan bagian dari Pihaknya sendiri. 

 

Pasal 9.5: Perlakuan atas Warga negara Yang Diistimewakan 

1. Setiap Pihak wajib memperlakukan investor dari Pihak lain atau yang bukan dari Pihak 

manapun dengan perlakuan baik yang seharusnya, dalam keadaan apapun, tidak kurang dari 

perlakuan kepada investor dari Pihak sendiri dalam hubungannya dengan pendirian, akuisisi, 

ekspansi, manajemen, pengadaan, operasional, dan penjualan atau disposisi atas investasi di 

wilayah kekuasaannya. 

2. Setiap Pihak wajib memperlakukan investasi yang dilindungi dari Pihak lain atau yang 

bukan dari Pihak manapun dengan perlakuan baik yang seharusnya, dalam keadaan apapun, tidak 

kurang dari perlakuan kepada investor dari Pihak sendiri dalam hubungannya dengan pendirian, 

                                                           
14Untuk kepastian yang lebih jauh , apakah perlakuan diberikan dalam "seperti keadaan" di bawah Pasal 9.4 ( Perlakuan atas Warga Negara) atau 
Pasal 9.5  (Perlakuan atas Warga negara Yang Diistimewakan) tergantung pada keseluruhan keadaan, termasuk apakah perlakuan yang relevan 

membedakan antara investor atau investasi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang sah . 
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akuisisi, ekspansi, manajemen, pengadaan, operasional, dan penjualan atau disposisi atas 

investasi di wilayah kekuasaannya. 

3. Untuk kepastian lebih jauh perlakuan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak mencakup 

prosedur atau mekanisme penyelesaian perselisihan, hal tersebut tercakup di Bagian B 

 

Pasal 9.6: Standar Perlakuan Minimum15 

1.  Setiap Pihak harus memperlakukan investasi yang dilindungi sesuai dengan prinsip 

hukum internasional yang lazim berlaku, termasuk perlakuan yang adil dan wajar, dan 

perlindungan dan keamanan secara penuh.  

2.  Untuk kepastian yang lebih jauh, Ayat 1 menetapkan standar minimum dari hukum 

internasional yang berlaku sebagai standar perlakuan yang diberlakukan kepada investasi yang 

dilindungi. Konsep dari perlakuan yang adil wajar” tidak mensyaratkan perlakuan yang melebihi 

yang disyaratkan oleh standar tersebut, dan tidak menyebabkan adanya hak substantif tambahan. 

Kewajiban yang dimaksud dalam Ayat 1 menetapkan: 

(a) “perlakuan adil dan wajar” termasuk di dalamnya kewajiban untuk tidak menolak 

peradilan kriminal, proses sipil atau administratif berkenaan dengan prinsip proses 

hukum yang ada di semua sistem prinsip legal di dunia; dan 

(b) “perlindungan dan keamanan penuh” mensyaratkan setiap Pihak untuk 

memberikan proteksi dari polisi dengan skala yang sesuai dengan yang ada pada 

hukum internasional yang lazim. 

3.  Suatu ketetapan yang mengakibatkan pelanggaran atas ketentuan lain dalam Perjanjian 

ini, atau atas Perjanjian Internasional yang terpisah, tidak berarti adanya pelanggaran atas Pasal 

ini.  

4.  Untuk kepastian lebih jauh, fakta bahwa suatu Pihak Partai mengambil atau gagal untuk 

mengambil tindakan yang mungkin tidak konsisten dengan harapan investor bukan merupakan 

pelanggaran Pasal ini, bahkan jika ada kerugian atau kerusakan pada investasi yang dilindungi 

sebagai hasilnya . 

5.  Untuk kepastian lebih jauh, fakta bahwa subsidi atau jaminan belum dikeluarkan, 

diperbaharui atau dipelihara, atau telah dimodifikasi atau dikurangi oleh suatu Pihak, tidak 

                                                           
15Pasal 9.6 ( Standar Perlakuan Minimum ) harus ditafsirkan sesuai dengan Lampiran 9 - A ( Hukum Kebiasaan Internasional ) . 
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merupakan pelanggaran Pasal ini , bahkan jika ada kerugian atau kerusakan atas investasi yang 

dilindungi sebagai hasilnya.  

 

Pasal 9.6bis: Perlakuan Jika Terjadi Konflik Bersenjata atau Perselisihan Sipil 

1. Meskipun dalam Pasal 9.11.6 (b) (Tindakan yang Tidak Sesuai) disebutkan bahwa setiap 

Pihak harus memberikan perlakuan yang sesuai kepada investor dari  Pihak dan perlakuan non 

diskriminasiterhadap investasi yang dilindungi sehubungan dengan tindakan-tindakan yang 

diadopsi atau ditegakkan yang terkait dengan kerugian yang diderita oleh investasi tersebut di 

wilayah kekuasaannya (teritorialnya) yang sedang mengalami konflik bersenjata atau 

perselisihan sipil. 

2. Meskipun pada Ayat 1 menyebutkan bahwa jika suatu Pihak berada dalam kondisi sesuai 

dengan yang tersebut pada Ayat 1, maka yang dianggap kerugian dalam wilayah Pihak lain 

adalah yang dihasilkan dari: 

(a) Pengambilalihan atas investasi yang dilindungi atau sebagian oleh pasukan yang 

berkuasa atau oleh pihak yang memiliki otoritas; 

(b) Penghancuran atas keseluruhan atau sebagian dari investasi yang dilindungi oleh 

pasukan yang berkuasa atau oleh pihak yang memiliki otoritas, di mana tindakan 

tersebut tidak diharuskan oleh keadaan. 

maka suatu Pihak tersebut harus memberikan restitusi, ganti rugi, atau keduanya, yang 

selayaknya atas kerugian tersebut.   

 

Pasal 9.7: Pengambilalihan dan Ganti Rugi16 

1.  Tidak ada Pihak yang diperbolehkan untuk melakukan pengambilalihan atau 

menasionalisasikan investasi yang dilindungi baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui tindakan-tindakan yang setara dengan pengambilalihan atau penasionalisasian, kecuali:  

(a)  untuk kesejahteraan publik1718; 

                                                           
16Pasal 9.7 (Pengambilalihan dan Ganti Rugi) wajib diinterpretasikan dengan mengacu kepada Lampiran 9-B (Pengambilalihan) dan tunduk 

kepada Lampiran 9-C (Pengambilalihan terkait Tanah). 
17Untuk kepastian yang lebih jauh, untuk tujuan Pasal ini, istilah "kepentingan umum " mengacu pada konsep dalam Hukum Kebiasaan 
Internasional . Hukum domestik dapat mengaplikasikan hak ini atau menggunakan konsep serupa dengan menggunakan istilah yang berbeda , 

seperti " kebutuhan publik"," kepentingan umum " atau " penggunaan umum "  
18Untuk menghindari keraguan:(i) jika Brunei Darussalam adalah Pihak Pengambil alih , maka setiap tindakan pengambilalihan secara langsung  
yang terkait dengan tanah harus untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Land Code (Cap 40 ) dan Land Acqusition Act (Cap  41), terhitung 

sejak tanggal berlakunya Perjanjian; dan (ii) jika Malaysia adalah Pihak Pengambil alih, maka setiap tindakan pengambilalihan secara langsung 

berhubungan dengan tanah harus untuk tujuan sebagaimana diatur dalam Land Acquisition Act 1960, Land Acquisition Ordinance1950 Negara 
Sabah dan Land Code 1958 dari negara Sarawak , terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian . 
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(b) dilakukan dengan cara yang non diskriminasi; 

(c) pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan dengan cepat, memadai/sesuai dan 

efektif, sesuai dengan klausa 2, 3, dan 4; 

(d) seusai dengan proses hukum; 

2. Ganti rugi harus: 

 (a) dibayarkan tanpa ada penundaan; 

(b) sesuai dengan harga pasar atas investasi yang dilindungi dengan mengacu kepada 

harga pasar pada saat sebelum tanggal pengambilalihan dilakukan; 

(c) tidak merefleksikan perubahan atas nilai yang diakibatkan telah diketahuinya 

pengambilalihan yang dituju; dan 

 (d)  dapat direalisasikan dan dipindahkan dengan bebas sepenuhnya.  

3. Jika valuasi/nilai pasar yang wajar atas investasi tersebut didenominasikan dalam freely 

usable currency, ganti rugi yang dibayarkan tidak boleh kurang dari harga pasar yang wajar pada 

saat terjadinya pengambilalihan, ditambah dengan bunga komersial wajar atas mata uang 

tersebut, dihitung dari tanggal terjadinya pengambilalihan sampai dengan tanggal pembayaran. 

4. Jika valuasi/nilai pasar yang wajar atas investasi tersebut tidak didenominasikan dalam 

freely usable currency’, maka jumlah ganti rugi yang dibayarkan harus dikonnversikan ke nilai 

tukar mata uang asing pada saat terjadinya pengambilalihan, dan harus tidak kurang dari: 

(a) Harga wajar pasar pada tanggal pengambilalihan, dikonversikan ke freely usable 

currency sesuai dengan nilai tukar pada tanggal tersebut; dan 

(b) Berlaku dari tanggal pengambilalihan sampai dengan tanggal pembayaran. 

5. Pasal ini tidak berlaku atas penerbitan lisensi yang diberikan sehubungan dengan hak 

kekayaan intelektual sesuai dengan Perjanjian TRIPS, atau untuk pencabutan, pembatasan atau 

penciptaan hal atas kekayaan intelektual , selama penerbitan, pencabutan, pembatasan, atau 

pembentukan tersebut konsisten dengan Bab 18 (Kekayaan Intelektual) dan Perjanjian TRIPS.19 

6. Untuk kepastian lebih jauh, keputusan suatu Pihak untuk tidak menerbitkan, 

memperbaharui, atau memelihara suatu  tunjangan atau izin, atau keputusan untuk memodifikasi 

atau mengurangi tunjangan atau izin, 

                                                                                                                                                                                           
 
19Untuk kepastian lebih jauh, Para Pihak mengakui bahwa , untuk tujuan Pasal ini , istilah "pencabutan" hak kekayaan intelektual termasuk 

pembatalan atau pembatalan hak-hak, dan istilah " pembatasan " hak kekayaan intelektual termasuk pengecualian untuk hak-hak . 
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(a) sehubungan dengan tidak adanya komitmen yang spesifik dalam perjanjian 

perihal penerbitan, pembaharuan, atau pemeliharaan atas dana atau izin tersebut; 

atau 

(b) sehubungan dengan adanya syarat dan kondisi atas penerbitan, pembaharuan, 

pemodifikasian, pengurangan, dan pemeliharaan dana atau izin tersebut, 

berdiri sendiri, tidak menggantikan pengambilalihan. 

 

Pasal 9.8: Pemindahan20 

1. Setiap Pihak wajib mengizinkan  semua bentuk pemindahan secara bebas dan tanpa 

adanya penundaan hal-hal terkait dengan investasi yang dilindungi, baik ke dalam maupun ke 

luar wilayah teritorinya. Pemindahan yang dimaksud termasuk: 

(a) Kontribusi berupa dana;21 

(b) Laba, dividen, bunga, keuntungan,pembayaran royalti, biaya manajemen, biaya 

asistensi, dan biaya-biaya lainnya; 

(c) Hasil dari penjualan seluruh atau sebagian dari investasi yang dilindungi atau dari 

sebagian atau keseluruhan likuidasi atas investasi yang dilindungi; 

(d) Pembayaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian (kontrak), termasuk 

perjanjian pemberian pinjaman; 

(e) Pembayaran sesuai dengan Pasal 9.6bis (Perlakuan Jika Terjadi Konflik 

Bersenjata atau Perselisihan Sipil) dan Pasal 9.7 (Pengambilalihan dan Ganti 

Rugi); 

(f) Pembayaran yang timbul karena perselisihan.  

2. Setiap Pihak wajib mengizinkan bahwa hal-hal terkait dengan investasi yang dilindungi 

untuk dilakukan dengan menggunakan freely usable currency sesuai dengan harga pasar pada 

saat terjadinya proses pemindahan. 

3. Setiap Pihak wajib mengizinkan bahwa hal-hal terkait dengan investasi yang dilindungi 

untuk secara spesifik dituangkan ke dalam perjanjian tertulis antara suatu Pihak dengan investasi 

yang dilindungi atau investor dari Pihak lainnya. 

                                                           
20Untuk kepastian lebih jauh, ayat ini tunduk pada Lampiran 9-E (Pemindahan) 
21Untuk kepastian lebih jauh,kontribusi kepada modal termasuk modal awal 
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4.  Meskipun telah tertulis pada Ayat 1, 2, dan 3, suatu Pihak dapat mencegah atau menunda 

pemindahan sepanjang dilakukan dengan cara wajar, tidak ada diskriminasi, dan didasari niat 

baik sesuai dengan hukum yang berlaku,22 hal-hal yang terkait dengan: 

(a)  kebangkrutan, kepailitan atau perlindungan atas hal kreditor; 

(b) penerbitan, perdagangan atau pembagian sekuritas, saham, opsi, atau derivatif 

(c) tindak kriminal atau pelanggaran pidana; 

(d) laporan keuangan atau rekaman dari pemindahan yang diperlukan oleh proses 

pengadilan atau lembaga keuangan pemerintah; atau 

(e)  pemastian atas pemenuhan kepatuhan kepada hukum atau keputusan dalam proses 

peradilan atau administratif; 

5. Meskipun telah tertulis pada Ayat 3, suatu Pihak dapat membatasi pemindahan pada 

suatu keadaan di mana Pihak tersebut berhak membatasi pemindahan tersebut berdasarkan 

Perjanjian ini, sebagaimana diatur dalam Ayat 4. 

  

Pasal 9.9: Persyaratan Kinerja23 

1.  Tidak ada Pihak yang,  sehubungan dengan pendirian, akuisisi, ekspansi, manajemen, 

tindakan, operasional, atau penjualan, atau penempatan dari investasi oleh investor suatu Pihak 

atau bukan Pihak manapun dalam suatu wilayah teritorinya, diwajibkan untuk memberlakukan 

atau memaksakan persyaratan, atau memaksakan suatu komitmen atau mengusahakan: 

(a)  untuk mengekspor barang atau jasa sesuai dengan level atau persentase tertentu 

yang telah disepakati; 

(b) untuk mencapai level atau persentase tertentu yang telah disepakati atas konten 

domestik; 

(c) untuk membeli, menggunakan, atau memberikan preferensi atas barang yang 

dihasilkan di wilayah teritorinya, atau untuk membeli barang dari individu di 

dalam teritorinya; 

(d) untuk menghubungkan jumlah atau nilai impornya dengan jumlah atau nilai dari 

ekspornya atau dengan nilai /penghasilan devisa atas investasinya; 

                                                           
22Untuk kepastian lebih jauh , Pasal ini tidak menghalangi penerapan yang adil, tidak diskriminatif, dan berdasarkan niat baik atas hukum suatu 
Pihak yang berkaitan dengan jaminan sosial, pensiun, dan program tabungan wajib. 

 
23Untuk kepastian lebih jauh, kondisi untuk penerimaan atau penerimaan yang berlanjut atas keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 

tidak merupakan "kebutuhan " atau "komitmen atau usaha" untuk tujuan ayat 1 
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(e)  untuk memberikan batasan atas penjualan dari barang dan jasa dalam wilayah 

teritorinya di mana investasi tersebut diproduksi atau disediakan dengan cara 

menghubungkan penjualan tersebut dalam bentuk apapun dengan jumlah atau 

nilai ekspornya atau nilai/penghasilan devisanya; 

(f)  untuk memindahkan teknologi tertentu, suatu proses produksi atau kepemilikan 

atas pengetahuan pada individu di wilayah teritorinya; 

(g)  untuk  secara eksklusif menyediakan barang yang diproduksi atau menyediakan 

jasa untuk daerah penjualan tertentu atau untuk pasar dunia dari wilayah suatu 

Pihak.  

(h)  (i)  bertujuan untuk membeli, menggunakan atau memberikan preferensi atas 

teknologi dari suatu Pihak atau individu suatu Pihak24 , dalam wilayah 

teritorinya; atau 

 (ii) yang bertujuan untuk melindungi pembelian atau penggunaan atas, atau 

memberikan preferensi kepada, suatu teknologi tertentu di dalam wilayah 

teritorinya; atau 

(i) untuk mengadopsi: 

(i) nilai tertentu atau sejumlah royalti yang disepakati melalui perjanjian 

lisensi; atau 

(ii) durasi yang disepakati melalui suatu perjanjian lisensi. 

Sehubungan dengan adanya perjanjian lisensi yang ada pada saat persyaratan tersebut 

diberlakukan atau ditegakkan, atau berlakunya komitmen atau usaha, atau perjanjian 

lisensi25 yang akan datang yang dilakukan secara bebas oleh investor dan individu dalam 

wilayah kekuasaannya, di mana persyaratan berlaku atau komitmen dan usaha 

diberlakukan dengan cara konstitusi mengintervensi secara langsung kepada perjanjian 

lisensi dengan cara menjalankan non judisial otoritas Pemerintah dari suatu Pihak. Untuk 

kepastian selanjutnya, Ayat 1(i) tidak berlaku pada saat perjanjian lisensi tersebut telah 

disepakati oleh investor dan suatu Pihak. 

2. Tidak ada Pihak yang diwajibkan mendapatkan atau mendapatkan keuntungan berlanjut 

sehubungan dengan pendirian, akuisisi, ekspansi, manajemen, tindakan, operasional, atau 

                                                           
24Untuk tujuan Pasal ini, istilah "teknologi suatu Pihak atau seseorang dari suatu Pihak" termasuk teknologi yang dimiliki oleh suatu Pihak atau 

orang dari suati Pihak, dan teknologi yang dimiliki lisensinya secara eksklusif oleh suatu Pihak atau orang dari suatu Pihak 
25“Perjanjian Lisensi” yang dimaksud dalam sub ayat ini adalah setiap kontrak mengenai lisensi teknologi, proses produksi atau ilmu pengetahuan 
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penjualan, atau disposisi lainnya atas suatu investasi dari investor  suatu Pihak atau yang bukan 

merupakan Pihak dalam wilayah teritorinya, selama patuh pada persyaratan berikut ini: 

(a) Bertujuan untuk mencapai level atau presentasi tertentu atas konten 

domestik/lokal; 

(b) Bertujuan untuk membeli, menggunakan atau memberikan preferensi atas 

suatu barang yang diproduksi di dalam wilayah teritorinya, atau untuk membeli 

barang dari individu di dalam wilayah teritorinya. 

(c) Bertujuan, dengan berbagai cara, menghubungkan jumlah atau nilai impor 

dengan jumlah atau nilai ekspor atau dengan jumlah yang sama dengan nilai tukar 

yang berlaku atas investasi; atau 

(d) Bertujuan melarang penjualan atas barang atau jasa di wilayah teritori di 

lokasi di mana investasi memproduksi atau menyediakan dengan cara 

menghubungkan penjualan tersebut dengan volume atau nilai ekspor atau nilai 

tukar yang berlaku. 

3. (a) Tidak ada dalam Ayat 2 yang bisa ditafsirkan sebagai pencegahan kepada suatu 

Pihak untuk melanjutkan penerimaan atas keuntungan dari investasi yang 

dilakukan oleh investor Pihak lain atau uang Pihak manapun di dalam wilayah 

teritorinya, dengan tetap patuh kepada persyaratan  penentuan lokasi produksi, 

penyediaan jasa, pelatihan atau penggunaan tenaga kerja, pembangunan atau 

perluasan fasilitas tertentu, atau melakukan penelitian dan pengembangan di 

dalam wilayah teritorinya. 

 (b) Ayat 1(f), 1(h), dan 1(i) tidak berlaku pada kondisi: 

(i)  jika suatu Pihak memiliki wewenang untuk menggunakan hak atas 

kekayaan intelektual sesuai dengan Pasal 3126 dari Perjanjian TRIPS, atau 

melakukan tindakan yang memerlukan pengungkapan informasi tercakup, 

dan konsisten dengan Pasal 39 dari Perjanjian TRIPS; atau 

 (ii) jika dikenakan persyaratan atau diberlakukan komitmen atau tindakan oleh 

pengadilan, pengadilan administratif atau otoritas kompetisi untuk 

memperbaiki praktek yang ditentukan setelah proses hukum atau proses 

                                                           
26Pasal 31 yang digunakan sebagai rujukan mencakup setiap pelepasan tuntutan atau amandemen atas Perjanjian TRIPS yang menerapkan Ayat 6 
dari Doha Declaration of Agreement and Public Health (WT.MIN(01)/DEC/(02) 
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administratif untuk menjadi anti persaingan di bawah undang-undang 

(hukum) persaingan suatu Pihak.2728 

(c) Ayat (i) tidak berlaku jika dikenakan persyaratan atau diberlakukan komitmen 

atau tindakan oleh pengadilan ebagai remunerasi yang adil di bawah hukum hak 

cipta suatu Pihak. 

(d) Selama tindakan-tindakan tersebut di atas tidak dilakukan dengan sewenang-

wenang, ataupun bukan merupakan pembatasan terselubung terhadap 

perdagangan internasional ataupun terhadap investasi, maka ayat (1) 1(b), 1(c), 

1(f), 2(a), dan 2(b) tidak akan di tafsirkan sebagai penghalangan suatu Pihak 

untuk mengadopsi tindakan-tindakan tersebut, termasuk tindakan atas lingkungan 

sebagai berikut:  

(i) Yang dianggap penting untuk melindungi kepatuhan kepada hukum dan 

perundangan yang tidak konsisten dengan Perjanjian ini; 

(ii) Yang dianggap penting untuk melindungi manusia, hewan atau tumbuhan, 

dan kesehatan; atau 

(iii) Berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam terbatas, baik yang 

hidup ataupun tidak. 

(e) Ayat 1(a), 1(b), 1(c), 2(a) dan 2(b) tidak berlaku untuk persyaratan 

kualifikasi barang atas jasa yang digunakan untuk program  promosi ekspor dan 

program sumbangan ke luar negeri.  

(f) Ayat  1(b), 1(c), 1(f), 1(g), 1(h), 1(i), 2(a) dan 2(b) tidak berlaku untuk  

pengadaan pemerintah. 

(g) Ayat 2(a) dan 2(b) tidakberlaku untuk persyaratan yang diberlakukan oleh 

Pihak importir sehubungan dengan konten (isi) dari barang yang diperlukan 

untuk pemenuhan syarat untuk tarif atau kuota yang dijadikan preferensi.  

(h)  Ayat (1)(h) dan (1)(i) tidak menghalangi suatu Pihak untuk mengadopsi atau 

memelihara tindakan-tindakan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, 

asalkan tindakan tersebut tidak diterapkan secara sewenang-wenang atau dengan 

                                                           
27Para Pihak menyadari bahwa hak paten tidak memberikan kekuatan pasar 

 
28Untuk Brunei Darussalam , untuk jangka waktu 10 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini, untuk itu atau sampai menetapkan suatu otoritas 

kompetisi atau otoritas , yang mana terjadi lebih cepat, mengacu undang-undang persaingan suatu Pihak, termasuk peraturan kompetisi . 
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cara yang merupakan pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional 

atau dalam investasi.  

4. Untuk kejelasan lebih lanjut, tidak  disebutkan dalam Ayat 1 yang menghalangi suatu 

Pihak untuk, sehubungan dengan pendirian, akuisisi, perluasan, manajemen, tindakan, 

operasional, atau penjualan,  atau  penghapusan atas suatu investasi oleh investor salah satu atau 

bukan Pihak manapun di wilayah teritorinya, dari memberlakukan atau menegakkan persyaratan, 

atau menegakkan komitmen atau tindakan, mempekerjakan atau melatih pekerja di wilayah 

teritorinya. 

6.  Pasal ini tidak menghalangi penegakan komitmen,usaha, atau persyaratan antara pihak 

swasta, jika suatu Pihak tidak memaksakan atau memberlakukan suatu komitmen, tindakan,  atau 

persyaratan . 

 

Pasal 9.10: Senior Manajemen dan Direksi 

1. Tidak ada Pihak yang mensyaratkan bahwa suatu Perusahaan dari suatu Pihak yang 

merupakan investasi yang dilindungi, menunjuk perorangan berwarga negara tertentu untuk 

menduduki posisi manajemen di level seniornya. 

 2.  Suatu Pihak dapat mengharuskan agar mayoritas dari direksi atau komite suatu 

perusahaan dari Pihak yang merupakan investasi terlindungi, merupakan warga negara tertentu 

atau penduduk di wilayah Pihak , asalkan persyaratannya tidak secara material merusak 

kemampuan investor untuk melakukan kontrol atas investasi . 

 

Pasal  9.11: Tindakan Tidak Sesuai  

1.  Pasal 9.4 (Perlakuan atas Warga Negara), Pasal 9.5 (Perlakuan atas Warga Negara yang 

Diistimewakan), Pasal 9.9 (Persyaratan Kinerja), dan Pasal 9.10 (Senior Manajemen dan 

Direksi) tidak berlaku pada:  

(a)  tindakan tidak sesuai yang ada dan dilakukan oleh suatu Pihak dalam: 

(i)  pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan oleh Pihak tersebut dalam 

rincian yang terlampir sebagai Lampiran I; 

(ii) pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan oleh Pihak tersebut dalam 

rincian yang terlampir sebagai Lampiran I; atau 

(iii)  pemerintah lokal;  
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(b) keberlanjutan atau pembaharuan cepat atas tindakan yang tidak sesuai merujuk 

kepada sub pasal (a); atau 

(c) amandemen terhadap tindakan yang tidak sesuai merujuk kepada sub pasal (a), 

sejauh bahwa amandemen tersebut tidak mengurangi kesesuaian tindakan yang 

sudah ada sebelum amandemen, dengan Pasal 9.4 (Perlakuan terhadap Warga 

Negara, Pasal 9.5 (Perlakuan Terhadap Warga Negara yang Diistimewakan), 

Pasal 9.9 (Persyaratan Kinerja), atau dengan Pasal 9.10 (Manajemen Senior dan 

Direksi).29 

2.  Pasal 9.4 (Perlakuan terhadap Warga Negara), Pasal 9.5 (Perlakuan Terhadap Warga 

Negara yang Diistimewakan), Pasal 9.9 (Persyaratan Kinerja), dan Pasal 9.10  (Manajemen 

Senior dan Direksi) tidak berlaku untuk tindakan yang diadopsi atau dilakukan oleh suatu Pihak 

sehubungan dengan sektor, subsektor, atau aktivitas, sesuai dengan yang disebutkan dalam 

rincian terlampir sebagai Lampiran II.  

3.  Jika suatu Pihak menganggap bahwa tindakan tidak sesuai  yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah Pihak lainnya oleh tingkat regional pemerintah Partai lainnya, sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1(a)(ii), menciptakan hambatan untuk investasi bagi Pihak sebelumnya, 

maka permintaan konsultasi berkaitan dengan tindakan tersebut dapat dilakukan. Kedua belah 

Pihak tersebut harus melakukan konsultasi dengan maksud untuk bertukar informasi tentang 

operasional atas tindakan tersebut dan mempertimbangkan apakah tindakan lebih lanjut 

diperlukan dan sesuai.30 

4.  Tidak ada Pihak yang, di bawah tindakan yang diadopsi setelah tanggal berlakunya 

Perjanjian ini, meliputi rincian terlampir sebagai Lampiran II,   diperbolehkan mengajukan 

persyaratan kepada investor  dari Pihak lain, dengan alasan kewarganegaraan, untuk menjual 

atau menghapus investasi yang sudah ada pada saat tindakan tersebut  efektif berlaku.  

5. (a)  Pasal 9.4 (Perlakuan terhadap Warga Negara) tidak berlaku kepada setiap 

tindakan yang termasuk pengecualian, atau pengabaian dari kewajiban yang 

diberlakukan oleh: 

(i)  Pasal 18.A.9 (Ketentuan Umum atas Perlakuan terhadap Warga Negara); 

atau 

                                                           
29Sehubungan dengn Viet Nam, Lampiran 9-I (MekanismeRatchet untuk Perlakuan Tidak Sesuai) berlaku 
30Untuk kepastian lebih jauh, setiap PIhak diperbolehkan meminta konsultasi dengan Pihak lainnya terkait perlakuan tidak sesuai yang diterapkan 
oleh pemerintah pusat, sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat 1(a)(i) 
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(ii) Pasal 3 Perjanjian TRIPS, jika pengecualian atau pengabaian terkait 

dengan hal-hal yang tidak tercantum pada Bagian 18 (Kekayaan 

Intelektual). 

(b) Pasal 9.5 (Perlakuan Terhadap Warga Negara yang Diistimewakan) tidak berlaku 

kepada setiap tindakan yang disebutkan di Pasal 5 Perjanjian TRIPS, atau 

pengecualian, atau pengabaian atas, kewajiban yang diberlakukan oleh: 

(i)  Pasal 18.A.9 (Ketentuan Umum atas Perlakuan terhadap Warga Negara); 

atau 

(ii) Pasal 4 Perjanjian TRIPS. 

6.  Pasal 9.4 (Perlakuan terhadap Warga Negara), Pasal 9.5 (Perlakuan Terhadap Warga 

Negara yang Diistimewakan), Pasal 9.9 (Persyaratan Kinerja), dan Pasal 9.10 (Manajemen 

Senior dan Direksi) tidak berlaku atas:  

(a)  pengadaan oleh pemerintah; 

(b) subsidi atau  hak yang diberikan oleh suatu Pihak, termasuk pinjaman dari 

pemerintah, garansi dan asuransi.  

7.  Untuk kepastian lebih jauh, setiap amandemen atau modifikasi dari rincian suatu Pihak 

yang  terlampir sebagai Lampiran I dan Lampiran II, sesuai dengan Pasal ini, harus dilakukan 

dengan merujuk kepada Pasal 30.2 (Amandemen).  

 

Pasal 9.12: Subrogasi  

Jika suatu Pihak, atau agen atau lembaga, atau badan hukum, atau korporasi yang 

ditunjuk oleh Pihak tersebut, melakukan pembayaran kepada investor dari Pihak tersebut, di 

bawah suatu jaminan (garansi), perjanjian asuransi, atau bentuk lain dari ganti rugi yang telah 

disepakati sehubungan dengan investasi yang dilindungi, maka Pihak lainnya, di mana investasi 

yang dilindungi tersebut dibuat di wilayah teritorinya, diwajibkan untuk mengakui subrogasi atau 

pemindahan atas setiap hak yang dimiliki investor atas investasi yang dilindungi, dengan 

mengacu kepada Bab ini, namun untuk subrogasi, dan investor wajib menghindari untuk 

menuntut hak-haknya sehubungan dengan subrogasi ini. 

 

Pasal 9.13: Formalitas Khusus dan Persyaratan Informasi 
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1. Tidak ada disebutkan di Pasal 9.4 (Perlakuan terhadap Warga Negara) dapat mencegah 

suatu Pihak untuk mengadopsi atau melakukan tindakan penetapan formalitas khusus 

sehubungan dengan investasi yang dilindungi, seperti misalnya persyaratan tempat tinggal untuk 

pendaftaran atau persyaratan yang melegalkan suatu investasi yang dilindungi di bawah hukum 

atau peraturan Pihak tersebut, selama formalitas ini tidak memberikan dampak yang bersifat 

material terhadap perlindungan yang diberikan oleh Pihak tersebut kepada investor Pihak lainnya 

dan kepada investasi yang dilindungi sesuai dengan Bab ini. 

2. Meskipun  dalam Pasal 9.4 (Perlakuan terhadap Warga Negara) dan Pasal 9.5 (Perlakuan 

Terhadap Warga Negara yang Diistimewakan) disebutkan bahwa suatu Pihak dapat meminta 

investor Pihak lain atau investasi yang dilindunginya untuk memberikan informasi sehubungan 

dengan investasinya untuk tujuan perolehan informasi atau data.  Suatu Pihak dapat melindungi 

informasi yang dianggap rahasia dari pengungkapan yang dapat menimbulkan prasangka 

terhadap posisi kompetitif investor atau investasi yang dilindungi. Tidak adadisebutkan dalam 

Ayat ini yang dapat mencegah suatu Pihak untuk, baik mendapatkan atau membuka informasi 

sehubungan dengan niat baik dan adil atas penerapan hukumnya. 

 

Pasal 9.14: Peniadaan Manfaat 

1.  Suatu Pihak dapat meniadakan manfaat dari Bab ini kepada investor dari Pihak lain yang 

merupakan perusahaan Pihak lain tersebut dan kepada investasi dari investor tersebut yang 

berupa perusahaan yang:  

(a)  yang dimiliki atau dikuasai oleh individu yang bukan dari salah satu Pihak atau 

dari Pihak yang ditiadakan, dan 

 (b)  tidak memiliki aktivitas bisnis yang substansial di wilayah teritori dari Pihak 

lainnya, di luar Pihak yang ditiadakan.  

2.  Suatu Pihak dapat meniadakan manfaat dari Bab ini kepada kepada investor dari Pihak 

lain yang merupakan perusahaan Pihak lain tersebut dan kepada investasi dari investor yang 

bukan dari salah satu Pihak  memiliki atau menguasai perusahaan dan Pihak yang ditiadakan 

tersebut mengadopsi atau melakukan tindakan atas nama bukan salah satu Pihak atau atas nama 

individu yang tidak berasal dari salah satu Pihak yang menghalangi transaksi dengan perusahaan 

atau yang dapat melanggar atau dielakkan jika manfaat dari Bab ini sesuai dengan perushaan 

atau investasinya. 
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Pasal 9.15:  Tujuan dari Peraturan Investasi, Lingkungan, Kesehatan dan Lainnya.  

Tidak ada dalam Bab ini yang dapat menghalangi suatu Pihak untuk mengadopsi, 

melakukan atau menegakkan tindakan selama konsisten dengan Bab dan  dipertimbangkan tepat 

untuk dilakukan untuk memastikan aktivitas investasi di wilayah teritorinya dilakukan dengan 

cara yang sesuai dengan tujuan dan memperhatikan  peraturan terkait dengan lingkungan, 

kesehatan, dan peraturan lainnya. 

 

Pasal 9.16: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Setiap Pihak  menegaskan kembali pentingnya bagi setiap Pihak untuk menghimbau 

perusahaan yang beroperasi di wilayah teritorinya atau yurisdiksinya untuk menyertakan standar, 

panduan dan prinsip tanggung jawab perusahaan yang telah dianjurkan dan didukung oleh Pihak 

tersebut ke dalam kebijakan internalnya.  

 

 

Bagian B: Penyelesaian Perselisihan antara Investor dan Negara 

 

Pasal 9.17: Konsultasi dan Negosiasi 

1. Jika terjadi perselisihan atas investasi, maka claimants dan tergugat diwajibkan untuk  

melakukan konsultasi dan negosiasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, 

yang dapat meliputi penggunaan yang tidak mengikat, prosedur pihak ketiga, penanganan yang 

baik, perdamaian atau mediasi. 

2. Penggugat diwajibkan untuk mengirimkan permintaan konsultasi secara tertulis yang 

mendeskripsikan secara garis besar mengenai fakta terkait dengan tindakan atau tindakan yang 

menjadi masalah. 

3.  Untuk kepastian lebih jauh, inisiasi atas konsultasi dan negosiasi tidak menghalangi 

pengakuan atas yurisdiksi pengadilan 

 

Pasal 9.18: Pengajuan Klaim Kepada Arbitrase  
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1. Jika perselisihan atas investasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak 

diterimanya surat tertulis berisikan permintaan untuk melakukan konsultasi sesuai dengan Pasal 

9.7.12 (Konsultasi dan Negosiasi) oleh tergugat, maka: 

(a) Penggugat, bertindak atas namanya sendiri, sesuai dengan Bagian ini, dapat 

mengajukan klaim kepada arbitrase sebagai berikut: 

(i)  yang telah dilanggar oleh tergugat:  

(A) Kewajiban sesuai dengan bagian A; 

(B) Otorisasi investasi;31 atau 

(C)  Perjanjian Investasi; dan 

(ii)  kerugian dan kerusakan yang diderita oleh penggugat yang disebabkan 

dan ditimbulkan oleh pelanggaran; dan 

(b) Penggugat, bertindak atas nama Perusahaan dari tergugat yang merupakan badan 

hukum yang dikuasai atau dimiliki oleh penggugat baik secara langsung maupun 

tidak langsung,sesuai dengan Bagian ini dapat mengajukan klaim kepada arbitrase 

sebagai berikut: 

(i) yang telah dilanggar oleh tergugat: 

 (A) Kewajiban sesuai dengan bagian A; 

(A) Kewenangan investasi; atau 

(B)  Perjanjian Investasi; dan 

(ii)  kerugian dan kerusakan yang diderita oleh perusahaan yang disebabkan 

dan ditimbulkan oleh pelanggaran. 

Selama penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan  sub ayat (a)(i)(C) atau (b)(i)(C), klaim 

mengenai pelanggaran perjanjian investasi hanya dapat dilakukan jika subyek dari klaim dan 

kerusakan yang diklaim langsung berhubungan dengan investasi yang dilindungi yang telah 

didirikan atau diakuisisi, atau diusahakan untuk didirikan atau diakuisisi sehubungan dengan 

perjanjian investasi.  

2.  Ketika penggugat mengajukan klaim sesuai dengan ayat 1(a)(i)(B), 1(a)(i)(C), 1(b)(i)(B) 

atau 1(b)(i)(C), tergugat dapat melakukan gugatan balik berdasarkan fakta dan hukum atas klaim 

                                                           
31Tanpa mengurangi hak penggugat untuk mengajukan klaim lain kepada arbitrase berdasarkan Pasal ini, penggugat tidak akan mengajukan klaim 
kepada arbitrase berdasarkan sub ayat (a)(i)(B)atau sub ayat (b)(i)(B) bahwa suatu Pihak yang dilindungi oleh  oleh Lampiran 9 - H telah 

melanggar otorisasi investasi dengan memaksakan kondisi atau persyaratan di mana otorisasi investasi dijamin. 
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tersebut mengandalkan klaim tersebut dengan tujuan untuk meberikan gugatan balik kepada 

penggugat.32 

3.  Setidaknya 90 hari sebelum tanggal pengajuan klaim ke arbitrase berdasarkan Bagian ini, 

penggugat diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis atas niatnya untuk mengajukan 

klaim (pemberitahuan niat). Pemberitahuan tersebut wajib secara spesifik menyebutkan: 

(a)  nama dan alamat penggugat, dan, jika klaim diajukan atas nama suatu perusahaan 

, maka yang harus disebutkan  adalah nama, alamat, dan lokasi berdirinya 

perusahaan tersebut; 

(b)  untuk setiap klaim, ketentuan dari Perjanjian ini, otorisasi investasi atau perjanjian 

investasi yang diduga telah dilanggar beserta ketentuan terkait lainnya; 

(c)  dasar fakta dan hukum atas setiap klaim; dan 

(d) keringan dan perkiraan kerugian yang diderita dikarenakan klaim tersebut. 

4.  Penggugat dapat mengaujan klaim berdasarkan ayat 1 sesuai dengan salah satu dari 

alternatif di bawah ini: 

(a) ICSID Convention dan ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceedings, di 

mana baik baik penggugat maupun tergugat merupakan pihak-pihak yang 

termasuk dalam ICSID Convention; 

 (b)  ICSID Additional Facility Rules, jika salah satu dari tergugat atau penggugat 

termasuk pihak di ICSID Convention; 

 (c)  UNCITRAL Arbitration Rules; atau  

(d)  jika penggugat dan tergugat menyepakati untuk menyelesaikan melalui lembaga 

arbitrase atau aturan arbitrase lainnya. 

5.  Suatu klaim dianggap sudah diajukan ke arbitrase Sesuai dengan Bagian ini jika 

pemberitahuan penggugat atau permintaan untuk arbitrase (pemberitahuan arbitrase) dilakukan 

sebagai berikut : 

(a)  berdasarkan ICSID Convention telah diterima oleh Sekretaris Jenderal;  

(b)  berdasarkan ICSID Additional Facility Rules telah diterima oleh Sekretaris 

Jenderal; 

(c)  berdasarkan UNCITRAL Arbitration Rules, bersamaan dengan pernyataan klaim 

yang dimaksud telah diterima oleh tergugat; atau 

                                                           
32Sehubungan dengan otorisasi investasi, ayat ini berlaku hanya jika otorisasi investasi mencakup instrumen yang dieksekusi setelah tanggal 
diberikannya otorisasi, menimbulkan hak dan kewajiban bagi Pihak-pihak  yang berselisih. 
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(d)  berdasarkan lembaga arbitrase atau aturan arbitrase yang telah dipilih dengan 

mengacu pada ayat 4(d) dan telah diterima oleh tergugat. 

Klaim yang dilakukan oleh penggugat untuk pertama kalinya setelah pemberitahuan kepada 

arbitrase disampaikan,  dianggap diajukan ke arbitrase dengan merujuk kepada Bagian ini pada 

tanggal penerimaan dengan merujuk kepada aturan arbitrase yang berlaku. 

6. Aturan arbitrase yang berlaku berdasarkan ayat 4 berlaku pada tanggal klaim atau 

klaim yang diajukan ke arbitrase dengan merujuk kepada Bagian ini akan mengatur arbitrase 

kecuali dimodifikasi oleh Perjanjian ini. 

7.  Penggugat harus menyertakan dalam pemberitahuan arbitrase hal-hal sebagai berikut: 

(a)  nama dari arbitrator yang telah ditunjuk oleh penggugat; atau 

(b) surat kuasa tertulis dari penggugat kepada sekretaris jenderal untuk penunjukan 

arbitrator. 

 

Pasal 9.19: Persetujuan Arbitrase dari Setiap Pihak 

1. Setiap Pihak memberikan persetujuan atas pelaporan klaim kepada Arbitrase sesuai 

dengan Bagian dalam Perjanjian ini. 

2. Persetujuan sesuai dengan ayat 1 dan pengajuan klaim kepada arbitrase sesuai dengan 

ayat ini  harus dapat memenuhi persyaratan dari: 

(a) Bagian II dari ICSID Convention (Jurisdiction of the Centre) dan the ICSID 

Additional Facility Rules, untuk persetujuan tertulis dari para pihak yang 

berselisih; 

(b) Pasal II dari New York Convention untuk “perjanjian secara tertulis”; dan  

(c) Pasal  I dari Inter-American Convention untuk  “perjanjian”. 

 

Pasal 9.20: Kondisi dan Pembatasan Persetujuan dari Para Pihak 

1. Tidak ada klaim yang dapat diajukan kepada arbitrase suai dengan Bagian ini, jika jangka 

waktunya sudah melebihi tiga tahun dan enam bulan dari pengajuan pertama kali, atau  informasi 

mengenai pelanggaran yang dituduhkan dengan merujuk pada Pasal 9.18.1 (Pengajuan Klaim 

kepada Arbitrase) dan informasi mengenai penggugat (untuk klaim yang diajukan sesuai dengan 

pasal 9.18.1 (a)) atau korporasi (untuk klaim yang diajukan sesuai dengan pasal 9.18.1 (b)) yang 

telah diajukan telah menyebabkan kerusakan atau kerugian.  
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2. Tidak ada klaim yang dapat diajukan kepada arbitrase sesuai dengan Bagian ini, kecuali: 

(a) penggugat telah memberikan izin secara tertulis kepada arbitrase sehubungan 

dengan prosedur yang disepakati dalam Perjanjian ini; dan 

(b) pemberitahuan arbitrase disertai dengan:  

(i) untuk klaim yang diajukan secara tertulis oleh penggugat, dengan merujuk 

kepada Pasal 9.18.1(a) (Pengajuan Klaim kepada Arbitrase); dan 

(ii)  untuk klaim yang diajukan secara tertulis oleh penggugat dan korporasi, 

dengan merujuk kepada Pasal 9.18.1(b) (Pengajuan Klaim kepada 

Arbitrase).  

dari setiap hak untuk memulai atau melanjutkan sebelum terjadinya proses 

pengadilan atau pengadilan administratif di bawah hukum salah satu Pihak, atau 

prosedur penyelesaian perselisihan lainnya, untuk melanjutkan sehubungan 

dengan langkah yang diduga merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9.18 (Pengajuan Klaim kepada Arbitrase). 

3.  Meskipun tertera pada ayat 2(b), penggugat (untuk klaim yang dilakukan dengan merujuk 

kepada Pasal 19.8.1 (a) (Pengajuan Klaim kepada Arbitrase), dan penggugat atau korporasi 

(untuk klaim yang dilakukan dengan merujuk kepada Pasal 19.18.1 (b)) dapat melakukan 

inisiatif atau melanjutkan tindakan sebagai upaya untuk meminta ganti rugi dengan tidak 

melibatkan pembayaran ganti rugi sebelum pengadilan yudisial atau administratif dari tergugat, 

dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan satu tujuan untuk  menjaga hak dan 

kepentingan penggugat atau perusahaan selama proses arbitrase.  

 

Pasal 9.21:  Pemilihan Arbitrer 

1. Kecuali disepakati oleh Para Pihak  yang berselisih, atau sebaliknya, pengadilan terdiri 

dari tiga arbitrer;  satu arbitrer yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih dan 

arbitrer yang ketiga  akan menjadi ketua arbitrer yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para 

pihak yang berselisih. 

2.  Sekretaris Jenderal akan bertindak sebagai penunjuk kuasa untuk arbitrase sesuai dengan 

Bagian ini. 
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3.  Jika pengadilan belum memberikan kuasa dalam jangka waktu 75 hari setelah tanggal 

pengajuan klaim yang diserahkan ke arbitrase berdasarkan Bagian ini, maka Sekretaris Jenderal, 

atas permintaan pihak yang berselisih, wajib menunjuk,sesuai dengan pertimbangannya , satu 

atau lebih dari satu arbitrer yang belum ditunjuk. Sekretaris Jenderal tidak akan menunjuk sesuai 

dengan kebangsaan salah satu, baik dari pihak tergugat atau penggugat sebagai ketua arbiter 

kecuali para pihak yang berselisih telah bersepakat atau sebaliknya. 

4.  Untuk tujuan Pasal 39 dari ICSID Convention dan Pasal 7 dari Lampiran C ICSID 

Additional Facility Rules, dan tanpa menimbulkan prasangka atas keberatan arbitrer akan alasan 

selain kebangsaan: 

a) tergugatsetuju untukpengangkatanmasing-masing anggotaindividudaripengadilanyang 

dibentuk berdasarkan ICSID Convention dan ICSID Additional Facility Rules; 

b) penggugat yang dimaksud dalam Pasal9.18.1(a) (Pengajuan KlaimkepadaArbitrase) 

dapat mengajukanklaimkearbitrer berdasarkanbagian ini,atau melanjutkanklaim, 

berdasarkan ICSID Convention dan ICSID Additional Facility Rules, hanya dengan 

syarat bahwapenggugat menyetujui secara tertulis untukpengangkatanmasing-

masingindividu anggotamajelis; dan 

c) penggugat yangdimaksud dalam Pasal9.18.1(b) (Pengajuan Klaimkepada Arbitrase) 

dapat mengajukanklaimkearbiter berdasarkanbagian ini,atau melanjutkanklaim, 

berdasarkan ICSID Convention dan ICSID Additional Facility Rules, hanya dengan 

syarat bahwapenggugatdanperusahaansetujusecara tertulis 

untukpengangkatanmasing-masingindividu anggotamajelis. 

5.  Dalampenunjukanarbitreruntuk pengadilanatas klaimyang disampaikan berdasarkan 

Pasal9.18.1(a) (i) (B) (Pengajuan KlaimkepadaArbitrase), Pasal9.18.1(b) (i) (B), Pasal9.180,1(a) 

(i) (C) atau Pasal9.18.1(b) (i) (C), masing-masing pihakyang berselisihharus 

memperhitungkankeahlian ataupengalaman yang relevandaricalontertentusehubungan 

denganhukumpemerintahan yang relevanberdasarkan Pasal9.24.2(Governing Law). Jikapara 

pihakgagalmenyepakatipenunjukan ketuaarbitrer, Sekretaris Jenderaljugaharus 

memperhitungkankeahlian ataupengalaman yang relevandaricalontertentusehubungan 

denganhukumpemerintahan yang relevanberdasarkan Pasal9.24.2. 
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6.  Para Pihak wajib, sebelum berlakunya Perjanjian ini, memberikan panduan tentang 

penerapan Kode Etik untuk Kelanjutan Proses Penyelesaian Selisih pada Bab 28 (Penyelesaian 

Perselisihan) mengenai arbitrer yang dipilih untuk melayani Pengadilan penyelesaian 

perselisihan antara negara dengan investor, berdasarkan Pasal ini, termasuk modifikasi yang 

diperlukan pada Kode Etik untuk menyesuaikan diri dengan konteks penyelesaian perselisihan 

antara negara dengan investor. Para Pihak juga harus memberikan pedoman pada penerapan 

aturan lain yang relevan atau pedoman konflik kepentingan dalam arbitrase internasional. 

Arbitrer harus memenuhi pedoman sebagai tambahan dari peraturan arbitrase yang berlaku 

mengenai independensi dan ketidakberpihakan dari arbitrer. 

 

Pasal 9.22: Pelaksana Arbitrer 

1. Pihak yang berselisih dapat menyepakati tempat hukum suatu arbitrase dengan merujuk 

pada aturan arbitrase yang berlaku berdasarkan Pasal 9.18.4 (Penyampaian Klaim kepada 

Arbitrase). Jika para pihak yang berselisih gagal mencapai kesepakatan, pengadilan akan 

menentukan tempat sesuai dengan aturan arbitrase yang berlaku, asalkan lokasi tersebut 

termasuk dalam wilayah Negara yang merupakan pihak dalam New York Convention. 

2. Suatu Pihak yang tidak berselisih dapat memberikan masukan secara lisan dan tertulis ke 

pengadilan mengenai pemahaman atas Perjanjian ini. 

3. Setelah berkonsultasi dengan pihak yang berselisih, pengadilan dapat menerima dan 

mempertimbangkan pengajuan amicus curiae yang dicatat mengenai soal fakta atau hukum 

dalam lingkup perselisihan yang dapat membantu pengadilan dalam mengevaluasi pengajuan dan 

argumen dari pihak yang berselisih dari seseorang atau badan yang bukan merupakan pihak yang 

berselisih namun memiliki hubungan yang signifikan dalam persidangan arbitrase. Setiap 

pengajuan harus mengidentifikasi penulis; mengungkapkan afiliasi apapun, langsung atau tidak 

langsung, dengan pihak yang berselisih; dan mengidentifikasi setiap orang, pemerintah atau 

badan lain yang telah disediakan, atau akan memberikan, bantuan keuangan atau lainnya dalam 

mempersiapkan pengajuan. Setiap pengajuan harus dalam bahasa arbitrase dan mematuhi batas 

halaman dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan harus menyediakan 

kesempatan pada pihak yang berselisih untuk menanggapi pengajuan tersebut. Pengadilan harus 

memastikan bahwa penyampaiannya tidak mengganggu atau terlalu membebani proses arbitrase, 

atau tidak adil sehingga merugikan pihak yang berselisih. 
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4. Tanpa mengurangi wewenang pengadilan untuk mengatasi keberatan lainnya sebagai 

pertanyaan awal, seperti keberatan yang diselisihkan namun tidak dalam kompetensi pengadilan, 

termasuk keberatan yurisdiksi pengadilan ini, pengadilan akan membahas dan memutuskan 

sebagai awal dalam mempertanyakan keberatan dengan tergugat yang, sebagai masalah hukum, 

klaim yang diajukan dinilai tidak dituntut dalam mendukung penggugat dapat dibuat berdasarkan 

pasal 9.28 (Pilihan) atau klaim yang secara nyata tidak memiliki dasar hukum. 

(a) Keberatanberdasarkan ayatini akan diserahkanke pengadilansesegera 

mungkinsetelahpengadilandidasari, dandalam hal tidakterlambat 

daritanggalperbaikanpengadilanuntuktergugat dalammengajukan kontraperingatan 

atau, dalam kasusamandemenpemberitahuanarbitrase, 

tanggalpengadilanperbaikanuntuktergugatuntuk mengirimkantanggapannya 

terhadapamandemen. 

(b) Pada saat menerimakeberatanberdasarkan ayatini, 

pengadilanakanmenangguhkanprosesapapunpada kegunaannya, membuatjadwal 

untukmempertimbangkankeberatankonsistendenganjadwalyang telahditetapkan 

untukmempertimbangkanpertanyaanawal lainnya, danmengeluarkankeputusan 

atau evaluasi padakeberatan, dan menyatakanalasanuntuk itu. 

(c) Dalam memutuskankeberatanberdasarkan ayatinibahwaklaimyang diajukanbukan 

merupakanklaimyangmendukungpenggugatdapat dibuatberdasarkan 

Pasal9.28(Pilihan), 

pengadilanakanmenganggapbenartuduhanfaktualpenggugatdalam 

mendukungklaimdalam pemberitahuanarbitrase(atau amandemendaripadanya) 

dan, dalam perselisihandibawa padaPeraturan arbitraseUNCITRAL, 

pernyataanklaimdimaksud dalampasalyang relevandariPeraturan 

arbitraseUNCITRAL. Pengadilan jugadapat mempertimbangkanfakta-faktayang 

relevantidakdalam selisih. 

(d) tergugat tidakmengabaikankeberatanatas kompetensi, 

termasukkeberatankewilayah hukum, atauargumen hanya pada kepentingan 

tergugat atau tidakmenaikkankeberatanberdasarkan ayatiniatau 

memanfaatkanprosedurdipercepatdiatur dalamayat 5. 
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5. Dalam halpermintaan tergugat tersampaikan dalam jangka waktu 45hari 

setelahpengadilan , pengadilanakan memutuskandengan percepatan, keberatanberdasarkan ayat4 

ataukeberatanbahwa perselisihantidak dalamkompetensipengadilan, termasuk keberatanbahwa 

selisihadalahtidakdalam yurisdiksipengadilan. Pengadilanakanmenangguhkanprosesatas 

kepentingannyadanmengeluarkan keputusanatau evaluasi atas keberatantersebut, 

menyatakanalasanuntuk itu, tidak lebih dari150harisetelah tanggalpermintaan. Namun, 

jikapihakyang berselisihmemintapersidangan,pengadilandapat mengambiltambahan 30hariuntuk 

mengeluarkankeputusanatau evaluasi.Terlepas dari apakahsidangdiminta, pengadilandapat, 

padapenunjukanpenyebabyang luar biasa, menundamenerbitkankeputusanatau evaluasi 

olehperiode singkattambahan, yangtidak boleh melebihi30hari. 

6. Ketika pengadilan memutuskan keberatan seorang tergugat berdasarkan ayat 4 atau 5, 

maka, jika diperlukan, akan diberlakukan biaya – biaya yang timbul dan biaya pengadilan 

kepada pihak yang berselisih. Dalam menentukan apakah evaluasi tersebut dibenarkan, 

pengadilan akan mempertimbangkan apakah baik klaim penggugat atau keberatan tergugat 

adalah tidak wajar, dan harus memberikan kesempatan yang wajar kepada para pihak yang 

berselisih untuk memberikan komentar. 

7. Untukkepastian yang lebih jauh, jika seorang investordariPihak yang mengajukanklaim 

berdasarkanBab ini,termasukklaimyang menyatakanbahwa ada Pihak yang melakukan 

pelanggaransesuai Pasal9.6(Standar Perlakuan Minimum), maka investor tersebut 

memilikikewajiban untuk membuktikan bahwa semua elementuntutankonsisten denganprinsip-

prinsip umum dari hukuminternasional yang berlakupada arbitraseinternasional. 

8. Seorang tergugat mungkin tidak menegaskan sebagai pertahanan, balasan, hak set-off 

atau karena alasan lain, bahwa penggugat telah menerima atau akan menerima ganti rugi atau 

ganti rugi lainnya untuk seluruh atau sebagian dari dugaan kerugian sesuai dengan asuransi atau 

jaminan kontrak. 

9. Sebuah pengadilan dapat memerintahkan langkah sementara perlindungan untuk menjaga 

hak-hak pihak yang berselisih, atau untuk memastikan bahwa yurisdiksi pengadilan itu dibuat 

sepenuhnya efektif, termasuk perintah untuk menyimpan bukti dalam kepemilikan atau kontrol 

dari pihak yang berselisih atau untuk melindungi yurisdiksi pengadilan itu. Sebuah pengadilan 

mungkin tidak memerintahkan lampiran atau melarang penerapan ukuran diduga merupakan 
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pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.18 (Penyampaian Klaim kepada Arbitrase). 

Untuk tujuan ayat ini, perintah termasuk rekomendasi. 

10. Dalam setiap arbitrase yang dilakukan berdasarkan bab ini, atas permintaan dari pihak 

yang berselisih, pengadilan harus, sebelum mengeluarkan keputusan atau evaluasi atas 

kewajiban, mengirimkan keputusan yang diusulkan atau dievaluasi kepada pihak-pihak yang 

berselisih. Para pihak yang berselisih dapat menyerahkan komentar ke pengadilan tentang aspek 

apa pun keputusan yang diusulkan atau dievaluasikan secara tertulis, dalam waktu 60 hari setelah 

pengadilan mengirimkan keputusan yang diusulkan atau dievaluasi. Pengadilan akan 

mempertimbangkan komentar apapun dan mengeluarkan keputusan atau hasil evaluasi paling 

lambat 45 hari setelah berakhirnya periode komentar selama 60 hari. 

11. Dalam hal mekanisme banding untuk meninjau evaluasi yang diberikan oleh pengadilan 

penyelesaian selisih antara investor dengan Negara dikembangkan di masa depan pada 

pengaturan kelembagaan lainnya, para pihak akan mempertimbangkan apakah evaluasi yang 

diberikan berdasarkan Pasal 9.28 (Pilihan) harus tunduk bahwa mekanisme banding . Para Pihak 

akan berusaha untuk memastikan bahwa mekanisme banding seperti proses mempertimbangkan 

mengadopsi menyediakan transparansi tersebut mirip dengan ketentuan transparansi yang dibuat 

berdasarkan pada Pasal 9.23 (Transparansi Proses Arbitrase). 

Pasal 9.23: Transparansi Proses Arbitrase 

1. Berdasarkan ayat2dan4, tergugatakan, setelah menerimadokumen-dokumen berikut, 

segeramengirimkannyakePihakyang tidak berselisihdan menyediakan dokumen tersebut di 

bawah ini untuk umum: 

(a) Pernyataan niat; 

(b) Pemberitahuan arbitrase; 

(c) Pembelaan,peringatandanuraiandiserahkanke pengadilanoleh pihakyang 

berselisihdan setiappengajuan tertulisdisampaikan sesuai dengan 

Pasal9.22.2(Perilaku Arbitrase) dan Pasal9.22.3dan Pasal9.27(Konsolidasi); 

(d) Notulen atautranskripsidangpengadilan, jika tersedia; dan 

(e) Perintah, evaluasi dankeputusandaripengadilan. 
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2.  Pengadilan harus melakukan dengar pendapat terbuka untuk umum dan akan 

menentukan, dalam konsultasi dengan pihak yang berselisih, pengaturan logistik yang sesuai. 

Jika pihak yang berselisih bermaksud untuk menggunakan informasi dalam sidang yang ditunjuk 

sebagai informasi yang dilindungi atau tunduk pada ayat 3 sehingga akan menyarankan 

pengadilan. Pengadilan harus membuat pengaturan yang tepat untuk melindungi informasi 

tersebut dari pengungkapan yang mungkin termasuk menutup sidang selama pembahasan 

informasi tersebut. 

3.  Tak satupun dalam Bagian ini, termasuk ayat 4 (d), mengharuskan tergugat untuk 

menyediakan untuk umum atau mengungkapkan selama atau setelah proses arbitrase, termasuk 

dengar pendapat, informasi yang dilindungi, atau untuk memberikan atau mengizinkan akses ke 

informasi yang tidak diberikan sesuai dengan Pasal 29.2 (Pengecualian Keamanan) atau Pasal 

29.6 (Pengungkapan Informasi)33 

4.  Setiap informasi yang dilindungi yang disampaikan ke pengadilan harus dilindungi dari 

pengungkapan sesuai dengan prosedur sebagai berikut: 

(a) tunduk sub ayat (d), baik pihak yang berselisih atau pengadilan akan 

mengungkapkan kepada Pihak yang tidak berselisih atau untuk masyarakat 

informasi terjamin jika pihak yang berselisih memberikan informasi yang jelas 

menunjuk sesuai dengan sub-ayat (b); 

(b) pihak yang berselisih mengklaim bahwa informasi tertentu merupakan informasi 

yang dilindungi harus jelas menunjuk informasi sesuai dengan setiap jadwal yang 

ditetapkan oleh pengadilan. 

(c) pihak yang berselisih harus, menurut salah jadwal yang ditetapkan oleh 

pengadilan, mengirimkan versi yang disunting dari dokumen yang tidak 

mengandung informasi yang dilindungi. Hanya versi yang telah disunting harus 

diungkapkan sesuai dengan ayat 1; dan 

(d) pengadilan, sesuai dengan ayat 3, harus memutuskan keberatan mengenai 

penunjukan informasi yang diakui sebagai informasi yang dilindungi. Jika 

                                                           
33Untukkepastian lebih jauh, ketikatergugatmemilih untukmengungkapkan kepadainformasipengadilanyang masih dapat dirahasiakan sesuai 

dengan Pasal29.2(Pengecualian Keamanan) atau Pasal29.6(Pengungkapan Informasi), tergugatmungkinmasihmenahaninformasidari 

pengungkapankepada publik. 
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pengadilan menentukan bahwa informasi itu tidak benar penunjukannya, pihak 

yang berselisih yang menyampaikan informasi tersebut dapat: 

(i) menarik semua atau sebagian dari pengajuan yang berisi informasi 

tersebut; atau 

(ii) setuju untuk mengirim ulang dokumen lengkap dan disunting dengan 

sebutan dikoreksi sesuai dengan tekad pengadilan dan huruf (c). 

Dalam kedua kasus, pihakyang berselisihlainnyabila diperlukan, mengirimkan 

kembalidokumen yang lengkap dan telahdisunting,yakni menghapusinformasi 

yangditarikberdasarkan sub-ayat(d) (i) oleh pihakyang berselisihyangpertama kali 

mengirimkaninformasi ataupenunjukan kembaliinformasikonsisten 

denganpenunjukanbawahsub-ayat(d) (ii) daripihakyang berselisihyangpertama 

kali mengirimkaninformasi. 

5. Tidak ada satupun dalamBagian inimembutuhkantergugatuntuk menahandariinformasi 

publikyang wajibdiungkapkanolehhukum-hukumnya. tergugat harusberusahauntuk 

menerapkanhukum-hukumdengan carasensitif untukmelindungidariketerbukaan 

informasiyangtelah ditetapkan sebagaiinformasi yang dilindungi. 

 

 

Pasal 9.24: Peraturan Pemerintah 

1. Sesuai dengan ayat 3, ketika klaim diajukan berdasarkan Pasal 9.18.1 (a) (i) (A) 

(Pengajuan klaim kepada Arbitrase) atau Pasal 9.18.1 (b) (i) (A), pengadilan akan memutuskan 

masalah dalam selisih sesuai dengan Perjanjian ini dan aturan yang berlaku sesuai hukum 

Internasional34 

2. Sesuai dengan ayat 3 dan ketentuan lain dari Bagian ini, ketika klaim diajukan 

berdasarkan Pasal 9.18.1 (a) (i) (B) (Pengajuan klaim kepada Arbitrase), Pasal 9.18.1 (a) ( i) (C), 

Pasal 9.18.1 (b) (i) (B) atau Pasal 9.18.1 (b) (i) (C), pengadilan harus menerapkan: 

                                                           
34Untuk kepastian yang lebih jauh, ketentuan ini tanpa mengurangi pertimbangan hukum domestik dari tergugat yang  relevan dengan klaim  

sesuai dengan fakta. 
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(a) aturan hukum yang berlaku untuk otorisasi investasi yang bersangkutan atau 

ditentukan dalam izin investasi yang bersangkutan atau perjanjian investasi, atau 

sebagai pihak yang berselisih mungkin setuju sebaliknya; atau 

(b) jika, dalam perjanjian investasi yang bersangkutan aturan hukum belum 

ditentukan atau disepakati: 

(i)  hukum tergugat, termasuk aturan tentang konflik hukum;35 dan 

(ii)  aturan seperti hukum internasional yang mungkin berlaku. 

3.  Keputusan Komisi penafsiran ketentuan Perjanjian ini berdasarkan Pasal 27.2.2 (f) 

(Fungsi Komisi) akan mengikat pengadilan, dan keputusan atau evaluasi yang dikeluarkan oleh 

pengadilan harus konsisten dengan  keputusan tersebut. 

 

Pasal 9.25: Interpretasi Lampiran-lampiran 

1. Jikatergugatbersikeras bertahanbahwa ukuran yang diduga digunakanuntuk 

menjadipelanggaranadalahdalam lingkupukuranyang tidak sesuaidiatur dalamLampiran Iatau 

LampiranII, pengadilanwajib, atas permintaandaritergugat, memintapenafsiranKomisi atas 

masalah tersebut. Komisiwajib menyampaikansecara tertuliskeputusan apapun 

terhadapinterpretasiberdasarkan Pasal27.2.2(f) (Fungsi Komisi) ke pengadilandalam waktu 90 

haridaripenyampaian permintaan. 

2. Keputusanyang dikeluarkanoleh Komisiberdasarkan ayat1harus mengikatpengadilan, 

dankeputusanatauevaluasiyang dikeluarkan olehpengadilanharus konsistendengan keputusan itu. 

JikaKomisigagaluntuk mengeluarkankeputusan seperti itudalam waktu 90 hari, pengadilanakan 

memutuskan masalah ini. 

 

Pasal 9.26: Laporan para Ahli 

Tanpa berprasangka terhadap penunjukan dari jenis ahli lainsaatdiizinkan 

olehaturanarbitraseyang berlaku, pengadilan, atas permintaandaripihakyang berselisihatau, 

kecualipara pihak yang berselisihtidak menyetujui, atas inisiatif sendiri, dapat menunjuksatu atau 

lebihpakaruntuk melaporkanhal tersebutsecara tertulispada setiapmasalahfaktualmengenaihal-hal 

                                                           
35"Hukumresponden" berartihukumbahwa pengadilannegeriataupengadilandariyurisdiksiyang tepatakan berlakudalam kasus yang sama. 

Untukkepastian lebih jauh, hukumrespondenmeliputihukum yang relevanyang mengaturperjanjian investasiatau otorisasiinvestasi, 

termasukundang-undang tentangganti rugi,mitigasi, bunga danaturan perlindungan. 
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ilmiahyang diajukan olehpihakyang berselisihdalam suatu proses, tunduk padasyarat dan 

ketentuanbahwapihak yang berselisihmungkin setuju. 

 

Pasal 9.27: Konsolidasi 

1. Jika dua atau lebih klaim telah disampaikan secara terpisah ke arbitrase berdasarkan 

Pasal9.18.1 (Penyampaian Klaim untuk Arbitrase) dan klaim memiliki pertanyaan hukum atau 

fakta kesamaan dan timbul dari peristiwa atau keadaan yang sama, setiap pihak yang berselisih 

dapat mencari perintah konsolidasi sesuai dengan persetujuan dari semua pihak yang berselisih 

berusaha ditutupi oleh perintah atau ketentuan ayat 2 sampai 10 

2. Pihak yang berselisih yang berupaya memerintahkan konsolidasi berdasarkan Pasal ini 

wajib menyampaikan, secara tertulis, permintaan kepada Sekretaris Jenderal dan untuk semua 

pihak yang berselisih dilindungi atas perintah yang akan disebutkan secara spesifik sesuai 

dengan permintaan: 

(a) nama dan alamat dari semua pihak yang berselisih akan dilindungi sesuai dengan  

perintah; 

(b) kebijakan atas perintah yang dicari ; dan 

(c) dasar pencarian perintah. 

3.  Kecuali Sekretaris Jenderal dapat menemukan, dalam jangka waktu 30 hari setelah 

tanggal menerima permintaan berdasarkan ayat 2, bahwa permintaan secara nyata tidak berdasar, 

pengadilan harus ditetapkan dengan merujuk kepada  Pasal ini. 

4.  Kecuali semua pihak yang berselisih dan diperintahkan untuk dilindungi, maka 

pengadilan dilakukan berdasarkan Pasal ini terdiri dari tiga arbitrer: 

(a) satu arbitrer yang ditunjuk oleh kesepakatan para pengadu; 

(b) satu arbitrer yang ditunjuk oleh tergugat; dan 

(c) ketua arbitrer yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal, selama ketua arbitrer 

bukanlah berkebangsaan tergugat atau dari Pihak penuntut apapun. 

5.  Jika, dalam jangka waktu 60 hari setelah tanggal diterimanya permintaan yang dilakukan 

berdasarkan ayat 2 oleh Sekretaris Jenderal,  tergugat gagal atau penggugat  gagal menunjuk 

seorang arbitrer sesuai dengan ayat 4, maka, Sekretaris Jenderal, atas permintaan dari pihak yang 

berselisih yang dilindungi oleh perintah, harus menunjuk, berdasarkan pertimbangannya, seorang 

atau lebih dari satu arbitrer yang belum ditunjuk. 
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6. Jika pengadilan yang ditetapkan berdasarkan Pasal ini telah yakin bahwa dua atau lebih 

klaim yang telah diajukan ke arbitrase berdasarkan Pasal 9.18.1 (Penyampaian Klaim untuk 

Arbitrase) memiliki pernyataan hukum atau fakta yang sama, dan muncul dari peristiwa atau 

keadaan yang sama, pengadilan dapat, untuk kepentingan resolusi yang adil dan efisien dari 

klaim, serta setelah mendengar pihak yang berselisih, memutuskan: 

 (a) mengasumsikan wilayah hukum atas, dan mendengar serta menentukan bersama-

sama, seluruh atau bagian dari klaim; 

 (b) mengasumsikan wilayah hukum atas, dan mendengar serta menentukan satu atau 

lebih klaim, di mana penentuan tersebut dipercayai akan memberikan bantuan 

dalam pengambilan keputusan akan yang lainnya. 

 (c) memerintahkan pengadilan yang sebelumnya ditentukan berdasarkan Pasal 9.21 

(Pemilihan Arbitrer) untuk mengasumsikan bahwa wilayah hukum atas, dan 

mendengar serta menentukan bersama-sama, seluruh atau bagian dari klaim, 

selama: 

(i) pengadilan tersebut, atas permintaan dari penuntut yang sebelumnya 

bukanlah pihak yang berselisih sebelum pengadilan tersebut, harus 

disusun kembali bersama anggota aslinya, kecuali bahwa arbitrer untuk 

pengaduan akan diangkat sesuai dengan paragraf 4 (a) dan 5; dan 

(ii)  bahwa pengadilan akan memutuskan apakah sidang sebelumnya harus 

diulang. 

7. Jika pengadilan telah ditetapkan berdasarkan pasal ini, penggugat yang telah mengajukan 

klaim kepada arbitrase berdasarkan Pasal 9.18.1 (Penyampaian Klaim untuk Arbitrase) dan 

belum disebutkan dalam permintaan sesuai dengan ayat 2, maka diperbolehkan untuk melakukan 

permintaan secara tertulis kepada pengadilan untuk memasukkan hal tersebut ke dalam perintah 

dengan merujuk kepada ayat . Permintaan ini harus menyebutkan:  

(a)  nama dan alamat penggugat; 

(b) sifat dari keputusan (aturan) yang diambil; 

(c) alasan dari pengambilan keputusan. 

Penggugat diwajibkan untuk mengirimkan salinan dari permintaannya kepada Sekretaris 

Jenderal. 
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8.  Suatu pengadilan yang ditetapkan berdasarkan Pasal ini harus melaksanakan proses 

peradilan  sesuai dengan UNCITRAL Arbitration Rules, kecuali diatur lain di Bagian ini. 

9.  Suatu pengadilan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 9.21 (Pemilihan Arbitrer) tidak 

memiliki yurisdiksi untuk memutuskan klaim, atau bagian dari klaim, di mana pengadilan 

didirikan atau diperintahkan berdasarkan Pasal ini diasumsikan memiliki yurisdiksi. 

10. Pada penerapan atas pihak yang berselisih, pengadilan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 

ini, sambil menunggu keputusan berdasarkan ayat 6, dapat memerintahkan bahwa proses 

pengadilan yang dilakukan berdasarkan Pasal 9.21 (Pemilihan Arbitrer) akan tetap berjalan, 

kecuali pengadilan terakhir telah menunda proses tersebut. 

 

Pasal 9.28: Keputusan Juri 

1. Ketikapengadilanmembuatkeputusanakhir, pengadilandapat memberikankeputusan juri, 

secara terpisahatau dalam bersama-sama, hanya jika terdapat: 

(a) kerusakan moneterdan bunga yang berlaku; serta 

(b) restitusiproperti, dalam hal keputusan jurimewajibkantergugatuntukmembayar 

kerugianmoneter dansetiapbunga yang berlakusebagai penggantirestitusi. 

2. Untukkepastian yang lebih jauh, jika seorang investordariPihak yang 

mengajukanklaimkearbitraseberdasarkan Pasal9.18.1(a) (Pengajuan klaim kepada Arbitrase), 

maka hanya akan mencakup setiap kerugian atau kerusakan yang dialami dalam kapasitasnya 

sebagai investor dari Pihak tersebut. 

3. Suatu pengadilanjuga dapat memutuskan besaran biaya sidang danbiaya pengacarayang 

dikeluarkanolehpihak yang berselisihsehubungan denganproses persidanganarbitrase, dan 

menentukan bagaimanadan pihak yang harus melakukan pembayaran atas biaya pengadilan 

danbiaya pengacara, sesuai dengan Pasalinidanaturanarbitraseyang berlaku. 

4. Untuk kepastian yang lebih jauh, untuk klaim tentang adanya pelanggaran kewajiban 

pada Bagian A sehubungan dengan upaya untuk melakukan investasi, ketika keputusan juri 

dibuat atas nama penggugat, satu-satunya kerugian yang dapat diputuskan adalah yang telah 

dapat dibuktikan dan dipertahankan dalam upaya berinvestasi oleh penuntut, selama penggugat 

dapat membuktikan bahwa pelanggaran adalah penyebab langsung dari kerusakan tersebut. Jika 
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pengadilan menentukan klaim tersebut tidak penting,  maka pengadilan dapat memutuskan untuk 

meminta tergugat untuk membaya biaya pengadilan dan biaya pengacara yang wajar. 

5.  Sesuai dengan ayat 1, jika klaim diajukan ke arbitrase berdasarkan Pasal 9.18.1 (b) 

(Pengajuan klaim kepada Arbitrase) dan keputusan juri dibuat atas nama perusahaan, maka: 

(a) Keputusan juri mengenai ganti rugi atas properti harus menyebutkan bahwa 

penggantian rugi dilakukan kepada perusahaan; 

(b) Keputusan juri mengenai kerugian keuangan dan setiap bunga yang berlaku harus 

dibayarkan dengan sesuai dengan jumlahnya kepada perusahaan; dan 

(c)  Keputusan juri harus dilakukan tanpa adanya prasangka atas hak yang dimiliki 

oleh setiap orang di bawah undang-undang domestik yang berlaku sesuai dengan hal-hal yang 

ditegaskan dalam keputusan. 

6.  Suatu pengadilan tidak diperbolehkan untuk memutuskan ganti rugi. 

7. Suatu keputusan juri yang dibuat oleh pengadilan tidak akan memiliki kekuatan mengikat 

kecuali antara para pihak yang berselisih dan sehubungan dengan kasus tertentu. 

8.  Sesuai dengan ayat 1 dan prosedur peninjauan yang berlaku untuk keputusan juri interim, 

pihak yang berselisih, tanpa ada penundaan, harus memenuhi dan mematuhi keputusan juri.  

9.  Pihak yang berselisih tidak akan meminta penegakan atas keputusan akhir juri sampai: 

(a)  dalam kasus di mana keputusan akhir juri didasarkan apada ICSID Convention 

(i)  120 hari telah berlalu sejak tanggal keputusan akhir itu diberikan dan tidak 

ada pihak yang berselisih telah meminta revisi atau pembatalan keputusan 

juri; atau 

(ii)  revisi atau pembatalan proses telah selesai; dan 

(b) dalam kasus keputusan akhir juri didasarkan pada ICSID Additional Facility 

Rules, UNCITRAL Arbitration Rules, atau aturan yang dipilih sesuai dengan Pasal 

9.18.4 (d) (Pengajuan Klaim ke Arbitrase): 
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(i) 90 hari sejak tanggal keputusan akhir itu diberikan dan tidak ada pihak 

yang berselisih telah memulai suatu proses untuk merevisi, menyisihkan 

atau membatalkan keputusan juri; atau 

(ii) pengadilan telahmenolakatau mengizinkanpemohonuntuk merevisi, 

menyisihkanataumembatalkankeputusan juridan tidak adabanding lebih 

lanjut. 

10.  Setiap pihak harus melaksanakan hasil keputusan juri di wilayah teritorinya. 

11.  Jika tergugat gagal untuk memenuhi dan mematuhi keputusan akhir juri, maka 

berdasarkan permintaan pihak penggugat, maka dapat dibentuk juri berdasarkan Pasal 

28.7 (Pembentukan Juri). Selama proses, pihak yang mengajukan dapat memohon: 

(a)  penetapan bahwa kegagalan dalam memenuhi atau mematuhi keputusan 

akhir juri tidak konsisten dengan kewajiban yang tercantum dalam 

Perjanjian ini; dan 

(b) sesuai dengan Pasal 28.17 (Laporan Awal), rekomendasi bahwa tergugat 

mematuhi atau memenuhi keputusan akhir juri. 

12. Pihak yang berselisih dapat meminta pelaksanaan keputusan juri arbitrase yang dilakukan 

berdasarkan ICSID Convention, New York Convention, atau Inter-American Convention terlepas 

dari apakah proses telah dilakukan berdasarkan ayat 11. 

13.  Suatu klaim yang diajukan ke arbitrase berdasarkan Bagian ini harus dianggap timbul 

dari hubungan komersial atau transaksi sesuai dengan tujuan yang tercantum pada Pasal I dari 

New York Convention dan Pasal I dari Inter-American Convention. 

 

Pasal 9.29: Layanan Dokumen 

Penyampaian pemberitahuan dan dokumen lainnya untuk suatu Pihak ditujukan atas 

nama Pihak yang tercantum dalam Lampiran 9-D (Layanan Dokumen Pihak Berdasarkan Bagian 

B). Pihak tersebut harus menyediakan informasi kepada publik dan memberitahukan Pihak 

lainnya atas perubahan lokasi dengan merujuk kepada Lampiran tersebut. 
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Lampiran 9-A 

Hukum Kebiasaan Internasional 

 

 Semua Pihak mengonfirmasi pemahaman mereka bersama bahwa "hukum kebiasaan 

internasional" pada umumnya dan secara khusus disebutkan dalam Pasal 9.6 (Standar Perlakuan 

Minimum) dihasilkan dari praktik umum dan konsisten dari Negara yang menjadi acuan untuk 

kewajiban hukumnya. Hukum kebiasaan internasional mengenai standar perlakuan minimum 

bagi orang asing merujuk kepada prinsip Hukum kebiasaan internasional yang melindungi 

investasi orang asing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igj.or.id/


Terjemahan Teks Perjanjian TPP 
www.igj.or.id @TolakTPP 

Lampiran 9-B 

Pengambilalihan 

Semua Pihak mengkonfirmasi pemahaman mereka bersama mereka yakni: 

1.  Suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh suatu Pihak bukan merupakan suatu 

pengambilalihan kecuali mengganggu properti yang berwujud maupun tidak berwujud, atau 

kepentingan properti dalam suatu investasi. 

2.  Pasal 9.7.1 (Pengambilalihan dan Ganti rugi) membahas dua situasi. Yang pertama 

adalah pengambilalihan langsung, di mana investasi dinasionalisasi atau langsung diambil alih 

melalui pemindahan hak milik resmi atau penyitaan sekaligus. 

3.  Situasi kedua yang terdapat dalam Pasal 9.7.1 (Pengambilalihan dan Ganti rugi) adalah 

pengambilalihan tidak langsung, di mana tindakan atau serangkaian tindakan oleh Pihak 

memiliki efek yang setara dengan pengambilalihan langsung tanpa pemindahan hak milik resmi 

atau penyitaan sekaligus. 

(a) Penentuan apakah suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh suatu Pihak, 

dalam situasi tertentu, merupakan suatu pengambilalihan tidak langsung, 

membutuhkan penyelidikan atas kasus per kasus, dengan mempertimbangkan 

fakta, diantarainya adalah faktor-faktor: 

(i) dampak ekonomi dari tindakan pemerintah, meskipun fakta bahwa suatu 

tindakan atau serangkaian tindakan oleh suatu Pihak memiliki efek buruk 

pada nilai ekonomi dari investasi, berdiri sendiri, tidak menetapkan bahwa 

pengambilalihan tidak langsung telah terjadi; 

(ii) sejauh mana tindakan pemerintah untuk ikut campur secara nyata, 

mendukung investasi secara wajar;36 dan 

(iii) karakter tindakan pemerintah. 

(b)  Tindakan non diskriminasi sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh suatu Pihak 

yang telah dirancang dan diterapkan untuk melindungi tujuan kesejahteraan 

                                                           
36Untukkepastian lebih jauh, apakah harapaninvestasiyang didukunginvestoradalahwajartergantung, sejauhrelevan, faktor-faktor 

sepertiapakahpemerintah menyediakaninvestordenganmengikatjaminan tertulisdansifat dan tingkatperaturanpemerintah ataupotensiperaturan 

pemerintahdisektor yang terkait. 
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masyarakat yang sah, seperti kesehatan masyarakat37 keselamatan dan 

lingkungan, bukan merupakan pengambilalihan tidak langsung, kecuali dalam 

keadaan tidak wajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37Untukkepastian lebih jauh,dantanpa membatasiruang lingkupsub ayatini, tindakanregulasiuntuk melindungikesehatan masyarakat, antara lain, 

tindakan yang dilakukan sesuai dengan regulasi mengenai, harga danpasokan, danpenggantian untuk, obat-obatan(termasuk produk biologi), 

diagnostik, vaksin,peralatan medis, terapigendan teknologi, bantuanyang berhubungan dengan kesehatan, peralatandandarah sertaproduk yang 

berhubungan dengan darah. 
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Lampiran 9-C 

Pengambilalihan Berkaitan dengan Tanah 

1. Sekalipun kewajiban pada Pasal 9.7 (Pengambilalihan dan Ganti rugi), 

menyebutkan  Singapura sebagai Pihak pengambilalih, setiap tindakan pengambilalihan yang 

langsung berhubungan dengan tanah harus untuk sebuah tujuan, dan setelah pembayaran ganti 

rugi berdasarkan nilai pasar, sesuai dengan undang-undang domestik yang berlaku38 dan setiap 

amandemen selanjutnya berkaitan dengan jumlah ganti rugi di mana amandemen tersebut 

menyebutkan metode penentuan ganti rugi yang tidak kurang menguntungkan bagi  investor 

untuk investasi yang diambil alih dari Metode seperti penentuan dalam undang-undang domestik 

yang berlaku pada saat perjanjian ini berlaku bagi Singapura. 

2. Sekalipun kewajiban pada Pasal 9.7 (Pengambilalihan dan Ganti rugi), 

di mana Vietnam adalah Pihak yang mengambil alih, setiap tindakan pengambilalihan langsung 

berhubungan dengan tanah harus: (i)  untuk tujuan sesuai dengan undang-undang domestik yang 

berlaku;39 dan (ii) pembayaran ganti rugi dilakukan setara dengan harga pasar dan tetap 

menerapkan undang-undang domestik yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38Undang-undangdomestikyang berlakuadalahThe Land Acquistion Act.(Cap. 152) pada tanggalberlakunyadari Perjanjian untuk Singapura ini. 
39Undang-undangdomestikyang berlakuadalahVietNam’Land Law,UU No.45/2013/QH13danDecree No. 44/2014/NDCP-MengaturHargaTanah, 

pada tanggalmulai berlakunyaPerjanjian ini bagi Viet Nam. 
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Lampiran 9-D 

Layanan Dokumen Pihak Berdasarkan Bagian B (Penyelesaian Perselisihan antara 

Australia 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Australia dengan mengirimkan ke: 

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan 

R.G. Casey Building 

John McEwen Crescent 

Barton ACT 0221 

Australia 

 

Brunei Darussalam 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Brunei Darussalam dengan mengirimkan ke: 

Sekretaris Tetap (Trade) 

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan 

Jalan Subok 

Bandar Seri Begawan, BD 2710 

Brunei Darussalam 

 

Kanada 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Kanda dengan mengirimkan ke: 

Kantor Wakil Jaksa Agung Kanada 

Justice Building 

239 Wellington Street 

Ottawa, Ontario 

K1A 0H8 

Kanada 

 

Chili 

http://www.igj.or.id/


Terjemahan Teks Perjanjian TPP 
www.igj.or.id @TolakTPP 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Chili dengan mengirimkan ke: 

DireccióndeAsuntosJurídicosdelMinisteriodeRelacionesExterioresdelaRepúblicadeChili 

Teatinos180 

Santiago 

Chili 

Jepang 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Jepang dengan mengirimkan ke: 

            BiroUrusanEkonomi 

            Departemen Luar Negeri 

            2-2-1Kasumigaseki, Chiyoda-ku 

            Tokyo 

            Jepang 

Malaysia 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Malaysia dengan mengirimkan ke: 

ChambersKejaksaan Agung 

            Level 16, No. 45PersiaranPerdana 

            Presint4 

            Pemerintah FederalCentreAdministratif 

            62100Putrajaya 

            Malaysia 

Mexico 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Mexicodengan mengirimkan ke: 

            DirecciónGeneraldeConsultoriaJurídicadeComercioInternacional 

            AlfonsoReyes#30, piso17 
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            KolonelHipódromoCondesa 

            Del. Cuauhtémoc 

            MéxicoD.F 

C.P. 06140                                                                                                                                                     

Selandia Baru 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Selandia Baru dengan mengirimkan ke: 

Sekretaris 

            DepartemenLuar Negeri dan Perdagangan 

            195LambtonQuay 

            Wellington 6011 

            Selandia Baru 

Peru 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Australia dengan mengirimkan ke: 

 DirecciónGeneraldeAsuntosdeEconomiaInternacional, 

             CompetenciayProductividad 

             MinisteriodeEconomiayFinanzas 

            JironLampa277, piso5 

            Lima, Peru 

Singapura 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Singapura dengan mengirimkan ke: 

           Sekretaris tetap 

           Departemen Perdagangan& Industri 

           100High Street#09-01 
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           Singapore179434 

           Singapore 

Amerika Serikat 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Amerika Serikat dengan mengirimkan ke: 

DirekturEksekutif(L/EX) 

Kantor PenasihatHukum 

Departemen Luar Negeri 

Washington, D.C.20520                          

United States of America 

 

VietNam 

Pemberitahuan dan dokumen lain dalam perselisihan berdasarkan Bagian B akan dilayani 

di Vietnam dengan mengirimkan ke: 

Direktur Jenderal 

DepartemenHukum Internasional 

Departemen Kehakiman 

60TranPhuJalan 

Distrik BaDinh 

HaNoi 

VietNam 

 

 

 

 

 

 

http://www.igj.or.id/


Terjemahan Teks Perjanjian TPP 
www.igj.or.id @TolakTPP 

Lampiran 9-E40 

Pemindahan 

 

Chili 

1.  Meskipun tertera pada Pasal 9.8 (Pemindahan) Chili memiliki hak atas Bank Sentral Chili 

(Banco Central de Chili) untuk melakukan atau mengambil langkah-langkah sesuai dengan UU 

18.840, Hukum Organik Konstitusi Bank Sentral Chili (Ley 18.840, Ley Orgánica 

Constitucional del Banco Central de Chili), dan Decreto con Fuerza de Ley No3 de 1997, Ley 

General de Bancos (General Banking Act) dan Ley 18.045, Ley de Mercado de Valores 

(Securities Market Law), dalam rangka memastikan stabilitas mata uang dan pelaksaanaan 

normal akan pembayaran dalam dan luar negeri. Langkah-langkah tersebut meliputi, antara lain, 

pembentukan larangan atau pembatasan pembayaran saat ini dan transfer (gerakan modal) ke 

atau dari Chili, serta transaksi yang terkait, seperti permintaan deposito, investasi atau kredit dari 

atau ke luar negeri , dikenakan GWM (encaje). 

2.  Meskipun tertera pada  ayat 1, hak tersebut mensyaratkan Bank Sentral Chili untuk 

melaksanakan dengan merujuk kepada Pasal 49 Nomor 2 UU 18,840, yaitu tidak akan melebihi 

30 persen dari jumlah yang dipindahkan dan tidak akan dikenakan untuk jangka waktu lebih dari 

dua tahun. 

 

 

 

 

 

                                                           
40Untukkepastian lebih jauh, Lampiran iniberlakuuntukpemindahan yang dilindungi oleh  Pasal9.8(Pemindahan) dan pembayarandan pemindahan 

yang dilindungi oleh Pasal10.12(Pembayaran danPemindahan). 
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Lampiran 9-F 

DL 600 

 

Chili 

1.  Kewajiban dan komitmen yang terkandung dalam Bab ini tidak berlaku untuk Keputusan 

Hukum 600, Foreign Insvestment Statue(Decreto Ley 600, Estatuto de la inversi Extranjera) 

(selanjutnya disebut dalam Lampiran ini sebagai "DL 600"), atau pengganti-penggantinya, dan 

Hukum 18.657, Foreign Capital Investment Law(Ley 18.657, Ley de Fondos de inversi de 

Capital Extranjero), sehubungan dengan: 

(a) Hak Komite Investasi Asing Chili (Comité de Inversiones Extranjeras) atau 

penggantinya untuk menerima atau menolak permohonan untuk berinvestasi 

melalui kontrak investasi sesuai dengan DL 60041 dan hak untuk mengatur syarat 

dan kondisi investasi asing sesuai dengan DL 600 dan Hukum 18.657. 

(b) Hak untuk mempertahankan persyaratan yang ada untuk memindahkan dari Chili 

hasil dari penjualan dari semua atau sebagian dari investasi investor dari suatu 

Pihak atau dari likuidasi sebagian atau keseluruhan investasi yang mungkin tidak 

terjadi sampai periode yang tidak melebihi: 

(i) dalam kasus investasi yang dibuat sesuai dengan DL 600, satu tahun dari 

tanggal pemindahan ke Chili; atau 

(ii) dalam hal investasi yang dibuat berdasarkan UU 18.65742 lima tahun 

dari tanggal pemindahan ke Chili. 

(c) Hak untuk mengadopsi langkah-langkah, sesuai dengan Lampiran ini, 

menetapkan program masa depan khusus secara sukarela sebagai tambahan dari 

rezim umum untuk investasi asing di Chili, kecuali bahwa setiap tindakan tersebut 

dapat membatasi pemindahan dari Chili atas hasil dari penjualan semua atau 

setiap bagian dari investasi investor dari Pihak lain atau dari likuidasi sebagian 

atau keseluruhan investasi untuk jangka waktu tidak melebihi lima tahun dari 

tanggal pemindahan ke Chili. 

                                                           
41Otorisasidanpelaksanaankontrakinvestasi denganDL600oleh investordariPihakatauinvestasi yang dilindungi tidak menciptakanhakpada bagian 

dariinvestoratauinvestasiyang dilindungiuntuk terlibat dalamkegiatantertentudiChili. 
42Hukum18,657adalahpenyusutan dari1 Mei2014hukum20.712. PersyaratanPemindahanditerapkanberdasarkan sub-ayat(b) (ii) hanyaakanberlaku 

untukinvestasi yang dilakukanberdasarkan UU18,657sebelum 1 Mei2014 dantidakinvestasi yang dilakukanberdasarkan UU20,712 
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2.  Untuk kepastian yang lebihjauh, kecuali sejauh yang tertera pada ayat 1 (b) atau (c) 

memberikan pengecualian dengan Pasal 9.8 (Pemindahan), investasi yang masuk melalui kontrak 

investasi dengan merujuk kepada DL 600, melalui UU 18.657 atau melalui program investasi 

sukarela khusus di masa depan, maka akan dikenakan kewajiban dan komitmen sesuai dengan 

Bab ini, sejauh investasi tersebut termasuk dalam investasi yang dilindungi sesuai dengan Bagian 

9 (Investasi). 
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Lampiran 9-G 

Utang publik 

1.  Semua Pihak mengakui bahwa pemberian utang yang diterbitkan oleh suatu Pihak akan 

menyebabkan risiko komersial. Untuk kepastian, tidak ada keputusan akhir yang akan dilakukan 

atas nama penggugat untuk klaim berdasarkan Pasal 9.18.1 (a) (i) (A) (Pengajuan klaim kepada 

Arbitrase) atau Pasal 9.18.1 (b) (i) (A) sehubungan dengan ketidakmampuan atau tidak 

melakukan pembayaran utang yang diterbitkan oleh suatu Pihak kecuali penggugat menemukan 

masalah dalam membuktikan ketidakmampuan atau tidak melakukan pembayaran tersebut 

merupakan pelanggaran dari kewajiban pada Bagian A, termasuk pengambilalihan tidak terganti 

rugi berdasarkan Pasal 9.7 (Pengambilalihan dan Ganti rugi). 

2.  Tidak ada klaim bahwa restrukturisasi utang yang diterbitkan oleh suatu Pihak melanggar 

kewajiban pada Bagian A dapat diajukan kepada, atau jika sudah diajukan dapat dilanjutkan, ke  

arbitrase berdasarkan Bagian B jika restrukturisasi adalah restrukturisasi yang dinegosiasikan 

pada saat penyerahan, atau menjadi restrukturisasi yang dinegosiasikan setelah pengajuan itu, 

kecuali untuk klaim bahwa restrukturisasi melanggar Pasal 9.4 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 

9.5 (Perlakuan atas Warganegara Yang Diistimewakan) 

3.  Meskipun tertera pada Pasal 9.18.4 (Penyampaian Klaim untuk Arbitrase), dan tunduk 

pada ayat 2, investor dari Pihak lain tidak akan mengajukan klaim berdasarkan Bagian B di mana 

restrukturisasi utang yang diterbitkan oleh suatu Pihak melanggar kewajiban pada Bagian A, 

selain Pasal 9.4 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 9.5 (Perlakuan atas Warganegara Yang 

Diistimewakan),  kecuali 270 hari telah berlalu sejak tanggal penerimaan permintaan konsultasi 

secara tertulis oleh tergugat sesuai dengan Pasal 9.17.2 (Konsultasi dan Negosiasi) 
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Lampiran 9-H 

1.  Keputusan akan kebijakan investasi luar negeri Australia, yang terdiri dari Foreign 

Acquisition and Takeovers Act 1967, Foreign Acquisitionand Takeovers Regulations 1989, 

Financial Sectors (Shareholding)1989, dan Laporan Menteri terkait oleh Bendahara 

Persemakmuran Australia atau menteri yang bertindak atas namanya, dalam menyetujui atau 

tidak proposal investasi asing, tidak berdasarkan ketentuan penyelesaian perselisihan pada 

Bagian B (Penyelesaian Perselisihan antara Investor dan Negara) atau Bab 28 (Penyelesaian 

Perselisihan). 

2.  Sebuah keputusan oleh Kanada yang dilakukan setelah melakukan kajian dengan 

mengacu kepada Investment Canada (RSC 1985, c.28 (1 Supp.)), sehubungan dengan diizinkan 

atau tidak untuk investasi yang sedang dikaji, tidak berdasarkan pada ketentuan penyelesaian 

perselisihan pada Bagian B (Penyelesaian Perselisihan antara Investor dan Negara) atau Bab 28 

(Penyelesaian Perselisihan). 

3. Sebuah keputusan oleh Komisi Nasional Penanaman Modal Asing (Comisión Nacional 

de Inversiones Extranjeras) yang dilakukan setelah melakukan kajian atas Annex I, Meksiko 

(Tindakan yang Ada), angka 3, halaman 7 sehubungan dengan diizinkan atau tidak untuk 

investasi yang sedang dikaji, tidak berdasarkan pada ketentuan penyelesaian perselisihan pada 

Bagian B (Penyelesaian Perselisihan antara Investor dan Negara) atau Bab 28 (Penyelesaian 

Perselisihan). 

4.  Keputusan yang mengacu pada New Zealand’s Overseas Investment Act 

2005,sehubungan dengan persetujuan, atau penolakan, untuk transaksi investasi luar negeri yang 

membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, tidak 

berdasarkan pada ketentuan penyelesaian perselisihan pada Bagian B (Penyelesaian Perselisihan 

antara Investor dan Negara) atau Bab 28 (Penyelesaian Perselisihan). 
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Lampiran 9-I 

 Mekanisme Ratchet untuk Tindakan Tidak Sesuai 

 

Meskipun Pasal 9.11.1 (c) (Tindakan Tidak Sesuai), untuk Viet Nam selama tiga tahun 

setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini: 

(a) Pasal 9.4 (Perlakuan Warga Negara) Pasal 9.5 (Perlakuan atas Warganegara Yang 

Diistimewakan), Pasal 9.9 (Persyaratan Kinerja) dan Pasal 9.10 (Manajemen 

Senior dan Dewan Direksi) tidak berlaku untuk amandemen apapun setiap 

tindakan yang tidak sesuai merujuk kepada dalam Pasal 9.11.1 (a) (Tindakan 

Tidak Sesuai) sejauh bahwa amandemen tidak mengurangi kesesuaian atas 

tindakan, karena sudah ada pada saat berlakunya Persetujuan ini untuk Viet Nam, 

dengan 9.4 (Perlakuan Warga Negara), Pasal 9.5 (Perlakuan atas Warganegara 

Yang Diistimewakan), Pasal 9.9 (Persyaratan Kinerja) atau Pasal 9.10 

(Manajemen Senior dan Dewan Direksi); 

(b) Viet Nam tidak akan mencabut hak atau keuntungan dari investor atau investasi 

yang dilindungi milik Pihak lain, dalam ketergantungan di mana investor atau 

investasi yang dilidungi tersebut telah mengambil tindakan konkret43 melalui 

amandemen apapun atas tindakan tidak sesuai yang dimaksud dalam Pasal 9.11.1 

(a) (Tindakan Tidak Sesuai) yang menurunkan kesesuaian yang terjadi sebelum 

amandemen dilakukan.  

(c) Viet Nam akan memberikan kepada Pihak lain rincian perubahan apapun untuk 

tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.11.1 (a) 

(Tindakan Tidak Sesuai) yang akan menurunkan kesesuaian atas tindakan yang 

ada sebelum terjadinya amandemen, setidaknya 90 hari sebelum amandemen 

dilakukan. 

Lampiran 9-J 

Pengajuan Klaim kepada Arbitrase 

                                                           
43Aksi nyata termasuk sumber jaringan atau modal untuk  membangun atau mengembangkan bisnis dan mengaplikasikan surat  ijin dan lisensi. 
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1. Seorang investor dari suatu Pihak tidak diperbolehkan untuk mengajukan klaim ke 

arbitrase dengan merujuk kepada Bagian B, kepada Chili, Peru, Mexico, dan Viet Nam yang 

telah melanggar kewajiban berdasarkan Bagian A baik: 

(a) atas nama sendiri berdasarkan Pasal 9.18.1 (a) (Pengajuan Klaim ke Arbitrase); 

atau 

(b) atas nama suatu perusahaan dari Chili, Peru, Meksiko atau Viet Nam, yang 

merupakan badan hukum di mana investor memiliki atau mengendalikan 

langsung atau tidak langsung pada 9.18.1 (b) (Pengajuan Klaim ke Arbitrase), jika 

investor atau perusahaan, masing-masing, telah menuduh bahwa pelanggaran 

kewajiban pada Bagian A dalam proses sebelum pengadilan atau mahkamah 

administratif di Chili, Peru, Meksiko atau Viet Nam. 

 

2. Untuk kepastian yang jauh, jika seorang investor dari sebuah Pihak memilih untuk 

mengajukan klaim dari tipe yang diuraikan dalam ayat 1 ke pengadilan atau mahkamah 

administratif di Chili, Peru, Meksiko atau Viet Nam, maka pemilihan yang akan dilakukan secara 

ekslusif dan definitive, dan investor tidak bisa mengajukan klaim dengan merujuk kepada Bagian 

B. 
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Lampiran9-K 

PenyampaianKlaimtertentuuntukTiga TahunSetelahPemberlakuan 

 

Malaysia 

Tanpa mengurangihakpenggugatuntukmengajukan klaimlain untukarbitraseberdasarkan 

Pasal9.18(Penyampaian Klaimke Arbitrase), Malaysiatidakmenyetujuipengajuanklaimbahwa 

Malaysiatelah melanggarkontrakpengadaan pemerintahdenganinvestasitertutup, pada nilai 

kontrakyang ditentukan, untuk jangka waktutigatahunsetelah tanggalberlakunyaPersetujuan 

iniuntukMalaysia. nilaikontrakyang ditentukanadalah: (a) untuk barang-barang, SDR1.500.000; 

(B) untuk layanan, SDR2.000.000; dan(c) untuk konstruksi, SDR63.000.000. 
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Lampiran 9-L 

Perjanjian investasi 

 

A.  Perjanjian dengan klausul arbitrase internasional yang dipilih 

1.   Seorang investor dari suatu Pihak dapat tidak mengajukan klaim atas pelanggaran 

perjanjian investasi ke arbitrase dengen merujuk kepada Pasal 9.18.1 (a) (i) (C) (Pengajuan 

Klaim ke Arbitrase) atau Pasal 9.18.1 (b) (i) (C) jika dalam perjanjian investasi disebutkan 

adanya persetujuan tergugat kepada investor untuk menengahi dugaan pelanggaran perjanjian 

investasi dan selanjutnya menyetujui bahwa: 

(a) klaim dapat diajukan untuk pelanggaran perjanjian investasi dengan setidaknya 

merujuk kepada salah satu alternatif sebagai berikut: 

(i) ICSID Convention dan ICSID Rules of Procedures for Arbitration 

Proceedings, selama kedua tergugat dan Pihak investor merupakan pihak 

padaICSID Convention; 

(ii) ICSID Additional Facility Rules, selama baik tergugat atau Pihak investor 

merupakan pihak pada ICSID Convention; 

(iii) UNCITRAL Arbitration Rules; 

(iv) ICC Arbitration Rules; atau 

(v) LCIA Arbitration Rules; dan 

(b) dalam kasus arbitrase tidak terdapat pada ICSID Convention, tempat hukum 

arbitrase harus: 

 (i) di wilayah suatu Negara yang menjadi pihak pada New York Convention; 

dan 

(ii) di luar wilayah tergugat. 
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2.  Menyimpang Pasal 9.20.2 (b) (Kondisi dan Pembatasan Persetujuan dari Para Pihak), jika 

penuntut mengajukan klaim ke arbitrase bahwa tergugat telah melanggar: 

(a)  kewajiban pada Bagian A berdasarkan Pasal 9.18.1 (a) (i) (A) (Pengajuan 

klaim kepada Arbitrase) atau Pasal 9.18.1 (b) (i) (A); atau 

(b)  otorisasi investasi berdasarkan Pasal 9.18.1 (a) (i) (B) atau Pasal 9.18.1 (b) 

(i) (B), pengajuan penggugat dari pengabaian tertulis tidak akan 

menghalangi haknya untuk memulai atau melanjutkan arbitrase pada 

perjanjian investasi, jika perjanjian investasi memenuhi kriteria dalam ayat 

1, sehubungan dengan ukuran diduga merupakan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.18. 

3.  Jika penggugat: 

(a)  mengajukan klaim ke arbitrase bahwa tergugat telah melanggar kewajiban pada 

Bagian A berdasarkan Pasal 9.18.1 (a) (i) (A) (Pengajuan klaim kepada Arbitrase) 

atau Pasal 9.18.1 (b) ( i) (A) atau otorisasi investasi berdasarkan Pasal 9.18.1 (a) 

(i) (B) atau Pasal 9.18.1 (b) (i) (B); dan 

(b) mengajukan klaim ke arbitrase pada perjanjian investasi yang memenuhi kriteria 

dalam ayat 1, dan klaim memiliki pertanyaan hukum atau fakta kesamaan dan 

timbul dari peristiwa yang sama atau keadaan, 

pihak yang berselisih dapat mencari rangka konsolidasi sesuai dengan persetujuan 

dari semua pihak yang berselisih berusaha ditutupi oleh perintah atau ketentuan 

ayat 2 melalui 10 Pasal 9.27 (Konsolidasi). 

 

B.  Perjanjian tertentu antara Peru dengan investasi yang dilindungi atau dengan 

investor44 

1.  Berdasarkan Legislative Decrees662 dan 757, Peru dapat mengadakan perjanjian yang 

dikenal sebagai "perjanjian stabilitas" dengan investasi yang dilindungi atau investor dari 

Pihak lain. 

                                                           
44Fakta bahwa lampiran ini ditujukan hanya untuk Perjanjian yang dilakukan oleh Peru tidak menyebabkan prasangka akan ketentuan pengadilan 

yang dilakukan berdasarkan Bagian B mengenai apakah sebuah perjanjian yangdilakukan oleh Pemerintah atau Pihak lain sesuai dengan definisi 

“perjanjian investasi” pada pasal 9.1 (Definisi) 
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2.  Sebagai bagian dari perjanjian stabilitas dimaksud pada ayat 1, Peru diberikannya 

manfaat tertentu untuk investasi yang dilindungi atau investor yang merupakan pihak perjanjian. 

Manfaat ini biasanya mencakup komitmen untuk mempertahankan rezim pajak penghasilan yang 

ada berlaku untuk investasi tertutup tersebut atau investor selama jangka waktu tertentu. 

3.  Perjanjian stabilitas dimaksud pada ayat 1 dapat merupakan salah satu instrumen yang 

ditulis dari beberapa instrumen yang membentuk sebuah "perjanjian investasi", sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 9.1 (Definisi)45. Jika hal tersebut merupakan sebuah kasus, pelanggaran 

seperti perjanjian stabilitas dengan Peru mungkin merupakan pelanggaran dari suatu bagian dari 

perjanjian investasi. 

4. Jikaperjanjianstabilitasbukan merupakansalah satudaribeberapa instrumenyang 

membentuksebuah"perjanjian investasi", sebagaimana ditetapkan dalam Pasal9.1(Definisi), 

pelanggaransepertiperjanjianstabilitas denganPerubukan merupakanpelanggaranperjanjian 

investasi. 

C. BatasanpersetujuanMeksikokepada Arbitrase 

1. Tanpa mengurangihakpenggugatuntuk mengajukanklaim lainberdasarkan 

Pasal9.18(Pengajuan Klaimkepada Arbitrase), Meksiko tidakmenyetujuipengajuan klaim 

kepadaarbitraseberdasarkan Pasal9.18.1(a) (i) (C )atau9.18.1(b) (i) (C) jikapengajuan klaim 

kepada arbitrase tersebut tidak konsisten dengan hukum yang berlaku pda:46: 

(a) Pasal 20 dan 21 dari Hydrocarbons Law; 

(b)  Pasal 98, Ayat 2 dari Law on Public Works and Related Services; 

(c) Pasal 139, ayat 3 dari Public Private Partnership Law; 

(d) Pasal 80 dari Law on Roads, Bridges, and Federal Motor; 

(e) Ayat 2 dari Ports Law; 

(f) Pasal 3, ayat 2 dari Airports Law; 

(g) Pasal 4, ayat 2 dari Regulatory Law of the Railway Service; 

                                                           
45Untuk kepastian lebih jauh, untuk instrumen tertulis yang terdiri dari beberapa bagian untuk melakukan  “perjanjian investasi”, sebagaimana 

didefinisikan pada Pasal 9.1 (Definisi), satu atau lebih dari instrumen tersebut harus memberikan hak untuk  investasi yang dilindungi  atau 

investor yang didefinisikan pada sub ayat (a), (b), atau (c) dari definisi tersebut. Suatu perjanjian yang stabil dapat ditulis dari instrumen yang 

terdiri dari beberapa bagian sehingga dapat membuat “perjanjian investasi” , bahkan jika kestabilan perjanjian tersebut bukan instrumen yang 

dimaksud pada saat haknya diberikan. 
46Untuk kepastian lebih jauh, istilah “otoritas pada undang-undang” termasuk  mengenai kelalaian. 
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(h) Pasal 264, ayat 2 dari Commercial and Navigation Maritimes Law;  

(i) Pasal 3, ayat 2 dari Civil Aviation Law; dan 

(j)  Pasal 28, ayat 20, Bagian VII, dari Political Constitution of the United Mexican 

States dan  Pasal 312 dari Federal Telecommunications and Broadcasting Law,  

Bagaimanapun, penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan (i) 

tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan atau melanggar perjanjian investasi. 

2. Jikahukum apapunmengacu kepada ayat1diubahuntuk memungkinkanpengajuanklaim 

kepada arbitrase setelah berlakunyaPerjanjian inibagi Meksiko, maka ayat 1 tidak boleh 

diaplikasikan.47 

D.Entitas Kanada Tertentuyang terdapat di subbagian(c) dari definisi 

Untuk Kanada, otoritasdi tingkat pusatpemerintahantermasukentitas yang terdaftar 

padaLampiranIIIdariFinancial Administration Act(RSC 1985, c. F-11), dan pelabuhanatau 

jembatanberwenang, yangtelah menyepakati perjanjian investasi dengan merujuk kepada 

subbagian(c) daridefinisi"perjanjian investasi" hanya jikapemerintahmengarahkanatau 

mengontrol operasional atau kegiatan sehari-hari dari entitas atau 

otoritasmelaksanakankewajibannya berdasarkanperjanjian investasi. 

                                                           
47Untuk kepastian lebih jauh,  ketika sebuah hukum mengacu kepada ayat 1 dikembangkan sesuai dengan ayat 2, amandemen apapun yang dibuat 
setelah hukum tersebut, tidak dapat dibuat kembali atas penerapan ayat 1. 
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