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BAB17 

BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENUNJUKKAN MONOPOLI 

 

Pasal17.1: Definisi-definisi 

Untukdigunakan pada Babini: 

PengaturanadalahpengaturanpadaKreditEksporyang Didukung Secara Resmi (Arrangement 

on Officially Supported Export Credits), dikembangkandalam kerangkaOrganisasi 

untukKerjasama Ekonomidan Pembangunan(Organization for Economic Co-operation and 

Development /OECD), atauusahapenggantinya, baik yangdikembangkandi dalam ataupun di 

luarkerangkaOECD, yang telahdiadopsi olehsetidaknya12AnggotaWTOasliyang 

merupakanPesertapengaturan (arrangement) pada tanggal 1 Januari, 1979; 

Kegiatan komersialadalahkegiatandimanaperusahaanmemiliki orientasiuntuk menghasilkan 

keuntungan1 danyangmenghasilkanproduksibarang ataupasokanlayanan yangakan dijual 

kepadakonsumendi pasaryang relevandalam jumlahdandengan harga yangditentukan 

olehperusahaan;2 

Pertimbangan komersialadalahharga, kualitas, ketersediaan, pemasaran, transportasi, 

danpersyaratan dan ketentuanpembelianatau penjualan, ataufaktor-faktor lainyang biasanya 

akandiperhitungkandalamkeputusan komersialdariperusahaan swastadibisnis yang 

bersangkutanatau industrilainnya; 

Penunjukan adalah menetapkan, menunjuk ataumenguasakan monopoli, atau memperluas 

cakupanmonopoliuntuk memenuhitambahanbarang atau jasa; 

Penunjukan monopoliadalahmonopoli milik swastayangditunjuksetelah 

tanggalberlakunyaPerjanjian ini danmonopoli milik pemerintah manapun yang ditunjuk atau 

telah ditunjuk oleh suatu Pihak. 

Monopoli Pemerintahadalahmonopoliyang dimiliki, ataudikontrol melaluikepemilikan, oleh 

suatu Pihakataumonopolipemerintahlain; 

Dana PensiunMandiriadalahsuatu perusahaanyang dimiliki, ataudikontrol 

melaluikepemilikan, olehPihak yang: 

(a) yang terlibat secara eksklusif dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

                                                           
1 Untuk kepastian lebih jauh, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi dengan berbasis tidak berorientasi pada keuntungan 

atau yang berbasis pada pemulihan biaya tidak termasuk dalam kegiatan yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. 
2Untuk kepastian lebih jauh, penerapan nilai umum di pasar yang relevan tidak ditafsirkan sebagai keputusan penetapan harga, produksi, 

persediaan dari suatu perusahaan oleh suatu Pihak . 
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(i)  mendaftarkan atau menyediakan rencana untuk pensiun, pensiunan, 

jaminan sosial, kecacatan, kematian atau imbalan kerja, atau  dalam 

bentuk kombinasi lain yangsemata-mata 

untukkepentinganperoranganyang berkontribusi padarencanadan 

penerima manfaattersebut; atau 

(ii) menginvestasikan aset kepada perencanaan ini. 

(b)   memilikikewajiban gadaikepadaperorangansebagaimana dimaksud 

dalamhuruf(a)(i); dan 

(c)  bebas daripengaturan investasioleh pemerintah suatu Pihak;3 

Pasaradalahpasargeografis dankomersial untukbarang atau jasa; 

Monopoliadalahsuatu entitas, termasuklembagakonsorsiumatau agen pemerintah, dimana di 

dalam setiappasardi wilayahPihak telah ditunjuksebagai satu-

satunyapenyediaataupembelibarang atau jasa, tetapi tidak termasuksuatu entitas yangtelah 

mendapatkan hak eksklusif atas kekayaan intelektual berdasarkan hibah. 

Bantuan non-komersial4adalahbantuan kepadabadan usaha milik negara dimana negara 

yang diberikan oleh pemerintah yang memiliki atau mengendalikan, dimana: 

(a)  "bantuan" adalah: 

(i)  pemindahan dana secara langsung atau kemungkinan pemindahan dana 

atau liabilitas secara langsung, seperti: 

(A)  hibahataupembebasan utang; 

(B)  pinjaman, jaminan pinjamanatau jenispembiayaandengan 

persyaratan yang lebihmenguntungkandaripada yang 

tersediasecara komersial untukperusahaantersebut;atau 

(C)  kewajaran permodalan yangtidak konsistendengan 

praktekinvestasi yang umum,termasukuntuk penyediaan risiko 

modal, investorswasta; atau 

                                                           
3Petunjuk investasi dari pemerintah suatu Pihak: (a) tidak termasuk bimbingan umum dengan mematuhi risiko relokasi dan manajemen yang 

tidak konsisten dengan praktik-praktik  investasi umum; (b) tidak menunjukkan, kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh kehadiran 

pemerintah resmi di jajaran Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Investasi suatu perusahaan. 
4Untuk kepastian lebih jauh, bantuan non-komersial tidak termasuk: (a) transaksi antar kelompok di dalam kelompok perusahaan yang 

termasuk BUMN, misalnya, antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, atau antara sesama anak perusahaan, dimana praktek bisnis 

pada umumnya mensyaratkan tersedianya laporan keuangan dari kelompok tersebut tidak termasuk laporan mengenai transaksi di dalam 

kelompok tersebut; (b) transaksi lain diantara BUMN yang konsisten dengan praktik umum yang berlaku pada perusahaan swasta dalam 

kategori wajar; atau (c) Pengiriman Dana dari suatu Pihak, yang dikumpulkan dari kontribusi rencana pensiun, pensiunan, keamanan sosial, 

disabilitas, kematian atau kepentingan karyawan,atau kombinasi salah satunya, terhadap dana pensiun mandiri atas nama kontributor dan 

penerima manfaat.  
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(ii)  barang atau jasa selain infrastruktur umum dengan persyaratan yang 

lebih menguntungkan daripada yang tersedia secara komersial untuk 

perusahaan tersebut; 

(b) "berdasarkan kepemilikan atau kendali BUMN "5 adalah Pihak atau salah satu dari 

Pihak perusahaan negara atau pihak BUMN: 

(i)  secara eksplisit membatasi akses bantuan kepada BUMN salah satu 

Pihak; 

(ii)  menyediakan bantuan yang penggunaannya didominasi oleh BUMN 

salah satu Pihak; 

(iii)  menyediakan sejumlah bantuan yang dalam jumlah besar yang tidak 

sesuai untuk BUMN salah satu Pihak; atau 

(iv)  dinyatakan membantu BUMN salah satu Pihak melalui kebijakannya 

dalam pemberian bantuan; 

Mandat pelayanan publik adalah mandat pemerintah di mana BUMN menyediakan 

layanan, baik langsung atau tidak langsung, untuk masyarakat umum di wilayah teritorinya;6 

Sovereign Wealth Fund suatu perusahaan yang dimiliki oleh, atau dikendalikan melalui 

kepemilikan oleh suatu Pihak yang: 

(a)  berfungsi hanya sebagai dana investasi bertujuan khusus atau pengaturan7 

untuk manajemen aset, investasi, dan kegiatan terkait, dengan menggunakan 

aset keuangan dari suatu Pihak; dan 

(b)  merupakan Anggota Forum Dana Kekayaan Pemerintah Internasional 

(International Forum of Sovereign Wealth Funds) atau mendukung Prinsip 

dan Praktik yang berlaku Umum(Generally Accepted Principles and 

Practices/"Asas Santiago") yang diterbitkan oleh International Forum of 

Sovereign Wealth Funds, pada bulan Oktober 2008, atau prinsip dan praktik 

lain yang disepakati oleh para Pihak, 

                                                           
5Dalam menentukan apakah bantuan disediakan oleh “Kebijakan kepemilikan atau kendali BUMN”, penilaian nya harus dilakukan dari 

perluasan diversifikasi kegiatan ekonomi di wilayah Pihak tersebut dan juga ditentukan oleh jangka waktu pelaksanaa bantuan non 

komersial telah dilakukan. 
6Untuk kepastian lebih jauh, layanan untuk masyarakat umum termasuk:  

(a) Distribusi barang 

(b) Penyediaan layanan infrastruktur umum 
7Untuk kepastian lebih jauh, semua Pihak  memahami kata-kata “pengaturan” sebagai alternatif kata  “Dana” yang memperbolehkan 

pemahaman fleksibel kepada pengaturan hukum di mana aset  bisa diivestasikan. 
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dan termasuksetiapsarana yang didirikan dengan tujuankhusus untuk kegiatan sesuai dengan 

tertera pada sub ayat(a) yang sepenuhnya dimilikioleh perusahaan, atau 

seluruhnyadimilikioleh suatu Pihakyangdikelola olehperusahaan;dan 

Badan Usaha Milik Negaraadalahsuatu perusahaanyangterutama bergerakdalam 

kegiatankomersial dimana suatuPihak: 

(a)  secara langsungmemiliki lebih dari50persendarisaham; 

(b)  memegang kendali, melaluikepemilikan, dapat menggunakan lebih 

dari50persenhak suara; atau 

(c)  memegang kekuasaanuntuk menunjukmayoritas dari anggota direksiatau 

badanmanajemensetara lainnya. 

 

Pasal 17.2: Cakupan8 

1. Bab ini berlaku sehubungan dengan kegiatan BUMN dan penunjukan monopoli suatu 

Pihak yang mempengaruhi perdagangan atau investasi antara Pihak di dalam area 

perdagangan bebas.9 

2. Tidak tertera dalam Bab ini yang mencegah bank sentral atau otoritas moneter suatu 

Pihak untuk melakukan pengaturan atau pengawasan atau melakukan kebijakan kredit 

moneter terkait dan kebijakan nilai tukar. 

3.  Tidak tertera dalam Bab ini yang mencegah badan pengawas keuangan suatu Pihak, 

termasuk badan non pemerintah, seperti efek atau bursa berjangka atau pasar, lembaga 

kliring, atau organisasi lain atau asosiasi, untuk melaksanakan pengaturan atau pengawasan 

atas  jasa penyedia keuangan. 

4.  Tidak tertera dalam Bab ini yang mencegah sebuah Pihak, atau salah satu dari 

perusahaan negara atau BUMN untuk melakukan kegiatan bertujuan memberikan resolusi  

atas kejatuhan atau kegagalan lembaga keuangan atau kejatuhan atau kegagalan perusahaan 

lainnya, terutama yang bergerak dalam penyediaan jasa keuangan. 

5.  Bab ini tidak berlaku sehubungan dengan dana kekayaan negara dari suatu Pihak10, 

kecuali: 

                                                           
8Untuk tujuan pada Pasal ini, istilah”Penyedia Layanan Keuangan”, “Lembaga Keuangan”, dan “Layanan Keuangan”memiliki arti yang 

sama sebagaimana tertera pada Pasal 11.1(Definisi) 
9Bab ini juga menerapkan pematuhan kegiatan perusahaan milik negara yang menyebabkan pengaruh yang berlawanan di pemasaran Pihak 

Luar sebagaimana tertera di Bab 17.7 (Pengaruh Berlawanan).  
10Malaysia tidak tunduk pada penyelesaian perkara yang tertera di Bab 28 (Penyelesaian Perkara) dengan mematuhi kendali atau 

kepemilikan perusahaan oleh Khazanah Nasional Berhard untuk jangka waktu dua tahun mengikuti peraturan Perjanjian Malaysia, sesuai 

Reformasi Perundangan Perusahaan Milik Negara. 
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(a)  Pasal 17.6.1 dan Pasal 17.6.3 (Bantuan Non-komersial) berlaku sehubungan 

dengan ketentuan tidak langsung mengenai bantuan non-komersial melalui 

Sovereign Wealth Fund oleh suatu Pihak; dan 

(b)   Pasal 17.6.2 (Bantuan Non-komersial) berlaku sehubungan dengan ketentuan 

bantuan non-komersial oleh Sovereign Wealth Fund. 

6. Bab ini tidak berlaku terhadap: 

(a)  dana pensiun independen dari suatu Pihak; atau 

(b)  suatu perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh dana pensiun mandiri 

dari suatu Pihak, kecuali: 

(i)  Pasal 17.6.1 dan Pasal 17.6.3 (Bantuan Non-komersial) berlaku 

sehubungan dengan penyediaan langsung atau tidak langsung oleh 

suatu Pihak mengenai bantuan non-komersial untuk perusahaan yang 

dimiliki atau dikendalikan oleh dana pensiun mandiri; dan 

(ii)  Pasal 17.6.1 dan Pasal 17.6.3 (Bantuan Non-komersial) berlaku 

sehubungan dengan ketentuan tidak langsung suatu Pihak mengenai 

bantuan non-komersial melalui perusahaan yang dimiliki atau 

dikendalikan oleh dana pensiun mandiri. 

7.  Bab ini tidak berlaku untuk pengadaan pemerintah. 

8.  Tidak tertera dalam Bab ini yang mencegah BUMN dari suatu Pihak untuk 

menyediakan barang atau jasa secara eksklusif untuk Pihak tersebut untuk pelaksanaan fungsi 

pemerintahan Pihak tersebut. 

9.  Tidak tertera dalam Bab ini bisa ditafsirkan untuk mencegah sebuah Pihak untuk: 

(a)  membangun atau mengurus perusahaan negara atau BUMN; atau 

(b)  menunjuk monopoli. 

10.  Pasal 17.4 (Perlakuan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial), Pasal 17.6 

(Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.10 (Transparansi) tidak berlaku untuk layanan yang 

disediakan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah.11 

11.  Pasal 17.4.1 (b), Pasal 17.4.1 (c), Pasal 17.4.2 (b) dan Pasal 17.4.2 (c) (Perlakuan 

Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial) tidak berlaku sejauh pihak BUMN atau 

monopoli yang ditunjuk melakukan pembelian dan penjualan barang atau jasa sesuai dengan: 

(a)  setiap  tindakan tidak sesuai yang ada yang dipertahankan, dilanjutkan, 

diperbaharui, atau diamandemen dengan merujuk kepada 

                                                           
11Untuk tujuan ayat ini, “layanan yang disediakan dalam otoritas pemerintah” memiliki arti yang sama seperti tertera di GATS, termasuk arti 

dari Lampiran Layanan Keuangan yang dapat diaplikasikan. 
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Pasal9.12.1(Tindakan tidak sesuai), Pasal10.7.1(Tindakan tidak sesuai) atau 

Pasal11.10.1(Tindakan tidak sesuai), sebagaimana tercantum 

dalamJadwaluntukLampiranI ataudalam 

BagianAdariJadwaluntukLampiranIII; atau 

(b)  setiap  tindakan tidak sesuai yang ada yang diadopsi atau dipertahankan oleh 

suatu Pihakdi sektor, subsektor, atau kegiatansesuai dengan 

Pasal9.12.2(Tindakan tidak sesuai), Pasal10.7.2(Tindakan tidak sesuai) atau 

Pasal11.10.2(Tindakan tidak sesuai), sebagaimana tercantum 

dalamJadwaluntukLampiran IIataudalam 

BagianBdariJadwaluntukLampiranIII. 

 

Pasal 17.3: Wakil Otoritas  

Setiap pihak harus dapat memastikan bahwa ketika BUMN, BUMN dan monopoli 

yang ditunjuk melaksanakan setiap peraturan, administratif atau otoritas lain pemerintah 

dimana Pihak tersebut telah mengarahkan atau mendelegasikan kepada suatu entitas untuk 

pelaksanaannya, maka entitas tersebut melaksanakannya dengan cara yang konsisten dengan 

kewajiban Pihak tersebut sesuai yang tertulis dalam Perjanjian ini.12 

 

Pasal 17.4: Perlakuan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial 

1.  Setiap pihak harus memastikan bahwa setiap BUMN, ketika terlibat dalam kegiatan 

komersialnya: 

(a)  bertindak sesuai dengan pertimbangan komersial dalam pembelian atau 

penjualan barang atau jasa, kecuali untuk memenuhi persyaratan dari mandat 

pelayanan publik yang konsisten dengan sub ayat (c) (ii); 

(b)  dalam pembelian produk atau layanan: 

(i)  produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan milik Pihak lain, 

perlakuan tidak kurang dari  perlakuan untuk produk atau jasa yang 

disediakan oleh perusahaan yang merupakan milik suatu Pihak, dari  

Pihak lainnya, atau bukan  Pihak mana pun. 

(ii)  produk layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan yang 

merupakan investasi yang dilindungi dalam wilayah teritori suatu 

Pihak, perlakuan tidak kurang dari perlakuan  terhadap produk atau 

                                                           
12Contoh dari Peraturan, administrasi atau otoritas pemerintah lainnya termasuk kekuasaan untuk mengambil alih, ,memberikan perizinan, 

menyetujui transaksi komersial,menentukan kuota, biaya dan beban lain. 

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


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

jasa yang disediakan oleh perusahaan di pasar yang relevan di dalam 

wilayah teritori suatu Pihak yang berinvestasi, atau investor dari suatu 

Pihak, dari Pihak lain ,atau bukan Pihak manapun. 

(c)  dalam penjualan produk dan layanannya: 

(i)  produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan milik Pihak 

lainnya, perlakuan yang tidak kurang dari perlakukan terhadap produk 

atau layanan yang disediakan oleh perusahaan milik suatu Pihak, Pihak 

lain, atau bukan Pihak mana pun.  

(ii)  perlakuan yang diberikan kepada perusahaan yang merupakan 

investasi yang dilindungi dalam wilayah teritorinya, tidak kurang ari 

perlakuan terhadap perusahaan di pasar yang relevan dalam wilayah 

teritori suatu Pihak yang merupakan investasi dari suatu Pihak, Pihak 

lainnya, atau bukan Pihak manapun13 

2.  Setiap pihak harus memastikan bahwa setiap monopoli yang ditunjuk: 

(a)  bertindak sesuai dengan pertimbangan komersial pada pembelian atau 

penjualan monopoli barang atau jasa di pasar yang relevan, kecuali untuk 

memenuhi persyaratan dari peruntukannya yang konsisten dengan sub ayat 

(b), (c) atau (d) ; 

(b)  sehubungan dengan pembelian produk atau jasa yang dimonopolinya: 

(i)  produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan milik Pihak 

lainnya, perlakuan yang tidak kurang dari perlakukan terhadap produk 

atau layanan yang disediakan oleh perusahaan milik suatu Pihak, Pihak 

lain, atau bukan Pihak mana pun.  

(ii)  perlakuan yang diberikan kepada perusahaan yang merupakan 

investasi yang dilindungi dalam wilayah teritorinya, tidak kurang ari 

perlakuan terhadap perusahaan di pasar yang relevan dalam wilayah 

teritori suatu Pihak yang merupakan investasi dari suatu Pihak, Pihak 

lainnya, atau bukan Pihak manapun14 

(c) sehubungan dengan penjualan produk atau jasa yang dimonopolinya: 

                                                           
13Bab 17.4.1 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial) tidak diterapkan dalam pelaksanaan pembelian, penjualan saham, 

efek atau bentuk permodalan lainnya oleh perusahaan milik negara sebagai sarana partisipasi ekuitas dari perusahaan lain. 
14Bab 17.4.1 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial) tidak diterapkan dalam pelaksanaan pembelian, penjualan saham, 

efek atau bentuk permodalan lainnya oleh perusahaan milik negara sebagai sarana partisipasi ekuitas dari perusahaan lain. 
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(i) produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan milik Pihak 

lainnya, perlakuan yang tidak kurang dari perlakukan terhadap produk 

atau layanan yang disediakan oleh perusahaan milik suatu Pihak, Pihak 

lain, atau bukan Pihak mana pun.  

(ii)  perlakuan yang diberikan kepada perusahaan yang merupakan 

investasi yang dilindungi dalam wilayah teritorinya, tidak kurang ari 

perlakuan terhadap perusahaan di pasar yang relevan dalam wilayah 

teritori suatu Pihak yang merupakan investasi dari suatu Pihak, Pihak 

lainnya, atau bukan Pihak manapun; dan 

(d)  tidak menggunakan posisi monopoli untuk terlibat, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, termasuk berurusan dengan induk perusahaan, anak 

perusahaan atau badan Pihak lain atau kepemilikan monopoli yang ditunjuk, praktek 

anti kompetitifdalam pasaryang tidak dimonopoli diwilayahnyayang berpengaruh 

negatif terhadapperdagangan atauinvestasiantaraPara Pihak.15 

3. Ayat 1(b) dan1(c) danayat2(b) dan2(c) tidak menghalangiBUMN ataumonopoliyang 

ditunjukdari: 

(a)    membeli ataumenjual barang atau jasadengan syarat dan ketentuan yang 

berbedatermasuk yang berkaitan denganharga; atau 

(b) menolak untukmembeliatau menjualbarang atau jasa, 

selama perbedaan atau penolakan perlakuan tersebut dilakukan berdasarkanpertimbangan. 

 

Pasal17.5: PengadilandanBadanAdministrasi 

1. Setiap Pihak wajibmenyediakanpengadilan yang memiliki yurisdiksi atasklaim 

perdataterhadapperusahaan yang dimilikiataudikendalikan melaluikepemilikanoleh 

pemerintah asingberdasarkankegiatan komersialyang dilakukan diwilayahnya ini.16 Hal ini 

tidak diwajibkan kepada suatuPihak untuk menyediakan yurisdiksi atas klaimtersebut 

jikatidak memberikan yurisdiksi atasklaim serupaterhadapperusahaanyang tidak dimilikiatau 

dikontrolmelaluikepemilikanoleh pemerintah asing. 

2. Setiap pihak harusmemastikan bahwasetiap badanadministrasisuatu 

PihakmenetapkanataumempertahankanperaturanBUMN dalammelaksanakan 

                                                           
15Untuk kepastian lebih jauh, suatu Pihak dapat melengkapi permintaan dalam sub ayat melalui penyelenggaraan atau penerapan hukum 

persaingan nasional dan peraturan yang diterapkan secara umum, peraturan hukum ekonomi dan peraturan lainnya, atau nilai lain yang 

sesuai. 
16Ayat ini tidak untuk ditafsirkan sebagai penghalang suatu Pihak dalam menyediakan pengadilan yurisdiksi atas klaimperusahaan yang 

dimiliki atau dikendalikan secara rekanan oleh pemerintah asing di luar gugatan yang mengacu pada ayat ini. 
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kebijaksanaanperaturansecara imparsialterhadapperusahaan-perusahaanyangmengaturnya, 

termasukperusahaan-perusahaanyang bukan milik negara.17 

 

Pasal 17.6: Bantuan Non-komersial 

1.  Tidak ada satu Pihak pun yang dapat menyebabkan18 efek samping terhadap 

kepentingan Pihak lain melalui penggunaan penyediaan bantuan non-komersial, baik secara 

langsung maupun tidak langsung19, ke salah satu BUMN sehubungan dengan: 

(a)  produksi dan penjualan produk oleh BUMN; 

(b)  penyediaan layanan oleh BUMN dari wilayah suatu Pihak ke dalam wilayah 

Pihak lain; atau 

(c) penyediaan layanan di wilayah Pihak lain melalui suatu perusahaan yang 

merupakan investasi  yang dilindungi di wilayah Pihak lain tesebut atau pihak 

lain. 

2.  Setiap pihak harus memastikan bahwa perusahaan negara dan BUMN tidak 

menyebabkan efek samping untuk kepentingan Pihak lain melalui penggunaan bantuan non-

komersial yang perusahaan negara atau BUMN telah berikan ke salah satu negara bagian 

yang dimiliki perusahaan sehubungan dengan: 

(a)  produksi dan penjualan produk oleh BUMN; 

(b) penyediaan layanan oleh BUMN dari wilayah suatu Pihak ke wilayah Pihak 

lain; atau 

(c)  penyediaan layanan di wilayah Pihak lain melalui suatu perusahaan yang 

merupakan investasi yang dilindungi di wilayah Pihak lain atau pihak lainnya. 

3.  Tidak ada satu pun Pihak yang dapat mengakibatkan kerugian industri domestik20 atas 

Pihak lain melalui penggunaan penyediaan bantuan non-komersial, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, kepada salah satu BUMN yang merupakan investasi  di wilayah 

Pihak lain dalam keadaan di mana: 

(a)  bantuan non-komersial disediakan sehubungan dengan produksi dan penjualan 

produk oleh BUMN di wilayah Pihak lainnya; dan 

                                                           
17Untuk tujuan ayat 1 dan 2, harus dapat ditunjukkan bahwa efek samping dari klaim disebabkan oleh bantuan non - komersial. Dengan 

demikian, bantuan non - komersial harus diperiksa dalam konteks adanya kemungkinan faktor-faktor penyebab lainnya untuk memastikan 
sebuah atribusi yang tepat atas sebab akibat. 
18Untuk kepastian lebih lanjut,  penyediaan langsung meliputi situasi di mana suatu Pihak mempercayakan atau mengarahkan suatu 

perusahaan yang bukan merupakan BUMN untuk memberikan bantuan non - komersial 
19Istilah “industri domestik” mengacu kepada produsen dalam negeri sebagai keseluruhan dari produk serupa, atau produsen dalam negeri 

yang menghasilkan keluaran secara kolektif dalam skala besar dari total produksi dalam negeri yang serupa, kecuali BUMN yang mencakup 

investasi yang telah diterima melalui bantuan non-komersial mengacu pada ayat ini. 
20Dalam situasi penghambatan materi dari pelaksanaan industri dalam negeri, dipahami bahwa industri dalam negeri belum memproduksi 

atau menjual produk serupa. Bagaimanapun, dalam keadaan ini, harus ada bukti bahwa produsen dalam negeri yang memiliki prospek 

memiliki komitmen yang penting  untuk memproduksi dan menjual produk  serupa.    
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(b)  Produk yang serupa diproduksi dan dijual di wilayah Pihak lainnya oleh 

industri dalam negeri Pihak lainnya21 

4.  Suatu layanan yang disediakan oleh BUMN dari Pihak dalam wilayah Pihak tersebut 

yang dianggap tidak menimbulkan akibat yang merugikan.22 

 

Pasal 17.7: Efek samping 

1.  Untuk tujuan Pasal 17.6.1 dan Pasal 17.6.2 (Bantuan Non-komersial), efek samping 

timbul jika efek dari bantuan non-komersial adalah: 

(a)  bahwa produksi dan penjualan produk yang dilakukan oleh BUMN suatu 

Pihak yang telah menerima bantuan non-komersial menggantikan atau 

menghambat pasar impor dari yang serupa milik Pihak lain atau penjualan 

produk yang serupa dihasilkan oleh perusahaan yang merupakan investasi  

yang dilindungi di wilayah Pihak tersebut; 

(b)  bahwa produksi dan penjualan produk yang dilakukan oleh BUMN suatu 

Pihak yang telah menerima bantuan non-komersial menggantikan atau 

menghambat dari: 

(i)  pasar penjualan Pihak lain dari produk serupa yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan yang merupakan investasi  yang dilindungi di 

wilayah Pihak lainnya, atau impor produk serupa dari Pihak lainnya; 

atau 

(ii)  pasar impor oleh bukan Pihak mana pun untuk produk serupa dengan  

Pihak lain; 

(c)  harga yang telah mengalami diskon yang signifikan atas produk yang 

dihasilkan oleh BUMN suatu Pihak yang telah menerima bantuan non-

komersial dan dijual oleh perusahaan di: 

(i)  pasar dari suatu Pihak dibandingkan dengan harga di pasar yang sama 

dari impor produk serupa Pihak lain atau seperti produk yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan yang merupakan investasi yang 

dilindungi di wilayah Pihak, atau penekanan harga signifikan, harga 

depresi atau kehilangan penjualan di pasar yang sama; atau 

                                                           
 

21Untuk kepastian lebih jauh, ayat ini tidak dilandasi untuk menerapkan layanan bentuk  bantuan non-komersial tersebut.  
22Pembelian atau penjualan saham, efek atau bentuk lain permodalan oleh perusahaan milik negara yangtelah menerima bantuan non-

komersial sebagai sarana partisipasi permodalan dari perusahaan lain tidak digagasi untuk meningkatkan efek samping sebagaimana tertera 

pada Pasal 17.7.1 (Efek Samping). 
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(ii)  pasar dari bukan Pihak mana pun dibandingkan dengan harga di pasar 

yang sama dari impor produk serupa Pihak lain, atau penekanan harga 

yang signifikan, harga depresi atau kehilangan penjualan di pasar yang 

sama; 

(d)  bahwa layanan yang disediakan oleh BUMN Pihak yang telah menerima 

bantuan non-komersial menggantikan atau menghambat pasar Pihak lain 

layanan seperti yang disediakan oleh penyedia jasa dari Pihak lain atau pihak 

lain; atau 

(e)  harga yang telah mengalami diskon yang signifikan oleh layanan yang 

disediakan di pasar bukan Pihak mana pun dengan BUMN sebuah Pihak yang 

telah menerima bantuan non-komersial dibandingkan dengan harga di pasar 

yang sama dari layanan seperti yang disediakan oleh pemasok layanan dari 

Pihak lain atau Pihak luar, atau penekanan harga yang signifikan, harga 

depresi atau kehilangan penjualan di pasar yang sama.23 

2.  Untuk tujuan ayat 1 (a), 1 (b) dan 1 (d), yang menggantikan atau menghambat barang 

atau jasa meliputi setiap kasus di mana ia telah menunjukkan terjadi perubahan yang 

signifikan pada saham relatif dari pasar untuk merugikan pelayanan produk serupa seperti. 

"Perubahan signifikan di saham relatif pasar" harus mencakup salah satu situasi berikut: 

(a)  ada peningkatan yang signifikan dalam pangsa pasar dari barang atau jasa dari 

BUMN Pihak; 

(b)  pangsa pasar dari barang atau jasa dari BUMN Pihak tetap konstan dalam 

keadaan di mana, dengan tidak adanya bantuan non-komersial, hal tersebut 

akan menurun secara signifikan; atau 

(c)  pangsa pasar dari barang atau jasa dari penurunan BUMN Pihak, tetapi pada 

tingkat signifikan lebih lambat daripada yang telah terjadi dalam ketiadaan 

bantuan non-komersial. 

Perubahan ini harus merupakan perwujudan dirinya selama periode perwakilan yang cukup 

tepat untuk menunjukkan tren yang jelas dalam pengembangan pasar untuk barang atau jasa 

yang bersangkutan, dalam keadaan normal, sedikitnya harus satu tahun. 

 

                                                           
23Periode pemeriksaan bantuan non-komersial dan kerugian harus secaramasukakal dibentuk dan tidak berakhir dekat dengan waktu 

pelaksanaan tanggal dimulainya proses panel. 
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3.  Untuk tujuan ayat 1 (c) dan 1 (e), harga obral meliputi setiap kasus di mana harga 

obral tersebut telah dibuktikan melalui perbandingan harga barang atau jasa dari BUMN 

dengan harga barang atau jasa serupa. 

4.  Perbandingan dari harga dalam ayat 3 harus dilakukan pada tingkat perdagangan yang 

sama dan pada waktu yang bisa dibandingkan, dan waktu pembayaran juga harus menjadi 

faktir yang dapat mempengaruhi perbandingan harga. Jika perbandingan transaksi langsung 

tidak memungkinkan, keberadaan harga diskon dapat diperlihatkan sebagai dasar yang masuk 

akal, seperti contohnya, untuk produk, maka dapat dibandingkan nilai dari masing-masing 

unitnya. 

5.  Bantuan Non-komersial yang disediakan oleh suatu Pihak: 

(a)  sebelum penandatanganan Perjanjian ini; atau 

(b)  dalam waktu tiga tahun setelah penandatanganan Perjanjian ini, sesuai dengan 

hukum yang berlaku, atau kewajiban kontrak yang diberlakukan, sebelum 

penandatanganan Perjanjian ini, 

dianggap tidak menyebabkan efek samping. 

6.  Untuk tujuan Pasal 17.6.1 (b) dan Pasal 17.6.2 (b) (Bantuan Non-komersial), 

kapitalisasi awal dari BUMN, atau akuisisi oleh Pihak saham mayoritas di sebuah 

perusahaan, yang terutama bergerak dalam penyediaan jasa dalam wilayah Pihak, dianggap 

tidak menyebabkan efek samping. 

 

Pasal 17.8: Kerugian 

1. Untuk tujuan Pasal 17.6.3 (Bantuan Non-komersial), istilah "rugi" harus diartikan 

kerugian bahan untuk industri dalam negeri, ancaman kerugian materi ke industri dalam 

negeri atau bahan keterbelakangan dari pembentukan industri tersebut. Penentuan kerugian 

materi harus didasarkan pada bukti-bukti positif dan melibatkan pemeriksaan objektif dari 

faktor yang relevan, termasuk volume produksi dengan investasi  yang telah menerima 

bantuan non-komersial, efek dari produksi tersebut pada harga barang seperti diproduksi dan 

dijual oleh industri dalam negeri, dan efek dari produksi seperti pada industri dalam negeri 

yang memproduksi produk-produk serupa.24 

2. Berkenaan dengan volume produksi melalui investasi  yang telah menerima bantuan 

non-komersial, harus dipertimbangkan apakah telah terjadi peningkatan yang signifikan 

dalam volume produksi, baik secara absolut atau relatif terhadap produksi atau konsumsi di 

                                                           
24Sebagaimana diatur dalam ayat 2 dan 3 
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wilayah Pihak yang diduga telah terjadi kerugian. Berkenaan dengan efek produksi dengan 

investasi  pada harga, harus dipertimbangkan apakah telah terjadi harga obral signifikan 

dengan barang yang diproduksi dan dijual oleh investasi  dibandingkan dengan harga barang 

seperti diproduksi dan dijual oleh industri dalam negeri, atau apakah efek dari produksi 

dengan investasi  jika tidak untuk menekan harga ke tingkat yang signifikan atau untuk 

mencegah kenaikan harga, yang jika tidak akan terjadi, ke tingkat yang signifikan. Tidak ada 

satu atau beberapa faktor tersebut dapat memberi petunjuk yang menentukan. 

3.  Pemeriksaan dampak terhadap industri dalam negeri dari barang yang diproduksi dan 

dijual oleh investasi  yang menerima bantuan non-komersial meliputi evaluasi dari semua 

faktor ekonomi yang relevan dan indeks yang memiliki pengaruh pada negara industri, 

seperti sebagai penurunan aktual dan potensial dalam output, penjualan, pangsa pasar, 

keuntungan, produktivitas, hasil investasi, atau pemanfaatan kapasitas; faktor yang 

mempengaruhi harga domestik; efek negatif yang sebenarnya dan potensi arus kas, 

persediaan, tenaga kerja, upah, pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal atau investasi 

dan, dalam kasus pertanian, apakah telah terjadi beban meningkat pada program dukungan 

pemerintah. Daftar ini tidak lengkap, juga salah satu atau beberapa dari faktor-faktor ini tidak 

bisa dijadikan sebagai petunjuk yang menentukan. 

4.  Harus dapat dipertunjukan bahwa barang yang diproduksi dan dijual oleh investasi 

yang dibahas adalah, melalui pengaruh tersebut25 dari bantuan non-komersial, yang 

menyebabkan kerugian dalam arti Pasal ini. Demonstrasi hubungan kausal antara barang 

yang diproduksi dan dijual oleh investasi  dan kerugian pada industri dalam negeri harus 

didasarkan pada pemeriksaan semua bukti yang relevan. Faktor-faktor lainnya yang dapat 

diketahui selain barang yang diproduksi oleh investasi  yang pada saat yang sama merugikan 

industri dalam negeri harus diperiksa, dan kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor 

lainnya, tidak harus dikaitkan dengan barang yang diproduksi dan dijual oleh investasi  yang 

memiliki menerima bantuan non-komersial. Faktor-faktor yang mungkin relevan dalam hal 

ini meliputi, antara lain, volume dan harga dari lain seperti barang di pasar bersangkutan, 

                                                           
25Dalam membuat ketentuan mengenai keberadaan ancaman kerugian materi, sebuah panel disesuaikan Bab 28 (Penyelesaian Sengketa) 

harus mempertimbangkan, di antara hal lainnya, seperti faktor berikut: (a) pemberian bantuan non-komersial yang dipertanyakan dan 

karenanya menimbulkan efek perdagangan; (b) peningkatan signifikan dari angkat penjualan; (c) penyelesaian yang cukup dibebaskan, atau 

yang akan segera terjadi, peningkatan substansi, kapasitas jangkauan investasi yang mengindikasikan peningkatan substansi produksi dari 

produk yang ada dalam investasi, yang dinilai ketersediaannya dalam pasar ekspor untuk menyerap produksi tambahan; (d)baik harga atau 

produk yang dijual hanya yang termasuk dalam investasi akan ada efek penurunan signifikan atau efek penekanan harga dari produk serupa; 

dan (e) inventaris produk serupa. 
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kontraksi dalam permintaan atau perubahan dalam pola konsumsi, dan perkembangan 

teknologi dan kinerja ekspor dan produktivitas industri dalam negeri. 

5.  Sebuah penentuan ancaman kerugian materi harus didasarkan pada fakta dan bukan 

hanya pada tuduhan, dugaan atau kemungkinan terpencil dan harus dipertimbangkan dengan 

laporan khusus. Perubahan keadaan yang akan menciptakan situasi di mana bantuan non-

komersial untuk investasi  akan menyebabkan kerugian harus jelas diramalkan dan  . Dalam 

membuat penentuan tentang keberadaan ancaman kerugian material, harus ada pertimbangan 

faktor yang relevan26 dan apakah totalitas faktor yang dianggap mengarah pada kesimpulan 

bahwa ketersediaan lebih lanjut dari barang yang dihasilkan oleh cakupan investasi tertutup 

tersebut, kecuali tindakan protektif diambil, kerugian materi akan terjadi. 

 

Pasal 17.9: Lampiran Spesifik dari suatu Pihak 

1. Pasal 17.4 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial) dan Pasal 17.6 

(Bantuan Non-komersial) tidak berlaku sehubungan dengan kegiatan yang tidak sesuai dari 

BUMN atau monopoli yang ditunjuk bahwa daftar Pihak di Jadwal untuk Lampiran IV sesuai 

dengan ketentuan Jadwal Pihak. 

2.  Pasal 17.4 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial), Pasal 17.5 

(Pengadilan dan Badan Administrasi), Pasal 17.6 (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.10 

(Transparansi) tidak berlaku terhadap BUMN dari Pihak atau monopoli yang ditunjuk 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17-D (Aplikasi untuk Badan Usaha Milik Negara 

Sub-Pusat dan Monopoli yang ditunjuk). 

3.    (a)  Sehubungan dengan Singapura, maka Lampiran 17-E (Singapura) berlaku. 

(b)  Sehubungan dengan Malaysia, maka  Lampiran 17-F (Malaysia) berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26Pasal ini tidak berlaku untuk Brunei Darussalam terkait dengan entitas yang terdaftar di Lampiran IV-Brunei Darussalam-4 penjabaran 

yang terkait dengan aktivitas perlakuan tidak sesuai 
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Pasal 17.10: Transparansi 27,28 

1.  Setiap pihak harus memberikan kepada Pihak lain atau menyediakan situs resmi 

kepada masyarakat berisikan daftar BUMN paling lambat enam bulan setelah tanggal 

berlakunya Persetujuan ini untuk semua Pihak, dan setelah itu akan memperbarui daftarnya 

setiap tahun.29, 

2.  Setiap Pihak wajib segera memberitahukan Pihak lainnya atau menyediakan situs 

resmi untuk masyarakat mengenai penunjukan monopoli atau perluasan ruang lingkup 

monopoli yang ada dan tujuannya.30 

3.  Atas permohonan tertulis dari Pihak lain, suatu Pihak harus segera memberikan 

informasi mengenai BUMN atau monopoli pemerintah, yang mencakup penjelasan tentang 

bagaimana kegiatan entitas dapat mempengaruhi perdagangan atau investasi antara para 

pihak: 

(a)  persentase saham dan hak suara yang secara akumulatif atas suatu entitas 

dimiliki oleh suatu Pihak, BUMN miliknya, atau monopoli yang ditunjuknya; 

(b)  uraian tentang saham khusus atau suara khusus atau hak lain yang dimiliki 

oleh suatu Pihak, BUMN miliknya, atau monopoli yang ditunjuknya, di mana 

hak-hak yang dimaksud berbeda dengan hak yang tercakup dalam kepemilikan 

saham umum atas suatu entitas; 

(c)  jabatan pemerintah dari setiap pejabat pemerintah yang melayani sebagai 

pejabat atau anggota dewan direksi dari entitas; 

                                                           
27Pasal ini tidak berlaku untuk Vietnam dengan mematuhi entiti yang terdaftar dalam: 

(a) Data di lampiran IV-Vietnam-8 yang berhubungan dengan nilai yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan di dalamnya, 

sampai data yang berhenti tersebut berpengaruh; dan 

(b) Data di Lampiran IV-Vietnam-10 yang berhubungan dengan nilai yang tidak sesuai yang dijelaskan di dalamnya 
28Untuk Brunei Darussalam, ayat ini tidak berlaku sampai terhitung lima tahun dari tanggal data dimasukkan ke dalam perjanjian untuk 

Brunei Darussalam. Secara terpisah, dalam waktu tiga tahun setelah tanggal perjanjian, Brunei Darussalam harus menyediakannya kepada 

Pihak lain atau mempublikasikan situs resmi kepada masyarakat sebuah daftar perusahaan milik negara yang memiliki pendapatan tahunan 

yang diambil dari kegiatan komersial yang berjumlah lebih dari SDR 500 juta, salah satu dari tiga tahun berlanjut dan menggantikan 

kewajibannya. 
29Untuk Vietnam dan Malaysia, ayat ini tidak berlaku selama lima tahun dari tanggal perjanjian untuk Vietnam dan Malaysia, berurutan. 

Secara terpisah, dalam enam bulan setelah tanggal perjanjian, Vietnam dan Malaysia, secara berurutan, setiap pihak harus menyediakan 

kepada Pihak lain atau mempublikasikan situs resmi sebuah daftar perusahaan milik negara yang memiliki pendapatan tahunan yang diambil 

dari kegiatan komersial senilai SDR 500 juta salah satu di antara tiga tahun kelanjutan, dan kewajiban ayat ini berlaku dan menggantikan 

kewajiban ini.   
30Ayat 2,3, dan 4 tidak berlaku untuk Vietnam selama entitas terdaftar ada Lampiran IV-Vietnam-9 penjabaran yang terkait dengan aktivitas 

perlakuan tidak sesuai. 
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(d)  pendapatan tahunan entitas dan total aset selama periode tiga tahun terakhir di 

mana informasi yang tersedia; 

(e)  setiap pembebasan dan kekebalan dari mana manfaat entitas di bawah hukum 

Pihak; dan 

(f)  informasi tambahan mengenai entitas yang tersedia untuk umum, termasuk 

laporan keuangan tahunan dan audit pihak ketiga, dan yang dicari dalam 

permintaan tertulis. 

4.  Atas permohonan tertulis dari Pihak lain, suatu Pihak harus segera menyediakan, 

secara tertulis, informasi mengenai setiap kebijakan atau program tersebut yang telah 

mengadopsi atau mempertahankan ketersediaan bantuan non-komersial, asalkan permintaan 

mencakup penjelasan tentang bagaimana kebijakan atau Program mempengaruhi atau dapat 

mempengaruhi perdagangan atau investasi antara para pihak. 

5.  Ketika suatu Pihak memberikan respons berdasarkan ayat 4, informasi yang diberikan 

harus cukup spesifik untuk memungkinkan Pihak yang meminta untuk memahami 

pengoperasian dan mengevaluasi kebijakan atau program dan efek atau dampak potensial 

pada perdagangan atau investasi antara Para Pihak . Pihak yang menanggapi harus 

memastikan bahwa tanggapan akan berisikan informasi sebagai berikut: 

(a)  bentuk bantuan non-komersial yang diberikan di bawah kebijakan atau 

program, misalnya, hibah atau pinjaman; 

(b)  nama-nama instansi pemerintah, badan usaha milik negara, atau perusahaan 

negara  yang memberikan bantuan non-komersial dan nama-nama BUMN 

yang telah menerima atau yang berhak menerima bantuan non-komersial; 

(c)  dasar hukum dan tujuan kebijakan dari kebijakan atau program pemberian 

bantuan non-komersial; 

(d)  sehubungan dengan barang, jumlah per unit dari bantuan non-komersial atau, 

dalam kasus di mana hal ini tidaklah mungkin, jumlah total atau jumlah 

tahunan yang dianggarkan untuk bantuan non-komersial, yang menunjukkan, 

jika mungkin, rata-rata jumlah per unit pada tahun sebelumnya; 

(e)  sehubungan dengan jasa, jumlah total atau jumlah tahunan yang dianggarkan 

untuk bantuan non-komersial, yang menunjukkan, jika mungkin, jumlah total 

pada tahun sebelumnya; 

(f)  sehubungan dengan kebijakan atau program pemberian bantuan non-komersial 

dalam bentuk pinjaman atau jaminan pinjaman, jumlah pinjaman atau jumlah 

pinjaman dijamin, suku bunga, dan biaya yang dikenakan; 
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(g)  sehubungan dengan kebijakan atau program pemberian bantuan non-komersial 

dalam bentuk penyediaan barang atau jasa, harga yang dikenakan, jika ada; 

(h)  sehubungan dengan kebijakan atau program pemberian bantuan non-komersial 

dalam bentuk modal, jumlah investasi, jumlah dan deskripsi dari saham yang 

diterima, dan setiap penilaian yang dilakukan sehubungan dengan keputusan 

investasi yang mendasar; 

(i)  durasi kebijakan atau program atau bentuk pembatasan waktu lainnya yang 

melekat padanya; dan 

(j)  data statistik yang memungkinkan penilaian terhadap dampak dari bantuan 

non-komersial perdagangan atau investasi antara para pihak. 

6.  Jika suatu Pihak menganggap bahwa hal itu tidak diadopsi atau tidak dipertahankan 

kebijakan atau program sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, itu wajib memberitahu Pihak 

yang meminta secara tertulis. 

7.  Jika ada poin yang relevan dalam ayat 5 yang belum dibahas dalam jawaban tertulis, 

penjelasan harus diberikan dalam tanggapan tertulis secara tersendiri. 

8. Pihak yang memberikan informasi sesuai dengan ayat 5 dan 7 tersebut tidak 

berprasangka atas status hukum dari bantuan yang merupakan subyek permintaan sesuai ayat 

4 atau efek dari bantuan tersebut berdasarkan Perjanjian ini. 

9.  Ketika Pihak menyediakan informasi tertulis sesuai dengan permintaan berdasarkan 

Pasal ini dan menginformasikan Pihak yang meminta dengan asumsi bahwa informasi 

tersebut bersifat rahasia, Pihak yang meminta tidak boleh mengungkapkan informasi tanpa 

persetujuan terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan informasi. 

 

Pasal 17.11: Kerja sama Teknis 

Para  Pihak yang berkewajiban, sesuai dan tunduk pada sumber daya yang tersedia, terlibat 

dalam kegiatan kerja sama teknis disepakati, termasuk: 

(a)  bertukar informasi mengenai pengalaman Pihak dalam meningkatkan tata 

kelola perusahaan dan operasional BUMN mereka; 

(b)  berbagi praktik-praktik terbaik tentang pendekatan kebijakan untuk 

memastikan tingkat keadilan di BUMN dan swasta, termasuk kebijakan yang 

terkait dengan persaingan netral; dan 

(c)  menyelenggarakan seminar internasional, workshop atau forum lain yang 

sesuai untuk berbagi informasi teknis dan keahlian yang berkaitan dengan tata 

kelola dan operasional BUMN. 
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Pasal 17.12: Komite Badan Usaha Milik Negara dan Penunjukan Monopoli31 

1.  Para Pihak dengan ini membentuk Komite Badan Usaha Milik Negara dan Monopoli 

yang ditetapkan (Komite), yang terdiri dari perwakilan pemerintah masing-masing Pihak. 

2.  Fungsi Komite meliputi: 

(a)  meninjau dan mempertimbangkan operasi dan pelaksanaan dari Bab ini; 

(b)  atas permintaan suatu Pihak, melakukan konsultasi pada setiap masalah yang 

timbul dalam Bab ini; 

(c)  membangun kerjasama yang baik, yang sesuai, untuk mempromosikan 

prinsip-prinsip yang mendasari disiplin yang terkandung dalam Bab ini di 

kawasan perdagangan bebas dan untuk berkontribusi pada pengembangan 

disiplin ilmu yang sama di lembaga-lembaga regional dan multilateral lainnya 

di mana dua atau lebih Pihak berpartisipasi; dan 

(d) melakukan kegiatan lain sesuai dengan keputusan Komite. 

3.  Komite akan bertemu dalam waktu satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan 

ini, dan setidaknya setiap tahun sesudahnya, kecuali para Pihak menyepakati hal yang 

berbeda. 

 

Pasal 17.13: Pengecualian 

1.  Tidak ada dalam Pasal 17.4 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial) atau Pasal 17.6 (Bantuan Non-komersial) akan ditafsirkan untuk: 

(a) mencegah pengadopsian atau penegakan oleh suatu Pihak, langkah-langkah 

untuk merespons sementara mengenai keadaan darurat ekonomi nasional atau 

global; atau 

(b) memberlakukan BUMN sehubungan dengan salah satu Pihak yang telah 

mengadopsi atau diberlakukan tindakan secara sementara dalam menanggapi 

keadaan darurat ekonomi nasional atau global, selama keadaan darurat 

tersebut terjadi. 

                                                           
31Pasal 17.12 (Komite Perusahaan Milik Negara dan yang ditujukan untuk Monopoli) tidak berlaku untuk Vietnam dengan mematuhi entiti 

yang terdaftar di dalam: 

(a) Data pada Lampiran IV-Vietnam-8 yang berhubungan dengan penjabaran tindakan tidak sesuai seperti yang dijelaskan di 

dalamnya, sampai data tersebut berhenti pengaruhnya; dan 

(b) Data pada Lampiran IV-Vietnam-10 yang berhubungan dengan penjabaran tindakan tidak sesuai dengan penjelasan di 

dalamnya.  
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2.  Pasal 17.4.1 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial) tidak berlaku 

sehubungan dengan penyediaan jasa keuangan oleh BUMN sesuai dengan mandat pemerintah 

apabila penyediaan jasa keuangan: 

(a)  mendukung ekspor atau impor, asalkan layanan ini: 

(i)  tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembiayaan komersial; atau 

(ii)  ditawarkan dengan syarat tidak lebih menguntungkan daripada yang 

bisa diperoleh dari jasa keuangan yang sebanding di pasar komersial;32 

(b)  mendukung investasi swasta di luar wilayah para Pihak, asalkan layanan ini: 

(i)  tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembiayaan komersial, atau 

(ii)  ditawarkan dengan syarat tidak lebih menguntungkan daripada yang 

bisa diperoleh dari jasa keuangan yang sebanding di pasar komersial; 

atau 

(c)  ditawarkan dengan ketentuan yang sesuai dengan Pengaturan, asalkan itu 

berada dalam lingkup Pengaturan. 

3.  Penyediaan jasa keuangan oleh BUMN sesuai dengan amanat pemerintah dianggap 

tidak menimbulkan efek samping dalam Pasal 7.6.1 (b) (Bantuan Non-komersial) atau Pasal 

17.6.2 (b), atau di bawah Pasal 17.6.1 (c) atau Pasal 17.6.2 (c) di mana Pihak yang layanan 

keuangannya dipasok, membutuhkan kehadiran lokal untuk memasok layanan tersebut, jika 

penyediaan jasa keuangan:33 

(a)  mendukung ekspor dan impor, asalkan layanan ini: 

(i)  tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembiayaan komersial; atau 

(ii)  ditawarkan dengan syarat tidak lebih menguntungkan daripada yang 

bisa diperoleh dari jasa keuangan yang sebanding di pasar komersial 

(b)  mendukung investasi swasta di luar wilayah Pihak, asalkan layanan ini: 

(i)  tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembiayaan komersial; atau 

(ii)  ditawarkan dengan syarat tidak lebih menguntungkan daripada yang 

bisa diperoleh dari jasa keuangan yang sebanding di pasar komersial; 

atau 

                                                           
32Dalam keadaan di mana tidak ada perbandingan layanan keuangan yang ditawarkan di pasar komersial: (a) untuk tujuan ayat 2 (a) (ii), 2 

(b) (ii), 3 (a) (ii) dan3 (b) (ii), perusahaan milik negara dapat mengandalkan kebutuhannya pada ketersediaan bukti untuk perbandingan 

(benchmark) dari persyaratan layanan yang ditawarkan oleh pasar komersial; dan (b) untuk tujuan ayat 2 (a) (i), 2 (b) (i) 3 (a) (i), dan 3 (b) 

(i), pemasok layanan keuangan harus ditebus  bukan untuk tujuan menggantikan keuangan komersial. 
33Untuk tujuan ayat ini, dalam kasus dimana negara yang layanan keuangannya dipasok, memerlukan kehadiran lokal agar supaya dapat 

menyediakan layanan tersebut,layanan keuangan yang diidentifikasi dalam ayat ini melalui perusahaan yang mencakup investasi yang 

diambil bukan untuk menimbulkan efek samping. 
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(c)  ditawarkan dengan ketentuan yang sesuai dengan Pengaturan, asalkan itu jatuh 

dalam lingkup Pengaturan. 

4.  Pasal 17.6 (Bantuan Non-komersial) tidak berlaku terhadap perusahaan yang terletak 

di luar wilayah dari Pihak di mana BUMN dari Pihak yang telah mengambil alih kepemilikan 

sementara sebagai konsekuensi dari penyitaan atau tindakan serupa sehubungan dengan gagal 

utang, atau pembayaran klaim asuransi oleh BUMN, terkait dengan penyediaan jasa 

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3, dengan ketentuan bahwa setiap Pihak 

mendukung, perusahaan negara atau BUMN Pihak tersebut, menyediakan untuk perusahaan 

selama periode kepemilikan sementara disediakan untuk menutup investasi BUMN sesuai 

dengan restrukturisasi atau likuidasi rencana yang akan mengakibatkan divestasi utama dari 

perusahaan. 

5.  Pasal 17.4 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial), Pasal 17.6 

(Bantuan Non-komersial), Pasal 17.10 (Transparansi) dan Pasal 17.12 (Komite Badan Usaha 

Milik Negara dan Monopoli yang Ditunjuk) tidak berlaku terhadap saham perusahaan negara 

yang dimiliki atau monopoli yang ditunjuk jika dalam salah satu dari tiga tahun fiskal 

berturut-turut sebelumnya, pendapatan tahunan yang berasal dari kegiatan komersial dari 

BUMN atau monopoli yang ditunjuk adalah kurang dari jumlah batas yang harus dihitung 

sesuai dengan Lampiran 17 -A.34,35 

 

Pasal17.14: Negosiasilebih lanjut 

Dalam limatahunsejak tanggalberlakunyaPerjanjian ini, Para Pihakwajib 

melakukannegosiasi lebih lanjutpada perluasanpenerapandisiplindalam Babinisesuai dengan 

Lampiran17-C (Negosiasi lebih lanjut). 

 

Pasal17.15: Prosesuntuk MengembangkanInformasi 

Lampiran17-B (Proses untuk MengembangkanInformasiMengenaiBadan Usaha Milik 

NegaradanMonopoli yangDitunjuk) berlakudalam setiapselisihyang tertera pada 

                                                           
34Ketika suatu Pihak mengajukan permohonan untuk eksepsi selama konsultasi sesuai yang tertera di Pasal 28.5 (Konsultasi), pihak-pihak 

yangsaling berkonsultasi harus saling bertukar dan mendiskusikan ketersediaan bukti menyangkut pendapatan perusahaan milik negara atau 

monopoli yang ditujukan dari kegiatan komersial yang selama tiga tahun fiskal berturut-turut sebelumnya dalam usaha memperbaiki selama 

masa konsultasi ketidaksetujuan mengenai aplikasi pengecualian ini. 
35Meskipun dalam ayat ini, selama jangka waktu lima tahun sejak tanggal perjanjian Brunei Darussalam, Malaysia, atau Vietnam, Pasal 17.4 

(Nilai yang tidak sesuai dan Pertimbangan Komersial) dan Pasal 17.6 (Bantuan non-komersial) tidak berlaku dalam menghormati 

perusahaan milik negara atau mopoli yang ditujukan untuk Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, apabila terjadi dalam satu dari tiga tahun 

fiskal berturut-turut,pendapatan tahunan diambil dari kegiatan komersial perusahaan yang kurang dari SDR 500 juta.  
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Bab28(Penyelesaian Selisih) mengenaikesesuaianPihakdenganPasal17.4(Laporan Non-

diskriminatif danPertimbangankomersial) atau Pasal17.6(Bantuan Non-komersial). 
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LAMPIRAN 17-A 

AMBANG BATAS PERHITUNGAN  

 

1. Pada tanggal berlakunya Perjanjian ini, ambang batas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17.13.5 (Pengecualian) harus bernilai 200 juta pada  Special Drawing Rights (SDR). 

2.  Jumlah ambang batas harus disesuaikan selama jangka waktu tiga tahun dengan 

masing-masing penyesuaian berlaku setiap  1 Januari. Penyesuaian pertama akan berlangsung 

pada 1 Januari pertama setelah berlakunya Persetujuan ini, sesuai dengan formula yang 

ditetapkan dalam Lampiran ini. 

3.  Ambang batas tersebut harus disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum yang 

menggunakan tingkat inflasi SDR komposit, dihitung sebagai jumlah tertimbang perubahan 

persen kumulatif dalam Produk Domestik Bruto (PDB) deflator mata uang komponen SDR 

selama periode tiga tahun yang berakhir 30 Juni dari tahun sebelumnya untuk penyesuaian 

mengambil efek, dan menggunakan rumus berikut: 

𝑇1 = (1 + (Σ w𝑖𝑆𝐷𝑅. Π𝑖𝑆𝐷𝑅)) 𝑇0 

dimana: 

𝑇0 = nilai ambang pada periode dasar; 

𝑇1 = nilai baru (disesuaikan) ambang batas; 

w𝑖𝑆𝐷𝑅 = secara berturut-turut (tetap) bobot masing-masing mata uang, 𝑖, dalam SDR (pada 

tanggal 30 Juni tahun sebelum penyesuaian mengambil efek); dan 

Π𝑖𝑆𝐷𝑅 = kumulatif perubahan persentase dalam deflator GDP masing-masing mata uang, 𝑖, 

di SDR selama periode tiga tahun yang berakhir 30 Juni tahun sebelum penyesuaian berlaku 

4.  Setiap pihak harus mengubah ambang batas ke dalam istilah mata uang nasional di 

mana tingkat konversi akan menjadi rata-rata nilai bulanan mata uang nasional Pihak dalam 

hal SDR selama periode tiga tahun sampai 30 Juni tahun sebelum ambang batas berlaku . 

Setiap Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya dari ambang batas yang berlaku dalam 

mata uang nasional masing-masing pihak. 

5.  Untuk keperluan Bab ini, semua data akan diambil dari database Internasional 

Statistik Keuangan Dana Moneter Internasional. 

6.  Pihak akan berkonsultasi jika perubahan besar dalam mata uang nasional vis-à-vis 

SDR menimbulkan masalah yang signifikan berkaitan dengan penerapan Bab ini. 
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LAMPIRAN 17-B 

PROSES UNTUK PEMBUATAN INFORMASI TENTANG USAHA MILIK NEGARA 

DAN PENUNJUKAN MONOPOLI 

 

1.  Jika panel telah dibentuk berdasarkan Bab 28 (Penyelesaian Selisih) untuk memeriksa 

keluhan yang timbul berdasarkan Pasal 17.4 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial) atau Pasal 17,6 (Bantuan Non-komersial), Pihak yang berselisih dapat bertukar 

pertanyaan dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4, untuk 

memperoleh informasi yang relevan dan belum tersedia yang terkait dengan keluhan. 

2.  Pihak yang berselisih (Pihak penanya) dapat memberikan pertanyaan secara tertulis 

untuk Pihak berselisih lain (Pihak penjawab) dalam jangka waktu  15 hari dari tanggal panel 

didirikan. Pihak penjawab harus memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan 

untuk Pihak penanya dalam waktu 30 hari dari tanggal  menerima pertanyaan. 

3.  Pihak penanya dapat memberikan pertanyaan tindak lanjut secara tertulis ke Pihak 

penjawab dalam waktu 15 hari dari tanggal diterimanya tanggapan terhadap pertanyaan awal. 

Pihak penjawab harus memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tindak lanjut untuk Pihak 

penanya dalam waktu 30 hari dari tanggal pertanyaan tindak lanjut diterima. 

4.  Jika Pihak penanya menganggap bahwa Pihak penjawab telah gagal untuk bekerja 

sama dalam proses pengumpulan informasi berdasarkan Lampiran ini, Pihak penanya wajib 

menginformasikan panel dan Pihak penjawab secara tertulis dalam waktu 30 hari dari tanggal 

tanggapan terhadap pertanyaan akhir Pihak penanya, dan memberikan dasar untuk 

penjelasannya. Panel akan memberikan Pihak penjawab kesempatan untuk membalas secara 

tertulis. 

5.  Pihak yang berselisih yang menyediakan pertanyaan atau tanggapan tertulis kepada 

Pihak berselisih lainnya sesuai dengan prosedur ini harus, pada hari yang sama, memberikan 

pertanyaan atau jawaban panel. Dalam hal panel belum disusun, masing-masing Pihak yang 

berselisih wajib, pada komposisi panel, segera memberikan panel dengan pertanyaan atau 

tanggapan yang telah diberikan kepada Pihak berselisih lainnya. 

6.  Pihak menjawab dapat menunjuk informasi di tanggapan sebagai informasi rahasia 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib yang dibuat berdasarkan 

Pasal 27.2.1 (f) (Fungsi Komisi) atau aturan lain dari prosedur yang disepakati oleh Pihak 

yang berselisih. 

7.  Periode waktu dalam ayat 2, 3 dan 4 dapat dimodifikasi berdasarkan kesepakatan para 

pihak yang berselisih atau oleh persetujuan panel. 
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8.  Dalam menentukan apakah suatu Pihak yang berselisih telah gagal untuk bekerja 

sama dalam proses pengumpulan informasi, panel harus memperhitungkan kewajaran 

pertanyaan dan upaya Pihak penjawab telah dibuat untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan 

secara kooperatif dan tepat waktu. 

9.  Dalam membuat temuan fakta dan laporan awal, panel harus menarik kesimpulan lain 

dari contoh di mana Pihak yang berselisih tidak bekerja sama. 

10.  Panel dapat menyimpang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Bab 28 

(Penyelesaian Selisih) untuk penerbitan laporan awal jika perlu untuk mengakomodasi proses 

pengumpulan informasi. 

11.  Panel dapat mencari informasi tambahan yang belum diberikan oleh Pihak yang 

berselisih kepada panel melalui proses pengumpulan informasi yang dianggap perlu oleh 

Panel. Namun, dalam pengumpulannya, Panel tidak akan meminta informasi tambahan untuk 

mendukung posisi salah satu Pihak dan jika informasi tersebut sebagai hasil dari kurangnya 

kerja sama yang baik dari suatu Pihak. 

. 
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LAMPIRAN 17-C 

NEGOSIASI LANJUTAN 

 

Dalam jangka lima tahun sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini, Para Pihak wajib 

melakukan negosiasi lebih lanjut pada perluasan penerapan: 

(a)  Kedisiplinan dalam Bab ini untuk kegiatan BUMN yang dimiliki atau 

dikendalikan oleh tingkat sub-pusat pemerintahan, dan penunjukkan monopoli 

yang ditunjuk oleh tingkat sub-pusat pemerintahan, di mana kegiatan tersebut 

telah terdaftar di Lampiran 17-D (Aplikasi untuk Monopoli Badan Usaha 

Milik Negara sub Pusat yang ditunjuk); dan 

(b)  Kedisiplinan dalam Pasal 17.6 (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.7 (Efek 

samping) untuk mengatasi dampak yang disebabkan, dalam pasar Pihak luar, 

dengan penyediaan jasa oleh BUMN. 
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LAMPIRAN 17-D 

APLIKASI SUB-PUSAT 

USAHA MILIK NEGARA DAN PENUNJUKAN MONOPOLI 

 

Berdasarkan Pasal 17.9.2 (Lampiran Spesifik-Pihak), Kewajiban sebagai berikut tidak 

berlaku sehubungan dengan BUMN yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah tingkat 

sub-pusat dan monopoli yang ditunjuk oleh pemerintah tingkat sub-pusat:36 

(a)  Untuk Australia: 

(i) Pasal 17.4.1 (a) Dan (b) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(ii) Pasal 17.4.2 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(iii) Pasal 17.6.1 (a) (Bantuan Non-Komersial) Dan Pasal 17.6.2 (a) 

(Bantuan Non-Komersial), sehubungan dengan Produksi dan Penjualan 

produk dalam persaingan dengan produk yang serupa dan dijual oleh 

cakupan Investasi  di Wilayah Australia; 

(iv) Pasal 17.6.1 (b) dan (c) (Bantuan Non-Komersial), dan Pasal 17.6.2 (b) 

dan (c) (Bantuan Non-Komersial); dan 

(v) Pasal 17.10.1 (Transparansi). 

(b)  Untuk Kanada: 

(i)  Pasal 17.4.1 (a) dan (b) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(ii)  Pasal 17.4.1 (c) (i) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(iii)  Pasal 17.4.2 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(iv)  Pasal 17.5.2 (Pengadilan dan Badan Administrasi), sehubungan dengan 

didirikannya badan pengawas administrasi atau dikelola oleh 

pemerintah tingkat sub-pusat; 

(vi) Pasal 17.6.1 (a) (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.6.2 (a) 

(Bantuan Non-komersial), sehubungan dengan produksi dan penjualan 

                                                           
36Untuk tujuan Lampiran ini, “pemerintah tingkat sub-pusat” adalah level regional dari pemerintahan dan level pemerintahan lokal suatu 

Pihak. 
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produk dalam persaingan denganproduk serupa yang diproduksi dan 

dijual oleh cakupan investasi; 

(vii) Pasal 17.6.1 (b) dan (c) (Bantuan Non-komersial), dan Pasal 17.6.2 (b) 

dan (c) (Bantuan Non-komersial); 

(viii) Pasal 17.6.3 (Bantuan Non-komersial) 

(ix) Pasal 17.10.1 (Transparansi); dan 

(x) Pasal 17.10.4 (Transparansi), sehubungan dengan kebijakan atau 

program yang diadopsi atau dipelihara oleh tingkat sub-pusat 

pemerintahan. 

(c)  Untuk Chili: 

(i) Pasal 17.4.1 (a) dan (b) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(ii) Pasal 17.4.1 (c) (i) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(iii)  Pasal 17.4.2 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(iv)  Pasal 17.6.1 (a) (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.6.2 (a) 

(Bantuan Non-komersial), sehubungan dengan produksi dan penjualan 

produk yang bersaing dengan produk serupa yang diproduksi dan 

dijual oleh investasi  di wilayah Chili; 

(v) Pasal 17.6.1 (b) dan (c) (Bantuan Non-komersial), dan Pasal 17.6.2 (b) 

dan (c) (Bantuan Non-komersial); dan 

(vi)  Pasal 17.10.1 (Transparansi). 

 

(d)  Untuk Jepang: 

(i)  Pasal 17.4.1 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(ii) Pasal 17.4.2 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(iii)  Pasal 17.6.1 (a) (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.6.2 (a) 

(Bantuan Non-komersial) sehubungan dengan produksi dan penjualan 

produk: 
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(A)  oleh BUMN dalam kompetisi dengan produk serupa yang 

diproduksi dan dijual oleh investasi  dari Pihak lain di wilayah 

Jepang; atau 

(B)  oleh sebuah BUMN yang merupakan investasi dalam 

persaingan dengan produk serupa yang diproduksi dan dijual 

oleh investasi  dari Pihak lain di wilayah Pihak lainnya; 

(iv)  Pasal 17.6.1 (b) dan (c) (Bantuan Non-komersial), dan Pasal 17.6.2 (b) 

dan (c) (Bantuan Non-komersial); 

(v) Pasal 17.6.3 (Bantuan Non-komersial); dan 

(vi)  Pasal 17.10.1 (Transparansi). 

 

(e)  Untuk Malaysia: 

(i) Pasal 17.4 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial); 

(ii) Pasal 17.5.2 (Pengadilan dan Badan Administrasi), sehubungan dengan 

badan pengawas administrasi yang didirikan atau dikelola oleh tingkat 

sub-pusat pemerintahan; 

(iii) Pasal 17.6.1 (a) (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.6.2 (a) 

(Bantuan Non-komersial), sehubungan dengan produksi dan penjualan 

produk yang bersaing dengan produk serupa yang diproduksi dan 

dijual oleh investasi tercakup dalam wilayah Malaysia; 

(iv) Pasal 17.6.1 (b) dan (c) (Bantuan Non-komersial), dan Pasal 17.6.2 (b) 

dan (c) (Bantuan Non-komersial); dan 

(v) Pasal 17.10 (Transparansi). 

(f)  Untuk Mexico: 

(i)  Pasal 17.4.1 (a) dan (b) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(ii) Pasal 17.4.1 (c) (i) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(iii)  Pasal 17.4.2 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(iv)  Pasal 17.6.1 (a) (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.6.2 (a) 

(Bantuan Non-komersial), sehubungan dengan produksi dan penjualan 

produk yang bersaing dengan produk serupai dan dijual oleh investasi  

di wilayah Meksiko; 
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(vi) Pasal 17.6.1 (b) dan (c) (Bantuan Non-komersial), dan Pasal 17.6.2 (b) 

dan (c) (Bantuan Non-komersial); dan 

(vi)  Pasal 17.10 (Transparansi) 

(g) Untuk Selandia Baru: 

(i) Pasal 17.4.1 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial) 

(ii) Pasal 17.4.2 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial) 

(iii) Pasal 17.6.1 (a) (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.6.2 (a) 

(Bantuan Non 

komersial), sehubungan dengan produksi dan penjualan produk yang 

bersaing dengan produk yang serupa yang diproduksi dan dijual oleh 

investasi di wilayah Selandia Baru; 

(iv) Pasal 17.6.1 (b) dan (c) (Bantuan Non-komersial), dan Pasal 17.6.2 (b) 

dan (c) (Bantuan Non-komersial); 

(v)  Pasal 17.6.3 (Bantuan Non-komersial); dan 

(vi) Pasal 17.10.1 (Transparansi). 

(h)  Untuk Peru: 

(i) Pasal 17.4.1 (a) dan (b) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(ii) Pasal 17.4.1 (c) (i) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial 

(iii) Pasal 17.4.2 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 

(iv) Pasal 17.6.1 (a) (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.6.2 (a) 

(Bantuan Non-komersial), sehubungan dengan produksi dan penjualan 

produk yang bersaing dengan produk serupa yang diproduksi dan 

dijual oleh investasi di wilayah Peru; 

(v) Pasal 17.6.1 (b) dan (c) (Bantuan Non-komersial), dan Pasal 17.6.2 (b) 

dan (c) (Bantuan Non-komersial); dan 

(vi)  Pasal 17.10.1 (Transparansi). 

(i)  Untuk Amerika Serikat: 

(i) Pasal 17.4.1 (a) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial); 
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(ii) Pasal 17.4.1 (b) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial), sehubungan dengan pembelian dari pelayanan yang baik 

atau; 

(iii) Pasal 17.4.1 (c) (i) (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial) 

(iv)  Pasal 17.4.2 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan 

Komersial), sehubungan dengan monopoli yang ditunjuk ditunjuk oleh 

tingkat sub-pusat pemerintahan; 

(v) Pasal 17.5.2 (Pengadilan dan Badan Administrasi), sehubungan dengan 

badan pengawas administrasi didirikan atau dikelola oleh tingkat sub-

pusat pemerintahan; 

(vi) Pasal 17.6.1 (a) (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.6.2 (a) 

(Bantuan Non-komersial), sehubungan dengan produksi dan penjualan 

produk yang bersaing dengan produk serupa yang diproduksi dan 

dijual oleh investasi  di wilayah Amerika Serikat; 

(vii) Pasal 17.6.1 (b) dan (c) (Bantuan Non-komersial), dan Pasal 17.6.2 (b) 

dan (c) (Bantuan Non-komersial); dan 

(viii) Pasal 17.10.1 (Transparansi). 

(j)  Untuk Viet Nam: 

(i) Pasal 17.4 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial); 

(ii) Pasal 17.5.2 (Pengadilan dan Badan Administrasi), sehubungan dengan 

badan pengawas administrasi didirikan atau dikelola oleh tingkat sub-

pusat pemerintahan; 

(iii) Pasal 17.6.1 (a) (Bantuan Non-komersial) dan Pasal 17.6.2 (a) 

(Bantuan Non-komersial), sehubungan dengan produksi dan penjualan 

produk yang bersaing dengan produk serupa yang diproduksi dan 

dijual oleh investasi tercakup dalam wilayah Viet Nam; 

(iv) Pasal 17.6.1 (b) dan (c) (Bantuan Non-komersial), dan Pasal 17.6.2 (b) 

dan (c) (Bantuan Non-komersial); dan 

(v) Pasal17.10(Transparansi). 
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LAMPIRAN 17-E 

SINGAPURA 

 

1.  Baik Singapura, maupun dana kekayaan negara Singapura37, harus mengambil 

tindakan untuk mengarahkan atau mempengaruhi keputusan dari BUMN yang dimiliki atau 

dikendalikan oleh dana kekayaan negara dari Singapura, termasuk melalui pelaksanaan hak 

atau kepemilikan atas BUMN tersebut, kecuali dengan cara yang konsisten dengan Bab ini. 

Namun, Singapura, atau dana kekayaan negara dari Singapura, dapat melaksanakan hak suara 

dalam setiap BUMN itu memiliki atau mengontrol melalui kepemilikan dengan cara yang 

tidak bertentangan dengan Bab ini. 

2.  Pasal 17.4.1 (Laporan Non-diskriminatif dan Pertimbangan Komersial) tidak berlaku 

terhadap BUMN yang dimiliki atau dikendalikan oleh dana kekayaan negara Singapura. 

3.  Pasal 17.6.2 (Bantuan Non-komersial) tidak berlaku terhadap BUMN yang dimiliki 

atau dikendalikan oleh dana kekayaan negara dari Singapura, kecuali: 

(a)  dalam periode lima tahun sebelumnya tuntutan pelanggaran yag tertera pada 

Pasal 17.6.2 (Bantuan Non-komersial), Singapura atau dana kekayaan negara 

dari Singapura memiliki: 

(i)  CEO yang ditunjuk38 atau mayoritas manajemen senior lainnya dari 

BUMN; 

(ii)  menunjuk mayoritas anggota dewan direksi BUMN39 atau 

(iii)  mengambil tindakan untuk menggunakan hak hukumnya dalam 

BUMN untuk secara aktif langsung dan mengontrol keputusan bisnis 

yang BUMN dengan cara yang tidak konsisten dengan kewajiban 

dalam Bab ini; atau 

(b)  BUMN, menurut hukum, kebijakan pemerintah atau langkah-langkah lain, 

yang merugikan untuk: 

(i)  memberikan bantuannon-komersial untuk BUMNlain; atau 

(ii) membuat keputusantentang pembelianataupenjualankomersial. 

 

                                                           
37Untuk tujuan Bab ini, dana pemerintah Singapura termasuk PT Swasta GIC dan PT Temasek Holdings (swasta). PT Temasek Holdings 

(swasta) adalah pemilik resmi dari aset-asetnya. 
38Untuk Ayat 3 (a) (i) dan 3 (a) (ii),penunjuk tersebut termasuk dengan penunjukan yang terjadi sebelum jangka waktu lima tahun yang 

ditetapkan, menyediakan masa jabatan yang gagal selama jangka waktu tersebut. 
3939Untuk kepastian lebih jauh, pelaksanaan pemilihan suara tunggal dari pemegang saham untuk menyetujui pemilihan direksi tidak 

termasuk penunjukan direksi yang dimaksud. 
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4. SingapuradianggapmemenuhiPasal17.10.1(Transparansi) sehubungan 

denganBUMNyang dimiliki ataudikendalikan olehdana kekayaan negaraSingapurajika: 

(a)  SingapuramemberikankepadaPihaklain ataumempublikasikansitus 

resmilaporantahunandana kekayaan pemerintahyang dimilikiBUMN; 

(b)  setiapgolongan efekBUMNyangterdaftar dibursa efek tersebut diatur 

olehanggota badan komisi sekuritasyang diakui secara 

internasionaltermasukOrganisasi Komisi Efek Internasional; atau 

(c)  bahwaBUMNmendokumentasikan 

laporankeuangantahunanberdasarkanstandar pelaporankeuangan Internasional 

yang diakuitermasukStandar Pelaporan Keuangan Internasional. 
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LAMPIRAN 17-F 

MALAYSIA 

 

Permodalan Nasional Berhad 

 

1.  Kewajiban dalam Bab ini tidak berlaku sehubungan dengan Permodalan Nasional 

Berhad atau perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Permodalan Nasional Berhad, 

asalkan Permodalan Nasional Berhad: 

(a)  terlibat secara eksklusif dalam kegiatan berikut: 

(i)  pemberian atau menyediakan rencana untuk anggota masyarakat yang 

berkaitan dengan skema investasi kolektif untuk tujuan meningkatkan 

tabungan dan investasi mereka, sebagai kelanjutan dari agenda 

nasional semata-mata untuk kepentingan orang secara alami sebagai 

peserta untuk rencana tersebut dan penerima manfaat tersebut; atau 

(ii)  investasi aset rencana ini; 

(b)  memiliki kewajiban fidusia kepada orang dirujuk dalam sub ayat (a); dan 

(c)  bebas dari arahan investasi dari Pemerintah Malaysia.40 

2.  Menyimpang dari ketentuan ayat 1 Lampiran ini, Pasal 17.6.1 (Bantuan Non-

komersial) dan Pasal 17.6.3 berlaku sehubungan dengan Malaysia: 

(a)  Ketentuan langsung atau tidak langsung dari bantuan non-komersial untuk 

perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Permodalan Nasional 

Berhad41; dan 

(b)  pemberian langsung dari bantuan non-komersial melalui perusahaan yang 

dimiliki atau dikendalikan oleh Permodalan Nasional Berhad. 

 

 

 

 

 

                                                           
40Arahan investasi dari pemerintahan Malaysia: (a) tidak termasuk panduan umum Pemerintah Malaysia dengan mematuhi risiko 

manajemen dan lokasi aset yang tidak konsisten dengan praktik umum;dan (b) tidak diperlihatkan, berdiri sendiri,oleh kehadiran pemerintah 

Malaysia resmi dari dewan direksi perusahaan atau panel investasi.  
41Untuk kepastian lebih jauh, untuk tujuan Lampiran ini, bantuan non-komersial tidak termasuk pengiriman dana Malaysia dari kontribusi 

Permodalan Nasional Berhard untuk investasi yang mengatasnamakan kontributor dan penerima manfaat mereka. 

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


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

Lembaga Tabungan Haji 

 

3.  Kewajiban dalam Bab ini tidak berlaku sehubungan dengan Lembaga Tabungan Haji 

atau perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Lembaga Tabungan Haji, asalkan 

Lembaga Tabungan Haji: 

(a)  terlibat secara eksklusif dalam kegiatan berikut: 

(i)  pemberian atau memberikan tabungan dan rencana investasi pribadi 

semata-mata untuk kepentingan perorangan yang merupakan 

kontributor untuk rencana tersebut dan penerima manfaat mereka, 

untuk tujuan:  

(A)  memungkinkan penerima individu Muslim, melalui investasi 

tabungan mereka dalam kegiatan investasi diperbolehkan dalam 

Islam, untuk mendukung pengeluaran mereka selama haji; dan 

(B)  melindungi, menjaga kepentingan dan memastikan 

kesejahteraan peziarah selama haji dengan menyediakan 

berbagai fasilitas dan layanan; atau 

(ii)  rencana investasi aset; 

(b)  memiliki kewajiban fidusia kepada orang secara alami dirujuk dalam sub ayat 

(a); dan 

(c) bebas dari arahan investasi dari Pemerintah Malaysia.42 

4.  Menyimpang dari ayat 3 Lampiran ini, Pasal 17.6.1 (Bantuan Non-komersial) dan 

Pasal 17.6.3 (Bantuan Non-komersial), berlaku sehubungan dengan Malaysia: 

(a)  Ketentuan langsung atau tidak langsung dari bantuan non-komersial untuk 

perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Lembaga Tabungan Haji43; 

dan  

(b)  pemberian langsung dari bantuan non-komersial melalui perusahaan yang 

dimiliki atau dikendalikan oleh Lembaga Tabungan Haji. 

                                                           
42Arahan investasi dari Pemerintah Malaysia:(a) tidak termasuk pedoman umum dari Pemerintah Malaysia terkait dengan pengelolaan risiko 

dan alokasi aset yang tidak konsisten dengan praktik investasi yang biasa;dan(b) tidak menunjukkan, berdiri sendiri, dengan kehadiran 

pejabat pemerintah Malaysia secara resmi pada jajaran direksi atau panel investasi; 
43Untuk kepastian lebih jauh, untuk tujuan Lampiran ini, bantuan non - komersial tidak termasuk pemindahan dana Malaysia dikumpulkan 
dari kontributor Lembaga Tabung Haji untuk investasi atas nama kontributor dan penerima manfaatnya. 
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