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Penanaman modal asing langsung pada dasarnya merupakan implementasi dari kebijakan 
makro ekonomi suatu negara yang didasarkan pada suatu sistem ekonomi yang dianut. 
Investasi atau penanaman modal merupakan kebutuhan mutlak suatu negara agar dapat 
meningkatkan produktifitas nasional, sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional 
dan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan rakyatnya. Upaya-
upaya dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan memaksimalkan keuntungan yang 
sebesar-besarnya dalam memanfaatkan masuknya modal asing menyebabkan banyak negara 
penerima modal menerapkan rejim hukum yang bersifat “mengatur” sebagai upaya untuk 
memanfaatkan dan meningkatkan keuntungan dari penanam modal secara langsung serta 
untuk mengatur aktifitas perusahaan-perusahaan asing sejalan dengan kepentingan ekonomi 
nasional.  
Fakta adanya conflict of interest dalam hukum investasi timbul dalam hal mematuhi 
perjanjian internasional yang telah disepakati dan diakui sebagai kesepakatan internasional, 
sehingga terikat dengan prinsip pacta sunservanda. Di sisi lain adanya fungsi Negara untuk 
melindungi kepentingan umum dinegaranya, dalam hal ini berkaitan dengan kesehatan dalam 
masyarakat, karena pada dasarnya berdasarkan prinsip hak asasi manusia, setiap orang atau 
warga negara berhak atas kesehatan dan prasarana kesehatan yang layak.  
Wabah penyakit menular memiliki dampak yang yang buruk bagi pembangunan. Pada akhir 
tahun 2000, lebih dari 36 juta orang di dunia menderita HIV/AIDS. Dari total tersebut 16, 4 
juta adalah wanita dan 1.5 juta adalah anak-anak. Lebih dari 90 persen kasusnya terjadi di 
negara-negara berkembang. Banyaknya wabah penyakit menular yang terjadi di negara-
negara berkembang tidak diikuti dengan tersedianya pengobatan yang memadai bagi 
penderita. Hal ini dikarenakan tingginya harga obat-obatan dan terbatasnya akses yang dapat 
dijangkau oleh negara-negara berkembang. Konflik ini disebabkan oleh adanya perlindungan 
paten yang diwujudkan dalam deklarasi TRIPS dalam WTO yang mengijinkan pemilik paten 
yang dipegang oleh perusahaan farmasi untuk memproduksi maupun memasarkan 
produknya.  
Penyebaran wabah penyakit menular sehingga dapat mengancam ketahanan suatu bangsa 
menjadi perhatian dunia. Hal ini terlihat dari adanya perkecualian dalam kesepakatan WTO 
terhadap bidang public health dan menjadi pembahasan yang lebih fokus pada deklarasi 
TRIPs and public health. Ketentuan dalam deklarasi ini berlandaskan pada adanya kesadaran 
adanya perlindungan hak kekayaan intelektual pada obat-obatan berakibat harga obat di 
pasaran menjadi mahal sehingga membatasi akses masyarakat dan negara-negara dunia 
ketiga terhadap obat-obat paten tersebut, padahal obat-obatan tersebut sangat dibutuhkan oleh 
negara-negara dunia ketiga. Hal ini kemudian mendorong ditetapkannya kesepakatan untuk 
mengadakan pengecualian dari  
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hak paten ini dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu bahwa berdasarkan prinsip 
kedaulatan negara setiap negara berhak untuk menentukan sendiri kriteria penerapan 
pengecualian public health oleh suatu negara yang ditentukan berdasarkan ‘keadaan bahaya’ 
(emergency) dalam suatu negara ataupun kondisi yang bersifat ‘amat mendesak’ (extreme 
urgency) yang dapat dipahami bahwa termasuk kondisi kesehatan masyarakat, termasuk di 
dalamnya HIV/AIDS, TBC, malaria dan wabah penyakit menular (epidemic) lainnya dapat 
dianggap sebagai darurat nasional.  
Perwujudan prinsip kedaulatan ini dapat diterapkan dalam hal penanaman modal. Pemerintah 
memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur penanaman modal. Karena bidang penanaman 
modal merupakan bidang yang sarat dengan aturan, hal ini karena bidang ini bersinggungan 
dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara secara luas. Dimungkinkannya 
penetapan status “emergency” berdasarkan kepentingan umum negara karena kepentingan 
masyarakat atas obat-obatan esensial yang murah dapat melatarbelakangi kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang penanaman modal. Tentunya penetapan tersebut harus terlebih 
dahulu diteliti mengenai status penyakit menular yang terjadi, tahap awal dari penetapan 
tersebut adalah diketahui adanya pandemi.  
Fakta tersebut membuka pemikiran bahwa adanya perkecualian dibidang tertentu, terutama 
kesehatan sangat diperlukan demi mempromosikan dan menanggulangi penyakit yang 
mewabah di negara-negara berkembang. Ditingkat nasional para pembuat kebijakan, 
terutama yang berhubungan dengan kesehatan semakin tertarik dengan hubungan keterkaitan 
antara perdagangan, investasi dan kesehatan. Berdasarkan pertimbangan ini, muncul 
kesadaran bahwa terkadang untuk kepentingan nasionalnya suatu negara perlu mengeluarkan 
kebijakan publik yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dan tujuan GATT, kesadaran 
ini diwujudkan dalam bentuk perkecualian-perkecualian umum (general exceptions), yaitu 
ketentuan yang mengijinkan negara anggota WTO untuk melakukan perkecualian dalam 
melakukan kewajiban dari ketentuan-ketentuan GATT untuk melindungi kepentingan publik 
di negaranya   
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The central issue of this research is the adoption of general exception related with public 
health on investment law in Indonesia.  
The type of this research is legal research. In this research, two approaches are employed, 
statute approach and case approach. Statute approach is taken at the beginning of this 
research for analyzing laws and regulations concerning foreign direct investment in Indonesia 
and multilateral agreements. Case approach is carried out to observed the case happened 
related with public health.  
From this research, it is found that under certain circumstances a country can except their self 
from obeying the WTO agreement, called general exception, as long as there is a range of 
public policy measures outside the field of intellectual property to address issues of drug 
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prices and access to drugs, that is the public interest which a state have to claim under some 
criteria dealt in the Doha Declaration, based on “emergency” and “extreme urgency” clauses. 
Indonesian foreign investment law has adopted international foreign investment principles, 
that is non-discriminatory principles, transparency, human right and environment. Indonesian 
Intellectual property law has also regulated the possibility use of compulsory licenses, which 
made it easier to apply general exception on public health in Indonesia. The condition 
concerning human right, health and public interest have been laid down as general principles 
to this applicability.   
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