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ALASAN AMERIKA SERIKAT MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP 

GAMING TENCENT 

 

 

Reza Ferdian1 

Abstract: Tencent is a large Chinese company engaged in social media and 

gaming. but this company is experiencing some problems. The problems is the 

United States emergence of protection against Tencent gaming products due to 

protect the United States domestic market from the influence of the Tencent 

company from China. This happened because Tencent made acquisitions to 

various gaming companies in the United States. The United States show the 

protection is supervision and issuing The Foreign Investment Risk Review 

Modernization Act (FIRRMA) in 2018 as the basis for its protection policy against 

Tencent gaming companies from China. This FIRRMA under the responsibility of 

Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). In this study, the 

concept of modern protectionism is used, where protectionism is not 

conventionally required but by using the indirect types of barriers, beyond the 

imposition of tariffs and quotas. In this concept there are three classifications of 

protectionism including intentional protectionism, incidental protectionism, and 

instrumental protectionism. This article explains that there are several reasons for 

the United States to do the supervision to gaming of Tencent based on the concept 

of modern protectionism, where supervision is a practical form of incidental 

protectionism and the implementation of the 2018 FIRRMA policy as a form of 

instrumental protectionism. 
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Pendahuluan 

Tencent merupakan salah satu perusahaan multinasional asal Tiongkok yang 

bergerak dibidang teknologi dengan industri permainan terbesar. Perusahaan ini terus 

mengalami berkembangan yang membuat perusahaan ini memiliki berbagai cabang di 

dunia yaitu di Belanda, Jerman, Korea, Jepang, India, Thailand, Malaysia, Singapura, 

dan Amerika Serikat. Berkembang nya Tencent diawali dengan masuknya Tencent di 

bursa efek Hong Kong pada tahun 2004. Perusahaan ini didirikan oleh Ma Huateng 

sejak tahun 1998 dengan kantor pusat berada di Shenzen, Tiongkok (Tencent, n.d.). 

Perkembangan Tencent pertama kali dilakukan di Amerika Serikat sejak tahun 

2005-2019, perkembangan yang dilakukan oleh Tencent di Amerika Serikat adalah pada 

industri games, dengan melakukan investasi sebesar yang mencapai 1,56 miliar dolar 

(Messner, 2020). Kantor cabang Tencent di Amerika Serikat pertama berada di Santa 

Clara pada tahun 2005, hingga pada tahun 2020, cabang Tencent berada di berbagai 

negara bagian di Amerika Serikat (AS) yaitu New York, Seattle, Los Angels, Irvine, 

dan Palo Alto yang dijadikan kantor pusat Tencent di AS (techinasia.com, 2012). 
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Investasi yang dilakukan oleh Tencent di AS meliputi 5 perusahaan AS, yang 

pada akhirnya beberapa perusahaan tersebut di akusisi dengan kepemilikan saham 

sebesar 100%. Berikut perusahaan gaming yang dimiliki saham nya oleh Tencent: 

 
Tabel 1 Investasi Asing Gaming Tencent di AS 

Perusahaan Lokasi 
Kepemilikan 

Saham 

Tanggal Investasi 

Pertama 

Tanggal Perubahan 

Saham Terakhir 

Riot Games AS 100% Februari, 2011 Desember, 2015 

Epic Games AS 48,4% Juni, 2012 Juni, 2012 

Activision 

Blizzard 
AS 5,023% Juli, 2013 Juni, 2016 

Discord AS 17,11% Februari, 2015 Februari, 2015 

Roblox AS 49% Februari, 2020 Februari, 2020 

Sumber: (Dotan, 2018; Frank, 2015; Gapo, 2022; Liao, 2020; Morris, 2018; Reuters.com, 2016; 

Stuart, 2013) 

 

 Dapat dilihat pada tabel diatas Tencent telah melakukan berbagai investasi, 

bahkan salah satu perusahaan gaming AS telah diakusisi pada tahun 2015 yaitu Riot 

Games. Namun setelah melakukan investasi yang sangat besar di AS, Tencent harus 

menghadapi permasalahan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh AS kepada 

perusahaan tersebut, dan tertuang dalam The Foreign Investment Risk Review 

Modenization Act of 2018 (FIRRMA 2018). Kebijakan ini dibuat dengan alasan bahwa 

adalanya ancaman keamnan nasional dan eksploitasi asing terhadap struktur investasi 

asing yang dianggap dapat memberikan akses informasi kepada pihak asing (U.S 

Department of Tresury, 2018). Kebijakan ini dibawah tanggung jawab Committe on 

Foreign Investement in the United states (CFIUS) yang melakukan pengawasan 

terhadap setiap perusahaan yang masuk atau berhubungan dengan perusahaan di AS. 

 Peraturan atau kebijakan ini dibuat oleh AS setelah kasus tuduhan terhadap 

WeChat Tencent dan Tiktok Byte Dance dituduh melakukan pencurian data pribadi 

pengguna AS. Asalan ini semakin diperkuat dengan laporan-laporan ditemukannya 

database Tiongkokng yang berisi miliaran pesan yang dikirim dari penggunannya yang 

tidak hanya ada di Tiongkok namun juga AS, Taiwan, Korea Selatasn, dan Australia 

pada tahun 2019 (Executive Office of the President, 2020). Presiden AS Donald Trump 

kemudian mengeluarkan Executive Order 13942 untuk menghadapi ancaman Tiktok 

ByteDance dan Executive Order 13943 untuk menhadapi ancaman WeChat Tencent 

pada tahun 2020 yang ditunjukan untuk melakukan pengawasan terhadap dua produk 

sosial media tersebut. 

 Berbeda dengan FIRRMA 2018 yang lebih menunjukan pengawasan terhadap 

perusahaan-perusahaan games asal AS yang mendapatkan investasi dari AS. dengan 

dasar peraturan FIRRMA tersebut lah CFIUS melakukan investigasi terhadap Riot 

Games, Epic Games, Activision Blizzard, Discord, dan Roblox. CFIUS melakukan 

pengawasan melalui pengiriman surat investigasi perihal sekuritas data sensitif dan 
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pribadi kepada kelima perusahaan tersebut. Namun dari pengawasan yang dilakukan 

menunjukan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan pencurian data ataupun 

memberikan data kepada pihak Tencent. Hal ini tetap tidak menghentikan CFIUS dalam 

melakukan pengawasan terhadap lima perusahaan tersebut. 

 Dalam pengawasan yang dilakukan oleh CFIUS melalui FIRRMA kepada 

Tencent terdapat dalam section 1708 tentang Authority for unilateral initiation of 

reviews, yang kemudian memberikan keleluasan kepada CFIUS untuk berperan dan 

section 1718 tentang Action by the Committee to address national security risks dalam 

tuntutan ancaman keamanan nasional. Hal ini membuat CFIUS mempunyai otoritas 

tunggal untuk melakukan inisiasi tindakan pengawasan. 

 Tindakan yang dilakukan oleh AS kepada Tencent cukup berdampak dan 

membuat negara asal perusahaan ini memperkuat kebijakan investasi asing bagi 

perusahaan di negaranya termasuk kepada Tencent. Hal ini membuat Tencent 

mengalami penurunan saham, terutama terhadap produk sosial media Tencent yaitu 

WeChat yang turun hingga 4,69% pada November 2020 (CNBC, 2021). Tidak hanya 

memberikan kerugian bagi Tencent dan Tiongkok, namun tindakan ini juga menrugikan 

perusahaan yang ada di AS karena merugikan investor asal AS yang melakukan 

investasi di perusahaan Tiongkok, dengan nilai kerugian sebesar 400 Miliar dolar AS 

(wsj.com, 2021). 

 

Kerangka Teori dan Konsep 

Konsep Proteksionisme Modern (Modern Protectionism) 

 Suatu negara dalam ambisinya untuk meningkatkan kekayaan, kekuatan dan 

perekonomian tidak terlepas dari upaya negara tersebut untuk mencapainya. Upaya 

yang dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menjuaal 

hasil produk yang dibuat negara tersebut dan ekspansi atas usaha atau perusahaan yang 

turut menjadi satu diantara berbagai upaya yang dilakukan oleh negara tersebut. 

 Namun dalam proses upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan 

ekspansi lintas negara dapat menimbulkan kekhawatiran karena dapat memunculkan 

praktik perdagangan yang tidak adil terutama dengan hadirnya konsepsi perdagangan 

bebas. 

 Proteksionisme kemudia hadir sebagai langkah pemerintah atau negara untuk 

melindungi keberlangsungan ekonomi dalam negeri dengan melindungi 

keberlangsungan ekonomi dalam negeri, yaitu memproteksi produk asli dalam negeri 

serta sektor penunjangnya. Proteksionisme turut hadir dengan tujuan menjadi upaya 

negara melindungi kepentingan-kepentingan dalam negerinya. Proteksi berfokus pada 

posisi ekonomi terutama dalam hubungan internasionalnya (Sumadji, 2006: 532). 

Proteksionisme terus ditekankan sebagai upaya perlindungan terhadap kebutuhan atau 

kepentingan nasional (Levi, 1997: 56). Proteksionisme merupakan kebijakan yang 

disengaja pemerintah sebagai upaya kontrol atas impor atau ekspor melalui hambatan-

hambatan seperti tarif kuota dengan tujuan perlindungan terhadap industri atau dunia 

usaha dalam negeri dari persaingan industri luar negeri (Sumadji, 2006: 532). 

 Proteksionisme, dewasa ini telah memiliki jenis hambatan atau batasan yang 

sedikit banyak berevolusi, dimana sebelumnya sebagian besar adalah berupa penerapan 

tarif dan pelarangan (impor), yang kemudian menjadi inti dari pemahaman terhadap 
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proteksionisme modern. Philip I Levy membagi jenis proteksionisme sebagai bentuk 

proteksionisme modern (modern protectionism) ke dalam tiga kategori diantaranya 

proteksionisme intensional, proteksionisme insidental, serta proteksionisme 

instrumental (Levy, 2009: 7-14).  

1. Proteksionisme intensional, merupakan jenis proteksionisme yang memberikan 

tindakan eksplisit untuk kepentingan industri dalam negeri dibandingkan impor 

(dalam hal ini ekspansi asing). Jenis proteksionisme ini serupa dengan 

proteksionisme pada umumnya, dimana proteksionisme dilakukan dengan tahap 

seperti penerapan tarif impor, subsidi ekspor, hingga kuota. Penekanan pada 

proteksionisme intensional adalah tentang tujuan yang eksplisit dan instrumen 

yang transparan, dengan keberpihakannya pada industri domestik.  

2. Proteksionisme insidental, merupakan jenis proteksionisme yang memberikan 

dampak yang sama dengan proteksionisme intensional, namun dilakukan dengan 

tahap-tahap yang bekerja secara tidak langsung. Hal ini dilakukan dengan 

upaya-upaya yang menerapkan ketetapan dengan legitimasi kuat sebagai 

persyaratan terhadap produk luar yang masuk ke pasar domestik.  

3. Proteksionisme instrumental, merupakan bentuk proteksionisme yang 

menggunakan kebijakan perdagangan untuk mendorong perubahan kebijakan 

(politik) di negara lain, dan sifatnya tidak transparan. 

 

Metode 

 Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dengan menggunakan data 

sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi literatur. Data-data tersebut berasal 

dari buku, jurnal, skripsi, dan juga internet yang berhubungan dengan alasan Amerika 

Serikat melakukan pengawasan terhadap gaming Tencent. Data yang didapatkan 

kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang nantinya 

kemudian menunjukan apakah data tersebut dapat digunakan atau tidak. 

 

Pembahasan 

Tencent Holdings Ltd. atau lebih dikenal dengan Tencent adalah sebuah entitas 

perusahaan raksasa asal Tiongkok yang bergerak di bidang teknologi, yang juga 

merupakan satu dari tiga perusahaan internet dan teknologi terbesar di Tiongkok 

bersanding dengan Alibaba dan Baidu. Besarnya industri Tencent membuat perusahaan 

ini turut memperluas pengaruh bisnisnya melalui ekspansi asing dengan membuka 

cabang perusahaan di beberapa negara, serta melakukan kerja sama dengan banyak dari 

perusahaan teknologi di dunia termasuk untuk perusahaan game baik di dalam maupun 

luar negeri. 

AS adalah negara pertama yang menjadi tujuan ekspansi asing Tencent dengan 

kemudian dibukanya kantor cabang pertama di Santa Clara. Sampai tahun 2022, tercatat 

setidaknya ada lima daftar perusahaan potensial AS yang terdapat investasi Tencent di 

dalamnya, diantaranya Riot Games, Epic Games, Activision Blizzard, Discord, dan 

Roblox.  
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Pasar Tencent di Amerika Serikat 

Ekspansi Tencent di AS dimulai pertama kali pada tahun 2005 dengan 

diresmikannya kantor cabang pertama di Santa Clara, AS. Tercatat hinga tahun 2020, 

sudah terdapat lima kantor cabang Tencent yang ada di AS diantaranya terletak di 

Seattle, New York, Irvine, Los Angeles, dan Palo Alto yang hingga saat ini menjadi 

kantor pusat Tencent di AS. Dalam melakukan pengembangan pasar game-nya di AS, 

Tencent mula-mula melakukan akusisi terhadap beberapa permainan yaitu Cross Fire 

dan Dungeon Fighter Online yang berasal dari perusahaan pengembang game di Korea 

Selatan yaitu Neowiz dan Smilegate sebelum kemudian membuka jalan untuk 

melakukan investasi pertama pada pengembang game dari AS yaitu Riot Games dengan 

membeli sejumlah saham sebesar 22,34% pada tahun 2008 (Bloomberg, 2011). 

Pasar Tencent di AS kemudian semakin berkembang dikarenakan pada tahun 

2011 Tencent mulai memperkenalkan aplikasi pengiriman pesan yaitu WeChat kepada 

masyarakat AS dan dunia. Aplikasi ini merupakan perkembangan dari QQ yang 

merupakan produk awal dari Tencent dimana aplikasi ini memiliki berbagai keungulan 

yaitu bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dan juga dapat mengakses segala 

game yang di produksi oleh Tencent. Setelah memperkenalkan produk tersebut, Tencent 

mulai melakukan akusisi besar-besaran terhadap berbagai perusahaan game karena 

perkembangan WeChat di AS yang berhasil mencapai 50 juta pengguna pada 2012 

(Iqbal, 2022). 

Perusahaan AS yang diakusisi secara penush pertama kali adalah saham dari 

Riot Games yang merupakan pengembang game League of Legends dengan nilai beli 

saham sebesar 92,78% di tahun 2011. Tencent terus melakukan pembelian saham 

terhadap pengembang game yang ada di AS, seperti Epic Games dengan pembelian 

saham sebesar 48,4% pada tahun 2012, Activision Blizzard dengan pembelian saham 

sebesar 5,023%, Discord dengan pembelian saham sebesar 17,11% pada tahun 2015, 

dan Roblox dengan pembelian saham sebesar 49% pada tahun 2020. Bahkan saham dari 

Riot Games telah berhasil dibeli secara penuh oleh Tencent pada tahun 2015. Pembelian 

saham yang dilakukan oleh Tencent membuat perusahaan tersebut menjadi perusahaan 

paling inovatif di dunia berdasarkan survey yang dilakukan oleh Boston Consulting 

Group (BCG) pada tahun 2015 (BCG, 2015: 4) dan pada tahun 2018 Tencent menjadi 

perusahaan Asia pertama yang berhasil melewati nilai pasar sebesar 500 miliar dolar 

AS. Hal ini turut membuat Tencent berada di posisi ke-5 sebagai perusahaan game 

terbesar di AS (South China Morning Post, 2018). 

 

Pengawasan Terhadap Gaming Tencent 

Pemerintah AS kembali mempermasalahkan munculnya Tencent di AS setelah 

data masyarakat di AS banyak terdaftar dalam Tencent tidak hanya melalui aplikasi 

WeChat, namun juga game online dimana jumlah pengguna Tencent sendiri pada tahun 

2018 sudah mencapai 1,04 miliar di AS (Prescott, 2020). Pemerintah AS kemudian 

mengeluarkan kebijakan The Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 

2018 (FIRRMA 2018) sebagai dasar dilakukannya pengawasan terhadap gaming 

Tencent. FIRRMA 2018 merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah AS untuk memproteksi data dari masyarakat AS yang menggunakan 

aplikasi atau produk yang terhubung langsung dengan internet. Hal ini dilakukan agar 
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dapat menghilangkan segala resiko yang terjadi, seperti penyalahgunaan data pengguna 

di luar negara. Selain itu peraturan ini juga berguna untuk mengatur segala bentuk 

investasi yang masuk ke AS. 

Sesuai dengan regulasi terbarunya, dalam kebijakan FIRRMA 2018 terdapat 

empat elemen besar atau jenis transasksi yang diawasi, yaitu:  

1. Pembelian, sewa, atau konsesi untuk pembangunnan tempat tinggal orang 

asing yang terletak di dekat fasilitas pemerintah yang sensitif; 

2. Investasi lain, dalam bisnis AS tertentu yang memberikan akses kepada 

orang asing ke informasi teknis material non-publik yang dimiliki bisnis 

AS, keanggotaan dalam dewan direksi, atau hak pengambilan keputusan 

lainnya, selain melalui pemungutan suara saham; 

3. Setiap perubahan hak penanam modal asing yang mengakibatkan kendali 

asing atas bisnis AS atau investasi lain dalam bisnis AS tertentu; dan  

4. Setiap transaksi, transfer, perjanjian, atau pengaturan lain yang dirancang 

untuk menghindari yurisdiksi CFIUS. 

Regulasi terbaru FIRRMA di atas sendiri mulai aktif diberlakukan secara umum 

pada 13 Februari 2020, dimana dalam fase ini CFIUS mendapatkan keleluasaan dalam 

melakukan pengawasan terkait investasi asing. Dalam kebijakan ini pemerintah AS 

mengatur mengenai ancaman eksploitasi asing yang mungkin ditimbulkan melalui 

investasi yang dianggap dapat memberikan informasi atau data kepada pihak asing 

melalui investasi tersebut (U.S Department of Treasury, 2018), dimana yang 

bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah Committee on Foreign 

Investment in the United States (CFIUS). Kebijakan tersebut dilakukan melalui 

pengawasan terhadap prosedural perusahaan dalam kebijakan privasi dan keamanan 

data pengguna bagi masyarakat AS. 

Pengawasan tersebut dilakukan pertama kali dengan dikirimkannya surat 

investigasi pada 17 September 2020 kepada lima perusahaan terkait. Hal ini kemudian 

membuat perusahaan Tencent sulit bergerak untuk melakukan penjualan dan transaksi 

sehingga Tencent mengalami kerugian dalam penjualan game. Terlebih lagi kerugian 

melibatkan perusahaan yang bekerjasama dengan Tencent dan perusahaan yang 

diakusisi oleh Tencent. Adapun kerugian yang diterima oleh Tencent di fase ini belum 

secara materil, dalam artian kebijakan tersebut masih sebatas memberikan pengaruh 

secara tidak langsung bagi lima perusahaan AS terkait untuk menimbang kembali kerja 

sama yang dilakukan bersama Tencent. 

Peraturan FIRRMA kemudian mengalami pembaharuan kembali pada Oktober 

2020 dengan dirumuskannya pasal 31 CFR bagian 800: RIN 1505-AC68 terkait 

Ketentuan-Ketentuan yang Berkaitan dengan Investasi Tertentu di AS oleh Orang Asing 

(Provisions Pertaining to Certain Investments in the United States by Foreign Persons). 

Adapun dalam pembaruan ini beberapa perubahan yang ada adalah untuk membuat 

pemerintah AS melalui CFIUS dapat: 

1. Menentukan status dan klasifikasi kontrol ekspor AS dari teknologi yang 

diproduksi, dirancang, diuji, diproduksi, dibuat, atau dikembangkan oleh 

bisnis AS. 

2. Pemerintah AS dapat menentukan apakah otorisasi ekspor AS akan 

diperlukan sehubungan dengan transaksi hipotetis terkait ekspor. 
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3. Pemerintah AS dapat melakukan penilaian terhadap lisensi perusahaan dari 

luar yang melakukan bisnis dengan perusahaan di AS (Department of The 

Treasury, 2020). 

Salah satu kekuatan alasan FIRRMA diperbaharui kembali adalah karena 

kekhawatiran pemerintah AS bahwa orang asing mendapatkan akses ke teknologi AS 

yang sensitif berdasarkan investasi yang berada di luar yurisdiksi CFIUS. Bahkan dalam 

kongres oleh pemerintah AS, transfer data dan teknologi merupakan hal yang sensitif. 

FIRRMA mencakup ketentuan yang memperluas yurisdiksi CFIUS di luar investasi 

masuk untuk melihat apakah terdapat transfer teknologi yang sensitif di luar AS 

(misalnya yang berhubungan dengan perjanjian pembelian lisensi kepemilikan 

langsung). Untuk menghadapi risiko terhadap keamanan nasional AS yang ditimbulkan 

oleh transfer teknologi, Kongres juga memberlakukan ECRA (Export Control Reform 

Act) yang mengarahkan Departemen Perdagangan AS untuk mempelopori pembentukan 

proses formal yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan meninjau teknologi yang 

muncul dan mendasar yang penting bagi keamanan nasional AS dan memerlukan 

kontrol yang sesuai. Hingga saat ini, CFIUS telah mengidentifikasi berbagai teknologi 

yang berhubungan dengan internet secara langsung dan telah memilih untuk 

memberlakukan kontrol hanya melalui rezim multilateral serta wewenang untuk 

memaksakan kontrol sepihak (Kirkland & Ellis, 2020). 

Akibat dari penerapan FIRRMA ini Tencent harus mengalami kerugian yang 

cukup buruk bagi Tencent, hal ini dikarenakan perusahaan AS yang menerima investasi 

dari Tencent mengalami kerugian seperti Activision Blizzard yang mengalami 

penurunan saham hingga 9%. Ini juga membuat para investor AS meragukan penerusan 

arus investasi karena hilangnya keuntungan yang mencapai 400 miliar dolar AS dari 

nilai perusahaan Tiongkok, hingga mengharuskan untuk menarik diri dari perusahaan 

Tiongkok serta membuat Bursa Efek New York yang berbolak-balik arah. Selain itu 

menurut CNBC Indonesia (2021) pada Juli 2021 Tencent mengalami penurunan saham 

sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 sebesar 7,72% dan 27 sebesar 8,98% yang 

menyebabkan kerugian sebesar 60 miliar dolar AS. Kerugian yang terjadi ini juga 

membuat Tencent mengalami kejatuhan di bursa saham Hong Kong, hingga hal ini 

membuat Tencent harus melakukan negosiasi kembali dengan CFIUS mengenai 

kepemilikan sahamnya di Riot Games, Activision Blizzard, Epic Games, Discord, dan 

Roblox (Reuters, 2021). 

 

Alasan AS Melakukan Pengawasan Terhadap Gaming Tencent 

Pemerintah AS melakukan tindakan  pengawasan terhadap gaming Tencent 

adalah untuk melindungi pasar domestiknya melalui tindakan-tindakan yang 

dikategorikan ke dalam jenis proteksionisme modern. Dalam proteksionisme modern 

juga, terdapat tiga klasifikasi proteksionisme diantaranya proteksionisme intensional, 

insidental, dan instrumental. Oleh karena itu, untuk meneliti permasalahan ini 

digunakanlah konsep proteksionisme modern untuk menganalisis alasan AS melakukan 

pengawasan terhadap gaming Tencent, dimana di dalamnya terdapat dua jenis 

proteksionisme modern yang dilakukan oleh AS yakni proteksionisme insidental dan 

proteksionisme instrumental. 
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1. Pengawasan oleh CFIUS Terhadap Gaming Tencent di AS sebagai Bentuk 

Tindakan Proteksionisme Insidental 

Dalam proteksionisme insidental, tindakan AS tidak bersifat langsung ditujukan 

untuk lima perusahaan game AS terkait, melainkan dengan dibuatnya kebijakan dimana 

kebijakan tersebut berpengaruh kepada keberadaan lima perusahaan game AS yang 

terdapat investasi Tencent di dalamnya. Melalui kebijakan tersebut, yang dilakukan AS 

kemudian adalah diambilnya langkah pengawasan terhadap gaming Tencent melalui 

lima perusahaan game AS yang terdapat investasi Tencent di dalamnya oleh CFIUS.  

AS menegaskan bahwasannya pengawasan oleh CFIUS terhadap gaming 

Tencent ini dilakukan adalah karena munculnya ancaman keamanan nasional bagi AS. 

Pada nyatanya, tidak munculnya bukti serta pelanggaran yang dilakukan oleh Tencent 

mengindikasikan bahwasannya terdapat upaya proteksionisme bagi AS itu sendiri. Hal 

ini pun dapat dilihat dimana AS justru memberlakukan kebijakan pengawasan FIRRMA 

tidak terpusat kepada Tencent, namun justru kepada perusahaan-perusahaan AS yang 

terdapat investasi Tencent di dalamnya. Terdapat lima daftar nama perusahaan yang 

muncul dalam laporan Bloomberg pertama kali, diantaranya Riot Games, Epic Games, 

Activision Blizzard, Discord, dan Roblox. 

Dalam pengawasan ini, kelima perusahaan ini telah memenuhi kualifikasi atas 

legalitas sistem keamanan dan transparansi kebijakan privasinya masing-masing. Saat 

ini Riot Games masih merupakan satu perusahaan gaming asal AS yang saham 

terbesarnya telah dimiliki penuh oleh Tencent. Pasca tindakan pengawasan inipun Riot 

Games dengan transparan dalam laman resminya telah memperbaharui kebijakan 

privasi penggunanya dan mencantumkan sertifikasi atas legalitas sistem perlindungan 

privasi pengguna dengan terdaftarnya perusahaan dalam The EU-U.S. and Swiss-U.S 

Privacy Shield Frameworks (Riot Games, 2020). 

Tindakan pemerintah AS jelas menunjukan bahwa AS melakukan 

proteksionisme insidental, dimana pemerintah AS dengan tidak secara langsung telah 

membuat kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh Tencent dari pasar 

game di AS, khususnya dalam kelima perusahaan game yang dituju dengan dalih 

utamanya adalah alasan ancaman keamanan nasional. Pemerintah AS membuat 

kebijakan dalam pengawasan ini yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi 

kelima perusahaan AS terkait agar bisa melepaskan diri dari Tencent. Sehingga dalam 

permasalahan ini tindakan pengawasan oleh AS terhadap Tencent yang menjadi tahap 

pemberlakuan proteksionisme insidental, karena pengawasan ini yang menciptakan 

batasan-batasan tertentu atau terkhusus bagi Tencent dalam ekspansinya di AS melalui 

peraturan FIRRMA, serta memberikan dampak dan konsekuensi tertentu bagi Tencent 

maupun AS. Salah satu dampak yang diberikan oleh jenis proteksionisme insidental ini 

adalah lepasnya Activision Blizzard dari kepemilikan saham Tencent. 

Pada Februari 2022, salah satu perusahaan AS yang terdapat investasi Tencent 

di dalamnya, yakni Activison Blizzard yang lebih memilih untuk melepaskan Tencent 

dan berhasil diakuisisi oleh Microsoft selaku perusahaan asal AS (Microsoft News 

Center, 2022). Komoditas terbesar dan populer dalam kerjasama Activision Blizzard 

dan Tencent adalah permainan Call of Duty, dimana pada tahun 2012 kerjasama ini 
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berhasil meluas untuk membawa Call of Duty versi online (dalam jaringan) ke 

Tiongkok.  

Namun pada akhirnya Activision Blizzard lebih memilih untuk melepas Tencent 

dan diakuisisi oleh Microsoft, hal ini menunjukan bahwa AS melalui tindakan 

pengawasannya berhasil mempengaruhi Activision Blizzard dan membuat Tencent 

harus kehilangan satu lapangan sahamnya serta tentunya mempengaruhi ekspansi bisnis 

Tencent di AS. Dari sini juga Microsoft selaku entitas perusahaan asal AS berhasil 

menaiki puncak tiga teratas dalam daftar perusahaan games dunia. Tindakan agresif AS 

yang berhasil mempengaruhi Activision Blizzard ini juga kemudian dikategorikan ke 

dalam jenis tindakan proteksionisme insidental dari pengaruh perusahaan Tiongkok, 

Tencent di AS. 

Sehingga melalui pengawasan ini, dapat dilihat dari kelima perusahaan AS yang 

masuk dalam daftar pengawasan ini salah satunya yakni Activision Blizzard harus 

melepaskan diri dari kerja samanya dengan Tencent. Hal ini juga membuktikan 

bahwasannya kebijakan atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh AS ini benar-

benar berpengaruh terhadap keberadaan Tencent melalui perusahaan game tersebut. 

Sebagai hasil dari Tindakan ini juga, kondisi yang diciptakan oleh AS ini berhasil 

menempatkan Microsoft selaku entitas perusahaan asli AS pada tiga posisi teratas untuk 

perusahaan game di dunia karena meningkatnya nilai pasar perusahaan setelah 

akuisisinya terhadap Activision Blizzard pasca terlepas dari Tencent. 

 

2. Pemberlakuan Kebijakan FIRRMA 2018 dalam Upaya Pengawasan AS 

Terhadap Gaming Tencent sebagai Bentuk Proteksionisme Instrumental 

Dalam tindakan proteksionisme instrumental, AS menggunakan FIRRMA 2018 

sebagai instrumen kebijakan untuk kemudian diberlakukan dalam langkah pengawasan, 

yang di dalamnya dilakukan peninjauan hingga investigasi terkait legalitas dan 

kelayakan sistem perlindungan data pengguna hingga jaringan investasi perusahaan 

terhadap lima perusahaan game AS yang terdapat investasi Tencent di dalamnya, 

dengan akibat pelanggarannya yang berupa pembatasan hingga pelarangan peredaran 

Tencent di AS. Dalam permasalahan ini, FIRRMA 2018 digunakan sebagai dasar 

kebijakan dalam tuntutan AS terhadap Tencent untuk ancaman-ancaman yang ada dan 

dianggap membahayakan bagi pasar domestik AS. FIRRMA 2018 sendiri merupakan 

sebuah kebijakan milik AS yang secara garis besar berperan dalam kajian investasi 

asing dalam pertimbangan keamanan nasional, dimana CFIUS menjadi badan 

pemerintah multi-lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas di 

dalamnya (U.S Department of The Treasury, n.d.). 

Pada tahun 2018 FIRRMA muncul dan dijadikan dasar hukum dimana hukum 

ini memberikan wewenang bagi CFIUS untuk melaksanakan inisiasi pengawasan. Hal 

ini juga terdapat pada dua pasal yang relevan dalam tindakan pengawasan ini yakni 

dalam Section 1708 Authority for unilateral initiation of reviews dan Section 1718 

Actions by the Committee to address national security risks. 

1. Section 1708 Authority for Unilateral Initiation of Reviews 

a. Dalam pasal 2 huruf C bagian ii, mengatakan bahwa tidak 

diperbolehkan adanya transaksi tertutup jika ada perusahaan asing 

yang melakukan investasi dengan perusahaan AS; 
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b. Dalam pasal 3 huruf E bagian i, mengatakan bahwa segala bentuk 

transaksi tertutup harus disampaikan secara tertulis kepada komite 

agar dapat diterima. 

2. Section 1718 Actions by the Committee to address national security risks 

a. Dalam bagian ini setiap pasal membahas mengenai transaksi tertutup 

yang harus diketahui oleh komite dalam bentuk pemberitahuan, 

sehingga jika ditemukan kesepakatan yang dapat menimbulkan 

resiko bagi negara, maka kesepakatan tersebut akan ditinjau kembali 

atau dilaporkan oleh komite kepada presiden dan dapat ditentukan 

tindak lanjutnya. 

Dalam persoalan peninjauan (Section 1708), jelas terlihat bahwa jenis investasi 

dan akuisisi yang telah dilakukan Tencent terhadap lima perusahaan terkait telah 

dilaksanakan se-transparan mungkin dan data-data yang masuk dalam transaksi yang 

dilakukan ada dalam laporan pada setiap perusahaan yang melakukan transaksi dengan 

Tencent yaitu dari pendapatan setiap game dan jumlah pengguna game tersebut dengan 

tidak menunjukan data pengguna. 

Adapun beberapa dokumen serta publikasi Tencent yang dapat diakses sebagai 

bentuk transparansi perusahaan ini diantaranya Tencent Interim Report dan Tencent 

Annual Report yang rilis setiap tahunnya dan memuat diantaranya sorotan finansial dan 

performa perusahaan, manajemen diskusi dan analisis investasi, pendapatan dan value 

shares dalam investasi, dan sebagainya (Tencent, 2021), publikasi Tencent 

Announcement of the Results yang di dalamnya terdapat tinjauan bisnis dan investasi, 

kebijakan perlindungan aset investasi asing, hingga jaminan terhadap perusahaan asing 

yang telah bekerja sama (Tencent, 2022), hingga Tencent Quarter Results yang 

melaporkan kinerja perusahaan dan investasi asing serta transparansi pendapatan 

Tencent per perempat tahunnya (Tencent, 2022). Selain bagi perusahaan, sistem 

monetisasi, privasi dan kebijakan transaksi dalam aplikasi bagi pengguna juga telah 

disajikan dan selalu diperbaharui dengan terbuka dalam kebijakan privasi pengguna, 

salah satunya dalam laman resmi kebijakan privasi milik Riot Games (Riot Games, 

2022). 

Sedangkan dalam persoalan keamanan nasional (Section 1718), tentunya kelima 

perusahaan telah memiliki kebijakan privasi yang telah disetujui pihak pengguna. 

Resiko bagi negara yang tertuang dalam pasal ini hingga saat ini belum jelas bentuknya 

karena memang tidak ditemukannya bukti-bukti pelanggaran terhadap ancaman 

keamanan nasional oleh kelima perusahaan terkait. Dalam proses kesepakatan kerja 

sama baik investasi maupun akuisisi antar dua entitas perusahaan (Tencent dan 

perusahaan AS) yang dilakukan juga tentunya telah didasari pada perjanjian yang 

melindungi masing-masing hak perusahaan untuk menghindari bocornya akses 

keamanan antar kedua entitas perusahaan, seperti Riot Games yang mendasari sistem 

keamanan mereka melalui The EU-U.S. and Swiss-U.S Privacy Shield Frameworks. 

Pada nyatanya Section 1718 ini adalah untuk membuat CFIUS dengan leluasa dapat 

melakukan pengawasan terhadap gaming Tencent, meskipun kemudian pengawasan 

yang dilakukan justru mengarah pada perusahaan-perusahaan AS yang terdapat 

investasi Tencent di dalamnya. 
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Kedua pasal tersebut merupakan pasal yang secara umum membuat CFIUS 

dapat melakukan pengawasan terhadap Tencent. Namun dalam realisasi pengawasan 

yang dilakukan, CFIUS juga berfokus pada perubahan-perubahan regulasi bagi 

FIRRMA 2018 yang dilakukan agar dapat membuktikan pelanggaran atas pencurian 

data pribadi oleh Tencent, yakni dalam perubahan pada Februari 2020 (sebelum 

tindakan pengawasan dilakukan) dan Oktober 2020 (setelah tindakan pengawasan 

dilakukan). 

Beberapa regulasi yang relevan dalam fase pembaharuan sebelum pengawasan 

di Februari 2020 terdapat pada dua poin elemen besarnya yakni pada investasi asing 

dalam bisnis AS yang dapat memberikan akses pada pihak asing dan pada poin setiap 

perubahan hak penanam modal asing yang mengakibatkan kendali asing atas bisnis AS 

atau investasi lain tertentu. Kedua hal tersebut menjadi dasar bagi AS untuk melakukan 

pengawasan terhadap Tencent karena perusahaan AS yang terdapat investasi Tencent di 

dalamnya dianggap dapat melanggar kedua poin tersebut, dengan membocorkan data 

pengguna AS kepada Tencent serta memberikan keleluasaan bagi Tencent untuk 

mengontrol penuh perusahaan AS yang ditanami saham. Dalam hal ini, Tencent telah 

seterangnya memberikan akses transparansi kepada publik yang disediakan dalam resmi 

perusahaan utama, baik untuk kebijakan privasi pengguna maupun jaringan investasi 

perusahaan. Begitu pula dengan perusahaan AS terkait yang telah menyediakan 

transparansi perusahaan dan konektivitasnya dengan Tencent, salah satunya Riot 

Games. Posisi Tencent sendiri adalah pemilik saham perusahaan, bukan pemilik entitas 

perusahaan AS terkait. Sehingga, kontrol atas perusahaan AS yang dimaksud tidak 

benar-benar terjadi. Meskipun terdapat saham mayor Tencent dalam perusahaan, hal ini 

tidak memberikan akses kontrol kepada Tencent untuk mengendalikan segala aktivitas 

perusahaan AS, baik di AS itu sendiri maupun di luar dari AS karena sifat perusahaan 

tempat Tencent berinvestasi adalah independen. Hal ini juga didukung karena Tencent 

sejatinya juga merupakan perusahaan inti penerbit game (publisher) (CNBC, 2021). 

Dengan laba mencapai 23 miliar dolar AS pada tahun 2020, Tencent sama sekali 

tidak ingin melepas kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan tersebut, sekalipun 

regulasi yang membatasi operasional dan hubungan Tencent dengan perusahaan AS. 

Hal inilah yang membuat AS kerap mendesak Tencent dengan regulasi-regulasi yang 

diberlakukan (Inven Global, 2020). Menurut Masters (2020), keterlibatan pemerintah 

dalam urusan bisnis teknologi dan game ini hanya akan memberikan dampak yang lebih 

jauh bagi pengguna dan pemanfaat aspek gaming, salah satunya bagi ladang esports. 

Sedangkan dalam pembaharuan FIRRMA 2018 yang dilakukan setelah tindakan 

pengawasan diambil yakni pada Oktober 2020, terdapat dua poin yang menjadi sorotan 

bagi tindakan pengawasan ini, diantaranya dalam poin penentuan status dan klasifikasi 

ekspor AS dari teknologi yang dikembangkan bisnis AS serta penilaian lisensi terhadap 

perusahaan dari luar yang melakukan bisnis dengan perusahaan di AS. Penentuan status 

ekspor yang dimaksud adalah agar perusahaan AS yang diawasi dapat menjamin 

perlindungan data pengguna dari akses bagi perusahaan Tencent, seperti melalui kerja 

sama pengembangan dan publikasi game yang dikerjakan. Pembaharuan ini juga 

memungkinkan CFIUS memegang kendali penuh atas penilaian lisensi dan kelayakan 

perusahaan baik asing maupun dalam negeri untuk beroperasi, baik dari segi keamanan 

maupun faktor-faktor lainnya. CFIUS juga telah memiliki kuasa untuk menyebabkan 
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modifikasi peraturan atau membubarkan transaksi (investasi) (Fudge, 2021). Oleh 

karena itu, melalui ini CFIUS turut mendesak untuk memberlakukan kebijakan atas 

kewenangan kontrol sepihaknya (Kirkland & Ellis, 2020). 

Regulasi-regulasi FIRMA 2018 inilah yang kemudian memberikan batasan-

batasan terhadap ruang gerak Tencent, sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian baik 

bagi Tencent maupun perusahaan hingga investor AS terkait, seperti penurunan saham 

dan nilai perusahaan ketika pengawasan dilakukan. Ketatnya peraturan yang 

diberlakukan pun berlawanan dengan konsep pasar terbuka AS yang mengedepankan 

keluwesan ekspansi pasar bebas dan campur tangan negara yang minim. Sehingga 

melalui pemberlakuan FIRRMA 2018 inilah AS melakukan tindakan proteksionisme 

yang dalam pandangan proteksionisme modern dikategorikan ke dalam jenis 

proteksionisme instrumental, dengan instrumen kebijakan yang digunakan adalah 

FIRRMA 2018. 

 

Kesimpulan 

 Alasan AS melakukan pengawasan terhadap gaming Tencent didasari karena 

adanya upaya proteksionisme yang coba dilakukan oleh AS untuk melindungi pasar 

domestiknya. Hal ini muncul melalui dua kategori dalam konsep proteksionisme 

modern, yakni proteksionisme insidental dengan adanya tindakan pengawasan oleh AS 

yang turut menciptakan kondisi menekan bagi perusahaan AS terkait agar bisa terlepas 

dari pengaruh Tencent, salah satunya adalah bagi Activision Blizzard serta 

proteksionisme instrumental melalui pemberlakuan kebijakan FIRRMA 2018. 
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