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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemajuan di bidang ekonomi akhir-akhir ini mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kegiatan-

kegiatan bisnis, seperti kegiatan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi 

dan waralaba atau kegiatan-kegiatan lainnya, seperti perbankan, asuransi, 

perpajakan, dan sebagainya.
1
 

Dalam pengaturan nasional, regional dan dunia hubungan-hubungan 

ekonomi transnasional acapkali dibedakan antara 5 kategori utama transaksi-

transaksi internasional : 

a. Pergerakan barang-barang secara lintas batas negara (international movement 

of goods) (atau biasa disebut dengan perdagangan internasional dibidang 

barang); 

b. Pergerakan jasa-jasa secara lintas batas negara (biasa disebut sebagai 

perdagangan jasa (invisble trade)melalui transakis-transaksi yang melintasi 

batas-batas negara (the cross border supply of service) (misalnya saja 

tekomunikasi), juga pergerakan lintas batas konsumen-konsumen jasa 

(consumers of the service) (misalnya pariwisata); pergerakan lintas batas dari 

pihak-pihak yang memberikan jasa (misalnya transportasi), dan pendirian 

badan-badan usaha komersial guna memproduksi, mengeluarkan, menjual 

atau mengirimkan suatu jasa (misalnya jasa perbankan dan asuransi)); 
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c. Pergerakan orang-orang yang melintasi batas-batas negara (internasional 

movement of persons), misalnya kebebasan bergerak untuk pekerja, 

kebebasan bekerja bagi orang atau badan huku di negara lain; 

d. Pergerakan internasional modal yang mensyaratkan investor-investor asing 

untuk dapat mengawasi secara langsung modalnya (penanaman modal asing, 

misalnya mendirikan perusahaan) dan bukan (‘port-folio investment’ seperti 

jual beli saham, pinjaman internasional dan bantuan pembangunan); dan 

e. Pembayaran internasional dalam transaksi-transaksi ekonomi tersebut diatas 

yang biasanya menyangkut tukar-menukar mata uang asing (transaksi tukar 

menukar mata uang asing atau foreign exchange transactions).
2
 

Dengan itu, Perdagangan yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi 

adalah sektor yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan 

antarbangsa. Bagi suatu bangsa, khususya bangsa Indonesia, dengan ekonominya 

yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital dalam upaya untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan 

pembangunan nasional, mewujudkan pemerataan pembangunan berikut hasil-

hasilnya, serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Dengan demikian 

kebijakan perdagangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembangunan nasional.
3
 

Hubungan perdagangan antar negara yang dikenal dengan perdagangan 

internasional mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. 
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Dinamika perdagangan internasional diikuti dengan berbagai permasalahan yang 

kompleks sebagai konsekuensi dari suatu hubungan perdagangan yang wajar 

terjadi dalam dunia bisnis. Ciri khas perdagangan internasional adalah adanya 

hubungan dagang yang dilakukan antar lintas batas-batas negara yang dilakukan 

oleh para pelaku usaha dengan mengikuti suatu sistem tertentu dan spesifik. 

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk 

suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 

Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara individu dengan individu, antara 

individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan 

pemerintah lain. Dalam perdagangan internasional, eksistensi suatu sistem 

merupakan patron yang membentuk dan mengarahkan kegiatan-kegiatan 

perdagangan ke dalam tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan.
4
 

Pada tahun 1995, Indonesia secara resmi menjadi anggota WTO dan 

meratifikasi seluruh perjanjian WTO. Indonesia masuk dalam WTO dengan 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia) yang menyatakan bahwa Indonesia mengesahkan 

persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. 

Banyak negara terus berupaya untuk menumbuhkan ekonominya. Sektor 

industri dan perdagangan menjadi salah satu sektor penting bagi tumbuhnya 

perekonomian. Pentingnya peran sektor tersebut menjadikan sektor-sektor 
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tersebut menjadi salah satu sektor yang sangat diperhatikan dan dilindungi oleh 

negara.  

 Bagi Indonesia, kondisi pasar internasional yang terbuka ini menawarkan 

peluang yang besar bagi produk dalam negeri untuk dilakukan ekspor, tetapi 

sesuai dengan asas kausalitas Indonesia juga dituntut untuk membuka pasar 

domestik bagi produk impor untuk masuk dan beredar. Tuntutan untuk membuka 

pasar domestik bagi produk impor tentunya dapat membawa persaingan yang 

ketat dari produk impor terutama apabila jumlah produk impor membanjiri pasar 

domestik. Terdapat suatu permasalahan tersendiri bagi produk dalam negeri bila 

jumlah produk impor melebihi jumlah produk dalam negeri di pasar domestik. Hal 

ini dapat menimbulkan terbentuknya suatu persaingan usaha tidak sehat.
5

 Jika 

kondisi tersebut terjadi, Indonesia sebagai anggota WTO dapat menerapkan upaya 

hukum berupa tindakan pengamanan atau safeguard. 

Safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan adalah salah satu 

instrumen hukum untuk melindungi industri dalam negeri terhadap peningkatan 

barang impor yang terjadi dalam perdagangan normal tetapi merugikan industri 

dalam negeri.  

Adapun syarat-syarat penerapan tindakan pengamanan perdagangan 

(safeguard) dalam article 2 Agreement on Safeguard, antara lain : 

1. Anggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk, jika 

produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah sedemikian rupa, 

mengancam produk sejenis dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian 

serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau 

produk yang langsung. 

                                                           
5
 Sylviana Kusuma Lestari. 2010. “Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Terhadap 

Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan Dengan Upaya Safeguards Dalam 

World Trade Organization (WTO)”. Tesis. Jakarta. FH UI. Hlm. 3. 



5 

 

2. Tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) akan diterapkan pada 

produk yang diimpor tanpa dilihat dari sumbernya. 

 

Dikaitkan dengan ketentuan tersebut, WTO memperbolehkan negara anggota 

yang industrinya mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius sebagai 

akibat adanya lonjakan impor untuk melakukan tindakan safeguard, baik berupa 

pengenaan tarif tambahan, pembatasan impor (kuota) maupun keduanya. 

Meskipun demikian, dalam melakukan tindakan safeguard, Indonesia harus 

mematuhi semua ketentuan WTO mengenai safeguard.
6
 

Data WTO menunjukkan Indonesia merupakan negara terbesar kedua yang 

aktif mengenakan tindakan safeguard. Hal tersebut dapat dibuktikan sejak 

Indonesia bergabung dengan WTO dari periode 01/01/1995 sampai dengan 

31/12/2015, yakni sebagai berikut : 

Tabel 1.  

Daftar Negara yang Aktif Mengenakan Tindakan Safeguard 

No. Negara Jumlah 

1. India 19 

2. Indonesia 17 

3. Turkey 14 

4. Jordan 9 

5. Chile 8 

Sumber data : KPPI. Tindakan Pengamanan Perdagangan Sebagai Instrumen 

Pemulihan Perdagangan Akibat Dampak Negatif Lonjakan Impor. 

Dalam seminar di Swiss Berlin Hotel. Malang. 2 Juni 2016. 
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Adapun barang impor yang telah dikenakan tindakan safeguard adalah 

keramik tableware, paku, dextrose monohydrate, kawat bindrat, kawat seng, kain 

tenun dari kapas, tali kawat baja 1 pilinan, benang kapas, terpal plastik, casing dan 

tubing, bronjong kawat, tali kawat baja 6 pilinan atau lebih, tepung gandum, wire 

rod, baja lapis alumunium-seng, I & H section, coasted paper & paperboards.
7
 

Itulah merupakan barang impor yang telah menyebabkan kerugian atau ancaman 

kerugian bagi industri dalam negeri. 

 Di Indonesia, institusi yang berwenang melakukan penyelidikan tersebut 

adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang didirikan pada 

tahun 2003 melalui SK Menperindag No. 84/MPP/Kep/2/2003 tanggal 17 

Februari 2003. SK ini merupakan tindak lanjut dari Keppres No. 84 Tahun 2002 

tanggal 16 Desember 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri 

Dari Akibat Lonjakan Impor. 

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) adalah sebuah komite 

yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Pengamanan 

atas Permohonan Tindakan Pengamanan (Safeguard) terhadap produsen dalam 

negeri yang menderita kerugian serius dan/atau mengalami ancaman terjadinya 

kerugian serius, dari akibat melonjaknya impor barang sejenis atau barang yang 

secara langsung bersaing dengan barang produsen dalam negeri. KPPI mempunyai 

tugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya memulihkan 
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kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh 

industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.
8
 

Selain World Trade Organization (WTO) yang mengatur masalah 

tindakan pengamanan perdagangan dalam Agreement on Safeguard, WTO juga 

mengaturnya dalam Article XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade. 

Beberapa peraturan nasional yang mengatur tentang safeguard adalah UU No. 7 

Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization; UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan; Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang 

Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia No. 85/MPP/Kep/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan 

Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan 

Impor.  

Dari uraian diatas peneliti tertarik mengambil obyek penelitian yang 

berjudul : Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan 

(Safeguard) Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap 

Industri Dalam Negeri Berdasarkan Ketentuan WTO dan Peraturan di 

Indonesia sebagai penelitian yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun masalah yang akan dibahas 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum industri dalam negeri melalui tindakan 

pengamanan perdagangan (Safeguard) dalam ketentuan WTO dan 

peraturan di Indonesia? 

2. Apakah safeguard di Indonesia telah menyesuaikan substansi pengaturan 

ketentuan safeguard yang telah ditetapkan oleh WTO? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum industri dalam negeri melalui 

tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) dalam ketentuan WTO dan 

peraturan di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui penyesuaian substansi safeguard di Indonesia terhadap 

ketentuan safeguard yang telah ditetapkan oleh WTO. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis berharap 

penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi pengetahuan mengenai 

regulasi yang digunakan yang mengatur mengenai pengamanan peragangan 
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serta memberikan konstribusi pemikiran atau wawasan yang luas bagi penulis 

sendiri maupun pembaca pada umumnya, sehingga dapat dipergunakan dalam 

penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum perdagangan 

internasional. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

khususnya industri dalam negeri dalam hal pemahaman mengenai aspek 

hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan peraturan WTO dan 

peraturan nasional. 

3. Manfaat Akademik 

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan ilmu hukum S-1 di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk meningkatkan minat terhadap ilmu 

hukum dalam konsentrasi bisnis perdata dan diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam penulisan hukum. 

 

F. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai 
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tujuan penelitian atau penulisan.
9
 Adapun penulisan ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif yang dikenal pula dengan pendekatan 

kepustakaan, yakni dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini.
10

 Pendekatan ini memandang hukum identik dengan 

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau 

pejabat yang berwenang.
11

  

2. Jenis Bahan Hukum 

Bahan Hukum yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum 

yang mengikat.
12

 Adapun bahan hukum primer yang dimaksud 

merupakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Safeguard 

berdasarkan peraturan WTO dan peraturan nasional yang terdiri dari : 

a. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947; 

b. Agreement on Safeguard: 

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing The World Trade Organization; 

d. UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan; 
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e. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan 

Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan; 

2) Bahan Hukum Sekunder adalah Semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu : buku, kamus, 

jurnal, komentar-komentar atas putusan pengadilan.
13

 

3) Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan  atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar 

bahasa Indonesia, kamus Hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan di penilitian ini adalah 

model studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan 

pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai 

sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian 

hukum normatif,
14

 kemudian dikaji dan disusun secara komperehansif 

sistematis.  

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Adapun teknik analisa bahan hukum di dalam penelitian ini, dilakukan 

secara deskriptif kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-

norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang. Kegiatan yang 

dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data 

yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap 
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data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya 

dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam 

bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.
 15

  

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapaun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat, antara lain: Tinajauan Umum tentang World Trade Organization 

(WTO), Industri Dalam Negeri, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan 

(Safeguard). 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis 

serta dianalisis secara isi, mengkaji dan menganalisa kesesuaian atau keselarasan 

berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung dengan teori-teori yang 

relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 
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BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam 

menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian analisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


